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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bir kişinin ölüm cezasma çarptırılmasına dair 
mazbata ile, 

1935 malî yılı Maliye vekâleti bütçesine 500 000 
lira munzam tahsisat verilmesine, 

Ticaret 'mukavelesi veya modüs vivendi akdetme
yen Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak ithalât 
hakkındaki kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
lâyihaları kabul edildi. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 45 nci madde-

2 — HAVALE E 

Mazbatalar 
1 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları 

kanununun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/493) (Ruznameye) 

2 — 2919 sayılı kanunun neşrinden evvel Hükümet 
hesabına tahsil etmiş olupta kendi meslek ve ihtisas
ları dahilinde ücretli vazifelere tayin edilmiş bulu-

•• m> 

1 — Hava seyrüseferi hakkındaki kanun lâyi
hasının geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Millî Müdafaa encümeninde bulunan seyri 

seferi havaî hakkındaki iki kanun lâyihasrnm 
yeniden tetkik olunmak üzere geri almması 
Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan sureti ili-

1 — Kıyıların ışıklanması ve işaretlenmesi ka
idelerinin birleştirilmesi hakkında Lizbonda top
lanan konferans kararlarının tasdikına dair ka
nun lâyihası ve Hariciye ve îktısad encümenleri 
mazbataları (1/378) [1] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. 

[1] Birinci müzakeresi 58 nci inikad zaptın-
dadır. 

sine bir fıkra eklenmesine, 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları ka

nununun 3 ncü maddesine bir fıkra ekleyen 1976 sayılı 
kanuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihalarının bi
rinci müzakereleri yapıldıktan sonra pazartesi günü 
toplanılmak üzere inikad bitirildi. 
Başkan Vekili Kâtib Kâtib 

Tevfik Fikret Sılay Çanakkale Çoruh 
Ziya Gevher Etili Ali Zırh 

nanlarm bu suretle geçirdikleri hizmet müddetlerinin 
namzetlik müddetlerine mahsub edilip edilmeyeceğinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (3/230) (Ruznameye) 

3 — Maaş kanununun 13, 24 ve 25 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/494) 
(Ruznameye) 

ıfc» I I 

şik 2 - 5 - 1936 tarih ve 338/5039 sayılı tezkere 
ile rica edilmektedir. 

Adı geçen kanun lâyihasının geri gönderil
mesine yüksek müsaadelerini dilerim. 

Başvekil 
I. inönü 

BAŞKAN — Alelusul geri veriyoruz. 

1930 yılında Lizbonda toplanan « Kıyılarm 
ışıklanması ve işaretlenmesi kaidelerinin bir
leştirilmesi konferansı » mukarreratnıa ilti

haka dair kanun 
MADDE 1 — 6 - 23 ilk teşrin 1930 yılmda 

Lizbonda toplanarak kıyılarm ışıklanması ve 
işaretlenmesi kaidelerinin birleştirilmesi işini 
görüşen arsıulusal konferans kararlarından olup 
bu kanuna bağlı bulunan : 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Nuri Conker 
KATİPLER : Naşid Uluğ (Kütahya), Sabiha Gökçül (Balıkesir). 

BAŞKAN — Gelse açılmıştır. 
3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

4 —MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

DtLEN EVRAK 

— 38 — 
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1 - Deniz işaretlerine dair anlaşma ve tali

matname, 
2 - Normal yerlerinde bulunmayan fener du

baları hakkında anlaşma ve talimatname, 
3 - Fenerlerin evsafı ve radyoıarlar hakkmda 

tavsiyeler. 
Kabul ve tasdik edilmiştir. 
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Hariciye ve İktısad vekilleri memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ko

yuyorum. 
2 — Türk bayrağı kanunu lâyihası ve Dahili

ye ve Millî Müdafaa encümenleri mazbataları 
(1/451) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Türk bayrağı kanunu 
MADDE 1 — Türk bayrağı, kanununa bağlı 

örnekte gösterilen şekil ve nisbetlerde olmak 
ve al zemin üzerine beyaz ay - yıldız konmak, 
şartile şaliden yapılır. 

Ancak şalinin tedarikinde zorluk olur ise en 
büyük mülkiye memurunun iznile zemin rengi 
al olmak üzere başka kumaştan da yapılabilir. 

SÜLEYMAN SIRRI IÇOZ (Yozgad) — Tif
tikten yaparız, tiftikten. 

ZIYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — En
cümenden bir dilek... Burada (Şalı) deniyor. 
(Şalı) bazı fabrikalara has bir metadır ve dışar
dan gelir. Buna; «Yerli (Şuiî) » diyelim. Sonra 
2 nci fıkraya da lüzum yoktur. Bu fıkra, bu gü
zel kanunu bertaraf edecektir, zira bu fıkra ile 
gene bir takım al bezler üzerine bayrak yapıl
masına müsaade ediliyor. Bunun için bu 2 nci 
fıkranın tayyini rica edeceğim. 

MİLLÎ MÜDAFAA E. M. M. Gl. KÂZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbekir) — Yerli şali ka
bul ediyoruz. 2 nci fıkranm kalmasında lüzum 
vardır. Bunu bir zamana kadar tahdit ettik. 
ondan sonra artık kimse yapamaz. 

ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — En
cümen yerli şaliyi kabul ediyor. Son fıkra, bi
zim bu kanunla her yerde bir olarak kabul etti
ğimiz bayrağı her hangi bir bez üzerine yapma-

[1] 170 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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ğa müsaade ediyor. Halbuki millî fabrikaları
mız bunları imaı edecek vaziyete gelmişlerdir ve 
hatta bu, onlar için gayet güzel bir iştir. Bir 
tanım bezler üzerine oayraK yapılmasına mü
saade etmeyelim. Her yerde nerıtes için şalî 
olsun. 

KILIÇOĞLU HAKKI (Muş) — Açık kapı 
bırakmayalım. 

Z I X A UJÜVHER ETÎLt (Devamla) — Bunun 
çok cezasını göraüK. ner gün SOIUK bezler üze
rinde Tura bayrağını gördıiKçe müteessir oluyo
ruz. Bundan sonra gözlerimiz böyle manzara
larla müteessir ounasm. Bu son liKra, bayrağa 
hürmet etmemek şeKİindedir. Bayrak renKçe ve 
alametçe bir olmalıdır, her hangi bir muitriye 
memuru bir şenil veremez. Onun için encümen 
bunun tayyini da kabul etsin. 

SIRRI ıÇüZ (Yozgad) — Bendeniz de Ziya 
Gevher arkadaşiomıza iştirak ediyorum. Millî 
fabriKalar istedikleri gibi şali yapıyorlar. Ge
rek tiftikten, gerek yapağıdan güzel şalî yapı 
yorlar. Hele tiftikten yapılan şaliler temevvüç 
ettikçe başka bir zevk verir. 

KÂZIM NAMÎ DURU (Manisa) — Arka
daşlar, bayrak için benim söyleyeceğim lakırdı 
arkadaşlarımmkinden başka türlüdür. Bayrak, 
ulusun başlıca mümessilidir. Dünyanın neresin
de olursa olsun, bir Türk, Türk bayrağını gö
rünce onda kendi ulusunun, kendi mukaddesatı
nın temsil edildiğini görür ve ona içten gelen 
saygıyı gösterir. Sancak görüldüğü vakit, in
san onu selâmlamakla, kalbinin içinde titre
yen millî duyguları göstermek ister. 

Halbuki bizde, maalesef bunu bu kürsüden 
söylemek mecburiyetinde bulunuyorum, bayra
ğa lâzımgelen hürmet gösterilmiyor. 

YUSUF BAŞKAYA (Denizli) — Tarzı ima
linde. 

KÂZIM NAMÎ DURU (Devamla) — Geçen
lerde Afyon Karahisardaki törene gitmiştim. 
Halk sokaklara ve dükkânlara bayrak asmıştı. 
Fakat o bayraklarda her türlü lekeler vardı, 
çiriş, çamur içerisinde ve pis bir halde bulunu
yordu. Bayrağa böyle hürmet gösterilmez. 
Halkm ekserisi cahil olduğu için bayrağm ne 
olduğunu, neyi ifade ettiğini bilmiyor. Yalnız 
bayrak olduğunu biliyor. Onun kudsiyetini, 
azemetini lâyikile bilmiyor. 

Binaenaleyh, biz bayrağı bir şekilde yapma
ğa mecburuz. Kumaşlarını da bir cinsten yap
malıyız. Birisi tiftikten, birisi şaliden, birisi 
ipekten ve saireden yapmasına taraftar olama
yız. Fabrikalarımız bu kumaşları yapryor. Yal
nız herkesin istediği gibi bayrak yapmağa da 
müsaade etmemeli. Bizim memleket, sair mem
leketlere benzemez. Biz bayrağm manen ve 
maddeten lâzımgelen kutsiyetini maalesef gös
teremiyoruz. Teklif edeceğim bayrağı ulusal 
hayır müesseselerinden birisinin yapmasına mü
saade edelim. Meselâ Hilalialımer muhtelif 

39 — 
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ebatta bayraklar yapsm, ne kadar ucuza çıka
rırsa ona bir miktar ilâvesile herkesin alabile
ceği bir şekilde satsm. Teklifim bundan ibaret
tir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. M. M. GENERAL 
KAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbekir) — Ziya 
Gevher arkadaşım ikinci fıkranın kaldırılması 
lehinde beyanatta bulundular. Bayrağm bir se
neden daha az zamanda şaliden yapılmasını Hü
kümet teklif etti. Biz bunu bir sene olarak ka
bul ettik. Fakat memleketimizin çok uzak yer
leri vardır. Millî bayramlarımızda halkm bay
rak asmadan şenlik yapmaması için yine al ze
min üzerine bezden bayrak yapsınlar. Bu fık
ranın kabulünü rica ediyorum. 

Kâzım Nami biraderimin bayrağm ebadı, şek
li, ne suretle bayrak çekileceği ve sairesi hakkın
daki arzulan kanunda tamamen mevcuttur. 

REFİK ÎNOE (Manisa) — Kâznn Nami ar
kadaşımızın noktai nazarma bendeniz iştirak 
etmiyorum. Bir defa burada aranan mesele, 
bayrak yapılıp satılmasından husule gelecek 
menfaat değil, bayrakların millî noktai nazar
dan alması lâzım gelen şekli tesbittir. Bina
enaleyh, bunu tesbit etmek kabiliyetini haiz 
olan bir vatandaş kendisi bu işi yapmak iktida
rını haiz iken bunu bir hususî inhisar halinde 
her hangi bir müesseseye vermenin husule ge
tireceği müşkülâtı nazarı dikkate almak lâzım
dır. Nasıl murakabe edilecek, hilâfmdaki bir 
vaziyet ne olacak? Binaenaleyh, böyle karışık 
ve herkesin okuttuğu kız evlâtlarından, kadın
lardan, şu veya bu şekilde vatandaşlar kendi 
mahallerinde bayrak satmak suretile faideli ola
cak bir mevzuu bu şekilde inhisar haline getir
mek, bence tahdid olur. Çok rica ediyorum; 
Himayeietfal yapsm, Hilâliahmer yapsm, şu 
yapsm, bu yapsm, fakat mücerret birinden baş
kası yapamaz diye bir noktai nazar hiç bir za
man doğru olamaz (Çok doğru, inhisara vermi
yoruz sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? (Yok 
sesleri). 

Takriri okuyoruz. 
Yüksek Başkanlığa 

Bayrak yapılacak şalinin yerli olmasmı ve 
ikinci fıkrasının çıkarılmasını dilerim. 

Ziya Etili 
DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça

nakkale) — Bayrağm şaliden yapılması esası 
kanunun ruhu iktizasındandır. Ancak zaruret 
karşısında mahallin en büyük idare âmirinin 
müsaadesile başka kumaştan da yapmak şekli 
tecviz edilmiştir. Eğer bu takrir kabul edilirse 
bu şaliden başka kumaşlardan yapılmış olan 
bayraklar menedilmiş olacaktır. O vakit mem
leketin bir çok yerinde Türk vatandaşı bayrak 
asmak şerefinden mahrum bırakılmış olacaktır. 
Millî Müdafaa namma encümende hazır bulu- > 
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nup izahat veren subay arkadaşlar bize dediler-
ki, asKerî terziler vasıtasile şaliden yaptırdı
ğımız bayraklar, lâakal 250, hatta 275 kuruşa 
maloluyor. Binaenaleyh, dışarıda yapılan bay
raklar hemen hemen en aşağı üç buçuk liraya 
mal olacaktır. Şu haıue her vatandaşın 
bunu tedarik etmesine imkân olmadı
ğını takdir buyurursunuz. Onun için hali 
hazırda Türk bayrağının şerefini mu
hafaza etmek için şimdilik yeknasak bir Türk 
bayrağı kabul etmek ciheti tesbit edilir. İleri
de Kâzım Nami Duru arkadaşımızın teklif etti
ği gibi her hangi bir hayır müessesesinin stan-
darıze olarak yapacağı bayraklar taammüm 
eder, çok ucuza mal edilir. U vakit bu cihet ka
nunda tesbit edilir. Hali hazırda bu kaydı koy
mak, bir çok vatandaşlarm bayrak asmak şe
refinden mahrum olmasmı mucip olabilir. 

SIRRI IÇOZ (Yozgad) — Bir sual soracağım. 
Bayrağın uzunluğu ve eni burada tes
bit edilmiştir. Resmî günlerde evlerde asılacak 
hususî ufak bayraklar bu nisbet muhafaza edil
mek şartile küçük olarak ta yapılabilecekler mi? 

MİLLÎ MÜDAFAA E. M. M. GENERAL 
KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbekir) — Tabiî. 
Burada cetvel var, eni ne kadar küçük olursa 
boyu da o nisbet dairesinde olacaktır. Bunlar 
talimatname ile de tesbit edilecektir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Maddede sarahat 
yok ta onun için sordum. 

BAŞKAN — Kâzım Nami Durunun da tak
riri vardır okuyoruz. 

Saym Başkanlığa 
Türk bayrağmm Kızılay kurumunca yapıla

rak satılmasını teklif ederim. 
Manisa 

Kâznn Nami Duru 
(İnhisar yok sesleri) 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etme

yenler . . . Takrir kabul edilmemiştir. 
ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Tak

ririmin birinci fıkrasmı kabul ediyorlar. İkinci 
fıkra için de bir sene müddet var diyorlar. Ben 
bu bir sene kaydini görmedim. Varsa bu kısım
dan vaz geçerim. 

M. M. E. M. M. Gl. KAZIM SEVÜKTEKÎN 
(Diyarbekir) — İstenilen kumaş bulunamayan 
yerlerde en büyük idare memurunun emrile di
ğer kumaştan da bayrak yapılabilir. Bu nokta 
Hükümetin takdirine bırakılmıştır. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Donanma
larda bu nisbet muhafaza edilmek şartile kâğıt
tan da bayrak yapılamayacak mıdır? 

M. M. E. M. M. KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Di
yarbekir) — Al zemin üzerine ve bezden kanun
da gösterilen kayıtlar altmda bayrak yapılır. 
Fakat kâğıttan yapılamaz. 

TARIK US (Giresun) — Mesele renk me-
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selesi midir, yoksa bez veya kâğıt olmaması mı
dır? 

01. KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — 
Kâğıttan bayrak yapılmayacaktır. 

BAŞKAN — Ziya Gevherin takriri iki nok-
tayi ihtiva ediyor. Birisi, kumaşın yerli olması
dır ki bunu encümen de kabul etmiştir. Diğeri de 
şalinin bulunmadığı yerlerde en büyük mülkiye 
âmirinin tensibile başka kumaştan da yapıl
ması hakkındaki son fıkranm kaldırılmasına da
irdir 

Takririn evvelâ, maddenin ikinci fıkrasının 
kaldırılması hususundaki kısmmı reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Bu kısnn 
kabul edilmemiştir. 

Diğer, encümenin de iştirak ettiği (Yerli) 
kaydmı reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Kara, deniz, hava kuvvetlerile 
daire ve teşekkülleri tarafından bayrakların 
çekiliş ve indiriliş saatleri ile çekiljiş ve indiri-
lişlerin de ve sair hususlarda yapılacak tören 
ve bu kuvvetlerle daire ve teşekküllerinde kul
lanılacak hususî alâmet ve filâmalarm şekilleri, 
nisbetleri ve cinsleri Millî Müdafaa vekilliğince 
yapılacak talimatnamelerde gösterilir. 

BAŞKAN — İkinci maddenin dördüncü sa-
tırmm başmda (indirişlerinde) kelimesi vardır. 
Buradaki (de) ayrı mıdır? 

M. M.E. M. M. Gl. KÂZIM SEVÜKTEKİN 
(Diyarbekir) — Hayır, ayrı değildir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Millî Müdafaa 
encümeni M. Muharririnden bir sual sora
cağım: 

2771 numaralı ordu dahilî hizmet kanununun 
4 ncü maddesi Cumhuriyet ordusunu tarif eder
ken kara, deniz, hava kuvvetleri ve jandarma 
ve askerî teşkilâta uygun Gümrük ve inhisarlar 
diye sayıyor. Şimdi ordunun kendisine malet-
tiği kuvvetler içerisinde bulunan jandarma ve 
Gümrük ve inhisarlar ne diye burada ayrılıyor? 

M. M. E. M. M. 01. KÂZIM SEVÜKTEKİN 
(Diyarbekir) — Jandarma vazife itibarile Da
hiliye vekilliğinin; gümrük muhafızlığı da Güm
rük ve inhisarlar vekilliğinin emri altındadır. 

Eğer Millî Müdafaa vekilinin yapacağı tali
matnameyi bu vekiller kabul ederlerse bir şey 
demem. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Jandarmaya ait talimatname Dahiliye ve
kâletince yapılır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Jandarmanın Da
hiliyeye merbut olması, esas askerî terbiye nok
ta! nazarından Millî Müdafaaya mensub olma
masını icab ettirmez. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Bayrak meselesi, millî bir meseledir. Bi-
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naenaleyh her dairenin mensub olduğu teşkilât 
itibarile ayrı ayrı talimatname yapması daha 
doğru olur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ka
nunun sonunda bu kanunu İcra Vekilleri Heyeti 
yürütür, deniyor. 

Onun için böyle bir şeye lüzum yoktur. Ka
nun, umumidir. Refik Şevket arkadaşımızın 
fikri varid değildir. 

BAŞKAN — Maksad hâsıl olmuştur. 
REFİK İNCE (Manisa) — Hâsıl olmamıştır. 

Bilâkis mesele karıştı. Madde sarihtir. (Kara, 
deniz, hava kuvvetlerile idare ve teşekkülleri 
tarafından bayrakların çekiliş ve indiriliş saat
leri ile çekiliş ve indirilişlerinde ve sair husus
larda yapılacak tören ve bu kuvvetlerle daire 
ve teşekküllerinde kullanılacak hususî alâmet 
ve filâmalarm şekilleri, nisbetleri ve cinsleri 
Millî Müdafaa vekilliğince yapılacak talimatna
melerde gösterilir). 

Bu, hututu umumiyesile ordunun ayrı tali
matname ile ve diğerlerinin ayrı talimatname 
yolundan yürümesinin aleyhindeyim. Kanunun 
icrasma İcra Vekilleri Heyeti memur olduğuna 
göre İcra Vekilleri Heyetince yapdacak umumî 
bir talimatname ile asker böyle yapacak, jandar
ma böyle yapacak diye tasrih edilse daha iyi 
olur. Tensip ederseniz, İcra Vekilleri Heyetin
ce yapılacak talimatname ile diyelim. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — 
Aşağıda vardır. 

REFİK İNCE — Aşağıda varsa bununla onu 
birleştirelim, Vahdet hâsd olur. 

Bir takrir veriyorum. 
BAŞKAN — Millî Müdafaa vekâleti ne bu

yuruyor? 
M. M. V. Gl. KÂZIM ÖZALP (Balıkesir) — 

Zaten kanunların tatbikma dair talimatnameler 
İcra Vekilleri Heyeti kararile yapılır. Binaena
leyh, Millî Müdafaa vekâleti hazır eder, amma, 
yine İcra Vekilleri Heyetinden geçer. 

BAŞKAN — Bayrağm indirilmesi ve çekil
mesi törenlerinde hava, deniz, kara kuvvetleri 
için lâzmıgelen talimatname Millî Müdafaa ve
kâleti tarafından yapdrr, deniyor. Jandarma ve 
hudut karakolları dahil değildir. Buralardaki 
bayrak indirme ve çekme töreni için yapdacak 
talimatname kimin tarafından yapılacaktır? 
Sual budur. 

M. M. V. Gl. KÂZIM ÖZALP (Balıkesir) — 
Hepsinin yeknasak olması için talimatnamenin 
İcra Vekilleri Heyetince yapdması daha muva
fık olur. Buna Hükümet te iştirak eder. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) — Bu madde bayrakların ordu teşek
küllerinde ve müesseselerinde indiriliş ve çekiliş
lerinde yapdacak töreni tayin eden bir madde
dir. Aşağıda beşinci maddede, hangi dairenin 
her gün bayrak çekeceği, İcra Vekilleri Heyetin
ce yapdacak talimatname ile tayin olunur, şek-



î : 61 İl-5-1936 C : 1 
^ 

linde kayid vardır. Hangi dairelerin bayrakla
rını ne günleri çekecekleri veyahud hangi dai
relerin her gün bayrak çekmeğe mecbur olduk
ları hususu icra Vekilleri Heyeti kararma bı
rakılmıştır. 

Jandarmaya gelince; jandarmanın, malûmu 
âlileri, iki vasfı vardır. Bir defa müsellâh bir 
kuvvet olması dolayısile tabiatiledir ki mem
lekette ordunun bir cüzüdür. Jandarmanın bazı 
teşekkülleri tamamen ordu kıtaatı ve ordu te-
şeK&üllerme müşabihtir. Meselâ jandarma mek
tepleri, tamamen askerî bir müesseseden başka 
bir şey değildir. 

Ufak kıtadaki karakollar, asayiş vezaifi ile 
Dahiliye vekaletinin emri aitmda çalışırlar. Bun
ların da bayrak çekmeleri beşinci maddenin hük
müne göre tayin olunabilir. Bir jandarma mek
tebine bayrak asılır ve indirilirken tabiatiledir 
ki, bir askerî merasim yapmak lâzımdır. Bunun 
tayini ciheti de Millî Müdafaa vekâletine aid 
olması lâzımgelir. Çünkü bunlar askeridir. 
Onun için bendeniz lıahiliye encümeninin tan
zim etmiş olduğu maddenin kabulünü rica edi
yorum. 

Gl. ZEKÎ SOYDEMÎR (Erzurum) — Jan
darma teşkilâtı hakkında sırası gelmişken ben 
de bir iki kelime söyleyeyim. Jandarma teşki
lâtının garip bir tecellisi vardır. Jandarma as
ker addedilir. Ordu zabitanile ve efradile bir 
tutulur. Bir aralık mevzubahs oldu. Jandarma
nın hizmeti pek çoktur. Bunlara ayrıca, Fran-
sada, Italyada olduğu gibi bir muhassasat ve
rilsin. Bunlarm ordudan hiç farkı yoktur. Bu 
hal orduya tesir eder denildi. 

Geçenlerde ordu zabitanma elbise, teçhizat 
verildi. Fakat jandarmaya gelince bu ihmal 
edildi. Neden sonra jandarma uğraştı, çalıştı, 
jandarma zabitanma elbise ve teçhizat verilme
sini temin edecek olan kanunun yakında huzu
runuza getirilecektir. Jandarma, deminde okun
duğu gibi, tamamile ordu mey anındadır. Kı
tası vardır, mektepleri vardır, silâhı vardır. 
Bunun elindeki bayrak hakkındaki kavaidi de 
Millî Müdafaanın her halde düşünmesi lâzımdır. 
Bir jandarma kıtasının çektiği bayrağı veya 
kolordu kumandanı Gl. Nacinin karargâhmda-
ki bayrağı zabitai belediye memurları giderek 
usule muvafık değildir diye aşağı indirecek. Bu 
ordu kavaidile birlikte düşünülecek olursa zan
nederim ki, çok faydalı olur. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Teşkilâtı esasiye-
de kanunla nizamname vardır. Talimatname 
yoktur. Binaenaleyh, maddenin sonundaki fık
rayı - Millî Müdafaa vekilliğince tesbit olunur -
diyelim, diğer üç kelimeyi tayyedelim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu mütaleaya 
tamamile iştirak ederim. Bir vekilin yapmış ol
duğu bir talimatname, bu tabir ile kanun kuv
vetini almıştır. Halbuki kanunların icraî şekil-
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leri nizamname ile olur. Bu suretle bir vekilin 
yaptığı talimatname kanun hükmünü haiz olur. 
Buna mevzuat müsaid değildir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. Gl. KÂZIM ÖZALP 
(Balıkesir) — Bir çok kanunlar vardır ki, için
de talimatname yapılır diye kayid vardır. Şim
di Bayın okuduğu, ordu dahilî hizmet kanunun
da da bir talimatname yapılır deniyor ve bu ta
limat nizamname hükmünde bir talimat değil
dir. Kanunun maddesini izah eder, nasıl tatbik 
edileceğini bildirir mahiyettedir. Bu yapılır. Öte
ki meseleye gelince, nasıl münasip görülürse öy
le olsun. 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA (Muğla) — 
Kıtai askeriye ile donanmalarda bayrağm ne 
zaman ve nasıl çekileceği bilhassa donanmalarda 
aşağı yukarı beynelmilel kaidelere tâbidir. Bir 
limanda muhtelif Devletlere mensup olan gemi
ler, hangi Devletin gemisine tebaan bayrak çe
kecektir ve hangi kaideye göre ve hangi nıs-

fünnehar dairesini hesab ederek bayrak çekecek
tir? Bu malûm ve muayyendir ve hukuku düvel 
kitaplarında musarrahtır. Buna muhalif hare
ketler bazan büyük ihtilâf atı mucip olur ve do
nanmaların bir birine adeta tarziye vermelerine 
kadar gider. 

Karadaki büyük kıtaların bayrak çekmesine 
gelince, bu, büyük merasimle ifa edilir. Bizde 
de bu merasim kabul edilmiştir. Müzika çalar, 
asker selâm durur ve bayrak o suretle çekilir. 
Keza büyük mekteplerimizde de bu usul kabul 
edilmiş. Talebe resmi selâmı ifa eder. Fakat kü
çük dairelerde, karakollarda buna imkân yok
tur. Zaten karakolda bir nefer vardır. Arka
daşı vazifededir. Bayrağı karakol neferi sa
bahleyin erkenden çekecektir. Saati tayin 
edilir, kendisine haber verilir. Binaenaleyh, 
gerek gümrük dairelerinin, gerekse istasyon, 
belediye, Hükümet daireleri ve sair dairelerin 
bayrak çekmeleri noktasında Hükümet ancak 
saatini tayin eder ve sabahtan akşama kadar çe-
kili olarak kalmasına emir verir. Asıl sancak 
büyük kıtalarla alaylarda ayrı merasime tâbi 
tutulur. Şimdiye kadar encümenler bu hususu 
Millî Müdafaaya hasredegelmişlerdir. Maama-
fih, bu noktada Heyeti Celilece iştibah hâsıl ol
du. Arzu buyurulursa bu noktayı Hükümetçe 
yapılacak talimatnameye bırakalım. Heyeti 
umumiyesine şamil olur. Bu talimatnamede do
nanma ve beynelmilel hususat ta derpiş edilir. 
Zannederim arkadaşların fikirleri de bu mer
kezdedir. Encümenler de kabul ederlerse matlub 
hâsıl olur. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. Gl. KÂZIM 
SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — Yedinci madde 
bu kaydi koymuştur. 

DAHİLİYE VEKÎLÎ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Bu maddeye de koyalım. Bunda bir mah
zur yoktur. 
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BAŞKAN — Dahiliye encümeni M. M. de 

ayni mütaleayı dermeyan etmiştir. Srrrı îçözün 
bu husus hakkında bir takriri vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin sonundaki (Yapılacak talimatna

melerde gösterilir) ibaresinin kaldırılarak yeri
ne (tesbit olunur) ibaresinin yazılmasını teklif 
ederim. 

Yozgad 
Sırrı îçöz 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Çünkü, sekizinci 
maddede aynca nizamname yapılacağından bah-
solunmustur. 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul olunmamıştır. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ 01. KÂZIM 
ÖZALP (Balıkesir) — Nizamname Şûrayi dev
letten geçer ve başka mahiyettedir. Talimatna
me ise sırf kanun maddesinin izahma taallûk 
eder. Bunun için de bir çok kanunlarımızda bir 
çok maddeler o kanunun bir talimatname ile 
izah edileceğini söylemiştir. Refik İncenin elinde 
bulunan kanunun da bir talimatname yapılacağı 
hakkmda maddesi vardır. 

BAŞKAN — Kara, deniz, hava kuvvetlerin
den başka jandarma ve hudud muhafız kıtala
rı olduğuna göre, Hükümetçe yanılacak talimat
name nizamname nammı taşımakta olduğundan.. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ 01. KÂZIM 
ÖZALP (Balıkesir) — Hükümet, nizamname 
yapamaz. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Dahiliye vekili 
mütaleasmı dermevan etti. Meselenin müşterek 
bir nizamnameye tâbi olması keyfiyetini teklif 
ettiler. Dahiliye encümeni de bu noktai nazara 
iştirak etti. Tensib buyurursanız zaten bütün bu 
müzakerelerin heyeti mecmuası, elimizden çı
kacak bir kanunun mazbut ve mükemmel olma
sını temin edeceğinden bu maddeyi tekrar en
cümene verelim. Zaten acele bir kanun değildir. 
Oradan gelecek şekle göre bu maddeyi tekrar 
müzakere ederiz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde fikirler ve 
mütalealar anlaşılmıştır. 

Dahiliye encümeni ile Millî Müdafaa encü
meni de bu maddenin tekrar encümene verilme
sini istediklerinden bu teklifi kabul edenler... 
Etmevenler . . . Maddenin bu şekiller dairesinde 
yemden tanzimi için encümene verilmesi kabul 
edilmiştir. Madde encümene verilecektir. 

MADDE 3 — Türkiye Cümhurluğunun ya
bancı memleketlerde bulunan resmî ve millî 
binalarına Türk bayrağmm çekiliş ve indiriliş-
leri. Uluslar arası metotlara göre, Hariciye ve
killiğince yapılacak talimatnamede gösterilir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bu madde 
ile öteki maddeyi birleştirmek için bunun da 
encümene gitmesini istiyorum. 

DAHİLÎYE En. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) — Talimatname kelimesi üzerinde en
cümende az çok düşünüldü. Buradaki talimat
name tabiri salâhiyettar merciin tayini içindir. 
Eğer Heyeti Celile muvafık görmüyorsa Hari
ciye vekilliğince tesbit olunur şeklinde kabul 
eder ve meselenin encümene gitmesine de lüzum 
kalmaz. 

REFÎK İNCE ( Manisa ) — Şimdi cereyan 
eden müzakerede Millî Müdafaa encümeninin 
aldığı mevzu da Hükümetçe bir talimatname 

yapılması meselesidir. Hükümetin içinde Hariciye 
vekâleti bulunduğuna göre ikinci madde ile 
üçüncü maddeyi birleştirmek daha doğrudur. 

DAHİLÎYE En. M f l . ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) — Hayır, daha doğru olmaz. Bu mad
de ile diğer maddenin münasebeti yoktur. Bu 
madde Türk bayrağının hariçte ne suretle kul
lanılacağına dair bir maddedir. Öteki madde 
Türk bayrağının Türk ordusunda ve orduya 
mensub kıtaatta ne merasimle indirilip çekile
ceğini gösterir bir maddedir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Encüme
nin bu madde ile Hükümete ne vermek istediği 
düşünülmek lâzımdır. Benim anladığım, bu mad
de ile encümen, Hükümete bir salâhiyet veriyor. 

Bu salâhiyet, Hükümetin ya elindedir, ya de
ğildir. Elinde ise, böyle bir ibarenin konması 
haşivdir, zaiddir. Elinde değilse teşkilâtı esa
siye kanununa uyması lâzımdır. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 52 nci maddesi 
der ki: 

« Madde 25 — îcra Vekilleri Heyeti, kanun
ların suveri tatbikiyesini irae veyahud kanunun 
emrettiği hususatı tesbit için, ahkâmı cedideyi 
muhtevi olmamak ve Şûrayi devletin nazarı tet-
kikindan geçirilmek şartile, nizamnameler ted
vin eder ». 

Şimdi, acaba böyle bir ibare ile Şûrayi dev
letten geçirilmeksizin, fakat o hüküm ve kuv
vette bir takım ahkâm tedvin edebilir, diye ye
ni bir salâhiyet vermek mevkiinde mi bulunu
yoruz? E*er Hükümet talimatname kuvvetinde 
bir şey istiyorsa, teşkilâtı esasivenin tayin etti
ği yolu takip ederek bunu tedvin etmek mevki
indedir. 

Benim anladığıma göre Hükümet salâhiyet 
istiyor, yahud biz, Büyük Millet Meclisi azaları 
srfatile diyoruz ki, böyle teferruatla uğraşmıyo
ruz. bu teferruatın tayinini Hükümete bırakı
yoruz. O halde Hükümete verdiğimiz bu salâ
hiyeti Şûrayi Devletten geçirmeksizin çıkarmak
ta acaba ne gibi istical sebebi vardır. Biz bu ta
limatname ile uğraştığımız takdirde kanunu şu 
kadar maddeye çıkarmış olacağız. Halbuki biz 
bu teferruatla uğraşmak istemiyoruz, amma ben-
denizce o ibare ve bu ibare zaiddir. Fakat, is
tiyorsak ki, bu kanunun tatbiki için mutlaka ah
kâmı cedideyi muhtevi olmamak şarttır. Yani 
yeni hükümler konamaz. O halde bütün bu hü-
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kümlerin konulması bu yolu takip etmesi şarti-
le mümkündür. Bu noktadan Dahiliye encüme
ninin noktai nazarma iştirak etmem. Çünkü 
Hariciye vekâleti, Dahiliye vekâleti veya filân 
vekâlet, Şûrayi devletten geçmeden nizamname 
yapabilir gibi hükümlerin bu kanunlar içinde 
bulunmasına lüzum görenlerden değilim. Fakat 
tatbik edilebilmesi için bir takım ahkâm vazet
mek lâzımgeliyorsa zaten elimizdeki müdevve-
nat buna kâfidir. Bundan evvelki maddenin de 
tetkik edilmek üzere encümene gitti. Binaena
leyh, bu maddenin de o madde ile beraber mü
zakeresinden daha tabiî bir şey olamaz. Bu ka
nunun tehirinden başka yapacak bir sey yoktur. 

MÎLLÎ MÜDAFÂA V. Gl. KÂZIM ÖZALP 
(Balıkesir) — Bu talimatname meselesi, bizim 
şimdiye kadar yapılan kanunlarımızda geçmiş
tir. Bir arkadaşımızın kasdettikleri gibi nizam
name hükmünde olmayan şeylerdir. Nizamna
me denilen, kanunun daha ziyade hüküm ihtiva 
eden noktalarını izah etmek için yapılır. Şûra
yi devletten geçer. Fakat kanun nasıl tatbik 
edilecek diye bir izahname yapmak lâzımge-
lirse - ki Dahiliye ve Maliye vekâletinin bir çok 
şeyleri vardır, şöyle tatbik olunur, böyle tat
bik olunur, diye tarif eder. Arkadaşımı
zın kasdettiği, nizamname meseledir. Bura
da mevzubahs olan nizamname değil, kanunun 
nasıl tatbik edileceğidir. Bir bölük asker 
gelecek, bir bölük asker gelecek, selâm duracak, 
müzika çalacak, müzika çalarken bayrak çekile
cek. Bunlar birer şekildir. Bu kanunun merbut 
olduğu ordu dahilî hizmetleri kanununun so
nunda bir madde vardır. Şudur: «îşbu kanunda 
mevcud olan hükümlerin kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinde, hazar ve seferde ve düşman kar
şısında sureti tatbiki ayrıca talimatname ile ta
yin ve tafsil edilir». 

Yani talimatname kelimesi mevcuttur. Bu 
nizamname hükmünde olan bir talimatname de
ğildir. Nizamname hükmünde olanlar, dediğim 
gibi, başka mahiyettedirler. Bizim burada bu 
bayraklar için yapılacak talimatname, teferruat
tan ibarettir. Bunlar kitab halinde olur. Mali
ye vekâletinin mufassal talimatları gibi. 

TARIK US (Giresun) — Bir sual; böyle bir 
ibare maddeye konmamış olsa acaba vekâletler 
buyurdukları talimatnameleri yapmak salâhi
yetini kendilerinde göremezler mi? Çünkü ka
nunların neşir ve ilânına aid olan bir kanun 
vardır. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ Gl. KÂZIM 
ÖZALP (Balıkesir) — Talimatnameyi kanuna 
merbut göstermek için böyle bir kayde lüzum 
vardır. Böyle bir kayid olmazsa o vekilin yaptı
ğı talimatname, kanuna merbut olamaz. Sonra 
bundan çıkacak olan her hangi ihtilâf ve mü
nakaşa kanunla teyid edilmiş olamaz. Bundan 
dolayı bu kayid lâzımdır ve faydalıdır. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — O madde encüme
ne gitti. Fakat şimdi mevzu, Hariciye vekâletine 
aid olan maddedir. Burada Hariciye vekâletin
ce tanzim olunacak bir talimatnamede gösterilir 
deniyor. Mademki teşkilâtı esasiyede talimatna
me tabiri yoktur. Maliye vekâleti talimatname
yi yapar. Fakat Maliye vekâleti talimatname 
yapar diye kanunda sarahat olmadığı halde 
yaptığı izahnamedir ve hiç bir veçhile de niçin 
izahname yapıyorsunımz? diye muaheze edile
mez. Demin teklifimde Millî Müdafaa vekâletin
ce tesbit edilir, diyelim dedim. Bu, talimatname 
yapamaz demek değildir. Elbette yapacaktır. 
Fakat teşkilâtı esasiye kanununun ruhuna mu
halif olarak bu kaydin girmesi doğru değildir. 
8 nci maddede nizamnameden bahsediliyor. îşte 
burada hepsi toplanır. 

DAHİLÎYE En. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) — Türkiye Cumhuriyetinin yabancı 
memleketlerde bulunan resmî ve millî binaları
na Türk bayrağının çekiliş ve indirilişleri ulus
lararası metotlara göre Hariciye vekâletince 
tesbit olunur» şeklinde bir kayid koyalım. Tali
matname tabirini alalım. Ayni maksadı temin 
eder. 

TARIK ÜS (Giresun) — Encümenin bunda 
niçin ısrar ettiğini anlamıyorum. Bir kere ka
nunun sonuna, bu kanunun icrayı ahkâmına İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur diye bir madde 
koyuyormuşuz. Henüz kabul edilmedi. Bir ka
nun ki bütün maddeleri aşağı yukarı Heyeti 
Vekilenin bütün uzuvlarile alâkalıdır. Niçin bu 
konacak olan yeni hükmün, tatbikatı temin ede
cek olan bu yeni hükmün bu heyetten geçmesi 
arzu olunmuyor? Birincisi bu. 

İkincisi, daha evvel Heyeti Celilenin izharı 
rey ettiüH bir hakikattir. Riyaset makamından 
buyuruldu ki burada geçen müzakerelere göre 
bu madde yeniden tedvin olunacaktır. O halde 
burada geçen müzakereler yalnız jandarma me
selesine mi matuftur, yoksa ondan başka Heyeti 
Vekile tarafından yapılmalı mıdır, veyahut ve
kâletler tarafından mı yapılacaktır? Bu mesele
ye dair müzakere cereyan etti mi, etmedi mi? 
Burada müzakere cereyan ettiğine göre hâsıl 
olan reylere istinaden bu maddenin encümene 
gitmesinden başka mesele yoktur. Rica ederim, 
bu nokta reye konulsun ve mesele hallolunsun. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — 
Her vekâletin kendine aid devairi, teşekkülü 
mevcuttu. Nasıl ki, demin de buyurdular. Me
selâ, ordunun ve donanmanın bayrağı saat se
kizden evvel çekebileceğini söylediler. İhtisası 
olan arkadaşlarımız her hangi bir donanmanın 
bir yerden saat altıdan önce gelmesi halinde sa
at altıda bayrak çekeceğini bildiriyorlar. Fakat 
altıda çekilen bu bayrak, gemi kendisini tanıt
tıktan sonra indirilir, saat sekizde tekrar çeki
lir. Sonra mekteplerimizde ve inhisarlar evinde 
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bulunan kendi temsilî bayrakları vardır. Fors
lara çekilen bayraklar vardır, öğrendiğime göre 
arsıulusal merasimde ve hariciyede bayraklara 
aid bir şey yokmuş. Kanunu Hariciye vekili ala
cak, yapılacak talimatnameye göre ne suretle 
bayrak çekileceğini sefaretlere bildirecek. Ya
ni her vekâletin kendisine aid hususlar tesbit 
edilerek icra Vekileri Heyetince talimatname 
yapılacaktır denildiğine göre her vekâletin ayrı 
talimatname yapmasına lüzum hissediyorum. 
Onun için her vekâletin birer talimatname yap
ması ve bunlar yapıldıktan sonra da Heyeti Ve-
kilece müzakere edilerek bir nizamname haline 
konması kanaatindeyim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hakikaten arka
daşlar, şu kürsüye çıktığım vekit, öyle hissedi
yorum ki baş ağrıtıyorum. Bu kanun; üç şey na
zarı dikkate alınarak yapılmıştır. Bir Millî Mü
dafaa, bir, Hariciye, bir de bunların haricinde 
kalanlar göz önüne alınmıştır. Bilhassa, bunu 
izah ederken, Gl. Kâzımm dinlemesini rica ede
ceğim, belki kendilerine faydalı olur. Bu kanu
nun ruhu asker, hariciye ve bir de halka taallûk 
eder. Askere taallûk eden talimatnameyi Millî 
Müdafaa, Hariciyeye taallûk edeni, Hariciye 
yapsm. Halka taallûk edenler için de ayrıca bir 
nizamname yapılsın denmiştir. Kanun yapan 
bir müessesenin mazbatasını tanzim eden mazba
ta muharriri sıfatile sorarım: Resmî dairelerle 
millî müesseselerdeki Türk bayrağının, gerek 
temsil için, gerek süslemek için ne zaman ve ni
çin çekileceği ve nerelerde kullanılacağı esas
ları bu kanunun tatbik şekillerini göstermek 
için yapılacak nizamname ile tayin edilecektir, 
niçin Hariciyeyi ve askeriyeyi bu nizamnamede 
göstermiyoruz? Rica ederim, Millî Müdafaa en
cümeninin yaptığı gibi maddeyi geri alsmlar ve 
bayrak kanununun tatbiki için bir nizamname 
yapılsm. Bu. teşkilâtı esasiyeye de muvafıktır. 
Bu nizamname bunlarm heyeti umumiyesini ih
tiva etsin ve herkes için tatbik edilsin. Forslar 
için şöyle yapılır, bilmem neler için şöyle yapı
lır, diye kanunla yeni yeni vaziyetler ihdas et
meyelim. 

01. KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbekir) — 
Bu dedikleri forslar, kolordu kumandanının, 
fırka kumandanının, amirallarm bayraklarıdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Tamam. Onlar da 
bunun içine dahil olsun. 

DAHİLİYE En. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) — Kanun, Refik İncenin söylediği gi
bi üç kısım değildir, iki kısımdır. Bir defa Türk 
bayrağmm çekiliş ve indiriliş tarzmm ne gibi 
törenle yapılacağının (askerî kıtaatta) tayini 
için ikinci madde konmuştur. Bu askerlere aid 
bir madde olduğu için bu törenin icra suretini 
gösterecek - izahname veya kararname diyi-
niz - bu husus, Millî Müdafaaya bırakılmıştır. 
Ona aittir. Şimdi buyurdukları Türk bayrağmm 
resmî dairelerde veya hususî müesseselerde 
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vatandaşlar tarafmdan ne vakit ve ne suretle 
kullanılacağını, tezyinat için ne gibi ahvalde, 
ne gibi forslar tarafından ne gibi yerlerde kul
lanılacağını tesbit için de yedinci madde kon
muştur. Bunun haricinde Türk bayrağmm ha
riçte çekiliş ve indiriliş tarzı kalıyor ki, 
o da vatan haricinde, yabancı memleketlerde 
Türk bayrağmm ne suretle çekileceğini, tabiati-
le Hariciye vekâleti tesbit edecektir, beynelmi
lel metodlara göre. 

Gelelim buradaki talimatname kelimesine: 
Demin de arzetmiştim. biz bu talimatname ke
limesi üzerinde encümence az çok görüştük. Ta
limatname kanunda zikredilsin mi, edilmesin mi? 
Buradaki talimatnamenin, mahza o hususta ka
rar vermek, emirvermek salâhiyetini haiz mer
cii göstermekten başka bir şey ifade etmediği
ni nazarı itibare alarak talimatname kelimesini 
ipkada bir mahzur görmedik. İsterseniz; btı 
madde de Hariciye vekilliğince tesbit edilir, de
riz ve mesele de bertaraf edilmiş olur. Demin
ki madde, encümene gitmişti. Encümenden 
öyle geleceğini zannediyorum. Bu madde de 
Hariciye vekilliğince tesbit edilir deriz ve me
sele biter. 

BAŞKAN — Refik İncenin bir takriri var, 
okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin de 2 nci madde ile alâkası 

hasebile encümene gönderilmesini teklif ederim. 
Manisa 

Refik İnce 
M. M. E. M. M. 01. KÂZIM SEVÜKTEKtN 

(Diyarbekir) — Kanun lâyihasmm hepsini bize 
verin de tekrar tetkik edelim. 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, okunacak. 
Yüksek Başkanlığa 

Kanunun yeniden encümende tekrar konu
şulmasını dilerim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

BAŞKAN — Ziya Gevher Etilinin takriri da
ha şümullüdür. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — 
Kabul edilen madde hariç. 

BAŞKAN — Ziya Gevher Etilinin takriri 
daha şamil olduğu için evvelâ onu reye arzede-
ceğim. 

Kanun lâyihasmm tekrar encümene iadesini 
kabul buyuranlar ... Etmeyenler... Lâyihanın he
yeti umumiyesi yeniden encümene gönderilmiş
tir. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) — Kabul edilen madde ne olacaktır? 

BAŞKAN — Birinci madde kabul edilmiştir. 
Kıyılarm ışıklanması ve işaretlenmesi hak

kındaki kanuna rey vermeyen var mı? 
Rey toplama işi bitmiştir. 
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3 — Türkiye Cümhuriyetile İspanya Cum

huriyeti arasında imfca edilen ticaret ve kliring 
anlaşmalarının tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Eturiciye ve tktısad encümenleri mazbataları 
(1/419) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Türkiye ile İspanya Cumhuriyetleri arasmda 
31 ilk kânun 1935 tarihinde imzalanan ticaret 

ve kliring anlaşmalarının tasdikma dair 
kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İs
panya Cumhuriyeti arasmda 31 ilk kânun 1935 
tarihinde Madritte akid ve imza edilerek ikinci 
kanıta 1935 iptidasından itibaren meriyete 
konulan ticaret ve kliring anlaşmalarile merbut
ları kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is
teyen var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresi, müddeti zarfın
da yapılacaktır. 

4 — Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/173) 

BAŞKAN — Bu lâyihanın müzakeresine 
başlayacağız. 

REFİK ÎNGE (Manisa) — Usul hakkında 
bir şey rica edeceğim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Esbabı muci-
beyi arkadaşlar okumuştur. 

BAŞKAN — Zatı âlinize söz vermemiştim. 
Usul hakkında söz isteyen vardır, hakkınız 
mahfuzdur (Gülmeler). 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar; Ma
liye vekaleti teşkilâtı bir Devletin içerisinde 
merkezinden bilitibar en küçük köyüne kadar 
en şümullü bir teşkilâttır. Bu, Devlet teşkilâtı 
içerisinde - Ehemmiyetleri demiyeceğim, hepsi
nin de ehemmiyeti vardır - Teknik noktai na
zardan ehemmiyeti fevkalâdesine binaendirki, 
şu veya bu vekâletin teşkilâtı mevzubahs oldu-

[1] 172 sayılı basmaymı zaptın sonundadır. 

ğu zaman içlerinde ancak şimdiye kadar bir ve
ya ikisinden ecnebi mütehassıslardan istifade 
edilmesi yoluna gidilmiştir. Bu meyanda İktısad 
ve Maliye vekâletini hatırlıyorum. Hakikaten 
Maliye vekâletinin mütehassıs getirerek istifade 
etmek suretile faydalı olmak prensibinin her va
kit takdirkârıyım ve hürmetle karşılarım. 

Bu ecnebi mütehassıs gelmiş, aylarca bura
da kalmış ve nihayet Hükümete 144 sayfalık ki-
tab halinde rapor vermiştir. Bu rapor üzerinde 
geçen sene Maliye vekâleti aşağı yukarı kendi 
noktai nazarımıza, kendi bünyemize göre tadi
lât yaparak bize yüz sayfalık bir kanun lâyiha
sı hazırlamıştır. Haziranın son günlerinde bu 
kanım lâyihasının gelecek seneye bırakılması 
takarrür etmişti. Şimdi geliyor. Tam kanun mü
zakereye konulacağı sırada, yeni vaziyeti mali
ye hâsıl olmuş ve Malive vekâletinin bünyesin
de esaslı faaliyet mevzuu teşkil eden bina ver
gileri] e arazi vergilerine taallûk eden kısımlar 
idarei hususiyelere nakledilmiştir. Bu zarurete 
binaendir ki evvelce hazırlanan yüz sayfalık 
kanun lâyihası M sefer 78 sayfaya inmiştir ve 
bu 78 sayfalık lâyiha geçen hafta perşembe gü
nü akşam üzeri dağıtılmıştı. Cuma günü ruzna-
memizle meşgul olmak mecburiyetinde bulunan 
vazifedar adamlarımız, cumartesi ve pazar gün
leri nihayet bir haftalık mesainin verdiği yor
gunluğu gidermek için kanunen istirahat zama-
nımızdır. 

Bu kadar ehemmiyetli bir kanundur ve iki, 
üc senedenberi üzerinde etüd edilmiştir. Böyle 
bir kanunun muhterem heyetçe tetkik edilme
sine ve bizlerin de okuyarak faydalı olmamıza 
medar olmak üzere tensib buyurursanız bu ka
nunu - Malûmu âliniz yarın vilâyetlere taallûk 
eden uzun işlerle meşgul olacağız, çarşambaya 
da müzakeremiz vardır - cuma günü müzakere 
edelim, ben böyle teklif ediyorum. O güne ka
dar hepimiz hazırlanırız, geniş geniş müzakere 
ederiz (Muvafık sesleri). 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ-
ziz ) — Maliye teşkilât kanunu, bütün arkadaş
lar hatırlarlarki geçen sene, Refik İncenin söy
lediği gibi, son zamanlarda Meclise gelmişti ve 
o vakit te müzakere edilmemesine sebeb olarak 
bu ehemmiyetli bir kanundur, okumak için geri 
kalsın, denmişti. Ondan sonra tatil geçti. Lâyiha 
arkadaşların elinde kaldı. Sonra aylar geçti, en 
nihayet Meclisin ruznamesine girdi. Meclisin 
ruznamesinde dahi epeyce kaldı. Ondan sonra 
arazi ve bina vergilerinin idarei hususiyelere 
devri, yeniden beş vilâyetin teşkili gibi teşkilâta 
tesir eden vaziyetlerden dolayı icab eden tadil
leri yapmak üzere Bütçe encümeni aldı. Ne hü
kümlerde bir değişiklik vardır, ne de başka 
esaslarda. Yalnız kadro değişikliği vardır. Bu 
kadro değişikliği bilmiyorum, muhterem arka-
daşlarca günlerce tehiri istilzam eder mi? 
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Hem zannederim, arkadaşlar bunu tetkike 

kâfi vakit bulmuşlardır. Bendenizin aradığım 
bu kanunun bu sene çıkmasının lütfedilme-
sidir. Fakat orta yerde arzettiğim tetkik için 
lâzım gelen zaman verilmiş ve geçmiştir. Yine 
rey Muhterem Heyetinizindir. 

Alelhusus ki müstaceliyet teklif edilmiyor, 
iki defa müzakereye tâbidir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Söz istemiştim. 
BAŞKAN — Usul hakkında söz söylenmekte

dir, sözünüz usul hakkmda mıdır? 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Evet usul hak

kmda. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Biraz mavzua 

girmeden evvel işin tehiri icafo ettirip ettir
mediğini arzetmeğe imkân yoktur. Maliye veki
linden rica edeceğim. Kendilerinin tasarrufa ön 
ayak olacakları bir zamanda bazı vekâletler teş
kilât kanunu yapıyor diye kendilerinin yapma
larını pek doğru bulmadım. 

BAŞKAN — Usule dair söz söyleyecektiniz. 
Bu sözlerinizi, kanunun heyeti umumiyesi müza
kere edilirken söylersiniz. 

EMÎN SAZAK (Devamla) — Usule dair söz 
söyleyebilmek için evvelâ kanunun lâzıma olup 
olmadığmm tetkik edilmesi lâzımdır. Avrupa-
dan mütehassıs getirttik, raporlar verdiler. 
Bunlardan istifade etmedik. Bunlar kendimizden 
daha bilgi sahibidir diye bir çok paralar verdik. 
Maliyemizi düzeltelim derken böyle masraflara 
tahammülümüz var mı? Ben okuyamadmı, bu 
kanunun müzakeresine devam edip etmemek 
için esasmı görüşelim ki bir sene sonraya tehir 
edip etmeyeceğimiz anlaşılsın. Bana göre bu 
kanunu bir hafta sonra değil, 6 ay sonra da 
kavramağa imkân yoktur. (Gülüşmeler) Esba
bı mucibeyi okuyunca hatırıma şu geldi: Acaba | 

İnhisar vekâletini mi kaldırıyoruz? Çünkü işler 
genişlemiştir diyorlar. Yoksa sanayi işlerini 
Sümerbanktan alıp ta Maliye kadrosu içinde iş
letmek için bir teşkilât mı yapılıyor? Yoksa 
Merkez bankası, döviz meselesini lâyikile yapa
mıyor da Maliyede kuvvetli bir teşkilât mı ku
racağız? Acaba vilâyetlere verdiğimiz emlâk ve 
arazi vergilerini yine gerisin geriye mi alacağız? 
Yoksa tam Devlet teşkilâtında olan sigortaları 
burada da tatbika kalkışarak bir sigorta teşki
lâtı mı kuracağız? Müsaadenizle şurasını okuya
lım, müzakere ona göre cereyan etsin. 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında henüz müzakere cereyan etmemekte
dir 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — O halde ben 
de heyeti umumiyesi müzakere edilirken söyle
rim. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okunacaktır. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen kanunun müza
keresinin cumaya talikini rica ederim. 

Manisa 
Refik înca 

BAŞKAN — Takrir kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Takrir kabul edilmiştir. Kanun 
cuma günü müzakere olunacaktır. 

Kıyıların ışıklanması ve işaretlenmesi kai-
idelerinin birleştirilmesi hakkında Lizbonda top
lanan konferans kararlarının tasdikına dair ka
nun lâyihasına (259) zat rey vermiştir. Muame
le tamamdır. Kanun (259) reyle kabul edilmiş
tir. 

Çarşamba günü saat on beşte toplanılmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 16,20 
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Kıyıların ı ş ı k l a n m a s ı ve i ş a r e t l enmes i ka ide le r in in bi r leş t i r i lmesi h a k k ı n d a 

L izbonda t o p l a n a n konfe rans k a r a r l a r ı n ı n l a sd ik ına da i r k a n u n a ver i l en 
r e y l e r i n net icesi 

{ Kamın kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uraa 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengiribörü 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Ancan 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topeoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hayrettin Karan 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 259 

Kabul edenler : 259 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 140 
Münhaller : 0 

/ Kabul edenler ] 

ismail Hakkı Uzunçar-
şıiı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Kuzay 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergendi 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 

Mustafa Abdüüıalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asım. Cs 
Atıf Tüzün 
ihsan Ivurtkan 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri AkgÖl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Gl. Ivâum Sevüktekin 
Huriye Oniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü rl iğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
FaLc Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmxl Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili il ter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. A'jned Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirkan 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dıımlu. 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Memed Şahin 
Nuri Conker 
Kemzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
I s i nail S aibuıncu 
Münir Akkaya 
Muzaffer Kılıç 
Talât Onay 

Gûmüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
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İstanbul 
Ali Barlas 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Rıza Uraz 
Tuğamiral Hakkı Şin&si 
Erel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

izmir 
Benal Arman 
General Kâzım inanç 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 

İsparta 
Hüsnü Ozdamar 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkun 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
ZÜhtÜ Alrm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
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Lûtfi Müfid Özdeş 
Memed Seyf eli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Süreyya Yiğit 
Kemalettin Ölpak 
Nedim Bozatık 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa E eken 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
ibrahim Dalkılıç 
Memed Somer 
Naşid üluğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaşı 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar öze/ 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 
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Mardin 

Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltınm 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Etem Tuncel 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
ismail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Stvas 
Gl. Akif öztekin Erde-
megil 

ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırn Day 
Süleyman Sırn Gedik 

TJrfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin Dincsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
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Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Şasim Aktar 
Rif at Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydtn 
Adnan Ertekin (izinli) 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
örge Evren 

Bayaetd 
Ubeydullah (İzinli) 

Büecik 
ibrahim Çolak 

Bdhı 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 
FUat Denli 
ŞüKrü Gükz 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çoruh 
Ali Zırh 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Hıza özene, 
ismet Eker 
Nabi Rıza Yıldırım 
(izinli) 

[Beye iştirak 
Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Dr. ibrahim Tali öngö
ren 
Rüştü Bekit (izinli) 
Tevfik Bilge (izinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (izinli) 

Elâzbs 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(izinli) 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Işık 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 
Şükrü Koçak 

Eskişehi~ 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

içel 
Ferid Celâl Güven 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid Tarhan 
(izinli) 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Ali Rana Tarhan 
(Bakan) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 

etmeyenler] 
Halil Etem Eldem 
(izinli) 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayat- (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 
(Bakan) 

İsparta 
İbrahim Demiralay 
(izinli) 

Kars 
M. Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Grantay 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Hasan Ferid Perker 
(izinli) 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Veli Yaşm (izinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
(İzinli) 
Şevket Ödül 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
(İzinli) 
Ragıb Akça 

Konya 
Dr. Osman Şevket Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer Dinç (İzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
Gl. ismet inönü 
(Başbakan) 
Gl. Osman Koptagel 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
(I. Â.) 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Sabrı Toprak (İzinli) 

Maraş 
Mitat Alam 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
irfan Ferid Alpay a 
(1. A.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(tzinli) 
Yunus Nadi 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral (tzinli) 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
(izinli) 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
Mahnmd Soydan (İzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
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Stvas 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 

Yahya Kemal Beyatlı 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
(İzinli) 
Hasan Saka 

Mitat Aydın 
Urfa 

Ali Saib Ursavaş 
General Ahmed Yazgarı 

Yozgad 
Avni Doğan 

Ekrem Pekel 
Zonguldak 

Dr. Mitat Altıok 
Halil Türkmen 
Receb Zûhtü Soyak 
(İzinli) 
Bifat Vardar 
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S. Sayısı: 170 
Türk bayrağr kanunu lâyihası ve Dahiliye ve Millî müdafaa 

encümenleri mazbataları (I/46I) 

T. C. 
Başvekâlet :!•<) - II - Vtöti 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/717 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve fora Vekilleri I icyclincc İ l l i !!):>(» tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan Türk bayrağr kanun layihası esbabı nuıeibesile birlikle sııınılnııışlur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı (mucibe 

Yurd iç ve dışında Türkiye Cümhurluğu Devletini temsil etmek üzere çekilmekle olan Türk bayrağı
nın çekiliş ve indiriliş usullerinin ve çekilme ve indirilme zamanlarının ve süsleme için kullanı
lan bayrakların öezl bayraklar ve forslarla birlikte zaman, yer ve rnetod itiıbarie kullamlış .şokille
rinin ve yapıldıkları kumaşların cins, ölçü ve renklerinin elde bir kanun bulunmamasından 
ötürü çok kereler tatbikatta birbirini tutraamazlık meydana getirmiş olması Türk bayrağına karşı 
gereği gibi bir ilgi ve saygı gösterilmesine büyük bir engel olmaktadır. 

Halbuki Devletin içte ve dışta maddî ve manevî bütün varlığrnT orunlayan bayrağa karşı yurt
taşların ve bilhassa ilgili işyarların gereği gibi ilgilenmelerini elde edebilmek için yukarıda yazılı 
hususların genel bir düzen altına alınması gereklidir. 

tşte Türk bayrağı kanunu lâyihası bu düşüncelerden esin alınarak hazırlanmıştır, 
1 — Birinci maddede bayrağın tanınır yapılmış, rengi gösterilmiş ve bağlı örnekle şekil ve öl

çüsü gösterilmiştir. Düzen birliği elde ötmek için bayrağın şalden yapılacağı ve fakat şali bulun
maz ve elde edilmesi de mümkün olmazsa ancak böyle bir zorluk bal inde yerin en büyük sivil 
işyarının iznile bayrağın başka kumaştan yapılabileceği gerekli görülmüş ve bu suretle köy ve ka
mun merkezleri gibi küçük yerlerde bayraksız kalmak leh İlkesinin önü •alınmak istenmiştir. 

2 — Yurdun hüdafaasını elde tutan süel kuvvetler için (Kara, deniz, hava) bayrağın daha baş
ka özgüllükleri bulunduğu düşüncesile bayrağın cins, şekil ve nisbetleri, çekiliş ve indirilişlerinde 
ve sair hususlarda yapılacak törenlerin özel öğreneklerine bağırdı olacağı yazılmıştır. 

3 — Yafcanc memleketlerde bayrak kullanış 'metodunun arsıulusal melodla.ra uygun olması ge
rek! i b ulun m ustur. 

4 — Dördüncü madde ile bayrağın çekilme ve indirilin:- zamanlan gösterilmiş ve böylelikle bay
rağın belirtilmiş zamanlarda direğe çekilmesi ve direkten ir dirilmesi elde edilmek istenmiştir. Çe
kilme saatinin 8 olarak kabul edilişinde arsıulusal kurallar göz önünde bulundurulmuş ve gemilerin 
bu kurallara nazaran sabahları saat sekizde sancak çektikleri ve süel kuvvetlerinin de ayni kurala 
uyarak bu şekilde hareket ettikleri yapdan modemlerden anlaşılarak bu saatten evvel bayrak çekil
mesinin yurd içinde ve bilhassa limanlarda büyük bir ikilik meydana, getireceği düşünülmüş ve bu 
suretle yaz günlerinde günün erken olması sebebile ulusal dairelerin sekize kadar bir kaç saat bay
raksız kalacağı çekincinin giderilmesi bu suretle mümkün gv-rülonıoıııiştir. 

5 — Beşinci madde ile Türk bayrağının ulusal dairelerde çekileceği yer gösterilmiştir. 
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6 — Yas alâmeti olmak üzere bayrağın yarıya kadar çekileceği hallerin çok önemli ve siyasal 

durumlara aid olması düsüneesile yanlışlıklara meydan brakmamak ve işi gereği gibi düzen altında 
ifa 'edebilmek için işin Devlet protokolunea gösterilmesi ve zamanında ilgililere bildirilmesi esasının 
konulması gerekli görülmüştür. 

7 — Ulusal dairelerin Devleti oruntmak üzere çektiği Türk bayrağından başka halkın bayram
larda tezahürat için evlerini ve bahçelerini süslediği ve urayların ve Devlet dairelerinin ulusal 
bayraktan başka binalarına ve sokaklara süs için astıklar ıbayrakları ve manevi şahsiyeti haiz bazı 
hayır müesseselerinin özel bayrakları ve forsları vardır. îşte bütün bu süs ve özel alâmet halindeki 
bayrakların ve forsların Türk bayrağının yanındaki yerlerinin ve Türk bayrağına olan tabiiyetle
rinin, çekiliş ve indiriliş tarzlarının ve zamanlarının bir düzen altına alınmasnı elde etmek için 7 nci 
madde konmuştur ve bu kanunun hükümlerinin tatbik şekillerini göstermek üzere ilgili bakanlıklar
ca bir örnek hazırlanması gereği ileri sürülmüştür. 

8 — Türk bayrağı kanununun konuşu bütün bakanlıkları ilgilendirmek sebebile tatbikine tcra 
Vekilleri Heyetinin memur edilmesi gerekli görülmüştür. 

9 — Bu kanunun lâyikile tatbiki için bir müddet hazırlık yapılması gerekli bulunduğu düşünü
lerek yayımından ancak altı ay sonra sayılı olacağı esası konulmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 20 
Esas No. 1/461 

17 - IV - 1936 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanıp Tcra 
Vekilleri Heyetince 14 - II - 1936 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan Türk bayrağı 
kanunu lâyihasının esbabı mucibesile birlikte 
gönderildiğini bildiren Başvekâletin 29 - İT -1936 
tarih ve 6/717 sayılı tezkeresi encümenimize ve
rilmiş olmakla Millî Müdafaa ve Dahiliye vekâ
letleri mümessillerinin de bulundukları toplan
tımızda okundu ve tetkik olundu. 

Lâyiha hakkında Hükümetçe ileri sürülen esba
bı mucibeye iştirak eden encümenimizce lâyihanın 
esas itibarile kabulü muvafık görülmüş ve yal
nız yazılış ve tertib tarzında yapılan değişiklik
lerle Ulu Heyete arzolunmak üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 
Da, E. Reisi 
Tekirdağ 

G. Uybadın 
Aza 

Sivas 
V. R. Seviğ 

Aza 
Erzurum 

N. Elgün 
Aza 

Sivas 
S. Görker 

Aza 
Çanakkale 
77. Ergendi 

M. M. 
Çanakkale 

Ş. Yaşın 
Aza 

Afyon 
/. İV. Aykurt 

Aza 
Bursa 

F. Güvendiren 
Aza 

Çoruh 
A. T üzün 

Aza 
Zonguldak 
R. Vardar 

Kâtib 
Mardin 
E. Ergin 
Aza 

Tokad 
G. Pekel 

Aza 
Samsun 

Z. Durııkcm 
Aza 
Tokad 

II. Ergun 
Aza 

( S. Sayısr : 170 ) 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Karar No. 27 
Esas No. 1/461 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Müdafaa vekilliğince hazır lanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
t ı r ı lan Türk bayrağı kanun lâyihasının esbabı 
mucibesile birl ikte gönderildiğine dair olup Da
hiliye encümenince incelenip kabul edilen tarzı 
gösteren mazbata ile encümenimize havale edilen 
Başvekâletin 29 şubat 1936 tar ihl i ve 6/717 nu
maral ı tezkeresi Dahiliye vekili ile Millî Müda
faa ve Hariciye vekilliklerinden gönderilen me
mur la r ı bu lunduğu halde okundu ve görüşüldü. 

Türk bayrağına lâyık olduğu yüksek şerefin 
ve verilmesi gerekli olan büyük ehemmiyetin her 
yerde bir disiplin al t ında ayni tarz ve sistemde 
olması için yapılan kanun lâyihası Dahiliye en
cümenince yazılış ve te r t ip tarzile muvafık görü
lerek encümenimizce de esas itibarile kabul edil
miş ise de Dahiliye encümeni mazbatasının birinci 
maddesinin ikinci fıkrasının daha açık bir tarzda 
olması için şalinin, t edar ik indek i zor luğun teba
rüz et t ir i lmesi ve b u n d a n ö tü rü Vali ve kayma
k a m gibi nahiye m ü d ü r ü n e de böyle bir salâhi
yet verilmesi muvaf ık görülmüş ve ismi geçen 
ikinci f ıkra ol sure t le değişt ir i lmişt ir . 1706 nu
mara l ı kanuna göre vazife ve hizmet i t ibari le 
merci inin Dahil iye vekill iği olan J a n d a r m a n ı n 
maddede ayrıca yazılmasına lüzum olmadığı ve 
b a y r a k çekilmesinde donanmanın her zaman bu 

25 - IV - 1936 

kanun lâyihasının beşinci maddesinin birinci 
f ıkrası hükmüne uymayacağın ın a lâkadar la r ın 
bilnıes) için bu hususun yapı lacak ta l imatname
de işaret edilmesinin yer inde olacağı düşünüle
rek ikinci maddede bir değişiklik yapılmışt ı r . 
Tal imat ına uygun olmayan bayrak la r ın yapıl
ması ve sat ı lması işine de karışı lması için seki
zinci ıı: addeye bir cümle eklenmişt ir . 

Bay rak tedar ik inde yu r t t a ş ın zarardan ko
runmas ı için 10 ncu maddedeki zamanın bir se
neye çıkarı lması gibi değişiklik ve eklemelerle 
k a n u n lâyihası kabul edilmiştir. Umumî heye
t in tasvip nazarına arzedilmek üzen; Yüksek 
Başkanl ığa sunulur , 

M. M. Kâtib 
Diyarbekir lOrzuruın 

K. Sevüktekin S. Koçak 

M. M. K. Keisi Na 
Diyarbekir 

K. Sevüktekin 
Antalya 

C. Mengilibörü 
Bilecik 

Salih Bozok 
i s tanbul 

Dr. U. Ş. Urel 
Man isa 

K. N. Duru 
Tok ad 

/ / . Konay 

Balıkesir 
C. lüsener 
Elâziz 

İJt.med S. Oh kay 
Kırşehir 

L. M. Özdeş 
Samsun 

H. Barkın 

Balıkesir 
Hâvim Keser 

Brzurum 
A. Akyürek 

Kocaeli 
M. Bozahk 

Tekirdağ 
il. Apak 

Urfa 
Ahtned V. Yazgan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Bayrağı kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Türk Bayrağı bağlı örnekde 
gösterilen şekil ve ölçülerde olmak ve al zemin 
üzerine beyaz ay, yıldız konmak şartile şaliden 
yapılır. Ancak zorda kalındığı halde yerin en 
büyük sivil işyarının iznile başka kumaşlar
dan da yapılabilir. Bu şartlara uygun olmayan 
bayraklar çekilmez, çekilmiş ise indirilir. 

MADDE 2 — Kara, Deniz, ve Hava kuvvet-
lerile daire ve teşekküllerinde kullanılacak bay
rakların cinsleri, şekilleri ve nisbetlerile çekilmiş 
ve indirilişinde vesair hususlarda yapılacak tö
ren özel talimatlarında gösterilir. 

MADDE 3 — Yabancı memleketlerde bulu
nan Türkiye Cümhurluğu Elçilik konsolosluk 
ve sair ulusal binalarına Türk bayrağının çekil
mesi ve indirilmesi arsıulusal metodlara göre 
yapılır. 

MADDE 4 — Bayrak ulusal dairelerde her 
gün saat sekizde çekilir ve gün batarken indi
rilir. Yalnız ulusal bayram ve genel tatil gün
leri devam etiği müddetçe gece ve gündüz bay
rak çekili kalır. 

MADDE 5 — Ulusal dairelerde çekilecek 
bayraklar bu iş için yapılmış özel direklere çe
kilir. 

MADDE 6 — Yas alâmeti olmak üzere bay
rağım yarıya çekileceği haller ve devam müd
deti Devlet protokolunca tesbit ve vaktinde il
gililere bildirilir. 

MADDE 7 — Dördüncü maddenin dışında 
kalan yerlerde Türk bayrağının ve diğer özel 
bayrakların ve forsların gerek temsil ve gerek 
süsleme için ne zaman ve nasıl çekileceği ve ne 
relerde kullanılabileceği esasları bu kanunun 

( S. Say] 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞT İRİŞİ 

Türk "bayrağı kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Türk bayrağı, bu kanuna bağ
lı örnekte gösterilen şekil ve nisbetlerde olmak 
ve al zemin üezrine beyaz ay - yıldız konmak, 
şartile şaliden yapılır. Ancak tedarikinde zor
luk olur ise vali ve kaymakamların iznile başka 
kumaşlardan da yapriabilir. 

MADDE 2 — Kara, deniz, hava ve jandar
ma kuvvetlerile daire ve teşekkülleri tarafmdan 
bayrakların çekiliş ve indirilişlerinde ve sair hu
suslarda yapılcaka tören ve bu kuvvetlerle da
ire ve teşekküllerinde kullanılacak hususî alâ
met ve filâmalarm şekilleri, nisbetleri ve cins
leri Millî Müdafaa vekâletince yapılacak ta
limatnamelerde gösterilir. 

MADDE 3 — Türkiye Cümhurluğunun ya
bancı memleketlerde bulunan resmî ve millî 
binalarına Türk bayrağmm çekiliş ve indiriliş-
leri, Uluslar arası metotlara göre, Hariciye ve
killiğince yapılacak talimatnamede gösterilir. 

MADDE 4 — Yas* alâmeti olmak üzere bay
rağın yarıya çekileceği haller ve devam müd
deti Devlet protokolunca tesbit ve vaktinde 
alâkalı dairelere bildirilir. 

MADDE 5 — Türk bayrağı, resmî daireler
de ve millî müesseselerde sabah saat sekizde 
çekilir ve gün batarken indirilir. 

Yalnız; Millî bayramlarda ve umumî tatil 
günlerinde, tatilin devam ettiği müddetçe, bay
rak gece ve gündüz çekili kain*. 

Her gün bayrak çekecek resmî daireler, icra 
Vekilleri Heyeti tarafmdan yapriacak talimat
namede gösterilir. 

MADDE 6 — Resmî dairelerde ve millî mü
esseselerde çekilecek bayraklar bu iş için ya-
pdmış hususî direklere çekilir. 

MADDE 7 — Resmî daireler ile millî mües
seselerden başka yerlerde Türk bayrağmm ve 
diğer husussî bayrakların ve forslarm gerek 
temsil için ve gerek süsleme için ne zaman ve 
nasü çekileceği ve nerelerde kullanılabileceği 
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JVl liiLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DK(>1§-

TtRtŞÎ 

Türk bayrağı kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Türk bayrağı, bu kanuna bağlı 
örnekte gösterilen şekil ve nisbetlerde olmak 
ve al zemin üzerine beyaz ay - yıldız konmak, 
şartile şaliden yapılır. 

Ancak şalinin tedarikinde zorluk olur ise en 
büyük mülkiye memurunun iznile zemin rengi 
al olmak üzere başka kumaştan de yapılabilir, 

MADDE 2 — Kara, deniz, hava kuvvetlerile 
daire ve teşekkülleri tarafından bayrakların 
çekiliş ve indiriliş saatleri ile çekiliş ve indiriliş-
lerin de ve sair hususlarda yapılacak tören 
ve bu kuvvetlerle daire ve teşekküllerinde kul
lanılacak hususî alâmet ve filâmaların şekilleri, 
nisbetleri ve cinsleri Millî Müdafaa vekilliğince 
yapılacak talimatnamelerde gösterildi. 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 4 — Dahiliye encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 5 — Dahiliye encümeninin 5 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 6 — Dahiliye encümeninin 6 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 7 — Dahiliye encümeninin 7 nci 
maddesi aynen. 
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tatbiki şekillerini göstermek üzere ilgili bakan
lıklarca hazırlanacak talimat ile tayin olunur. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeye İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 9 -
sonra sayılır. 

Bş. V. 
/ . tnönü 

Da. V. V. 
C. Bayar 

Mf. V. 
S. Ankan 

S. î . M. V. 
Dr. R. Saydam 

— Bu kanun yayımmdan altı ay-

Ad. V 
Ş. Saracoğfu 

Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetink**va 

G. I. V. 
Rana Tarkan 

14 -11-1936 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

MADDE 10 — Bu kanun 
altı ay sonra muteberdir. 

Da. E. 

esasları, bu kanunun tatbik şekillerini göster
mek üzere yapılacak nizamnamede tasrih edilir. 

MADDE 8 — Bu kanun hükümlerine ve ya
pılacak nizamname ile talimatnamelere muha
lif olarak çekilmiş bayraklar mahallin en büyük 
idare âmirinin emrile indirtilir. 

MADDE 9 — Bu kanun hükümlerini yerine 
getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

nesri tarihinden 
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M. M. E. 

MADDE 8 — Bu kanun hükümlerine ve ya
pılacak nizamname ile talimatnamelere muhalif 
olarak bayrak yapmak ve satmak yasaktır. 
Talimata ve nizamnamelere muhalif olarak çe
kilmiş bayraklar mahallin en büyük mülkiye 
memuru emrile indirilir. 

MADDE 9 — Dahiliye encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
bir sene sonra muteberdir. 

» © « 

( S. Sayısı : 170 ) 



S.SAYISI:170'İN EKİ BOYUTU NEDENİYLE 
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S. Sayisı: 172 
Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Cumhuriyeti arasında imza 
edilen ticaret ve kliring anlaşmalarının tasdiki hakkında 

kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisad encümenleri 
mazbataları (1/413) 

T. C. 
Başvekâlet 3 - II - 1936 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/309 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile ispanya Cumhuriyeti arasında 31 ilk kânun 1935 tarihinde akid ve imza 
edilen ticaret ve kliring anlaşmalarının tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince 29 - I - 1936 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden bu mukavelelerin icra Vekilleri Heyetince 
. 1 - I - 1936 tarihinden itibaren muvakkaten meriyete girmek üzere tasdiki onanmış olduğunu da 

arzederim. 
Başvekil 
/ . İnönü 

Esbabı mucibe mazbatası 

24 mayıs 1934 arihli Türkiye - ispanya ticaret anlanşmasınm İspanya Hükümetince feshi üzerine 
8 haziran 1935 tarihinden beri iki memleket karşılıklı matlubatı bloke tutulmaya başlanmış ve İspanyol 
malları Türk gümrüklerinde ve Türk malları da İspanyol gümrüklerinde teahhur etmiş olarak 
kalmıştı. 

iBu mahzurların önüne geçilmek ve iki taraf karşılıklı ticaretinin normal bir surette inkişaf 
ve devamını temin etmek maksadile ahiren müzakeresine başlanıp 31 ilk kânunda imzalanan 
yeni Türkiye - ispanya ticaret ve klearing anlaşmasının fransızca metinlerile türkçe tercümelerin
den üçer nüshası ilişik olarak sunulmuştur. 

iki sene müddetle akdolunan işbu anlaşma mahdud ve meşrut en ziyade müsaadeye mazhar 
millet esasına dayanmaktadır. Bu anlaşma ile: 

1 - İspanyanın marehandise flottante iddiaları ve gümrüklerimizde beklemekte olan İspan
yol mallarının eski konsolide tenzilâttan istifade ettirilmeleri hakkındaki istekleri temamen ber
taraf edilmiştir. Gümrüklerimizdeki (5 000) lira kıymetindeki hidrofilli pamuk, mantar ve diş 
macunu istisna edilirse geri kalan ve gümrük resmi ihtilâfı yüzünden bekleyen İspanyol menşeli 
mensucattan bu anlaşmada kontenjante olanların verilmiş kontenjanlardan tenzil edilerek çıka
rılmaları ve buna mukabil İspanya gümrüklerinde bekleyen 750 kentel yumurtamızın ve 19 000 
m. 3 kerestemizin İspanyaya idhali ve kerestelerin anlaşmadaki kontenjan dışında muameleye 
tâbi tutulması tekarrür ettirilmiştir. İspanyada bloke kalan paralarımızdan, anlaşmaya ilişik imza 
protokolünde derpiş edilen esaslar dahilinde, çıkacak İspanyol malları bedelleri ödendikten 
sonra gerisi % 20 ve % 80 olarak yeni elcaring hesaplarına alınacaktır. 

2 - İspanyolların % 40 tenzilât iddiaları red ve bunlara sadece evvelce Almanya ve Yunanis-
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tana verilmiş bulunan tenzilât hadlerinden, en ziyade müsaadeye mazhar millet esasına istinaden, 
istifade hakkı tanınmış ve 377 c. ve 378 c. d itibarile de % 40 yerine Janponlara verilmiş olan 
% 10 had kabul ettirilmiştir. 

3) Yapılan tenzilâtı, on beş günlük ihbar ile, fesih hakkı mahfuz tutulmuştur. 
4) Kontenjante edilen mallar diğer memleketlere verdiğimiz mallar ile (KL) listesine dahil 

mallardır. 
5) Serbest liste olarak halen ve âtiyen kontenjan kararnamelerimize bağlı olabilecek (S) listesi 

kabul ettirilmiş ve yalnız serbest kalması prensipi kabul edilmiş olan taze üzüm ve meyve ihraca
tımız için muktazi mantar ve manmlâtının serbestliği iki sene için konsolide edilmiştir. 

Bunlardan başka memleketimizin İspanyaya başlıca ihracat maddesi olan yumurtalarımız 
için (50 000) in ferme ve (30 000) muhkem şekilde olmak üzere (80 000) kentel kontenjan alınmıştır. 

Kerestelerimiz için 1929 dan beri bekleyen 19 000 rn 3 keresteye ilâveten 1936 yılı için 1 000 
m 3 kontenjan alınmış ve 1937 senesi için 20 000 m 3 kontenjan tesbit ettirilmiştir. 

Anlaşmaya ilişik mektuplarla İspanyaya rejinin Türk tütünü satın alması mecburiyeti vaz ve 
ispanyanın muhtaç bulunduğu pamuğu Türk piyasasından tedarik etmesi hususu temin olunmuş
tur. 

Clearing itibarile eski ıbir taraflı noksan Accord des reglements Commercisux mekanizması tipi
mize uygun bir şekle ifrağ edilmiş ve ispanyanın diğer memleketlerle olan anlaşmalarında, bizim 
eski anlaşmalarımızdaki % 100 clearing esasına dayanan mekanlzmeye mukabil Türkiyenin daima 
% 20 fazla ihraç ve bedeli fransız frangı olarak tutması prensibi kabul ettirilmiştir. 

Devlet, belediye, imtiyazlı şirketler mubayaa t T nın elearinge tâbi tutulması, hususî clearingler de 
% 20 serbest döviz kaydi, ispanyadan transit edilerek gelecek, Türkiye ile ticaret anlaşması kısmen 
veya tamamen mevcud bulunmayan, üçüncü memleketler nnüvaredatından bazı şartlarla elearinge, 
ithali gibi lehimize bir çok menafi temin eden bu anlaşmanın iktisadî menfaatlerimize uygunluğu 
aşikârdır. 

Bu bapta 2759 numaralı kanun mucibince tasdiki zımnında hazırlanan kanun projesi 
Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzolunmuştur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 18 • III -1936 

Karar No. 20 
Esas No. 1/419 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile ispanya Cumhuriyeti arasmda 31 ilk kânun 1935 tarihinde akit ve 
imza edilen ticaret ve kliring anlaşmalarının tat dikına mütedair olup Hariciye vekilliğince hazır
lanan ve Başvekâletin 3 şubat 1936 tarihli ve 6/309 sayılı tezkeresile gelerek encümenimize ha
vale buyrulan kanun lâyihası Hariciye kâtibi umumisi hazır olduğu halde mütalea ve mukavele
name metni madde madde tezekkür ve tetkik olundu: 

İşbu mukavelename memleketimizin, bilhassa yumurta ve derecei saniyede odun ihracatı r 
alâkadar eylemekle mezkûr kanun lâyihası aynen kabul olundu. 

Havalesi mucibince îktısad encümenine verilmek üezere bu babtaki evrak ve lâyiha Yüksek Re
isliğe sunuldu. 

Hariciye En. Reisi M. M. Na. Kâtib 
Trabzon Kastamonu Kastamonu Diyarbekir izmir Antalya 
H. Saha Ş. tiden Ş. tiden Z. M. Alsan H. Menteşe Dr. C. Tunca 
Kars Bolu Manisa, Tokad 

M. Akyüz B. G. H. Bayur N. Poroy 
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Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 

Karar No. 20 
Esas No. 1/419 

24 -IV-1936 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile ispanya Cumhuriye
ti arasında 31-XI I -1935 tarihinde akid ve im
za edilen ticaret ve kliring anlaşmalarının tasdi
ki ıhakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 29-1-1936 toplantısın
da Yüksek Meclise sunulmasına karar verilen ka
nun lâyihası ve mucib sebeplerile Hariciye encü
meni mazbatası encümenimize verilmekle Harici
ye vekâleti umumî kâtibi hazır olduğu halde 
okundu ve görüşüldü: 

Kliring sistemine göre ve mütekabil menfa
atler göz önünde tutularak uzun görüşmelerden 
sonra aktedilen bu ticaret mukavelesi memleketi
mizin çok mühim bir ihraç malı olan bilhassa yu
murta ve kerestelerimizin İspanyaya geniş mik

yasta satılmasını kolaylaştıracağından enemüeni-
mizce de kalbulünde bir mahzur görülmemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Iktısad E. Reisi M. M. 

Tekirdağ 
Ş. Kesebir 
Afyon K. 

Bere Türker 
Ankara 
A. Ulus 

Eskişehir 
E. Sazak 

Zonguldak 
H. Karabacak 

Giresun 
/ . Sabuncu 
Konya 

Jff. Dikmen 
Giresun 

Muzaffer Kılıç 
Maraş 

Kemal Kusun 
Seyhan 

Esma Nayman 

Kâtib 

Samsun 
Ali Tunalı 

Ankara 
E. Demirel 

Kayseri 
S. Demirezen 
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HÜKÛMETtN TEKLÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Cumhuriyeti 
arasında 31 ilk kânun 1935 tarihinde akid ve 
imza edilen ticaret ve kli?~ing anlaşmalarının 

tasdikine mütedair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İspan
ya Cumhuriyeti arasmda 31 ilk kânun 1935 ta
rihinde Madritte akid ve imza edilen ticaret ve 
kliring anlasmasile merbutatı kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu anlaşma ikinci kânundan 
itibaren muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29-1-1936 
Bş. V. Ad, V M. M. V. 

/. İnönü Ş. Saracoğru K. Özalp 
Da. V. V. Ha.V. V. Mal. V. 
C. Bayar Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. lk. V. 
S. Arıkan A. Çetink&ya C. Bayar 

S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. R. Saydam Rana Tarkan Muhlis Erkmen 

•x 

ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Türkiye ile İspanya Cumhuriyetleri arasında 
31 ilk kânun 1935 tarihinde imzalanan ticaret 
ve kliring anlaşmalarının tasdikine dair ka-

\ nun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile is
panya Cumhuriyeti arasında 31 ilk kânun 1935 
tarihinde Madritte akid ve imza edilerek ikin
ci kânun 1935 iptidasından itibaren meriyete 
konulan ticaret ve kliring anlaşmalarile mer
butları kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

i 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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TÜRKIYE - İSPANYA TİCARET ANLAŞMASI 

Bir taraftan Türkiye Cümhurreisi, 
Diğer taraftan ispanya Cümhurreisi, 

Bir ticaret muahedesi aktine değin iki dost memleket arasındaki ticarî münasebetlerinde mevani 
ihdas etmemek için bir ticaret ve kliring anlaşması aktine karar vermişler ve bu hususta : 

Türkiye Cümhurreisi: 
Madridde Türkiye Elçisi M. Tevfik Kâmil Koperler, Iktısad vekâleti müsteşarı M. Faik 

Kurdoğlunu, 
ispanya Cümhurreisi: 

Hariciye Nazırı M. Don Joaquin Urzais Oadaval'ı, 
Murahhas tayin etmişlerdir. 

Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini teati ettikten sonra 
aşağıdaki ahkâmı kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1 

îşbu anlaşmaya bağlı (A) listesinde sayılan ispanya menşeli tabiî veya mamul müstahsallar Tür-
kiyeye ithallerinde, en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesinden mütevellid en mütenezzil rü
sum ve tekâliften istifade edeceklerdir. 

Madde — 2 

işbu anlaşmaya bağlı (B) listesinde sayılan ispanya menşeli tabiî veya mamul müstahsallar, 
Türkiyeye ithalerinde, işbu listede tasrih edilmiş bulunan tenzilât yüzdelerinden istifade edecek
lerdir. 

Madde — 3 

(A) listesinde zikredilmeyen ispanya menşeli tabiî veya mamul bütün diğer müstahsallar, Tür
kiyeye ithallerinde, gümrüklenmeleri esnasındaki meri gümrük rüsumundan istifade edeceklerdir. 

Madde — 4 

îşbu anlaşmaya bağlı (C) listesinde tadad edilen Türk menşeli tabiî veya mamul müstahsallar 
ispanyaya, Şibiheezire arazisine ve Balear, Kanarya, Melila, Ceuta adalarile Ifni arazisi ispanya gar 
bî sahrası, Riyo Dö Oro, ispanyol Ginesi, Fernando poo, Annobon, Korisko, Elobeyes ve saireye 
ve Fasın İspanyol himayesindeki mmtakalarımı ithallerinde en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesinden mütevellid en mütenezzil rüsum ve tekâliften istifade edeceklerdir. 

Madde — 5 

C listesinde tadad edilmeyen bütün diğer Türk menşeli tabiî veya mamul müstahsallar ispan
yaya ve Şibiheezire arazisine ve Balear adalarına ithallerinde, gümrüklenmeleri esnasında merî bu
lunan ispanya gümrük tarifesinin ikinci sütunundaki gümrük rüsumundan istifade edebilecek
lerdir. 

Kezalik işbu anlaşma mucibince mezkûr Türk müstahsalları Kanarya, Melila, Ceuta adalarile 
îfni arazisi, Garbî ispanya sahrasına, Rio Dö Oro, Ispnayol Ginesi; Fernando Poo, Annobon, Koris
ko, Elobeyes, vesaireye ithallerinde, ithal rüsumunoktai nazarından en ziyade müsaadeye 'mazhar 
millet kaydından istifade edeceklerdir. 
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Madde — 6 

Yüksek Âkit Taraflar rüsumu müteferria, dahilî resimler bilcümle istihlâk, lisans vesair bu 
neviden harç ve munzam harçları tezyid veya emsali ve kezalik gümrüklenme muamelesinin 
tâbi tutulduğu veya tutulabileceği bilcümle usul ve muamelât ve mükellefiyat hususunda karşı
lıklı olarak gayri mahdud ve meşrut en ziyade müsaadeye mazlıav millet muamelesini tatbik hu
susunda mutabıktırlar. 

(Binaenaleyh, iki Yüksek Âkid Taraflardan birinin tabii veya mamul müstahsalları hiç bir zaman 
salifüzzikir hususatta her hangi üçüncü bir memleket menşeli ayni nevide müstahsalların tâbi tu-
tutulduğu veya tutulacağı müteferri rüsum, dahilî resimler, harçlar, munzam harçlar, emsal, tez
yidinden başkasına ve daha yükseğine ve ne de mezkûr malların tâbi tutuldukları usul ve muamelât
tan daha ağırına tâbi tutulmayacaklardır. 

Aynile iki Âkid Taraftan birisinin salifüzzikir mevad hususunda her hangi bir üçüncü mem
leket menşeli tabiî veya mamul mevaddma bahşettiği veya istikbalde bahşedeceği fevait, menafi, 
imtiyaz, muafiyet yedinci madde hükümleri müstesna ulmak üzere diğer Âkid Taraf menşeli ayni 
neviden müstahsallara derhal ve bilâ tavizat tatbik edilecektir. 

Madde — 7 

Gümrük tarifesi veya diğer bilcümle ticarî mevadda İspanya Hükümetinin Portekize ve yahut 
Ibero Amerikan memleketlerden birisine yahut hudud ticareti için hem hudud bir Devlete ve ay
nile Türkiyenin Balkan anlaşmasına dahil memleketlerle Osmanlı Hükümetinin eczayi memalikinden bu
lunmuş olan memleketlere tatbik ettiği veya edeceği bilcümle hususî fevait ve imtiyazat en ziyade 
müsaadeye mazhar millet kaydından istisna edileceklerdir. 

Madde — 8 

Aşağıda yazılı ispanya menşeli mahsulât her maddenin karşısında gösterilen yıllık kontenjan
lar hududu dahilinde Türkiyeye sokulacaktır. 

Pamuklu mensucat 

Türk gümrük tarifesi No. Yıllık kontenjan 

377 B. 
378 B. 
378 C. 
379/1 C. 
379/11 B. 
379/11 C. 
379/III B. 
379/III C. 
380 
383 
387 
390 
394 
400 

C. ve D.. 

ve D. 
ve D. 

ve D. 

ve D. 

50 000 kilo 
5 000 
95 000 
80 000 
50 000 
170 000 
10 000 
320 000 
4 000 
f> 000 
5 000 
2 000 
1 000 
1 000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(yalnız 1930 senesi için 

(yalnız 1936 senesi için) 
401den (yalnız kuşaklar) 2 000 » 
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Diğer mahsulât 

Türk gümrük 
tarifesi No. 

Yıllık 
kontenjan 

541 a .b .vec . 

544 a. ve b. 
539 d. ve h. 
552 a. b. ve c. 

569 H. 

570 b. ve d. 

5 000 » 

25 000 » 

3 000 ton 

300 ton 

100 ton 

469 b. den Beyaz çimento 20 000 kilo 
483 a. ve b. Çini ve porselenden döşemelik tuğla 25 000 » 
452 a. ve b. Yere sermeğe mahsus linoleom kaptolikan muşambaları 10 000 » 
453 Duvar, raf, sofra ve mobilya örtmeğe ve kaplamağa mahsus mu

şambalar 
485 Çini ve porselenden banyo ve kurna, lavabo, ördek, aptesane ta

kımları, havan, kapsol ve emsali 
517 Her nevi demir, külçe ve kütük 
519 a ve b Halis çelik 
520 Her nevi demir (Dröt köşe yuvarlak, beyzî, köşeli çubuk veyahut 

köşebent I. Z. L. V. T. şeklinde delikli olanlar da dahildir). 
521 Demiryolu, ray, yastık ve parçalan 
523 a. b. ve c. Demir saç ve levhalar (Düz veya oluklu) ve çenberlik 
524 a. ve b. Demir veya çelik tel 
526 a.b.vec. Demir tel, üzeri sarılı (Nakili elektrik olanlar dahildir). 
527 Demir ip veya halat (Örgüsünde veya içinde mevaddı lif iye olanlar 

da dahildir). 
529 b.c. Her nevi demir boru ve raptiyeler 
530 Vesaiti nakliye dingili, yayları, tekerlekleri ve tekerlek çenberi 
531 Demirden kaba mamulât: Çanaklar, potalar, direkler, levhalar ve 

saire gibi 
538 c. ve d. Her nevi demirden el aletleri ( Saplı ve sapsız ) kürekler, kazma

lar, baltalar, yabalar, beller, çatal yabalar, örsler, çekiçler 
( 250 gramdan fazla sıkleti olan ) Tırmıklar, malalar, küsküler, biz
ler, ziraatte kullanılan makaslar, maden kesmeğe mahsus kalın ma
kaslar, bağ bıçakları, oraklar, tırpanlar, koyun kırpma ve tenekeci \ 250 ton 
makaslar ve saire .*-_..„ 
Çilingir mamulâtı: Kilit anahtar kapı, pencere, mobilya, ve san
dıkçılık takımları ve yayları 
Demirden şemsiye takımı ve aksamı (Değnekleri dahildir). 
Biçakçılık eşyası 10 000 kilo 
Tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen demirden yapılmış hırda
vatçılık eşyası: Matbah takımları, sofra takımları, kahve ve çay ta
kımları, lâmbalar ve aksamı, ütüler, musluklar ve saire 10 000 kilo 
Alüminyon ve halitasından mamulât (Mevaddı saire ile müretteb ve 
gayri müretteb) 5 000 kilo 
Kurşun ve halitası (Külçe, kütük, tahta, çubuk, boru, tel) ( Galva
nizli olanlar da dahildir). 700 ton 

664 Her nevi ziraat makineleri ve ziraatte kullanılan alât ve edevat 
ve bunların aksamı 600 ton 
( Bu makineler ve alât ve parçalar Ziraat vekâletinden siparişten 
önce izin istihsal etmek suretile sokulabilir). 

Türkiyeye kontenjan miktarına tâbi olmaksızm ithal edilecek İspanyol mahsulâtı Türkiyede güm-
rüklenme muamelesinin yapıldığı sırada meri olan Türk kontenjan kararnamesinin serbest listesinde 
dahil olanlardır. 
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Türkiye, işbu itilâfnamenin devamı müddetince305 (Mantar ve mantardan mamul mevad) pozis

yonunun serbestii ithalini konsolide etmeğe muvafakat eder. 
Türk gümrük tarifesinin 2,635 ilâ 641 (dahil) 650, 678, 682, 683 ve 686 numaralı pozisyonlarda

ki tabiî ve mamul İspanyol menşeli mahsulât, umumî veya hususî klering yolilo ödenmesi hakkında 
îki Yüksek Âkid Tarafın muvafakati ile, Türkiyeye ithal olunacaktır. 

Madde — 9 

Aşağıdaki Türk (menşeli müstahsallar ispanyaya, şibihcezire kıtası ve Baliar adalarına, her madde
nin karşısındaki senelik kontenjan hududu dahilinde ithal edilebileceklerdir. 

İspanya gümrük tarife No. Yıllrk kontenjan 

1432 taze yumurta 50000 kental metrik 
102 odun 1000 metre mikâbı 

İspanyaya kontenjansız ithal edilebilecek Türk müstahsalları gümrüklenmeleri esnasında İspan
yada kontenjana tâbi tutulmayan müstahsallardır. 

Madde — 10 

İthalât müsaadenamelerinin müteaddid devrelere taksimi hakkındaki hali hazır İspanya rejimi 
devam ettiği müddetçe bir devre nihayetinde kullanılmamış kalan müsaadenameler mütcakib devreye 
ve ayni minval üzere sonraki devrelere nakledilecektir. 

Şurası mukarrerdir ki şayet Türkiye mümasil bir sistem kabul edecek olursa İspanyaya ayni ko
laylıkları bahşedecektir. 

Madde — 11 

Sekiz ve dokuzuncu maddelerde mezkûr kontenjanlardan her hangi biri bahsedildikleri devrenin 
hitamından evvel tükendiği takdirde Yüksek Akitler tarafından her biri diğer Tarafın munzam kon
tenjan istihsali için kendisine yapacağı (bilcümle müracaatı hüsnü suretle nazarı itibare alacaktır. 

Aynilo işbu anlaşmanın meriyete konulmasından sonra Yüksek Akid Taraflardan birini alâkadar 
eedcek kontenjante edilmemiş her hangi bir mal kontenjanteman rejimine tâbi tutulduğu takdir
de iki Yüksek Akid Taraf, bu emtianın ihracat kabiliyetini nazarı hesaba alarak, ve hüsnü suretle 
hesap edilecek kontenjanları karşılıklı olarak bahşeyleyeceklerdir. 

Madde — 12 

Her iki Yüksek Akid Taraf Seyrisefadn ile kendi ülkelerinden emtia transitine müteallik hususatîa 
gayrimeşrut ve mahdut en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesini mütekabilen bahşedecekler
dir. 

Madde — 13 

Yüksek Akid Taraflardan birinin menşeli olup tâbi tutulduğu gümrük resmi ve harçları tediye 
ederek diğeri ülkesine filen ithal edilmiş bulunan müstahsallarm tediyatı, bu günkü tarihte imza 
edilmiş bulunan kliring anlaşmasının hükümlerine tevfikan icra olunacaktır. 

İki memleket ihracatçıları 14 ncü madde hükümleri kaydi ihtirazisi altında mütekabilen her 
iki memlekette transit edilen malların bedelinin doğrudan doğruya tesviyesini talep hakkını mah
fuz tutarlar, 
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Madde — 14 

Türîriyenin ticaret anlaşması veya kliring anlaşması veya diğer bir parsiyel anlaşma yapmadığı 
memleketler menşeli olup Türkiyeye umumî ithalât rejimi dairesinde ithal edilebilen müstahsal-
lar İspanyadan transit edilmeleri şartile % 100 hususî takas mevzuunu teşkil edebileceklerdir. 
Bununlaberaber bu takaslar iki Hükümetin muvafakati evveliyesine tâbi tutulacaktır. 

Madde — 15 

îşbu anlaşmanın meriyete girmesinden sonra her iki taraftan ihraç edilecek emtiaya ticaret ve 
sanayi odalan veya ihracatçı memleketin diğer salâhiyettar daireleri tarafından, ilişik örneğe göre 
iki nüsha verilecek menşe şahadetnameleri terfik edilecektir. 

Bu şehadetnameler emtianın ihraç limanındaki fob kıymetini muhtevi ' 'bulunacaklardır. Bu 
şahadetnamelerin (B.) ikinci nüshası ithal gümrük bürosu tarafından damgalanacak ve bu günkü 
tarihli kliring anlaşması hükümlerine göre ithalâtçının tediyatta bulunacağı bankaya irsal kılına
caktır. 

Madde — 16 -

Türkiye ikinci maddede tasrih edilen % deleri 15 günlük bir ihbarı mütekaidim ile her zaman 
tadil veya feshetmek hakkını muhafaza eyler. Şurası mukarrerdir ki mevzubahs tadilât: 

a) Salifülbeyan on beş günlük mühlet esnasında gümrüklenecek ispanyol mallarına, 
b) Türkiye Hükümeti tarafından Madridde ispanya Hükümetine ihbar tarihine kadar Türki

yeye sevkedilmek üzere bir İspanyol limanından gemiye tahmil edilen ispanyol. emtiasına, 
c) Türkiye Hükümetinin Madridde İspanya Hükümetine vaki tebligatını takib eden gün 

esnasında Türkiyeye sevkedilmek ü^ere bir İspanyol limanından vapura konulan İspanya menşeli 
mallara tatbik edilmeyecektir. 

Şurası da mukarrerdir ki yukarıda (B) ve (C) fıkralarında zikredilen emtia Türkiyede sevk 
limanına muvasalatlarından altmış gün içinde gümrüklendikleri takdirde eski yüzde tenzilâtlardan 
istifade edebileceklerdir. 

Madde — 17 - . . - . , -

16 ncı maddede derpiş edilen tadilat ve iptal halinde İspanya idhalât rejiminde, gümrüklenme 
muamelesine tâbi tutulduğu ithal resmi ile ihraç, munzam harç, tezyid emsali gibi fiıüteferri resimlerde 

değişiklik yapıldığı takdirde iki Yüksek Âkid Taraf on beş günlük bir mühlet içinde makul bir tazminat 
istihsali için müzakeratın açılmasını taleb hakkına malik olacaklardır. 

Eğer bu mükâlemat bir ay zarfında hukuku muhtel olduğu kanaatinde bulunan Tarafı tatmin 
edecek bir neticeye varmayacak olursa bu Taraf bir aylık ihbarı mütekaddim ile işbu anlaşmayı 
teshile muvafık gördüğü tedbirleri alabilecektir. 

Bu son halde diğer Taraf bir aylık ihbarı mütekaddim ile mevzubahs tedbirlerin tatbiki tarihin
den hesab edilecek yirmi günlük bir mühlet içinde işbu anlaşmayı feshetmek ihtiyarına malik ola
caktır. 

Madde — 18 

İşbu anlaşma 1 kânunusani 1936 tarihinde meriyete girecek ve iki sene müddeti olacaktır. 
Eğer her iki Yüksek Âkid Taraftan biri bunu müddetin inkizasından üç ay evvel feshetmediği tak
dirde ayni müddetlik bir devre için temdidi zımni ile yenilenecektir. 

Madridde 31 kânunuevvel 1935 tarihinde yapılmıştır. 
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#-Listes i 

(1 nci maddeye müracaat) 

Tarife hususunda en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesinden istifade edeek olan İspan
yol mahsulâtı: 

Türk gümrük 
tarifesi No. 

111 
180 
215 

305 
310 
361 ilâ 376 dahil 
377 » 390 » 
394 » 396 » 
401 » 402 » 
446 
450 » 455 » 
469 b. 
483 
485 
490 
495 
501 
516 
517 ilâ 532 dahil 
536 » 539 » 
541 
544 
548 
550 

552 
558 
562 
565 
569 
570 
573 
576 
579 
602 
617 
632 
635 
642 
648 
664 
070 
678 
679 
081 
080 
729 
814 
853 
858 

ilâ 

» 
» 
ilâ 

a. 
ilâ 

ve 
ve 

Türk gümrük 
tarifesi No. 

003 dahil 

641 
640 
051 

ve c. 
083 

85 i 
859 

» 
» 

dahil 

dahil 
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B -Listesi 

(2 nci madde % 

Yüzde itibarile 

Türk gümrük tarife 

377 c. 
378 e. 
378 d. 
379 I c. 
379 I d. 
379 II b. 
379 Jl c. 
379 II d. 
379 I I I b. 
379 MI e. 
379 III d. 

den 
» 
» 

den 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ie mümcaat) 

tenzilât listesi 

Yüzde tenzilât 

10 % 
10 % 
10 % 
20 % 
20 % 
15 % 
25 % 
25 % 
20 % 
30 % 
30 % 

îhtar : Yukarıdaki 379. I I ve 379. III supozisyonları için derpiş olunan tenzilât 375. II ve 
379. I I I supozisyonları için işaret ;olunan zammij'atın, 30 mayrs }933 tarihli ve 2255 numaralı 
Türk kanununa tevfikan 377 pozisyonunun mütekabil supozisyonlannm gümrük rüsumuna tatbi-
kından husule gelecek gümrük resmi miktarı üzerinden icra edilecektir. 
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O - Listesi 

( 4 - ncü maddeye müracaat ) 

Gümrük tarifesi hususunda en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesinden 
istifade edecek Türk mahsulâtı 

İspanyol gümrük tarifesi 
No. 

İspanyol gümrük tarifesi 
No. 

1 ve 2 
16 
18 den 
22 
51 ilâ 53 dahil 

» 57 » 

102 

» 197 » 

55 
97 
100 
180 
192 
198 
215 » 217 

; 478 ve.487 
802 ilâ 806 
826 
831 ve 832 
855 
859 
997 

b. 999 
1002 ve 1003 

manyezitler 

1009 
1014 
1016 
1102 
1179 
1214 
1243 
1252 
1279 

1282 
1 QOQ 

1337 
1370 
1372 
1373 
1401 
1405 
1420 
1432 
1455 
1460 

ilâ 1012 

» 1020 

» 1182 
» 1226 

den 1255 
ve 1280 

ilâ 1287 

» 1349 

dahil 

» 

» 
> 

» (Yalnız tiftikten) 
» ( Mamul kumaş, ve 

örtüler) 
» 

> 

(Gazi Anteb fıstığı ve içleri dahil 

ve 1433 
ve 1456 
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(Ticaret itilâfının 15 nci ve kliringin 5 nci maddesine müracaat) 

Bu şehadetname, aslı (A) venüshai saniyesi(B) işaretini muhtevi olmak üzere 2 nüsha olacaktır. 

MENŞE ŞAHADETNAMESİ 

Gönderen Gönderilen (1) 

İsim isim 
İkametgâh İkametgâh 
Sokak (1) Takas teşekkülüne mahsus ithalât beyanname

sini imlâ edenin ismi dercedilecektir. 

Malın cinsi 

Ambalaj nevi: 
Koli adedi: 
Marka No. 

auet I 0
Gir isafi 5g-

( Safı Kg. 
Fob 

Kıymet Sif 
Sevk tarihi 

Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Cumhuriyeti arasında 31 kânunuevvel 1935 tarihli ticaret iti
lâfı ile ayni tarihli kliring anlaşması ahkâmına tevfikan yukarıda gösterilen emtianın Türkiye -
İspanya menşeli oldukları . . . . Ticaret odasınca tasdik kılındı. 

Aşağıya imza koyan Türk - İspanyol gümrük memurları yukarıda gösterilen emti-

, ... {İthal olunduklarını, . - , . , - 1 1 anm filen { . .. 1A1 . . _ ' tasdik ederler. y istihlake konulduklarını 

Tarih İmza Mühür 
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TÜRKİYE - İSPANYA KLÎRÎNCf MUKAVELENAMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile İspanya Cumhuriyeti Hükümeti, iki memleket arasındaki ti
carî mübadeleleri kolaylaştırmak üzere aşağıdaki hükümlerin tatbikini kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

İki memleket arasında ticarî muamelelerden müteveüid alacakların tesviyesi kliring usulile ifa 
olunacaktır. 

Alâkaları ibra edecek olan bu tesviye, aşağıki hükümlere tevfikan Türkiyede Türkiye Cumhu
riyeti Merkez bankasında ve İspanyada Banque Exterieııre d'Espangne (Haricî İspanya bankasında) 
ifa olunacaktır. 

Madde — 2 

Menşei Türkiye olup İspanyaya ithal olunan emtia bedeli, % 80 i pezeta ve mütebaki yüzde 20 
si Fransız frangı olarak Ispanyalı ithalâtçı tarafından Haricî ispanya bankasına tediye olunmak 
suretile ödenecektir. 

Bu teslimat imkânı ne bilâvasıta ne bilvasıat işkâl olunmayacağı gibi hiç bir masrafa da tâbi 
tutulamayacaktır. 

Haricî ispanya bankası, pezeta olarak tediye olunan yüzde 80 leri Türkiye Cumhuriyet. Mer
kez bankası namına defterlerinde açacağı faizsiz bir (A) hesabına, ve mütebaki yüzde 20 leri Fransız 
frangile muharrer faizsiz bir (B) hesabına matlup kaydedecektir. 

« A » hususî hesabına geçirilen meblâğlar, menşei ispanya olup Türkiyeye ithal olunan emtea 
esmanının tediyesinde kullanılacaktır. 

« B » hususî hesabına (geçirilen mebaliğ Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının tamamen emrine 
amade tutulacak ve her zaman Fransız frangı olarak münakalesi icra olunabilecektir. 

Madde — 3 

Menşei ispanya olan emteanın Türkiyeye ithalinden mütevellid alacaklar, emteanm Türk lirası 
ile bedeli Türk ithalâtçı tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına teslim olunmak suretile 
ödenecek ve mezkûr banka tarafından Haricî ispanya bankası namına defterlerinde açılacak Türk 
lirası ile muharrer faizsiz bir hususî hesaba matlub kaydolunacaktır. 

Bu hesaba geçirilen mebaliğ, menşei Türkiye olup İspanyaya ithal edilen emtea esmanının te
diyesinde kullanılacaktır. 

Madde — 4 

Türkiye Devletile belediye idarelerine, amme hizmetlerine ve imtiyazlı şirketlerine gerek resen 
gerek aktedilmiş mukaveleler mucibince vaki olan ispanya malzemesi teslimatı işbu kliring mukave
lenamesine tevfikan tesviye olunacaktır. 

Madde — 5 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası ile Haricî ispanya Bankası kendilerine vaki teslimattan günü 
gününe yekdiğerini haberdar edecekler, ve bu günkü tarihli Türkiye - ispanya ticaret mukave
lenamesinin 15 nci maddesinde mezkûr menşe şahadetnamelerinin « B » nüshai saniyelerini birbirine 
göndereceklerdir. 

Her tahsil ihbarnamesi, alâkadar satıcılara tediyat ifasına medar olacak bütün meşruhatı ih
tiva etmek lâzımdır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca Türk istihlâk sahiplerine ve haricî ispanya bankasınca 
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tspanyalı istihkak sahiplerine yapılacak tediyat, işbu mukavelenamenin birinci ve ikinci maddele
rinde mezkûr hususî hesaplara vaki teslimatın tarihleri sırasile, ve yine bu hesaplardaki mevcu
datın hududu dahilinde ifa olunacaktır. 

Madde — 6 

Türkiyede Türk liralarının pezetaya ve pezetaların Türk lirasına tahvili Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez bankasının resmî fiyatları üzerinden, ve İspanyada pezetaların fransız frangına tahvili 
haricî ispanya bankası tarafından «Centro Oficial de Oontratacion de Moneda» nm resmî fiyatları 
üzerinden icra olunacaktır. 

Faturaların başka paralarla muharrer olması halinde, bunların tahvili tediye gününden ev
velki günün resmî fiyatına nazaran icra olunacaktır. 

Madde — 7 

İşbu mukavelenamenin inkizasında diğer memleketin Kliring bankası nezdinde alacaklı bir ba
kiyesi olan memleketin idhalâtçılan, bu bakiyeye tekabül eden alacakların kamilen tasfiyesine 
kadar, idhalâtları esmanını Kliringin idaresine memur bulunan kendi bankalarına tediyeye de
vam edeceklerdir. 

Kezalik, veresiye idhal edilmiş bulunan emtea esmanımn da yine bu mukavelename hükümlerine 
tevfikan tesviyesine devam olunacaktır. 

Madde — 8 

Şayet bir Türk ticarethanesile bir İspanya ticarethanesi arasındaki iş münasebatmda bir ahm 
satım muamelesinden mütevellid bir hususî takas imkânı zuhur ederse, her iki kliring teşekkülü, 
2 nci maddenin yüzde 20 lere mütedair hükümlerini tatbik etmekle beraber aralarında bilitilâf bu 
takasın ifasma mümkün mertebe müsaade edeceklerdir. 

Madde — 9 

İşbu mukavelenamenin ikinci maddesi hükümlerine tâbi olmak, yani ithalâtları esmanından yüz
de 20 sini yine Fransız frangı olarak haricî ispanya bankasına yatırmak ve bu yüzdeler mezkûr 
bankaca (B) kliring hesabına geçirilmek kaydile, Ispanyalı alacaklılar ispanyaya: pamuk, tiftik 
ve tiftik battaniyeler, yaprak tütün ve Türk sigara lan, kitre ve gül yağı ithal etmek suretile, tarik 
sırasına tâbi tutulmaksızın matlublarmı istifa edebileceklerdir. 

Kezalik Türk alacaklılar, bu günkü tarihli Türkiye İspanya ticaret mukavelenamesinin 8 nci 
maddesinde zikrolunan mahsulâtı Türkiyeye ithal etmek suretile, tarih sırasına tâbi tutulmaksızın 
matlublarmı istifa edebileceklerdir. 

Yukarıda gösterilen muameleler, ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasile «Centro Oficial 
de Oontratacion de Moneda» nın müşterek muvafakatleri lâhik olmak şartile ifa olunabilecektir. 

Madde — 10 

ispanya emteası addolunacak emtea: menşei ispanya, yani yarımada dahilindeki ülke ile 
Balear adaları, Kanarya adaları ve ispanya memlûkat, rnüsknnlikât ve mahmiyatı olan, tabiî ve 
mamul mahsullerdir. Kezalik menşei Türkiye olan tabiî ve mamul mahsuller Türk emteası addolu
nacaktır. 

Madde — 11 

işbu mukavelenamenin tatbikatına müteallik teknik mahiyetteki şekiller, «Centro Oficial de 
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Contratacion de Moneda» ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası arasında bilitilâf tayin oluna
caktır. 

Madde — 12 

İşbu mukavelename bugünkü tarihli Türkiye - İspanya ticaret mukavelesile ayni günde meri
yete girecek ve ayni müddeti haiz olacaktır. 

Madrid: 31 Kânunuevvel 1935 

ÎMZA PROTOKOLÜ 

Geçmişi güzel bir çerçeve dahilinde tasfiye etmek ve iki memleketin karşılıklı ticaretine rasyonel 
bir inkişaf kabiliyeti temin etmek arzusile mütehassis bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ve İspanya Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye - ispanya ticaret ve kliring anlaşmaları hükümlerine 
tevfikan aşağıdaki hükümlerin tatbikini kararlaştırmışlardır: 

1 — Bu günkü Türkiye - İspanya ticaret ve kliring anlaşmasının meriyete vazmdan itibaren iki 
memleket gümrüklerinde bekleyen mallar, 8 haziran 1935 tarihine kadar her iki memleket gümrükle
rine gelmiş bulunmak ve bu günkü Türkiye - Ipanya ticaret anlaşmalarının meriyete konmasından 
itibaren 60 gün içinde gümrüklenmek şartile karşılıklı olarak ithal edilebileceklerdir. 

Bu suretle gümrüklenen müstahsallar arasında bu günkü Türkiye - İspanya ticaret anlaşmasın
daki kontenjante edilen müstahsaller miktarı, kereste müstesna, 1936 için bahşedilen kontenjan
lardan mahsup edileceklerdir. 

Eğer İspanya Hükümeti 1937 senesi için İspanya Gümrük tarifesinin 102 nci maddesine dahil 
kerestelere 20 bin metre mikâplık bir umumî kontenjan bahşedebilecek vaziyette bulunmazsa Tür
kiye, ayni sene için hizalarında yalnız 1936 senesine mahsus, meşruhatı bulunan kontenjanları tec
dide mecbur tutulmayacaktır. 

2 — Bu suretle gümrüklenen Türkiye - İspanya müstahsallarinin bedeli aşağıdaki hükümlere 
tevfikan, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve İspanya haricî bankası nezdindeki hususî hesap
ların mevzuunu teşkil edecektir. 

a) İspanya haricî bankası şimdiye kadar İspanyada tu talan Türk matluplarının hu protokolün 
birinci fıkrasına tevfikan gümrüklenecek İspanya müstahsallarinin ödenmesine tahsis edecektir. Bu 
ödeme İspanya Haricî bankasından bu günkü Türkiye - İspanya kliring anlaşmasında derpiş edi
len sisteme tevfikan Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasından alacağı ödeme emri üzerine yapıla
caktır. 

Bu ödeme sonunda Türkiye Merkez bankasının lehine bir bakiye kalacak olursa bu günkü tarihli 
Türkiye İspanya kliring anlaşmasına tevfikan ispanya Haricî bankası nezdinde açılacak olan (A) 
hesabına % 80 ni ve (B) hesabına % 20 si nakledilecektir, 

b) Eğer şimdiye kadar mevkuf tutulan Türk matlubatı bu protokolün birinci fıkrasında zikre
dilen İspanyol emteasının istilzam ettiği tediyatı kapatmağa kâfi gelmeyecek olursa bakıyei zimmet 
bu günkü tarihli Türkiye - İspanya kliring anlaşmasına tevfikan Cumhuriyet Merkez bankasında 
İspanya Haricî bankası lehine açılacak defterin (A) hesaına nakledilecektir. 

3 — İşbu protokolün birinci fıkrasına tevfikan gümrüklenecek olan Türk müstahsallarinin bedeli, 
bu gün imza edilen Türkiye - İspanya kliring anlaşması hükümlerine tevfikan İspanya Haricî bankası 
tarafından kendi defterlerinde açılacak hesabata nakledilecektir. 
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4 — Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası tarafından mevkuf tutulan İspanyol 

matlubatı bu günkü tarihte imza edilen Türkiye - İspanya kliring anlaşması hükümlerine tevfikan 
açılacak hesaba naklolunacaktır. 

5 - İşbu protokolün birinci fıkrasında tadad edilen emtea için yeni menşe şahadetnameleri mecburî 
kılınmayacak ve eskileri muteber olmakta devam edecek I ir. 

6 — İki banka vaziyeti yekdiğerine mütekabil en bildirecekler ve bu tasfiyeyi en kısa zamanda bi
tirmeğe çalışacaklardır. 

7 — Bu günkü Türk - İspanyol ticaret anlaşmasına raptedilen mektuplar anlaşmanın cüzü mü
temmimidir. 

Bu günkü Türkiye - İspanya ticaret ve kliring anlaşmasının mütemmim cüzünü teşkil etmek üze
re Madritte 31 kânunuevvel 1935 tarihinde imza edilmiştir. 

Bay Elçi, 
Bu günkü tarihli İspanyol - Türk Anlaşmasının 9 ncu maddesine atfen, hususatı at iyeyi Zati 

Âlilerinin pişi ıttılaına arza müsaraat eylerim. 
İspanya Cumhuriyeti Hükümeti, halen yumurta kontenjanının mecmuu miktarı 50 000 kental 

olduğundan Türkiyeye 1936 senesi için bu kontenjandan 80 000 kental bahşedilmeyecek vaziyette bu
lunmaktan müteessiftir. 

Bununla beraber, İspanya Hükümeti 1936 senesi içinde Türkiyeye 30 000 kentale değin kullanıl
mamış olan mecmu yumurta kontenjanından vermeği ve böylece talebinizi isaf etmeği teahhüd eder. 

Şurası mukarrerdir ki, 80 000 kental metrik bir yumurta kontenjanı hakkındaki talebiniz, 1937 
senesi için kontenjan tevziatı esnasında nazarı itibade alınacak ve eğer İspanya bir defa daha sizi 
tatmin edemeyecek bir vaziyette bulunursa bu günkü Türkiye - İspanya Ticaret Anlaşmasının 8 nci 
maddesinde münderiç mensucat kontenjan listesini tadile hakkınız olacaktır. 

Türkiye Hükümetinin Muahedenin sekizinci maddesinde gösterilen 377, 378, 379 pozisyonlardaki 
pamuklu mensucat kontenjanlarını, Türk ithalât siyasetinin ieabatına göre, münhasıran mekzkûr 
pozisyonlardan birine tahsis veya bunlar arasında yeniden tevzie dair İspanya Hükümetinin vukuu 
muhtemel olan talebini hüsnü suretle telâkkiye imkân olup olmadığını teyid buyurmanızı rica 
ederim. 

Yüksek tazimlerimi lütfen kabul buyurunuz Sefir Hazretleri 
Son Ekselans Hariciye Nazırı 

Tevfik KâmÜ Koperler Don Joaquin Urzaiz C. 

Bay Nazır, 
Muhteviyatı aşağıda olan ve yumurta kontenjanına mütedair bu günkü tarihli mektubunuzu 

aldığımı Zati Âlilerine bildirmekle şeref kesbeylerim. 

Bay Elçi, 
Bu günkü tarihli İspanyol - Türk Anlaşmasının 9 nen maddesine atfen, hususatı âl iyeyi Zati 

Âlilerinin pişi ıttılaına arza müsaraat eylerim. 
İspanya Cumhuriyeti Hükümeti, halen yumurta kontenjanının mecmu miktarı 50 000 kental ol

duğundan Türkiyeye 1936 senesi için bu kontenjandan RO 000 kental bahşodemeyecek vaziyette 
bulunmaktan müteessiftir. 
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Bununla beraber, İspanya Hükümeti 1936 senesi içinde Türkh ;ye 30 000 kentale değin kulla

nılmamış olan mecmu yumurta kontenjanından vermeği ve böylece talebinizi isaf etmeği teahhüd 
eder. 

Şurası mukarrerdir ki, 80 000 kental metrik bir yumurta kor ;enjanı hakkındaki talebiniz, 
1937 senesi için kontenjan tevziatı esnasında nazarı itibare almaca! ve eğer ispanya bir defa daha 
sizi tatmin edemeyecek bir vaziyette bulunursa bu günkü Türkiye - İ panya ticaret anlaşmasının 8 nci 
maddesinde münderiç mensucat kontenjan listesini tadile hakkiniz olacaktır. 

Türkiye Hükümetinin muahedenin 8 nci maddesinde gösterilen 377, 378, 379 pozisyonlar
daki pamuklu mensucat kontenjanlarını Türk idhalât siyasetinin i-abatına göre, mezkûr pozisyon
lardan birine tahsis veya bunlar arasında yeniden tevziine dair İspanya Hükümetinin muhtemel 
talebini hüsnü suretle telâkkiye imkân olup olmadığını teyid buyurmanızı rica ederim. 

Yüksek tazimlerimi, lütfen kabul buyurunuz Sefir Hazretleri. 
Mezkûr mektubu sened ittihaz eder mündericatı hakkında mutabık bulunduğumu Hükümetim 

namına beyan ederim. 
Lütfen ihtiramatı faikamın kabul buyurulmasmı rica ederim P 'cselans. 

Bay Nazır, 
Bu günkü Türkiye - İspanya ticaret anlaşmasının 8 nci maddesiij.e atfen ve Zati Âlilerinin lütfen 

vaki taleplerine tevfikan meri Türk kontenjan kararnamesi listesiı i ilişik olarak takdim ile şeref 
kes I »eylerim. Bu kararname 1936 haziran nihayetinde hitam bulacak ve bilâhare ısdar edilecek olan 
yeni serbest listeyi kezalik Zati Alilerine isal etmekte gecikmeyeceğimi arzeyleriın. 

İhtiramatı faikamın lütfen kabul buyurulmasım rica ederim. El^clâus. 
Son Ekselans 
Don Joaquin Urzaiz Cadaval 
ve saire, ve saire, 

( 2/8112 numaralı ve 16 auğstos 193.1 tarihli kararname mucibi ıce haziran 1936 nihayetine ka
dar Türkiyeye ithali serbest olan mevaddı gösterir liste: 

Türk tarife No. Mü I âh az? v, 

17 
47 
48 
51 
54 
64 
69 
72 
73 
79 
98 
100 
119 
125 
129 
144 

B. 
B. 
A. 
A. 1. 
A. 

C. 
O. 

A. 

A. 1 
B. 

Yalnız makinelerde kul lamla ı kösele 

Yalnız sıhhî baklırlık ve kor\SN 

Yalnız varis çorapları, sıhi i korsalar, süspansu-
arlar 
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*rürk tarife No Mülâhazat 

162 Yalnız tapyoka 
166 
167 
170 B. 
197 C. 
210 
240 
241 
242 Anason müstesna 
244 
245 
248 
249 
250 
251 
261 Yalnız sanayide kullanılanlar 
264 
271 
272 B. C. 
273 
277 C. V. Z. 
277 T. Yalnız gom kopal, gom styrax, elemi 
279 
284 C. 
288 A. Yalnız yumurta ambalajı için rende talaşı 
289 
290 
294 
295 Yalnız ağaçtan her nevi dokuma tezgâhı ve akü

mü I âtör mücerritleri ve aksamı 
296 Yalnız akümülâtör mücerritleri 
296 B. 
301 - * 
304 "* ; 
307 A, 3. B. 
308 
311 A. 
312 ~ \ 
313 
315 
316 
320 A. 
328 A. Yalnız gazete kâğıdı 
336 B. Yalnız hendese kâğıdı ve emsali 
346 D. 
348 
349 
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350 
351 
354 B. 
355 
357 A. 

358 
360 
370 B. 
370 C. 
375 
387 

392 
393 A. 

398 
403 
409 A. 
409 c. ;. 
412 
415 
417 
421 A. 1. 
424 

425 
431 
440 S: ;, 
456 
462 
464 
465 B. w, 
467 C. 
468 
471 

477 A. 
477 H. V. 
479 
482 
486 
489 
492 
493 
506 
507 
508 

Mülâhazat 

Yalnız kâğıd çimento torbaları ve meyveleri, ağaç
ta iken, kurttan koruyan kese kâğıtları 

Yalnız 20 numaradan yukarı olanlar 

Yalnız sıhhî korsa ve kemer imaline mahsus 
şeritler 

Yalnız Amerikan bezinden yapılmış dikiş pat
ronları 
Yalnız sıhhî baldırlık, karın ve kasık bağları 

Yalnız manilâ ve sizal 

Falnız her nevi balık ağları 

Yalnız hortum, makine kolanları, band halinde ta-

sir torbaları ve kovalar 
Yalnız vagon ve mavuna Örtüleri 

Yalnız sıhhî baldırlık, karın ve kasık bağları 

Yalnız döküm eü kumu ve su filtre kumu 

Yalnız sanayide kullanılan her şekilde sünger taşı 

Yalnız büyüklerimizin heykelleri 

Yalnız tasfiye toprağı, kaolin, feldsoat ve ateş 
toprağı 
Yalnız asfalt ve bitümen ve elyaf halinde amyant 
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509 
513 
514 
516 
517 
518 
521 
540 
546 
548 A. 
550 A. 1. B. 
551 C. 
553 A. 
554 C. 
556 A. 
559 A. 1. 2. B. 
569 A. B. 
570 A. C. 
574 H. 
575 
576 B. Yalnız pasta ve krem tüpleri ve tıbbî müstahzarla

ra aid yazılı, yazısız, boyalı, boyasız kapsüller 
576 Yalnız resim klişeleri 
577 D. H. 
578 
579 A. B. Yalnız pasta ve krem tüpleri ve tıbbî müstahzarla

ra aid yazılı, yazısız, boyalı, boyasız kapsüller 
580 A. B. D. H. 
581 
583 B. 
584 A. B. 
585 A. B. 2. 
586 
587 A. 
591 A. 
597 A. C. 
599 dan 605 e kadar (605 

dahildir) 
607 A. B. C. 
608 den 612 ye kadar (612 

dahildir) 
617 B. Yalnız tıbbî, ilmî, öğretici ve aktüalite filimleri 
620 
623 
627 
628 
629 
636 A. C. 
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653 B. 
654 
661/1 
666/2 E. F . 
667 D. 
675 
677 
680 
687 Yalnız deniz mahsulleri saydi için her nevi tekne 
688 A. Yalnız demirden olanlar 
692 
695 B. C. D. (Petrol müstesnadır) 
696 
699 Yalnız linyit kömürü mumu 
700 A. * Yalnız mavi ve ombra ve kolkotar 
705 Yalnız ağaç aşısı macunu 
706 
710 A. B. C. D. 
711 den 730 a kadar (730 

dahil) 
731 B. 
732 B. 
733 ten 744 e kadar (744 

dahil) 
745 B. C. 
746 m ' 
747 B. 
748 
749 A. B. C. 
750 
7 5 1 '.';• 
752 " .' 
753 
754 A. B. C. D. H. V. Z. 

H. Y. K. 
755 
756 B. Yalnız oksijen 
757 
758 . . , : J\ ( 
759 
762 
764 ten 772 ye kadar (772 

dahil) 
774 ten 780 e kadar (780 

dahil) 
782 ^ 
784 
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Türk tarife No. Mülâhazat 

786 dan 791 e kadar (791 
dahil) 

793 
794 
796 
797 A. 
798 den 802 ye kadar (802 

dahil) 
805-
810 
812 B. C. D. H. 
813 
815 
816 A. C. 
817 den 820 ye kadar (820 

dahil) 
824 ten 852 ye kadar (852 

dahil) 
853 C. Tababette, baytarî ve dişçilikte kullanılan alât ve 

edevatın bilcümle yedek parçaları 

Bay Elçi, 
Bu günkü tarihli Türkiye - İspanya ticaret anlaşmasının 9 ncu maddesine atfen ve Zati Âlile

rinin vuku bulan talepleı-ine tevfikan İspanyaya ithalâtı halen kontenjante edilmiş bulunan mad
deler listesini ilişik olarak takdim ile şeref kesbeylerim. 

Bu listeye yapılabilecek bilcümle değişiklikten sizi haberder etmekte kusur etmeyeceğim. 
îhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim Ekselans. 

San Ekselan Ioaquin de TJrzaiz 
Tevfik Kâmil Kaperler 

Madrid 

(Bu günkü tarihe kadar İspanya Hükümetince stablize edilen kontenjayı listesi) 

98 Demiryolu traversi 
99 Kutru 25 santimetreye kadar olan adi tahtadan yuvarlak kazıklar ve direkler (Bois 

de mine) 
101 Kereste halinde ağaç devresi 40 dan 75 milimetreye (75 dahil) kadar meşe, çam 
102 40 milimetreye kadar (dahil) kalınlığında tahtalar 
132 Kömür, odun ve diğer nebatî mahrukat 
176 Tabağlanmamrş bakariye, beygir, katır derileri, tuzlanmamış, kuru 
177 Tuzlanmış kuru hazırlanmış olanlar ^ ' ^ 
178 Taze tuzlu veya tuzsuz olanları y 
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179 Dabağlanmamış ağnam (keçi, koyun) derileri 
211 işlenmemiş iç yağı 
212 Diğer pozisyonlarda zikredilmeyen sair hayva.ii yağları 
216 Tuzlanmış barsak 
729 ve 730 Otomobiller, motorlu şasiler 
729 ve 730 .13 i s Açık karoserdi otomobiller 
729 ve 730 ter K a p a k karoserili otomobiller 
798 H u r m a d a n ist ihsal edilen halis neba t i yağlar, renksiz ve. I em izlenmemiş 
799 Hindis tan cevizi yağı, h u r m a yağı , boyasız ve tasfiye edilmiş verikaları 
80-4 Hayvan i menşeli diğer yağ la rdan tasfiye edilmemiş olanlar 
805 Hayvanı menşeli diğer yağlardan tasfiye edilmiş ve kokusuz olaular 
80(5 Hayvani menşeli diğer yağ la rdan mİLvedidülmalı şuhum 
912 Asit sulfoleik, riçinoleik ve diğer şalimi asitler 
953 Oazein boriğe ve b u n u n ekle gayr i sal il t kılan diğer mevaddile karışığı 
990 Ivojra, yahu t Hind is tan cevizi, pal m ist, Peru Hind is tancev iz i (eocpıills) babasu illipe 

sabuniye fasilesinden basya, ağaeı 
997 Keten tohumu 
998 Hin tyağ ı tohumu 
999 Başka yerlerde z i kr ol un mayan diğer zeyli tohumlar 

1022 Odun hamuru, kimyevî sellülos 
1220 Yün (Tetra Klorür de karbon) da yıkanmam dolayısile srklefinden yüzde elliden faz

la kaybedenler 
1221 Yüzde otuzdan elliye kadar kaybedenim' 
1222 Yüzde otuzdan noksan kaybedenler 
1323 Donmuş et 
1325 Tuzlanmış domuz eti, lard, ve sızdırılmış domuz yağı 
1320 Natürel ."jambon 
1327 Morina balığr ve tuzlanmışı 
1329 Taze balık veyahut muhafazasına mıtktazi tuz ile taze, temiz, pişmiş yılan balığı 
1331 Ai)t>'Uİos lavados et cocidos dan 
1332 İstakoz 
1333 İstiridya yumur t la r ı müstesna. 
1334 Kabuklu deniz hayvanlar ı , üretim' havuzları için diğer yumur ta l a r 
1337 Buğday 
1340 Mısır 
1382 Çiğ kahve İspanyol Ginesi ve F e r n a n d o Poo muvareda t ı müstesna 
1408 Sü t tozu 
1418 Peyni r le r 
1432 Taze yumur ta l a r 
1448 Boynuz, hali tabiide ha t ta temizlenmiş, uçlarile veya uçsuz, uçları ayrı ithal edilen 

B a y Nazır, 
Mütekabil t icaretimizin hacmini cezrî bir suret te artt ırabilecek olan mübadele müstahsal lar ı 

miktar ının çoğaltılması maksadile i spanyan ın p a m u k mübayaa tmı mümkün olduğu kada r Türkiyeye 
tevcih için .alman kara r hakkında Hükümetiniz namına şifahî tebligatınızı memnuniyet le kaydederim. 

Türkiyedeki a lâkadarlara tavsiye suret/ile Hükümet imin bu siyasete müzaheret edip etmediğini 
sormuştunuz. Hükümet imin teklifinizden inbias eden fevaid hakkında Türk alâkadarlar ının dikkat
lerini celbetmekte kusur etmeyeceğini Zat i âlilerine teyid ile şeref kesbeylerim. 

İht iranuıt ı faikamm kabulünü rica ederim Ekselans. 
b\ Iyurtuglu Türkiye Orta Elçisi 

T.K.K. 
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Bay Elçi, 
Şu suretle yazılmış bulunan bu günkü tarihli mektubunuzu aldığımı Zati Âlilerine bildirmekle 

şeref kesbeylerim: 
« Bay Nazır, 
Mütekabil ticaretimizin hacmini cezrî bir surette arttırabilecek olan mübadele müstahsalları 

miktarının çoğaltılması maksadile ispanyanın pamuk mübayaatını mümkün olduğu kadar Türki-
yeye tevcih için alınan karar hakkrnda Hükümetiniz namına şifahî tebligatınızı memnuniyetle kay
dederim. 

Türkiyedeki alâkadarlara tavsiye suretile Hükümetimin bu siyasete muzaheret edib etmediğini 
sormuştunuz. Hükümetimin teklifinizden inbias eden fevaid hakkında Türk alâkadarlarının dik
katlerini celbetmekte kusur etmiyeceğini Zati Âlilerine teyid ile şeref kesbeylerim.» 

îspanya hükümetinin, İspanyol pamuk mübayaatını mümkün olduğu kadar Türkiyeye tevcihin
den pek büyük bir haz duyacağını Zati Âlilerine teyid eylerim. 

Müşterek arzumuzun peyderpey tahakkuku için mezkûr müstahsallann fiat ve evsafı şartları
nın dünya piyasasındakilere mümasil olmaları icab ettiğini ilâveye mücaseret eylerim. 

îhtiramatı faikamm lütfen kabul buyrulmasını rica ederim Ekselans. 
Hariciye Nazın 

Don Joaguin 

Bay Elçi, 
Şimdiye kadar mamulâtmı siyah ve amerikan tütün cinslerile yapan (Arrendataria) tütün in

hisar kumpanyasının Türkiye Devlet inhisarından berayi tecrübe senevi 30 000 kilodan aşağı olma
yan bir miktarda Türk yaprak tütünü Türkiyede satın almak için muvafakatini bize bildiridiği semi 
Ittılaınıza arz ile şeref kesbeylerim. 

Türkiye tütünü esası üzerine ispanyol sigara harmanlan teessüs maksadile Türk tütün inhisarı
nın kendisine yapacağı teklifleri hüsnü suretle tetkike de muvafakat eyler. 

Şurası mukarrerdir ki, Arrandataria tütün inhisar kumpanyası tarafından satın alınacak tütün 
partisini, ayni evsaftaki tütünler için cihan piyasasında istenilen fiatlerden yüksek olmayan bir fiatle 
Türk inhisarı tarafından arzedilmek lâzımdır. 

Bundan başka, Arrendataria kumpanyası, ispanya piyasasında, Türk inhisar mamulâtı sigarala
rının satışını, mümasil ahvalde bunların işlemesini tanzim eden ahkâma tevfikan, tetkik ve tahakkuk 
ettirmeğe amade bulunduğunu beyan eder. 

Hükümetim tarafından mezkûr madde alım hacminin peyderpey tezayüdünün görülmesi, pek hoş 
olacağını ilâve ile haz duyarım. 

Bu mektup, bu gün imza edilen Türkiye - ispanya ticaret anlaşmasının, cüzü mütemmimini teşkil 
eder. 

îhtiramatı faikamm kabulünü lütfen rica ederim Ekselans. 
Nazır 

Don Joaquin TJrzaiz Cadaval 

Son Ekselans 
Tevfik Kâmil Koperler 

Türkiye Orta Elçisi 
Madrid 

Bay Nazır, 
Âtideki maalde mektuplarını aldığımı Zati Âlilerine arz ile şeref kesbeylerim: 
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« Bay Elçi, 
Şimdiye kadar mamulâtını siyah ve Amerikan tütün einslerile yapan Arrendataria tiiti'm in

hisar kumpanyasının Türkiye Devlet inhisarında berayi tecrübe senevi 30,000 kilodan aşağı olma
yan miktarda Türk yaprak tütünü Türkiyeden satın almak için muvafakatini bize bildirdiğini 
semi ittilâınıza arz ile şeref kesbeylerim. 

Türkiye tütünü esası üzerine ispanyol sigara harmanları tesis maksadile Türk tütün inhisarı
nın kendisine yapacağı teklifleri hüsnü suretle tetkike de muvafakat eyler. 

Şurası mukarrerdir ki Arrendataria tütün inhisar kumpanyası tarafından satın alınacak I ütün 
partisi, ayni evsaftaki tütünler için cihan piyasasında istenilen Hatlardan yüksek bir Hatla Türk 
inhisarı tarafından arzedilmek lâzımdır. 

Bundan başka, Arrendataria kumpanyası, İspanya piyasasında, Türk inhisar mamulâtı sigara
larının satışını mümasil ahvalde bunların işlemesini tanzim eden ahkâma tevfikan tetkik ve tah
kik ettirmeğe amade bulunduğunu beyan eder. 

Hükümetim tarafından, mezkûr madde alını hacminin peyderpey tezayüdünün görülmesi, pek 
hoş olacağını ilâve ile haz duyarım. 

Bu mektub, bu gün imza edilen Türkiye - İspanya anlaşmasının, cüzünü teşkil eder.» 
Mezkûr mektub muhteviyatını, samimî teşekküllerimle, sened ittihaz ediyorum. 
Ihtiramatı faikamın kabulünü rica, ederim. 

îmza îmza 
Türkiye elçisi 
Tevfik Kâmil Koperler Faik Kurdoğlu 

Ekselans 
Madrid: Hariciye nazırı 

Don Juagııin ürzaiz Cadaval 
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