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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Ankara mebusu Reisicumhur Atatürkün vefat et

tiği hakkında Başvekâlet tezkeresi okunduktan sonra 
Büyük ölünün hâtırasını tazizen beş dakika ayakta 
sükût edildi, 

Reisicumhur seçimi için reyler toplandı. 
Reylerin tasnifi neticesinde Malatya mebusu ismet 

Inöhünün 348 reyle ve müttefikan Reisicümhurluğa 
seçildiği bildirildikten sonra kendilerine keyfiyet bil-

Lâyihalar 
1 — Atatürkün cenaze merasimi için yapılacak 

sarfiyat hakkında kanun lâyihası (1/1153) (Bütçe 
encümenine) 

Takrirler 
2 — Aydın mebusu Tahsin Sanın, Arzuhal encü

meninin 15 - VI - 1938 tarihli haftalık karar cetve

li — Malatya mebusu İsmet İnönünün Reisi-
cümhurfyğa intihabı dolayisile istifa eden İcra 
Vekilleri $ ey etinin istifasının kabul edildiğine 
ve Başvekâlete yeniden İzmir mebusu Celâl Ba-
yarın taym olunduğuna dair Riyaseticümhur tez
keresi 

Üçüncü inikadın pazartesi günü yapılacağı 
ikinci inikad sonunda makama Riyaset tarafından 
tebliğ edilmiş ise de Atatürkün vefatı hasebüe 
yeni Reisicumhurun intihabı için cuma günü top
lanılmağa, Teşkilâtı esasiye kanununu 34 ncü 
maddesi mucibince, lüzum hâsıl olmuş ve Meclis 
cuma günü, Meclis Riyasetinden atideki davetna
me üzerine toplanmıştır i 

Reisicumhur Atatürkün milleti mateme gark-

dirilmek üzere celse tatil olundu. 
ikinci celse 

Reisicumhur ismet inönü alkışlar arasında kür
süye gelerek and içtikten ve bir nutuk irad ettikten 
sonra pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet yerildi. 

Başkan Kâtib Kâtib 
M. A. Renda Kütahya Niğde 

Naşid Uluğ Cavid Oral 

lindeki 1633 sayılı kararının Umumî Heyette müza
keresine dair takriri (4/85) (Arzuhal encümenine). 

Mazbatalar 
3 — Atatürkün cenaze merasimi için yapılacak 

sarfiyat hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/1153) (Ruznameye) 

BAŞKAN — Riyaseticümhur makamından 
gelen tezkereleri arzediyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Cumhur Reisliğine intihabım dolayisile istifa 

eden îcra Vekilleri Heyetinin istifası kabul edil
miş ve Başvekâlete yeniden izmir mebusu Ce-

eyleyen zıyaı dolayisile Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 34 ncü ^maddesi mucibince yeni Reisicum
hur intihab edilmek üzere teşrinisaninin on bi
rinci cuma günü saat on birde Büyük Millet Mec
lisini içtimaa davet ederim. 

Reisicumhur vekili ve 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

M. A. Renda 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

BAŞKAN — Tevfik Fikret Süay 
KÂTİBLER : Dr. Sadi Konuk (Bursa), AH Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

NOT 
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lal Bayar tayin olunmuş olduğunu saygı ile ar
zederim. 

11 - XI - 1938 
Reisicumhur 

î. înönü 
2 — İzmir mebusu Celâl Bayann başkanlı

ğında teşekkül eden İcra Vekilleri Heyetine dair 
Riyaseticümhur tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
izmir mebusu Celâl Bayann başkanlığında 

teşekkül eden icra Vekilleri Heyetini gösteren 
listenin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla 
arzederim. 

11 - XII - 1938 

Adliye vekili 
M. M. vekili 
Dahiliye vekili 
Hariciye vekili 
Maliye vekili 
Maarif vekili 
Nafıa vekili 
îktısad vekili 
S. ve 1. M. vekili 
Gümrük ve î. vekili 
Ziraat vekili 

îcra Vekilleri Heyeti listesi 

Hilmi Uran Seyhan 
Gl. Kâzım Özalp Balıkesir 
Dr. Refik Saydam İstanbul 
Şükrü Saraçoğlu izmir 
Fuad Ağralı Elâzığ 
Saffet Ankan Erzincan 
Ali Çetinkaya Afyon K. 
Şakir Kesebir Tekirdağ 
Dr. Hulusi Alataş Aydm 
Rana Tarhan istanbul 
Faik Kurdoğlu Manisa 

Reisicumhur 
î. înönü 

mebusu 

S — Antalya mebusu Celâl Mengilibörünün 
vefat ettiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
25 - VII 1938 

Antalya mebusu Celâl Mengilibörünün 
16 - VII -1938 tarihinde Ankaradaki evinde ve
fat ettiği Dahiliye vekilliğinin 22 - VII -1938 ta
rihli ve 2581 sayılı tezkeresinde bildirilmiştr. 
Arzederm. 

Başvekil 
Celâl Bayar 

4 — Burdur mebusu Mustafa Şeref Özkanın 
vefat ettiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Burdur mebusu Mustafa Şereş Özkantn kalb 

sektesinden 10 - IX -1938 tarihinde Ankaradaki 
evinde öldüğü Dahiliye vekilliğinden 12-IX-1938 
tarihli tezkere ile bildirilmiştir. Arzederim. 

Başvekil 
C. Bayar 

5 — İzmir mebusu General Kâzım İnancın ve
fat ettiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
izmir saylavı Gl. Kâzım Inancm 21-IX-1938 

günü tstanbulda tedavi edilmekte olduğu Hay
darpaşa hastanesinde vefat etmiş olduğu Dahi
liye vekilliğinden alman 22-IX-1938 tarihli ve 
3435 sayılı tezkerede bildirilmiştir. Arzederim. 

Başvekil 
C. Bayar 

BAŞKAN — Zıyaı ile müteessir olduğumaz 
bu kıymetli arkadaşların hatıralarına hürmeten 
ayakta iki dakika sükût edilmesini rica ederim. 

(Ayakta iki dakika sükût edildi) 
Münhallere intihab yapılması Başvekâlete 

yazılacaktır. 
6 — Zarurî sebeblerden döla/yı takib ve t<âi-

siline imkân görülemeyen 794 520 lira 92 ku
ruşla 8 400 kilo tuz hakkındaki tezkerenin geri 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

BAŞKAN 
Okunacaktır. 

Başvekâlet tezkeresi vardır. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Muhasebei umumiye kanununun 133 ncü 

maddesi mucibince esbabı mücbire ve zarurî
ye dolayısile takib ve tahsiline imkân görüle-
memesinden dolayı Malî müşavere encüme
nince terkini kaydına karar verilib 4-1-1938 
tarih ve 6/17 saydı tezkere ile Yüksek Mec
lise arzedilmiş olan cetvelde yazılı paralardan 
3497 sayılı kanunun şümulüne girenler hak
kında gereği yapılmak ve diğerleri için yeni 
bir cetvel yapılmak üzere bu cetvellerin geri 
alınması; Maliye vekilliğinin 29-VII-1938 tarih 
ve 141261/155/15358 sayılı tezkeresi ile istenil
mekte olduğundan iadesine müsaade buyurul-
masmı rica ederim. ! 

Başvekil 
0. Bayar 

BAŞKAN — Lâyiha usulen iade edilecektir. 
Dahilî nizamname mucibince bir defa müza

kereye tâbi maddelere geçiyoruz: 
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MÜZAKERE ED! 

1 — Atatürkün cenaze merasbni için yapıla
cak isarfiyat hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/1153) [1] 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ RAlF KARADENİZ (Trabzon) — Ata
türkün cenaze merasimi için yapılacak sarfiyat 
hakkmda bir kanım lâyihası vardır. Encümen 
namma bunun tercihan müzakeresini teklif edi
yorum. Zaten tahsisata aid bir lâyihadır, bir de
fa müzakereye tâbidir. 

BAŞKAN — Lâyiha tevzi edilmiştir. Teklif 
mucibince ruznameye alınarak müstacelen ve 
tercihan müzakeresini reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Lâyihanın müstaceliyet
le ve tercihan mszakeresi kabul edilmiştir. 

Lâyiha tevzi edilmiştir. Heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? 

ALÎ MUZAFFER GÖKER (Konya) — Sa-
ym arkadaşlar; büyük bir matem içindeyiz. 
Atatürkü gaybetmekten büyük keder olur mu? 

Türk milleti, onun siz saym mümessilleri 
pek iyi bilir ve bilirsiniz ki, Türk milleti çok 
vakurdur ve iradesine hâkimdir, kederini için
de saklar. Fakat bu sefer kederi, irademizin 
hududunu aştı ve gözlerimizle bütün Türk mil
letinin gözünden acı yaşlar aktı ve akıyor. 
Başka türlü olabilir mi? Atatürkün ve onun 
eseri etrafında demirden bir çember gibi top
lanmış olan Türk milleti, onu arasmda görme
diği için duyduğu acmm hududu olur mu? 

O, Büyük insan Türk milleti için, bütün 
dünya için neler yapmadı. Türk milletini kur
taran, ona bir vatan yaratan bu büyük Türk ev
lâdı bizim için neler yapmadı. 

Aziz arkadaşlar; hepimiz pek iyi biliriz. 
O, yalnız milleti için çalışmadı. Türkün en es
ki zamanlarından beri yaratıcı dehası ile bin-
bir medeniyet kurmuş ve bunu dört bir tarafa 
götürerek insanlığın saadeti ve medeniyetin te
rakkisi için ölçüsüz hizmetler yapmış olan 
büyük Türk ırkmm unutulmaya yüz tutmuş 
olan deha ve kudretini bin bir fazileti ve bü
tün milletle beraber inkılâb ve savaş alanların
da yeniden dünyaya tanıttıran o değil mi? 

Tam manasile müstakil ve millî hakimiye
te ve sevgiye dayanan kuvvetli bir Devlet kur
mak suretile dünya politikasında yurdumuz 
için zaman, zaman yer almış ihtirasları, ih
tilâf mevzularını kökünden koparıp atan, ya-
km Şarkta* ön Asyada mütekabil hürmet üze
rine kurulmuş bir emniyet ve sulh havası ya
ratan, her tarafa Türkü sevdiren ve saydıran 
o değil midir? Hangisini sayayım? 

Arkadaşlar; Atatürkün bu kadar büyük 
bir eseri nasıl kuvveden file çıkardığını bil-

[1] 6 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

İLEN MADDELER Pl u 
mek lâzımdır. Bu zaten bir sır değildir. Mü- •' 
teaddid defalar o bu sırrı memleketine, mil
lete tevdi etti ve dedi ki: Türk milleti kadirşi
nastır. Türk milletine kendini sevdirmek için 
evvelâ ve her şeyden evvel Türk milletini sev
mek lâzımdır. Onu sevdikten sonra hayatını, 
çalışmasını, her şeyini onun emrine tahsis et
tikten sonra o sevgisini esirgemez ve bu suret
le insan Türk milletile beraber neler yapmaz ve 
neler yapmamıştır. 

Atatürkün bu dersini, Atatürkün Türk ta
rihinden çıkarılmış olan bu hakikati bize ifa
de etmesi yerinde idi ve zaten bu, arkadaşlar, 
sizler için, saym millet mümessilleri için, bir 
sır değildi. Sizler müteaddid defalar onun ir-
şadile Türk milletine taallûk eden kararları
nızı Türk milletinin tarihinden, realiteden ve 
hakikî menfaatlerden mülhem olmak üzere al
dınız. Kuvveden file çıkardınız. 

Arkadaşlar, fanî Atatürk hayata gözlerini 
kapadı. Ona sordular, müteaddid defalar söy
lendi. Sizden sonra ne olacak? O dedi ki, ben
den sonra Türk milleti işin başındadır. Be
nim eserim ona emanet edilmiştir. 

Arkadaşlar, Atatürkün, vatanı kurtarmak 
ve inkılâbı yaratmak için takib etmiş olduğu 
yolu hep biliriz. Fanî Atatürk aramızdan ay
rıldıktan sonra ayni yoldan yürümek suretile 
ilk kararmı verdi. Onun ölümile, boş kalan 
Cumhur riyasetine milletin kalbini ve inkılâb 
tarihini yoklayarak bir namzed seçti, bu ağır 
vazifeyi ittifakla İnönüne verdi. 

Atatürk müsterih ol! Milletin, eserinin ba
şında nöbet bekliyor ve bu daima böyle olacak
tır. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Atatürk, 
büyük insan; ne mutlu sana, mutlu olarak doğ
dun, mutlu olarak tahsil hayatını arkadaşları
nın arasmda mümtaz olarak bitirdin, hayata, 
millet hizmetine böylece girdin. Günlerin, da
ima şerefle ve altm yazılarla, Türk milletinin 
tarihinde yer alacak menkibelerle dolu bir su
rette geçti. Aramızdan çekilmen, bu gün şu fani 
âleme veda ederek daha geniş bir âleme göçmen, 
bütün dünya milletlerini Türk milletile beraber 
senin matemine iştirak ettiriyor. Ne mutlu sana 
Büyük insan. Bütün dünya milletleri acımıza 
iştirak ediyor. Bizimle baraber Atanm yasmı 
tutuyor. Atanm büyüklüğü önünde bütün, Türk 
milletile beraber, dünya milletleri onun büyük
lüğünü sayarak, onun yaptığı işlerim azametini 
sıralryarak ona tahsis ettikleri yazılan ve bi
zim matemimize iştirak için gösterdikleri yük
sek alâkalar, Türk milletinin yetiştirdiği Evlâ
dın ne kadar büyük, ne kadar kıymetli oldu
ğunu ve yaptığı hizmetlerle kendini bütün 
dünyaya nasıl tanıttığını gösteriyor. 
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Arkadaşlar, tarihte çok büyükler gelmiş geç

miştir. Fakat Atamizm büyüklüğü o kadar bü
yüktür ki... Türk milleti nerede sıkışmışsa oraya 
yetişmiştir. Trablusgarpde mi ararsın, Çanakka
le de mi ararsın Bilhassa son istiklâl mücade-
delesinde Türk ulusunun başına geçerek ona 
şerefli istiklâl zaferini kazandırmıştır. Ondan 
sonra Türk ulusunun, Türk yurdunun yüksel
mesi için, bütün milletler arasmda Türk mille
tinin lâyik olduğu mertebeyi bulması için, onu 
heryerde, Türk milletinin önünde, muzaffer ku
mandan, muzaffer siyasî olarak görüyuruz. Bu 
gün Ata, yaptığı inkilâblara, kurduğu müesse
selere iman ederek, emniyet ederek aramızdan 
çekilmiştir. 

Bu emniyet ve itimadı şu Meclis, geçen gün 
geçirdiği tecrübe ile,, bütün dünyaya karşı gös
terdi. Onun için ne mutlu Büyük Ata sana. Se
ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Meclisi 
ilk açtığm gün, isim verdiğin bu Meclisle sen 
hakikaten, seni takib edecek bir Meclis kurmuş
sun. O Meclis, senin eserini, daha ilk anda ko
ruyacağını büyük kararlarile bütün dünyaya 
karşı göstererek kanaatini izhar ederek mey
dana çıktı. Onun için Büyük Ata ne mutlu sa
na. Kurduğun eser daima bütün milletler ara
smda gıpta edilecek, hayretle ve hürmetle gö
rülecek vaziyette yaşryor ve yaşayacak. 

Milletin genci, ihtiyarı, çocuğu, anası, baba
sı, okumuşu, okumamışı, en hücra köşelerden 
tutunuz da en büyük şehirlere gelinceye kadar 
günlerdenberi Atasmm matemile yaşryor. Ne ka
dar ve ne kadar kendisine tazimlerimizi, min
net hislerimizi duyurmak için ağlasak, sızlansak 
yeridir. Son söyleyeceğim; Ata biz Türk mil
leti ve Türk Ulusu, hepimiz senden razryız, sen 
bize hiç kimsenin yapamadığı ve yapmayacağı 
hizmetleri yaptm, Allah da senden razi olsun 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

MUHÎDDÎN BAHA PARS (Ordu) — Aziz 
kardaşlanm! bu gün ıbu hitab tamamile yerin
dedir. Size ve bütün millete aziz kardeşlerim 
diyorum Eskiden de böyle hitablar yapıldı. Fa
kat bu günkünün manası başkadır. Bu gün 3 
yaşındaki çocukla 80 yaşmdaki ihtiyarın ayni 
göz yaşları döktüğünü, bir kardeş gibi bir ba
ba için ağladığını görüyoruz. Dünyada ilk defa 
olarak 3 yaşmdaki çocukla 80 yaşmdaki ihtiyar 
kardeş oluyor. Hastalık başladığmdanberi çek
tiğimiz iztirablar, 5 gündenberi her evin pen
ceresinden, her sokağm köşesinden, her mekte
bin bahçesinden ve her Türkün kalbinden fış
kıran hıçkırıklar bizi birbirimize bir kere daha 
ve daha çok bağladı. Büyük Atatürkün 6 ay-
danberi eridiğini, yavaş yavaş müthiş akibete 
yaklaştığını yaşlı gözlerle görüyorduk. Fakat 
onun iradesinden o kadar emindik ki, o büyük 
irade bu müthiş hastalığı ve insafsız eceli bile 
durdurabilir. Diyorduk. Evet arkadaşlar bu 

çok görüşüldü ve çok yazıldı. Onun iradesi is
tiyorduk ki, insafsız ve onulmaz hastalığı, ye
nilmez eceli de mağlûb etsin. Bu hal ona gös
terdiğimiz itimadm, sonsuz itimadm en büyük 
delili addedilse sezadır. Fakat ne yapalım ki, 
Allahm ve tabiatin dediği oldu. 

Fâni Atatürk için, her fâni için olduğu gibi, 
nihayet müthiş akıbet tecelli etti. Ölüm.. Fakat 
Allah ta, tabiat ta bilsin ki ölüm hiç bir zaman 
bu kadar zalim, bu kadar muzlim olmadı. Ölüm, 
hiç bir zaman dünyada bu kadar umumî tees
sür uyandırdı. Ölüm, hiç bir zaman kanlı göz 
yaşlarile bu kadar birlik vücude getirmedi. 18 
milyon Türkün, vatanm her tarafından yükselen 
hıçkırığı, teessürümüzü göstermeğe kifayet et
miyor. O kadar büyük adama, bu kadar büyük 
milletin mersiyesi ancak bu kadar azametli ola
bilirdi. 18 milyon Türk, 3 yaşmdan 80 yaşma 
kadar, ayni teessürle ağlıyor, ayni azap ve ıstı
rabı çekiyor. Bütün dünya da böyle.. Biz, o Türk 
olduğu için iftihar ediyoruz. İnsan olduğu için 
de dünya iftihar etti. Matemini müşterek tutu
yoruz. Biz babamızı, şefimizi, Atatürkümüzü 
kaybettik. Dünya da en büyük adammı kaybet
ti. Bizimle matem tutan medenî âleme buradan 
teşekkür etmeği bir vazife bilirim. Fakat şunu 
söylemeği bir vazife bilmekteyim: fâni Atatürk 
öldü.. Cismi, fâni olan cismi aramızdan ayrıldı. 
Fakat ruhu müebbeddir, kalblerimizde yaşıyor. 
Dünya bilsin ki Türk milleti dâhi Atatürk gibi 
ondan aldığı kuvvetle, kalbine doldurduğu mu
habbetle, kalbine yığdığı ruh ve enerji ile onun 
gibi hareket edecek. Vatanı için onun emrettiği 
gibi kıskanç olacak, haysiyetini, şerefini onun 
istediği, arzu ettiği gibi muhafaza edecek
tir. Dünya bilsin ki haysiyeti, şerefi dahilnde 
Türk milleti Atatürk gibi sulh koruyucusu ola
caktır. Atatürkün gittiği yoldan gitmek bizim 
vazifemizdir. Fakat bu yeisli günlerde bu çok 
kederli* günlerde dünyanm bilmesini istiyoruz 
ki yeşimiz; füturumuz çok sevdiğimiz bir baba
yı - ne diyeyim - onun en büyük vasfı Atatürk-
tür, Atatürkü kaybettiğimizdendir. Yoksa 
maziye bakan gözlerimizi istikbale çevirdiğimiz 
zaman istikbalimizden dün olduğu gibi eminiz. 
Biz Atatürkün bu günkü nesli onun sayesinde 
iki kere Türk olduk, iki Türk kadar kuvvetli
yiz. Vazifemiz onun bize bıraktığı emaneti onun 
istediği gibi, muhafaza etmektir. Onu yapmak 
için de bir an geri durmayacağız. Burada bir kü
çük çocuğun feryadmı hatırlamaktan kendimi 
alamıyorum. Zavallı çocuğa o zaman demiştik 
ki: yavrum, sen daha küçüksün, elbette görür
sün, zavallı göremedi.... 

Geçen sene manevra için Aydmda idik. İs
tasyonda Atatürkü bekliyordum. Mektepler top
lanmış, halk birikmişti. Beş, altı saat bekledik
ten sonra, Atatürkün treni durmadan geçti git
ti. Bir hıçkırık duyduk. Yedi yaşında bir kız 
çocuk durmadan ağlryordu. Yanma gittik, ne 
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var yavrum? Annesi izah etti: Atatürkü görme
diği için ağlıyordu. Ne bilirdik bir daha onu, 
Atayı göremiyecekti. Artık biz de göremiyece-
ğiz. Zavallı yavruya teselli verdik, çocuksun 
dedik, daha küçüksün o da aslan gibidir. Büyür
sün, ne vakit olsa görürsün. Çocuğun ismini bil
miyorum. Fakat zavallı yavru göremedi. 

Zamanmda yaptıklarını okur, anlar, dinler, 
o da görmüş gibi olur. Atatürkü hepimiz ne ka
dar severdik, ne kadar severdik, malûm, fakat 
kim derdi ki anası, babası öldüğü vakit gülen 
üç yaşındaki çocuk Atatürkün öldüğünü işitince 
hıçkırarak ağlasm, kim derdi ki kötürüm, yata
ğında yatan ihtiyar ile üç yaşındaki bir çocuk 
büyük ölü için ayni teessürü duysun.. Kim der
di ki on sekiz milyon Türkün başmda bulunan 
bir Reisicumhurun ölümü dünya için azîm bir 
hâdise olsun. 

Onu müebbeden kaybettik, cismini kaybet
tik. Ruhu daima içimizde yaşayacak birbirimizi 
gördükçe onu hatırlayacağız. Yaptığı eserleri 
gördükçe onu hatırlayacağız, her iyi iş yapıldık
ça onu hatırlayacağız ve yalnız biz değil evlâd-
larrmız da, onun müebbet hatırasile yaşayacak, 
onu evlâdlarımız da bizim gibi hürmetle, min
netle ve hatta bu günkü gibi sırası gelince göz 
yaşlarile hatırlayacaktır. 

Atatürk öldü. Büyük namı Türk milletile, 
müebbet Türk milletile ebediyete kavuşsun, ebe
diyete mazhar olsun. Allah size de, millete de, 
ne diyeyim, tahammül, sabır ihsan etsin ve Al
lah bu milleti Atatürkün istediği saadetlere ka
vuştursun (Alkışlar). 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Evvelâ Ata
türkün yüksek ruhu önünde hürmetle, tazimle 
eğilirim. 

Atatürkün, bu milleti ne halde bulup, nasıl 
meydana getirdiği hakkındaki sözleri bütün ar
kadaşlar söyledi. Dünyada da bunu bilmeyen 
yoktur. Yalnız, bana atî için dahi emniyet 
veren bir ciheti huzuru âlinizde söylemeden 
geçemiyeeeğim. Atatürkün ziyama ağlarken 
kendi ruhuma baktım. Bu kadar sarsılmadan 
sonra bu milletin hali ve istikbali ne olur ki 
endişesini bir an için hatırladım. Bir de bak
tım ki, Türk milletini o yetiştirmiş, gideceği 
yollan açmış ve o millet açtığı yoldan yürüyor 
ve yürüyecektir. Ruhu şad olsun, Ulu Ata
türk en büyük vazifesini yapmıştır. Müsterih 
olarak yatsın. Allah onun ruhunu en kudsî ul
viyete eriştirsin (Alkışlar). 

HİKMET BAYTJR (Manisa) — Büyük kur
tarıcımızı, büyük koruyucumuzu, büyük şefi
mizi, büyük önderimizi, büyük arkadaşımızı ve 
içimizdeki en büyük kalbi kaybettik. Türk 
milletinin cevherini kendi dehasile birleştirip 
azamî surette verim alan büyük adamı kay
bettik. Türk tarihi kadar büyük, yeni devir
ler yaratmış, dünyayı alt üst etmiş ve yeniden 

büyüklükler yaratmış tarih yoktur. Bu büyük 
adam tarihin bir devrini kapattı, yeni bir de
vir açtı. Sade Türk tarihi için değil, cihan ta
rihi için de öyledir. 

Tarihimizin son safhalarında her mühim va
kada onu ilk safta görüyoruz. Daha mektebde 
iken Abdülhamidin öldürücü idaresine karşı 
tertibat, teşkilât yapanlar içinde buluyoruz, 
sürülüyor. Ondan sonra meşrutiyet oluyor. 
Meşrutiyette ilk esaslı noktayı gören adam 
oluyor. Meşrutiyet olur olmaz İttihad ve te
rakki cemiyeti içinde, ordu politikadan ayrıl
sın diye ilk o çalışmağa başlıyor. Bazılarını o 
kadar kızdırıyor ki, kendisini öldürmek isti
yorlar, tertibat almıyor. Ondan sonra Çanak-
kalede görüyoruz. Cihanm mukadderatını de
ğiştirmek için büyük Devletler Çanakkaleye 
hücum ediyorlar. Orada Türk askerinin, Türk 
milletinin emsalsiz cevheri, o büyük adamm 
dehasını buluyor. Birlikte düşman hücumunu 
durduruyorlar, büsbütün yeni bir tarihî safha 
açılıyor. Bunun ne kadar büyük bir safha 
olduğunu, cihan tarihinde ne kadar tesirler 
yapacağını ve Atatürkün ne kadar büyük bir 
kumandan olduğunu en iyi görmüş, yazmış 
olanlar, gene oradaki düşmanlarıdır. Biz bile 
o kadar sarih ifade edememiştedir ve onlar bu
nu daha bu günkü dostluk kurulmadan çok 
evvel yazmışlardır. 

Ondan sonra mütareke oluyor. Mütareke 
olur olmaz mukavemet göstermek lâzımgeldi-
ğini, felâkete rağmen bundan ürkmemek lâ-
zımgeldiğini ilk olarak Hükümete o yazıyor. 
Kumandanlıktan çıkıb îstanbula gelirken o va
kit Eskişehir mutasarrıfı olan Zekâiden, san
cakta ne kadar silâh olduğunu soruyor. Fe
lâket anında ve herkes bunalmış iken doğru yo
lu buluyor. 

Bütün dünyayı yenmiş olan cihan galible-
rine kafa tutabiliriz düşüncesile onlardan uzak 
Anadoluda bir hükümet kurulmasını tasavvur 
ediyor ve işe girişiyor. Herkesin başmı düşün
düğü; şurada burada çalıştığı bir anda o ne tür
lü hareket edilmek lâznngeldiğini keşfediyor. 
Bunun en iyi şahidleri de yine ecnebilerdir. Er-
zurumda silâh toplamakta bulunan ingiliz mi
ralayı hatıratında diyor ki; (Yeni müfettiş ge
linceye kadar silâhları topluyorduk. O geldik
ten sonra artık silâh alıb îstanbula gönderemi
yoruz) . 

Ondan sonra Millî mücadele başlıyor, Hükü
meti merkezde kuruyor ve sağlamlaştırıyor, on
dan sonra ordunun basma geçiyor, iki buçuk asır 
evvel Viyanadanberi gerisin geriye gelen Tür
kün aksi taliini Sakaryada durduruyor. Yeni
den ileri hareket başlryor ve tarihte misli olma
yan bir zafer kazanıyor. Afyonla îzmir arasın
da kendisinden kuvvetli bir düşmanı tamamile 
mahvediyor. Bütün askerî tarihlerde örnek ola
rak gösterilen Kan muharebesinden daha kuv-
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vetli bir Dumlupmar zaferi yapryor. Bundan 
sonra baş döndürücü inkilâblar başlıyor. Cihan 
galiblerine Türkün hakkını tanıttıktan sonra 
asırlardanberi Türkü zincirlerle bağlamış olan 
bütün eski kayidları ortadan kaldırıyor, dini 
dünyadan ayırıyor. Milletin yarısına öbür yarı-
sile eşitlik veriyor, analarımızı, kız kardeşleri
mizi bize akran yapryor, kanunlarımızı, huku
kumuzu, her şeyimizi değiştiriyor, asrileştiriyor, 
modernleştiriyor. O vakte kadar geri, iki asrr-
danberi alay edilmeğe lâyik addedilen Türk 
milletini herkes şerefli bir millet diye telâkki 
ediyor ve artık Türkle alay etmek, Türkü hakir 
görmek, Türkü tahkir etmek dünyada unutulu
yor, bilâkis Türk, en şerefli milletlerden sayılı
yor. Daha evvel Avrupada ve dünyada milliye
tini saklamayı düşünen bir çok kişiler Türk ol
masalar bile Türküz demeye başlıyorlar. 

Sonra bize tarihimizi öğretiyor. Türk tarihi 
kadar ihmal edilmiş hiç bir şey yoktur. Onu in
celiyor, tedkik ediyor, görüyor ki, bir çok Av
rupa âlimleri Türkün bütün medeniyetin başın
da olduğunu bulmuşlar, fakat bir türlü itiraf 
etmek istememişlerdir. Bundan başlayarak tari
hi derinleştiriyor ve evvelâ bize gösteriyor. Son
ra herkes itiraf ediyor ki, ilk medeniyet Türk 
medeniyetidir. Medeniyette Türk bütün millet
lerin babasıdır. 

Ondan sonra asırlardanberi ihmal edilmiş 
olan bu memlekette bir kaç asır geri kalmış 
olan bu memlekette ekonomik inkilâb yapryor. 
Yavaş yavaş kuvvetli bir sanayi kuruyor ve gös
teriyor ki, biz yalnız memur ve asker olmak için 
yaratılmış değiliz. Dünyada mevcud bütün fa
aliyetlerde muvaffak olabileceğimizi gösteriyor. 
Hem de bunu en müthiş iktisadî buhranm bütün 
dünyayı sarstığı bir zamanda yapryor. 

Ondan sonra, cihanda büyük harbden son
ra teessüs eden muvazene bozulmaya başlıyor. 
Bir takım Devletler yeni yeni menfaatler te
mine kalkışıyorlar ve muvaffak olmağa başlı
yorlar. Derhal Atatürk, o devrin icabı olarak 
türkiyeyi de bu Devletler gibi, yeni yeni menfa
atler temin eden, büyüyen, ilerleyen bir millet 
olarak ortaya atryor. Boğazlar mukavelesini 
lehimize değiştiriyor, Hlatay meselesini bildiği
miz gibi hallediyor ve oradaki 100 binlerce 
türke istiklâl temin ediyor. Binaenaleyh dün
yada bir taraftan büyüyen, ilerleyen Devletler, 
bir taraftan gerileyen Devletler varken, büyü
yen, ilerleyen ve kazanan Devletler arasmda 
Türkiyeyi bulunduruyor. Bunları yaparken düş
manlarının da gönlünü alarak yapryor. Kimse
yi aleyhimizde söyletmiyor; hem biz menfaat
ler temin ediyoruz büyüyoruz, dinamik Devlet
ler arasmda yer alıyoruz hem de bundan muh
telif şekillerde mütezarrır olanların dostluğunu 
perçinlemiş oluyoruz. Zannederim ki bu kada
rını hiç kimse yapamamıştır. Kendilerine men
faatler temin eden diğer dinamik Devletleri 

ele alırsak görürüz M, her muvaffakiyetleri üze
rine düşmanları kat kat düşman olmuşlardır. 
Türkiye böyle değildir, hem kazanmıştır ve 
hem de kimden kazanmış ise o daha ziyade 
dostu olmuştur. 

Devlet adamının bir hususî hallerini ele alır
sak şunları görürüz: 

O en müşfik bir arkadaştı. Herhangi bir ar
kadaşı, kendisine kederim var dediği zaman, 
ona elinden geleni yapmasın ve onun derdile 
kendi derdi ile olduğu kadar alâkadar olmasm; 
bu görülmemiştir. Onun kadar affedici bir Bü
yüğümüz olmamıştır. Millî meseleler mevzuu 
bahis olurken amansız olurdu. Fakat millî me
seleler vehametini kaybetti miydi derhal baba
lık, müşfiklik hissi galib gelir ve derhal affe
derdi. Bunların yüzlerce misali vardır, içimiz
de doğrudan doğruya şahid olanları vardır. 

Hertürlü muameleye tahammül eder bir 
adamdı. Samimî olduğuna kani olduktan sonra 
ne söylerseniz kabul ederdi. Tarih davası en 
üzerine almış olduğu ve sökmek istediği bir da
va idi. Şahsî bir misal anlatayım. Bu dava baş
ladığı vakit ben Kabilde bulunuyordum. Yazı
lan ilk kitab bana gelmişti. Ben de bir müta-
lea yazdım, alaylı idi, istihzalı idi. Zira o ki-
tabdan kâfi derecede anlayamamıştım. Ondan 
sonra Ankaraya geldim. Bana bir şey söyle
medi, beş altı dane kitab verdi. Bazı fasülan 
çizmişti. Bunları oku, seninle sonra konuşalım, 
niçin alay ettin bizimle dedi. O eserleri oku
yunca haklı olduğunu anladım ve evvelce bun
ları bilmiyordum dedim, iş o suretle geçti. 

Öğretici, yetiştirici idi. Bir şey sorar, onun 
hakkında yanlış mütalea verirseniz öğretmeğe 
çalışır, kısa cümlelerle izah ederdi. O kadar ko
lay doğru yolu gösterirdi ki iki kelimesi ile ay
larca düşündüğünüz bir şeyi aydmlatıverirdi. 

Manevî tahammülü kadar maddî tahammülü 
de harikulade idi. Onun kadar çalışkan adam 
görmedim ve onu görünceye kadar da tasavvur 
ve tahayyül etmedim. Bir işi üzerine aldnnı, 
üzerinde 24 saat, 44 saat 66 saat durmadan çalı
şırdı. Ben de kendimi mütehammil zannederdim. 
Önu gördükten sonra tahammüle hayret ettim. 
Halbuki benden on yaş daha büyük, bu kadar 
meşakkat çekmiş bir vuoudda, hayret verecek 
surette çalışırdı. Bir işi eline alır, üzerinde ça
lışır ve onu olgunlaştırıb başkalarına maledecek 
vaziyete getirirse devrederdi ve devammı ve şe
refini onlara bırakırdı, kendisi ise yeni bir iş 
alırdı. 

Kalp alıcılığının, kendini sevdiriciliğinin de
recesini hepimiz biliriz. Bu sihire benzer bir 
şeydi Bir defa konuştu mu muhatabının kalbim, 
vasfmı derhal kavrardı. Bunu hepiniz ayrıca 
tecrübe etmişinizdir. 

O milletine çok güvenirdi. Esasen Türk mil
leti güvenilecek bir millettir ve o da ona güven
di. En ziyade kızdığı şeyler nelerdi arkadaşlar? 
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Kendisinden sonra bu milletin berbat olacağını 
düşünülmesi, tasavvur edilmesidi. Bu millet 
namütenahi büyüklükler yaratmış ve yarata
caktır derdi ve ayni zamanda ben bir gün 
ölebilirim, şefleriniz vardır, peyda olacaktır, 
yetişmişlerdir, onlarm peşinde gideceksiniz der
di. Ben hayatta oldukça elimden geldiği kadar 
yeni yeni şeyler yapacağım. Fakat benden son
ra yese düşmenize katiyen tahammül edemem 
derdi. Ve bunu hissettirenlere kızardı. 

Kendisinin ne kadar sevildiğine hepimiz mü
temadiyen şahid olmaktayız. Vefatından üç 
hafta kadar evvel geçirdiği üç, dört günlük buh
ran esnasında herkeste duyulan acıya ufak bir 
örnek göstermeyin; bir kaç kişi otomobilde gi
diyorlar. Aralarında Atatürkün sıhhatinden 
bahsediyorlar, şoför bunu duyuyor, ağlamağa 
başlıyor, otomobili idare edemiyor, sağa sola 
sapmağa başlıyor, bunu gören yolcular otomo
bili durdurmağa mecbur oluyorlar. Daha Ata
türk ölmemişti, halkımız bu kadar heyecanlı idi. 

Öldükleri anda Istanbulda idim. Beyoğlun-
dan geçerken en büyük emellerini, en büyük 
hayallerini zirüzeber ettiği insanları dahi, gör
düm, samimî olarak ağlaşıyorlardı. Samimî 
olarak hepsinin içinde bir durgunluk bir heye
can vardı. O yalnız yendiği milletlerle değil, 
yalnız Türk milletinin menfaatini temin için 
çarpıştığı milletlere onlarm ferdlerine dahi ken
disine düşman olmaları aklen icab eden ferdlere 
dahi kendisini sevdirmişti. 

Onun söylediği gibi bu millet daima kuvvetli 
olacak, gitgide daha kuvvetleşecektir. O bunu 
görmüş ve söylemiştir. Eser yaşayacaktır, 
büyüyecektir. Bizde ve ecnebide bazı aklı erme
yenler, Atatürk ölürse ne olacak diyorlardı, bu 
idare kalacak mı diyorlardı. Bir kaç gündür bu
nun cevabını millet verdi, biz de vermekteyiz. 
önderlerimizin arkasında bu günkü gibi toplu 
durursak Atatürkün eserleri dünya durdukça 
yaşayacak, atmış olduğu tohum ve büyüttüğü 
ağaç dünyalar* durdukça yaşayacaktır, ve bü
yüyecektir. Yarattığı yeni çığırda gidecek olan
lar nelere [kadir olmazlar. Tarih bize gösterecek 
tir. Önümüzde olanlarla mütesanid yürüyece
ğiz ve büyüyeceğiz. Bu büyümenin bir kısmını 
biz, bir kısmını da torunlarımız görecektir. (Al
kışlar). 

BEN AL ARIM AN (îzmir) — Saym arka
daşlarım, 

Bu gün bütün Türkler, bilhassa Türk kadın
lığı en kederli, en sıcak göz yaşlarını döküyor. 
Türk kadmlık tarihinin elem ve göz yaşı dolu 
siyah sayıfalarmı kapayıb, önümüze bembeyaz, 
nurlu yapraklar açan büyük Atamızı, kıymetli, 
eşsiz babamızı kaybettik. 

Yakın zamanlara kadar peçelerin, kafeslerin 
arkasmda dünyayı bile görmekten menedilen, 
bir sözle, en ufacık bir suçla, kurduğu yuvadan, 

çocuklarmm arasından kovulan Türk kadmmı 
yuvasma sahib eden, evlâdma sahib eden, or
dularla kahraman yetiştiren Türk anasmı in
sanlık kurumundaki lâyik olduğu mevkie çıkaran 
büyük kurtarıcımız ebediyyen aramızdan ayrıl
dı. Kayıbrmız büyük, kederimiz büyüktür. 

O'nün ziyama ne kadar yanşak, ne kadar 
göz yaşı döksek yine azdır. Atatürkün dünyayı 
aydınlatan eşsiz adı, asırların kanatlan üzerin
de ebediyete kadar gidecektir. ' 

Arkadaşlarım; bu gün kalblerimizde kanayan 
bu büyük yaranm yegâne şifası, döktüğümüz bu 
sicak göz yaşlarmm en büyük tesellisi de, Ata
türkün kıymetli arkadaşı aziz înönünü başımız
da görmekten duyduğumuz sonsuz inan, onun 
kuvvetli iradesinin ve kıymetli arkadaşlarının 
kalblerimize doldurduğu çok büyük itminandır. 

Var ol aziz tnönü. 
Müsterih ol büyük Atam, senin eserin ebe

diyen yürüyecektir. 
FUAD GÖGBUDAK (Konya) — Aziz ve ye

tim arkadaşlar; siz vatan işlerinde istediğiniz 
kadar rüştünüzü isbat ediniz. Bu gün her biri
niz ve on yedi milyon vatan çocuğunun her bi
ri, birer yetim halindesiniz, Kamutayınız karari-
le adına (Atatürk) dediğiniz babanız nerede? O 
aylarca ölümle pençeleşti, mevzuu bu milletin 
ölümü olsaydı mutlak yenerdi, mevzuu kendi 
şahsmm ölümü idi: Yenildi:.. Dolmabahçeda ba
tan güneş; on yedi milyonu ışıklandıran ve in
sanlık cihanını ziyalandıran büyük deha güneşi
nin sönüşü; ne can yakan, ne acı bir grubdu.. 
Biz bu güneşin hâlâ tulûuna doymamıştık, gü
neşin kemalini gördük, Çanakkaleden Hataya 
kadar zafer şualarile parlıyan bu kemal bize yet
medi. (Her kemalin bir zevali var) Hayır, aczin 
sembolü olan bu tekerleme; Atatürk neslinin 
kafasından kazınmıştır, biz zeval dininin mün
kirleriyiz, biz Atatürkle temessül eden kemale 
koşarız. Azimetimize kara toprak; mâni olmak
tan çok uzaktır. Hakikatin tahlilinde belki bin 
Atatürk vardır. Fakat şuurda mutlak iki Mus
tafa Kemal vardır. Birisi herkese benziyen gözlü, 
başlı; ayaklı, kollu ve karaciğerli Mustafa Ke
mal. Öbürü Türk tarihini ebediyetin en son hu
duduna götürecek olan Kemalizmin Mustafa 
Kemali. Kemalizm; dâhi bir Türk recülü devle
tinin insanlığa açtığı ulusal yolun ifadesi, millî 
bir dehanm beşer kurtuluşunu kurmasmm keli
mesidir. Hasta ve mağlûb milletler bu iksiri 
kendi bünyelerine tatbik edince derhal dirilir
ler. Bu iksir ile hasta adam adındaki kendi mil
leti dirilmiş ve onu model ittihaz ettiğini söyli-
yen Avrupanm ortasındaki milletin tarumar ve 
perişan halı üzerinden kalkarak nüfusu 
80 000 000 a ve nüfuzu ummadığı mertebeye er
miştir. Onu îran ve Ef gan hırzı can ederek kulla
nıyor, onu mahkûm olan ve kurtulmak isteyen 
her millet tereddüdsüz kullanıp kurtulabilir, is
met İnönünün Reisicumhur olarak ilk nutku; 
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ferd olarak Kemalizmi hazmetmiş bir insanın 
çıktığı yüksek şahikayı gösterir. 

ingilizlerden Lehlilere kadar bütün garb 
matbuatı müttehiden, insaniyetin içinden büyük 
bir adamm ayrıldığını işaret ediyor, tarihin bü
yük recülü devleti ölmüşse de Kemalizm beşe
riyetin bağrında ve Türk ırkmm ebedî taahhüdü 
altında millet ve develet mefhumu yaşadıkça de
vam edecektir. Hatta onun millet ve devlet mef
humu haricinde beşerin içine ve izzeti nefsine 
işliyen ayrı ve hususî kudreti vardır. 

Atatürkü en hakikî manasında kimse tarif 
edememiştir. Bilhassa bizim neslimiz; Çanakka-
leden Hataya uzanan zaferler destanını, beşeriye
tin yüz akı olan büyük Türk inkılâbını o büyük 
Adama lâyık olacak veçhile ne şiirde, ne resim
de, ne musikide terennüm edememiş, bir Türk 
âlimi onu tam bir ilim gözü ile ihate ve ifade 
edememiştir. Atatürkün tam ifadesini, Üniversi
teden en küçük köy mektebine kadar bu gün 
onun ölümile genç ve çocuk bağırları yanan 
yeni nesilden bekliyoruz. Atatürk mevzuu 
üstünde dehakâr zekâ ışıkları istiyoruz. 
Biz Çanakkale senfonisini yaratacak Türk 
musikisi; Atatürk ruhumuzun en ince 
yerinde işleyecek Türk şiir ve nesri 
istiyoruz, Atatürk portreleri şuurumuzun derin
liğindeki Atatürkü bize göstermelidir. Hukuk
tan Atatürk inkılâbının sentezini bekliyoruz, 
Tıb fakültesi beşeriyetin karaciğerine imdada 
koşan ve kurtaran Türk çocuğunu sen doğurma
yacak mısm? 

Atatürk ölürse ne yaparsınız? Bu suali ge
çen nisan aymda bir Beyrut aile sosyetesinde te
sadüfen bulunmuş olan münevver bir Türk kı
zma sormuşlardı. Türk kızı cevab vermişti: 

— Bu sualiniz beni can evimden vuran bir az-
rail sorgusudur. Fakat ben içimin bütün hicranı
nı uyutarak söylüyorum ki Atatürk ölünce de 
onun müesseseleri fasılasız işliyecek, onun lâye-
tenahi idealine ermek için Türk nesilleri birbi
rinden nöbet değiştireceklerdir. 

Şimdi Atatürkün ölmez bayrağı; «zafer» pa
rolası ile İsmet înönünün mübarek elindedir, is
met inönü ki Atatürkün sağ kolu ve Atatürkün 
bu memlekete en başta ve büyük verimi ve nime
tidir. 

Sözlerimi bitirirken Büyük Atatürkün hasta
lığı esnasında beşer vüsatinin bütün imkânları 
ile büyük adamm baş ucunda heyecan ve imanla 
aylarca beklemiş ve büyük hastaya lâyık oldu
ğu büyük ihtimam vazifesini hakkile görmüş 
olan Celâl Bayar ve Hükümetine muhterem ve 
aziz arkadaşlarımın müsaadeleri ile Kamutayın 
derin şükranını sunmak isterim (Alkışlar). 

SELİM SIRRI TARCAN (Ordu) — Çok kıy
metli hatib arkadaşlar Atatürke aid söylenmesi 
lâzım gelen şeylerin hepsimi söylediler. Ben, bu
rada, huzurunuzda yalnız Atatürkün bundan üç 
gün evveline kadar olan hayatının bilebildiğim 

bir küçük kısmını söyhyeceğim. Atatürk na
sıl konuşurdu .. O müstesna şahsiyetin talâkat 
ve belâğatmı, bilmem ki bu aczimle sizlere an
latmağa muktedir miyim .. Onda kendisini din
leyenleri miknatisliyen bir kuvvet vardı, O in
sanların doğrudan doğruya vicdanlarına hitab 
eder, en duygusuz olanları, en hissizleri bile 
imana getirirdi. Söz, Onun elinde kuvvetli bir 
silâhtı. Onunla gönülleri fethederdi. O konuşur-

s ken lakırdılar ağzında büllûr sular gibi çağlardı. 
O şimalden Cenuba, Şarktan Garba akan bir 
muazzam nehirdi. Bazan sakin, bazan munis gö
rünen ve bilinemez nasıl bir ilâhî membadan 
kaynayan bu nehir galeyana geldiği zaman et
rafa köpükler saçan bir Niyagara şelâlesi olurdu. 

O herkesin anlayış kabiliyetine göre hitab 
etmesini bilirdi. Onun müsahebesinden ihtiyar, 
genç, kadın, erkek, şehirli, köylü derin bir zevk 
duyardı. 

O en yüksek tanmmış âlimlerle olduğu gibi 
4 yaşında masum çocuklarla da konuşmasını 
bilirdi, insan onu dinlerken bir ince sazm tatlı 
nağmelerini işitiyormuş gibi olurdu. Onun dilin
deki Türk sazı Bethofen musikisi gibi cihanı 
alâkadar ederdi. Bir Türk kadar bir Amerikalı 
bazan bir ingiliz, bazan bir Fransız onun belâ 
ğati karşısında hayranlık duyduğunu itiraf eder
di O Büyük Millet Meclisinin kürsüsünde her yıl 
senelik nutkunu söylerken mebusların bu sevgili 
büyüğü tam bir sükût içinde ne büyük bir alâka 
ve dikkatle dinledikleri - ah o görülecek bir man
zara idi - o müessir sözlerile bazan düşündürür, 
bazan sevinç yaşları döktürürdü. Onda büyük 
bir kumandan, müdebbir bir siyasî, mükemmel 
bir terbiyeci, emsalsiz bir mürşid hali vardı. 
Derin bir nüfuzu nazara malikti. Dünü bilir, 
bugünü görür, yarmı düşünürdü. 

O kendi elile kurduğu Millet Meclisine ge
lirken bütün Ankara güler yüzünü, tatlı tebessü
münü, canlı bakışmı görmek için sokaklara dö
külürdü. Mebuslar candan bağlı oldukları o bü
yük sevgiliyi yaşa, varol nidaları ile karşılar
lardı. 

Meclisde herkes yerini işgal eder, localarda 
ecnnebi sefirlerle, onların refikaları yer alır, 
halk kendilerine ayrılan mahallere oturur ve 
biraz sonra istiklâl marşı çalmağa başlar. 

Geliyor, büyük şef geliyor, Atatürk geliyor, 
sesleri duyulurdu. Bütün çehreler gülüyor. Bilâ 
istisna herkes şevk ve neşe içinde birbirinin 
kulağma fısıldıyor: geliyor.... 

işte büyük kapılar ardma kadar açıldı. Ata
türk bir güneş gibi doğdu. Ve Meclis nurlandı. 

Bir alkış tufanıdır koptu. O ne alkış... O ne 
içten gelen sevgi ve saygı. Bunu anlamak için 
görmek lâzım, işte karşımızda duruyor. Gök 
mavisi gözleri birer projektör gibi her çehreyi, 
en askm, en yorgun yüzleri bile aydınlatıyor. 
Bu sürekli sevinç tezahürüne Büyük Şef vakar 
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ve tevazu ile başını eğerek mukabele ediyor. 

Kırlaşan sarı saçlarını itina ile arkaya tara
mış, açık parlak alnı bir kat daha tebarüz etmiş. 

Sırtındaki frak zarif endamının hatlarının 
bütün inceliklerini gösterecek ve en güzel giyi
nen bir centilmeni imrendirecek kadar şık. 

Sol iç cebinden el kadar küçük beş, on kâ
ğıdı çıkarıp kürsünün üstüne koydu ve sonra 
kendine has olan bir nezaketle millet vekille
rine taltifkâr bir kaç cümle sarfederek söze 
başladı. 

Kelimeleri gayet güzel telâffuz ediyor. Cüm
leler sarih ve tam olarak bir fikiri ihtiva edi
yor. Pürahenk sesi muhtelif derecelerde bazan 
yükseliyor bazan iniyor. Önündeki masaya bı
raktığı kâğıdlara ara sıra bir göz atıyor. De
rinden bakan gözleri, düşüncelerindeki katiye
ti ifade eden elleri ve ince uzun parmaklarmm 
mevzun hareketleri sözlerini takviye ediyor. 

Vatanm istikbaline aid mülâhazalarını söy
lerken millet coşuyor, alkıştan Meclisin kub
besi inliyor. Atatürk, o canlı sây heykeli hafif
çe başmı eğerek memnuniyetlerini izhar ediyor. 
Yine nutkuna devam ediyor. 

Heyecandan, millî gururdan, nefse itimad-
dan doğan bir itminan ile bu büyük Dahiye 
bir kat daha bağlanıyor ve onun memleketin 
hayrına matuf olan her arzusunun husulü yo
lunda can vermeği cana minnet bildiğini lisanı 
hâl ile izhar ediyor. 

Büyük hatibin bizleri meclûb eden sözleri
nin bütün kıymeti bir kelime ile hülâsa edilebi
lir: Feragat. 

işte zannımca Atatürkün, bu emsalsiz hatibin 
bütün büyüklüğü burada. O, memleketin selâ
meti uğrunda fedakârlığı kâfi görmüyor, fera
gat istiyor ve bunu önce kendi gösteriyor. Fa-
rağat. Bu temiz, bu hırstan, şahsî menfaattan 
uzak fikirleri cazib ve canlı bir ifade ile anla
tırken ö fâni insanlıktan tecerrüd ediyor, başlı 
basma hir vatan oluyordu. Onun içindir ki onu 
sevenlerin, ona gönül bağlayanların muhab
betinde vatan sevgisi beraber tecelli ediyor, var
tanın büyük evlâdmı vatanı gibi seviyor ve ona 
prestiş ©diyordu. 

Atatürk ölmedi ve ölmiyecek, çünkü onun 
her gönülde bir heykeli var. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

KUŞENİ BARKIN (Samsun) — Aziz arka
daşlar, engin bir matem içindeyiz. Hududsuz 
büyüğümüz için söylemek lâzım gelen sözleri 
benden evvelki hatiıbler kâfi mikdarda söyle
diler. O sözleri tamamlamak için bütün milletin 
göz yaşları kâfi mikdarda akmıştır, daha da 
çok akacaktır. Beni buraya sürükleyen zaruret 
onun, kanaatrmca en büyük mucizesini tebarüz 
ettirmektir Onun en hüyük mucizesi nedir? 
Niçin böyle duyuyorum, niçin böyle anlıyorum, 
ona niçin en büyük mucize diyorum. Sabrınızı 
sui istimal etmeden bunu izaha çalışacağım. 

I Arkadaşlar; ıben yaşta, aşağı yukarı kısmı 
külliniz, ben yaşta olan insanlar; Imparatorlu-
ğun üç yüz senedenberi mütemadiyen ters tara
fa yürüyen idbar akmmın en son hamlelerini 
gören insanlarız. Biz öyle günler görmüşüz ki 
memleketin, bu imparatorluğun ser hadleri 
pek çok kırpılmış olduğu halde dahi bir ucu 
Fizan, bir ucu Yemen, bir ucu Kafkasta idi. Bir 
ucu da Tunaya varıyordu. Öyle bir devirde o bü
yük vatanın ışıklı kalan tek bir yerinin kal
madığını da gözümüzle görmüştük. Nereye 
baksak karanlık, zulmet çökmüştü. Biz o karan
lık günleri titreye titreye yaşadık, o devrin 
içinde bilmiyerek bizim çağda bir çocuk doğ
duğuna şahid olduk. Onun küçüklüğünü, ço
cukluğunu pek çoğumuz yakından tanırız. 

O kara günler karardıkça o küçük yaş açıl
mağa başlammtrr. Artık ne hacet, bütün dünya 
tasdik ediyor. Memleket battıktan sonra o, bir 
güneş olarak memleketin ufkuna çıktı. Onun 
ışığı bütün karanlık noktaları ışıklattı. Evet 
böyle bir güneşti ki Türk olsun, yabancı olsun 
onun huzuruna çıkabilen en yüksek zekâlar ve 
kabiliyetler, güneşin karşısında sönen yıldızlar 
gibi sönüyorlardı. Bunu inkâr edecek dünyada 
tek kimse yoktur. îşte bu güneşi insan olarak 
aramızda senelerce gördük. Emirlerini başımı
zın üstünde tuttuk. Gösterdiği istikamette yü
rüdük. Bütün dünyayı hayrette bırakan inki-
lâbları yaparken onu gördük. Onun güzel yü
zünü, mübarek vücudunu hergün temas ederce
sine yakından görüyorduk. Her fırsat düştükçe 
elini öpüyorduk. Oran madenî sesi hergün ku
lağımıza geliyordu, onun güzel bakışları her-
an üstümüzde çağlıyor, parlıyordu. Atamızdı, 
hayatımızın kaynağı idi, yaşayışımızm en bü
yük kuvvet membaı idi. En karanlık dalgalar 
arasmda en korkunç hâdiseler karşısında ilk 
hatırımıza gelen «Atatürk idi. O var iken, ne 
olabilir» derdik. Burada uzatmağa, açmağa ha
cet yoktur, Vakit vakit siyaset aleminde mü
balağalı haberler dolaşıyordu, fakat Atatürk 
var, ne korku var. Herşey orada idi biz ona te
mas ederken hergün onu görürken bundan beş 
gün evvel onun vücudunun güzümüzün önün
den ebediyyen ayrıldığını gördük. Kendisine 
yakın olmak, arkadaş olmak saadetine mazhar 
olan bizler onu küçük yaşmdan beri tanıyan 
bizler onun bütün eserlerini gören bizler nasıl 
oldu da çıldırmadT.k, çil yavrusu gibi dağılma-
dık. Herkes bunu bekliyordu. Fakat bizi bugün 
birleşmiş bir yumruk gibi onun ruhu yanmda 

milleti bütün istikbale hazırlamış olan ve hiç kork
madan, irkilmeden, sağa sola sapmadan ilelebed 
ileri daima ileri yürütecek olan onun en büyük 
mucizesidir. Evet gözünü kaparken yürüyen, 
bir olun, ben yine varım diyordu. Benim ka
naatimce arkadaşlar, Atatürkün en büyük mu
cizesi kendi ölümünden sonra başlıyor. Yüz se-

I ne sonra gelecek olan nesil dünyanın en mede-
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ni, en üstün, en zengin, en mesud, en müreffeh 
vatanmı görecek, bizi hatırlayacaktır. Diye
cekler ki, onunla beraber yaşayan insanlar ne 
mesud insanlardı. Tarihi tedkik ederlerken bu 
günkü manzara gözlerinin önünde tecessüm ede
cek ve o büyük Atanm, o büyük kudretin bir
denbire üful ettiğini kendisile beraber yaşayan
lar gördüler de nasıl oldu da, çddırmadılar di
yecekler. Onun en büyük mucizesi işte bu gün 
bizim çıldırmadan ve dağılmadan onun göster
diği yolda yürümemizdir. O, bu vatanı ebedi
yen mesud etti. O büyük varlık ebedî bir var
lık olacaktır (Alkışlar). 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arka
daşlar, Atatürk bizim, hepimizin canımız, ruhu
muz, hayatımız, her şeyimizdi. Ne fayda ki 
onu elden kaçırdık. Atatürk sevgisine misal ol
mak üzere bir arkadaşımız bir şoförü göster
diler. Bendenizin henüz daha yeni söylemeğe 
başlayan ufak bir yavrum var. Geçen gün elin
den tutarak heykelin karşısına getirdim. « Se
lâm Atatürk » dedi. Yanı başımda tanımadığım 
bir zat bu vaziyeti görünce çocuğu kavradı ve 
öptü. Yani demek istiyorum ki, Atatürke say
gı, şevki çocuklarla beraber doğuyor. 

Şimdi huzurunuzda, bir cismi camid gibiyim. 
Maneviyatım, ruhum Atatürkün maneviyatı, ru
hu huzurunda baş eğmiş bulunuyor. Kendisine 
soryorum : Neden bizi yetim ve öksüz bıraktm? 
Atatürk, bana cevab veriyor, diyor ki: « tçöz, 
- bu îçöz soyadmı kendileri lütfen bana teberru 
ettiler, ebedî bir hatıradır - ben ölmedim, ben 
olgun bir millet yetiştirdim, temkinli, vakarlı 

bir Meclis kurdum. Bu millete ve bu Meclise bir 
takım emanetler tevdi ettim. Bu Millet ve bu 
Meclisin bu emanetleri yapıp yapmadığına neza
ret edeceğim.. Ruhum, maneviyatım daima siz
lerle beraberdir, müsterih olunuz... » Bu husus
ta müsterihiz, arkadaşlar. 

Şimdi hatırıma ufacık bir şey geldi : bir za
tin 25 yaşmda bir evlâdı vefat ediyor. Onu te
selli için bir arkadaşı geliyor, görüyor ki haki
katen çok müteessirdir. Soruyor : nedir bu ka
dar teessürün? Diyor ki; falan zatin bende 58 
senedenberi taşıdığım çok krymetli, baha biçil

mez bir emaneti vardı, onu o kadar benimsemiş
tim ki.... Dün geldi aldı. Bundan çok müteessi
rim, mümkünse tavassut et ve git bunu bana ge
ri al.. Hem emanet, hem bu kadar kıymetli 
ve baha biçilmez bir emanet oldujğunu 
söylediğin halde sahibi alırsa çok mudur? Keş
ke ölüm hepimizi alaydı da o kalaydı. 

Bu acı kanun dolayısile bu kürsüden hitab 
ederken bir kaç gün içinde muttali olduğum ba
zı arzuları da. burada söylemek istiyorum. Bu 
gün gazetede gördüm; Atatürkün mübarek ce
sedi muvakkaten, katği surette kabri taayyün 
edinceye kadar, müzede kalacaktır. Halk Ata-
türkü sağlığında başmda taşıdı ve onu manevi-
yetinde de daima başmda görmek isteyor. Hem 
de mübarek kabirlerinin Ankaranm hiç bir nok
tasından aşağıda yapılmasına razı değiliz. Ka
lenin ortasında yüksek bir yere yapılacak, ma
kamı mahsusuna defnedilsin ve uzaktan en ev
vel görenler ona tazim ile eğilsin. îcabederse 
bütün malımızı, mülkümüzü de bu uğurda feda 
edebiliriz. Bütün arzumuz budur. 

Sonra şurada bir levha var « Egemenlik ulu
sundur » diyor. Bundan evvel « Ulus egemenli
ğin » idi. işte bu krymetli levhanın altmda o 
mübarek şahsiyetin bir büstünün daimî surette 
kalması arzu ediliyor. 

Sonra memleketin her tarafı bu gün kan 
ağlryor. Yalnız 17 -18 milyon Türk değil, mat
buatta gördüğümüz gibi, cihan bu teessürümüze 
iştirak ediyor. Bütün Türk halkı, Türk vatan 
daşlan bizzat bu merasimde hazır bulunmak is
tiyorlar. Tabiî buna imkân yoktur. Mübarek 
kabrinin bütün vilâyetlerden birer parça toprak 
celbederek onunla örtülmesini teklif ve bunun 
arzuyu umumiden olduğunu arzederim. 

MHisaadelerile buna dair bir takririm vardır. 
kanunun neticesi reye konduktan sonra okun
masını istirham ederim. 

BAŞKAN — On arkadaş daha söz almıştır. 
Müsaade buyurursanız on beş dakika celse ara
sı yapalım. 

On beş dakika sonra toplanmak üzere celse
yi kapıyorum. 

Kapama saati : 16,20 
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BAŞKAN — Celse açılmıştır, devam ediyo
ruz. 

SÖz Naşid Uluğundur. 
NAŞtD ULUĞ (Kütahya) — Bundan 20 se

ne evvel Türkler yetim düşmüştü, vatanlarını 
kaybetmişlerdi. Çok iyi kalpli insanlar, kitleler 
ağlıyordu. İçlerinde ağlamayan bir tek adam 
vardı. Bu gün bütün bir cihanm ve Türk ulusu
nun arkasından ağladığı bu büyük adam, kalbi
nin acılarını, yüreğinin sızılarını azme ve irade
ye kalbetti: Ya istiklâl, ya ölüm, dedi. Anado-
luya koştu, cihan harbinden sonra zincirleri red
deden ilk o, oldu. Arkadaşlar bu gün arkasn-
dan bütün bir cihanm ağladığı bir insan; onu 
tanırsınız, onu hayatı boyunca tanırsınız, 33 se
ne istibdad bu memleketin maddî ve manevî bü
tün kuvvetlerini eritiyordu, herkes müşteki idi, 
ağlıyordu. Yalnız o, daha mekteb sıralarında bu 
istibdad idaresini yıkmak ve onun yerine hiç 
değilse bir meşrutiyet kurmağa çalışıyordu, ar
kadaşlar bu millete meşrutiyeti bile çok gördü
ler, Fakat büyük adam yine herkes ağlarken 
kendisi ağlamıyor, İstanbula bir hareket ordusu 
yolluyordu. 

Arkadaşlar, Trablus, Derne, Bingazi... Birer 
çöl parçası dahi olsa vatanm bir parçası idi, 
düşmanlar saldırmıştı; herkes ağlıyordu, o ağ
lamadı, gençliğini bu çöllerde eritti. 

Arkadaşlar, nihayet bir gün Çanakkalede 
millî mukadderatın hiç bir zaman bir yabancıya 
teslim edilemiyecseği bir anda, çıktı, kumandayı 
kendi eline aldı ve cihana yep yeni bir istikamet 
verdi, 

Arkadaşlar, millî mücadelenin kara günleri, 
çok acı günleri oldu. Bir çok iyi insanlar 
göz yaşları döktü, fakat tek ağlamayan âtiden 
emin Mustafa Kemal idi. Zafer oldu, bir gün 
Bursa, kurtarıcısını karşılıyordu, 38 senesinin 
kışı.. Bursalılar onu alkışlıyor, kucaklıyorlardı; 
ayağa kalktı dedi ki: « — Arkadaşlar, Bursa is
tilâ edilmişti. O gün Büyük Millet Meclisinin 
kubbesi hıçkırıklarla çınlıyordu, içlerinde ağla
maktan memnu olan bir tek adam varsa, o da 
bendim. Bir hatib arkadaş, kürsüden feryad edi
yordu; vatanm bağrına düşman dayamış han
çerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara. made-
rini? 

Yerimden fırladım, yanlış söylüyorsun, de
dim ; vatanın bağrma düşman dayasm hançerini, 
bulunur kurtaracak bahtı kara maderini!» 

Arkadaşlar, Mudanya mütarekesile Lozan 
arasında, annesini kaybetmişti, bu kara haberi 
kendisine getirdiler. Göz yaşlarmı bize göster
medi: Izmirde anasının mezarı başmda saf bağ
lanmıştık, herkes ağlıyordu, ağlamayan bir tek 
adam vardı, o gene Mustafa Kemaldi. Bize ora
da da istibdatla mücadele etmek dersini veri
yor, millî hâkimiyete sarılmak lüzumundan bah
sediyordu. 

Arkadaşlar, Mustafa Kemali ağlarken de gör
dük. 1927 senesinde Cumhuriyet Halk partisinin 
ıbüyük kongresini kapatırken şimdi hürmetle 
bulunduğumuz bu noktada, bu hitabet kürsü
sünde, nutkunu tamamlayb büyük eserini, Türk 
gençliğine emanet ettiği zaman, o, ağlıyordu. 
Diyordu ki, «Ey Türk istikbalinin evlâdı; işte 
bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk is
tiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç 
olduğun kudret damarlarındaki asîl kanda mev-
ouddur.» 

Atatürk, hayali karşmda duran ve acısı yüre
ğimi yakıp kavuran Atam; sana burada bütün bir 
millet önünde, bütün milletin dili olarak, tek
rarlıyorum: Senin eserinle saadete eren Türk 
milleti eserin içini ağlamryacaktır. Halk kit
lelerini kölelikten kurtaran, şeref, haysiyete ve 
fazilete istinad eden cumhuriyet, tezadsız rejim, 
Şark dünyasında vicdanların hürriyetine ve 
hür tefekküre dayanan Kemalizm ebediyen ya
şayacaktır. 

Arkadaşlar, Atatürk eserini gençliğe emanet 
ederken içinde bulunduğumuz günün şartlarına 
bakmıyarak müdafaasını istemiştir. Gözleri za
ferden kararmış bir cihanm önünde bu vatanı 
esaretten kurtaran Atatürk; senin manevî huzu
runda aradiçiyoruz ki, o günkünden daha kor
kunç silâhlarla mücehhez tecavüzler karşısında 
dahi Türk Cumhuriyeti ve istiklâli için göğüsle
rimizi siper edeceğiz (Alkışlar) 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sev
gili ve kederdide arkadaşlarım, 

Bu fani dünyanm merhametsiz kaidelerinden 
biri de ölümdür. 

Benim gibi naçiz kimseler öldükten sonra 
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toprağa gömülür ve unutulur. Fakat, büyük 
adamlar, büyük dehalar, ölmezler, onlar dünya
nın sonuna kadar ruhlarda, kalblerde yaşarlar, 
tarihlere geçerler. İşte bu gün bizim Ulu Şefi
miz, mübarek Babamız Atatürk ölmedi, Onun 
mukaddes vücudu bizden ayrıldı, fakat Onun 
muazzez hatırası, Onun yüksek eserleri, ebedî 
olan kahraman Türk milletinin kalbinde ve ru
hunda ebediyen yaşayacaktır. 

Atatürk bu güzel yurdu esaretten kurtar
dı, Cumhuriyet rejimini kurdu, Türkün peres-
tişini yükseltti ve Türkün şanmı, şöhretini ar
tırdı, ve bütün dünyanın hayranlık ve sempa
tisini celbetti, yurdumuzun dahilinde ve bütün 
unsurlar arasmda muhabbet ve vahdet his
lerini uyandırdı, o sayededir ki, bu gün, bilâ-
tefrik cinsü mezheb, yekvücud olan on sekiz mil
yon Türk, kahraman ordusu ile, bu güzel yur
dun ve Cumhuriyet rejiminin muhafaza ve mü
dafaası için kanmın son damlasını akıtmaya ha
zırdır. Atatürkün son zaferi sevgili Hatayımız 
oldu. Atatürk yalnız Türkiyenin değil, bütün 
dünyanm en büyük adamı idi. Türk milletinin 
matemine bütün cihan iştirak ediyor. 

Atatürk, dünyanm sulh yepgamberi oldu. 
Onun yüksek fikirleri sulhu isteyen milletler 
için bir düstur oldu ve bu ğün o mukaddes fi
kirlerin ve direktiflerin yavaş yavaş kök bağ
layışını görüyoruz. 

Bütün Türklerin canı olan Atatürk! sen öl
medin, sen ebediyen yaşayacaksın! Senin muaz
zez ruhun, sevgili annene kavuştu, onun ağuşun-
da, senin kurduğun ve öğrettiğin bütün yüksek 
prensiblerini, bizim harfiyen takib ettiğimizi 
göreceksin, millet ebediyen bunu ifa etmek için 
and içmitşir. 

Bütün Türk milletinin sel gibi akan göz yaş
ları senin mübarek kabrinin üstünde yetişecek 
olan nadir çiçekleri sulayacaktır. 

Senin mübarek vücudun bizden ayrıldı, fa
kat senin mukaddes hatıran kalbimizde ebedi
yen yaşayacaktır. 

Türk milleti var olsun! 
Kahraman Türk ordusu var olsun! 
Kahraman bir asker olan, âlemşümul bir şöh

ret ve bütün milletin sevgi ve itimadını kazanmış 
olan yeni Cümhurreisimize uzun ömürler dilerim 
(Alkışlar). 

İSMAİL MEMED UĞUR (Sivas) — Bü
yük Atam, asırlardanberi garib, fakir, öksüz, 
yetim, iç döğen biz köylüleri elimizden tuttun, 
bağrına bastın, bizi yetimlikten, fakirlikten, sa
hipsizlikten kurtardm, bize insanlığı öğrettin. 

Ah; Atatürk, bizim benzimizi sararttın, boy
numuzu eğri koydun, yine bizi yetim ettin Bü
yük Atam. Seni unutmayacağız. Milyonlarla 
köylü kadınları beşikteki çocuğunu ırgalarken 
onlara Atatürk yavrusu diyecekler' (Alkışlar). 

ESMA NAYMıAN (Seyhan) — Arkadaşla
rım, uğradığımız felaket ve matem o kadar bü

yüktür ki, hangi kelime ile ifade edilebilir. 
Hürmetle dinlediğimiz hatiblerin coşkun söz

leri onun kaybile yanan bütün bir milletin kal
binden diline intikal etmiş samimiyet ve acı fe
yezanlarından başka nedir ki? 

Uğrunda, hayatımızı fedaya her zaman ha
zır olduğumuz yurdun aziz Atatürkü için ne ka
dar göz yaşı döksek, ne kadar yürek tüketsek 
gönlümüze az görünür. Çünkü teessürümüz o 
kadar büyüktür, derindir. 

Anıcak bütün bu elemli ve kara günlerde 
görmekte teselli bulduğumuz şeylerden birisini 
arzetmek isterim : 

Milletimizin, büyük ve kıymet seçer büyük 
milletimizin matemi ile vekan ve şerefi ile aklı 
selimi elele yürümektedir. İnanalım ki, canı
mıza akıttığımız yaşlar, gözlerimizde hâsıl olan
lardan bin kat fazladır. Ancak işte büyük mil
letimizin en değerli vasfı : Türkoğlu, kalbinin 
acısı ile yurdunun emrettiği vazife karşılaşınca 
mutlaka bunlardan ikincisinin sesini duyar ve 
derakab kulağım da, gönlünü de o tarafa verir. 

Hem bir ferde, hem bir kavme ebediyet nam-
zedliğini vadeden bu yüksek vasfm kaç gün
dür yüksek tecellisini görmedik mi? 

Arkadaşlar, Atatürkün eserleri sayılmakla 
bitmez, ancak bunların içinde bir kadm yurd-
daşm gönlünü ayrıca tutmuş olanlar vardır. 

Atatürk yalnız Türk milletinin değil, o mil
leti yetiştiren Türk anasmm da şerefini kurtar
dı. Türk kadınlığının ona minnettarlığı son
suzdur. Yalnız Türk kadınlığından değil, bü
tün dünyadaki kadm hukukunun kurtuluş tari
hinde Atatürk bir medeniyet kahramanı diye 
anılacaktır. 

Vaktile Türklük hakkında en karanlık dü
şünceler besleyen başlar, davalarının en mühim 
delili diye Türk kadmmm halini ileri sürerler
di. Bu gün dünyanm en ileri gitmiş memleket
lerinde dahi Türk kadmmm medenî ve siyasî 
durumunu görerek gıpta edenlerin adedi ne ka
dar çok olduğunu bu arkadaşınız gözü ile gör
müştür. 

Sırası gelmişken şunu da söylüyeyim ki : 
lâyik olduğu haklan Atatürkün büyük dehası 
ile kazanmış olan Türk kadını, bütün millî ödev
lerini ifa için hazırdır. Bundan zerre kadar 
şüphe edilmesin. 

Teessürümün hududu yoktur, ve sözle bitmez. 
Ancak huzurunuzda şu cümleleri yan yana ge
tirmek için bana yardım eden tek kuvvet, bu 
vazife saatlerinin büyüklüğüne olan şuurumdur. 
Eğer o âmil olmasa bu kadar da söyleyemezdim. 

İfademe nihayet vermezden evvel Büyük 
aziz Şefi bütün Türk anaları ile, bütün dünya 
kadınları ile ve bütün Türk milleti ile beraber 
yeniden tebcil eder, muazzez yurdumuza saa
detler dilerim (Alkışlar). 

CAVİD ORAL (Niğde) — Saym arkadaşla
rım; dilimizin alışamadığı, gönlümüzün katla-
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hamadığı çok büyük ve çok elemli bir kayıp 
karşısındayız. Atatürkün ölümü, bir türlü ina
namıyoruz, bir türlü kanamıyoruz. Nasıl olur
muş? Millî bir mabud da nasıl ölürmüş? Fakat 
ne çare ki inansak ta budur, inanmasak ta bu
dur. Bütün ağılarımız, feryadlarımız, elem ve 
ıstırablarmuz ne kadar derin ve ne kadar ye-
yici olursa olsun ortada değişmeyen bir haki
kat vardır. İşte o insafsız, merhametsiz, gaddar 
tabiat kanunudur ki on sekiz milyon insanm 
beşikteki çocuktan seksenindeki ihtiyarına ka
dar tazallümüne, ahma, figanına, duasına bak
madan onlara acımadan, duymadan hükmünü 
yapmıştır, onu elimizden almıştır, bizi öksüz, 
yetim ve Atasız bırakmıştır. Koca bir milleti 
yeis ve elem içinde boğmuştur. 

Kör olsun, sevinsin, doymak bilmeyen o kara 
toprak. Evet sevinsin ve öğünsün. Çünkü şe
reflenmek, onurlanmak, için ihtirasla kucağma 
çektiği o insan dünya kurulalıdan beri bir eşini 
görmediği, bir ikincisini bulmadığı kahraman
dır. 

Öyle bir kahraman M tarihin ihtiyar ve 
genç yaprakları içinde bir eşi yok, bir üstünü 
yoktur. Öyle bir adam ki ne Ânibal, ve Napol-
yon gibi mağlub olmuş bir kumandan, ne Sezar 
gibi taç zannile katledilmiş bir diktatör ve ne 
de iskender gibi eserlerini Diyadoklarm elinde 
parçalatacak bir hükümdardır. O milletinin 
bağrından çıkmış, milletinin sevgisinden kuv
vet almış ye o kuvvetle yeni bir millet yarat
mış, yeni ve büyük bir Devlet kurmuş daima 
muzaffer, daima muvaffak olmuş, varını, yo
ğunu, hayatmı, milletinin uğrunda feda etmiş 
ve milletinin ebedi sevgisi, muhabbeti, saygısı 
ve dinmiyen ve dinmiyecek olan göz yaşları 
içinde mesud ve güvençli ebediyete karışmıştır. 

Hayır arkadaşlarım, hayır milletimin saym 
vekilleri, ey milletimin ak saçlı ihtiyarları, 
saçlarını yolan yaslı analar, inliyen babalar 
karalar bağlamış yosma gelinler ağlaşan genç 
kızlar genç kardeşler; sizlere hitab ediyorum. 
Hayır... Atatürk ölmemiştir. Atatürk ölmez ve 
ölmiyecektir. O bizim bir varlığmıızdır. Ebedi
yete kadar yaşıyacaktır. O bizim millî bir 
mabudumuzdur. Kıyamete kadar kalacaktır. 
Onun eşsiz eseri, büyük vatan, büyük inkilâb 
bütünlüğü, sağlamlığı, azametile onun fikir ve 
iş arkadaşı olan, kardeşi olan Büyük İnönü-
nün elinde ve biz onun etrafında, arkasında içi
mizdeki sarsılmaz, sönmez, silinmez inkilâb inan
cı ve sevgisile daha çok yükselecek, daha çok 
parlıyacak ve daha çok güzel olacaktır. 

Müsterih olsun Atam, varolsun Türk mille
ti, varolsun İnönümüz (Alkışlar). 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Ata
türk ölmüş dediler. İnanamadım, inanmak is
temedim. Fakat baktım, memlekette matem, 
yüzlerde elem, gözler içinde yaşlar, her taraf
ta hıçkırıklar, yanda bayraklar Atatürk 

ölmüş. Hayır Atatürk ölmemiş. Buna ölmüş 
denmez. Atatürk fâni hayattan çekildi. Çeki
len onun maddî varlığıdır. O, bir millet idi. 
O, kurtardığı milletin, on yedi milyon Türkün 
sinesinde yaşıyor. Atatürk! sen bir güneştin. 
Bizi ısıtan, bizi nurlandıran, bize kuvvet ve
ren bir güneştin. 

Nasıl ki, akşamları grub ederken güneş biz
leri yine ısıtıyor, bizleri yine nurlandmyor ve 
kuvvetlendiriyorsa senin yaptığm o muazzam 
inkılâblar, sarsılmaz rejim daha kökleşerek 
memleketi yine ısıtacak, nurlandıracak ve ona 
hayat verecektir. Biz o güneşin nurundan, kuv
vetinden daima müstefid olacağız. Çünkü o re
jimin bekçisi millettir. 

Atatürk, sen gözlerini kapamadın, Boğazm 
hareli mavi suları kenarında fâni hayata veda 
ederken mavi nurdan olan gözlerini mavi gök
lere diktin ve böylece Türk milletinin yeri gök
lerde olduğunu işaret ettin. Evet Atatürk! 
kurtardığın ve yükselttiğin milletin yeri gök
lerdedir. O senin bıraktığın nurlu izleri daima 
takib ederek daha yükselecektir. Atatürk, 
sen mesud olarak ebediyete çekildin. Evet hiç 
şüphe yok ki, mesudum. Çünkü senin o yük
sek inkılâblarda elele vererek birlikte çalıştığın 
o muhterem sima, büyük bir enerji ve büyük 
bir kuvvetle senin o feyizli eserlerini muhafa
za edecek ve hiç şüphe yok bir kat daha kuv
vetlendirecektir. 

Atatürk, sen mesudsun, günkü atası oldu
ğun o kahraman milletin kalbinde yaşıyorsun 
ve daima yaşıyacaksın (Alkışlar). 

REFİK İNCE (Manisa) — Saym arkadaşla
rım, matemi içinde fikirlerimizi ve asabımızın 
hareketini tevkif eden büyük tesir altmda en 
büyüğümüzün manevî huzurunda vicdanların 
ezelden gelen sedasını, hürmet ve saygı sedasmı 
bu millet kürsüsünden, Atatürkün defaatla mil
let işlerini ifade ettiği, gördüğü millet kürsüsün
den işittiren, onun muakkibi olarak söz söyliyen 
arkadaşlar; büyüğümüz bizden ayrılırken bize 
büyük bir miras bıraktı; insanlık mirası, milli
yetperverlik mirası, vatanperverlik mirası ve mil
lete faydalı olmak mirası. Ayrılırken bu millete 
mazisinden kalmış en ufak bir pürüz bırakma
dan ayrıldı. Dahilde bırakmadı, hariçte bırak
madı. Bununla da iktifa etmedi.. İstikbalde ta
kib edeceğimiz yolları da gösterdi.. Ne bahtiyar
lık (Alkışlar) Ne bahtiyarlık bize ki büyük 
huzur içinde aldığımız mirası muhafaza etmek 
saadetini yaşıyoruz. Bu saadeti evlâdü ensalimi-
ze, gene onun bize tavsiye ettiği veçhile, pürüz
süz vermek vazifesile mükellef bulunuyoruz. 

O ne idi? Benim gördüğüm gözle Atatürk, 
her şeyden evvel, bir emniyet adamı idi. Omu-
zundaki forması, işgal ettiği mevkii, deruhde et
tiği vazifenin büyüklüğü ile değil, bizzat ve biz
zat bütün davayı kavramış ve bu davanm mil-
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let davası olduğuna inanmış ve herkesi inandıra
cak, emniyet telkin edecek kabiliyette büyük 
bir insandı. îşte böyle bir adam sıfatile, bütün 
memleketin yabancılar tarafından tehlikeye ma
ruz bırakıldığı bir zamanda, bunlar yetmiyor 
muş gibi, içten şahsma ve meslekine taarruz 
eden bin bir düşman içerisinde, Anadolunun gö
beğine gelip, tek basma, feryad ediyor ve her
kes onun arkasından gidiyor. îşte bu emniyet ve 
itimadı temin etmek, elde etmek, zannaderim ki 
onun bize başardığı davanm esasını teşkil edi
yor. Arkadaşlar, Atatürk fedakârlığın müstesna 
timsali idi. Icab ettiği zaman insan idare etmiş ol
mak için kanaatlerini susturmasını ve icab ettiği 
zaman kükremiş bir aslan gibi kendini gösterme
sini, icab ettiği zaman mantıkini, icab ettiği za
man kuvvetini, şehametini zamanında kullanma
sını bilir gayet büyük bir dâhi idi (Bravo sesle
ri). Biz onun binlerce ve milyonlarca' misalini 
görmek bahtiyarlığı içerisindeyiz. Her halde fe
dakârlık babmda hepimizin içinde mevcud olan 
kıymet ondan almmış eserlerle tecelli etmiş bir 
fazilet halinde, her zaman için kendisini göster
mektedir. 

Arkadaşlar, Atatürkün en büyük fazileti, ar
kadaşların da dedikleri gibi, millet sevgisi ve 
milletine olan itimadıdır. Bütün bu itimadm ne
ticesi, milletin hakikî mümessili olduğunu, 23 
nisanda başlayıp millete tekrar ettiği Tür
kiye Büyük Millet Meclisine hürmeti
dir. Türkiye Büyük Millet Meclisini de, Türk 
milletini temsil edilmiş görüp, onun huzu
runda eğilmekte olduğunu ve bütün milletin 
hayatı hakikisinin ancak bu meclisden çıkaca
ğını ve buradan tecelli ettiğini tekrar ede ede 
bizlere bu kürsüden buranm, Meclisin büyüklü
ğünü anlattı. O ne düşman karşısında eğilir ve 
ne de hiç bir zaman kendi zekâsının fevkine 
çıkamayan muhtelif zekâlar karşısında eğilir, 
ne şu veya bu insanların mağlub oldukları his
siyat ve hevesatm karşısında eğilirdi. O, ancak 
inhina ile, hürmet ile Büyük Millet Meclisi hu
zurunda eğilirdi ve ona hürmet gösterirdi. (Al
kışlar) O, Büyük Millet Meclisinde, tamamen 
kendisinin kendi vicdanmm mihrakını teşkil 
eden milleti görür ve huzurunda eğilirken, saa
det ve hazzını bize duyururdu. Biz bunu görür 
ve anlardık. O halde biz onun evlâdlarc sıfatilis 
onun bu meziyetlerine dahi tevarüs etmenin saa
deti içerisindeyiz. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, bir milletin topdan gönlünü ka
zanmak bahtiyarlığı, zannederim ki Atatürkten 
mâadasına karşı dünyada bu kadar vahdet gös
termiş değildir. 

Sakarya muharebelerinin heyecanlı günlerini 
göreceğimiz dakikalardı. Düşününüz, Izmirden 
kalkan düşman Anadolunun göbeğine, tâ Sa-
karyaya kadar gelmişti. Büyük Millet Meclisi 
burada millî davanm heyecanlarını geçiriyordu. 
Atatürkten Başkumandanlık: ricasında bulun-
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duk. Eski padişahların Başkumandanlık vekili, 
Erkânı Harbiye Reisi ve ve Harbiye nazm gibi 
sözlerinden tamamen nefret ederdi. Dedi ki, ben, 
Başkumandan olacağım. Fakat içinde bulundu
ğumuz vaziyet, saat, dakika işidir. Salâhiyet 
isterim Büyük Millet Meclisinin, bir orduyu 
idare edebilmek için haiz olduğu salâhiyeti is
terim. 

Çünkü benim yapacağım icraat için kanun 
müzakere etmeğe vatahm saadeti ve selâmeti 
müsaid değildir. Bunun üzerine bütün Meclis 
müttefikan; Paşam, sen bu ordunun basma geç, 
başkumandanlığı kabul et, dediği ve orduyu 
idare etmek hakkındaki salâhiyeti ve orduyu 
idare etmek için lâzımgelen her türlü tedabiri 
yapmak hakkmdaki salâhiyeti verdiğimiz za
man, kendiliğinden, Meclisin teşriî salâhiyeti
ne müteallik olan hudud ve salâhiyeti isteme
mişti. Hiç birimizin aklmdan geçmediği halde, 
mebus hakkına B. M. Meclisinin hukukuna teca
vüz etmek istemiyordu ve o başkumandanlığı üze
rine altıktan sonra büyük zaferin mukaddeme-
si olan Sakaryayı kazandı. Bu kadar necib duy
gu ve bu kadar asîl bir haleti ruhiyenin timsali 
olan Atatürke, her üç ayda bir yenileştirdiği-
miz bu salâhiyetleri, istihlâstan sonra tekrar 
yenilemek istiyorduk. O, bize; arkadaşlar, mem
leket artık benim başkumandanlığımın devamı
na lüzum göstermeyecek bir vaziyete gelmiştir. 
Bu kanunî salâhiyeti istemiyorum, dedi. 

Düşünün arkadaşlar; bir zata T. B. M. Mec
lisinin başkumandanlığını teklif ediyoruz. O 
zat lüzumu olmayan bir kuvvetin üzerinde kal
masını kabul etmiyor ve bu kuvvetin B. M. Mec
lisinde kalmasını istiyor. Bu kadar necib bir 
dersin intihamı ve faydasını üzerimde taşırım. 

Arkadaşlar, Atatürk hiç bir zaman, ben yap
tım demedi. Millet yaptı, biz yaptık dedi. Gu
rurdan, tefahürden tamamen uzak ve her yaptı
ğını millete izafe eden, her yapılan işin memba-
ını millette gören bir zihniyeti biz kendimiz bir 
ders halinde daima taşıyacak ve yaşatacağız. 
Onun içindir ki, millete taallûk eden mesele
lerde ben yok, millet var davası hizmetlerimizin 
her zaman şiar ve şuuru olacaktır. 

Atatürk hayatında namağlûb tasvirine lâ-
yik bir zat idi. Her hangi bahiste, her hangi 
safhai hayatta olursa olsun mağlûbiyet onun 
hayatma girmedi, havsalasına dahi girmedi. Bü
tün hâdiseleri önceden görûb anlamak ve onları 
yenilmez iradesile halletmek, millet için takib 
edilecek bir yoldur. O halde arkadaşlar, Ata-
türkü bu gün, bu kürsünün bize verilmiş olan 
mahdud dakikaları içerisinde halletmeğe imkân 
yoktur. Mekteb hocalarımız, tarihçilerimiz, yazı
cılarımız ve vatandaş ve evlâd terbiyesile alâ
kadar herkes, onun menakibini numune alacak 
ve hepsi numune olmağa lâyik olanları kitablar 
halinde, sinemalar halinde neşriyatm muhtelif 
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şekillerinde, zaten mevcud olan imanlarını kuv
vetlendirmek suretiledir ki, biz Atatürkten al
mış olduğumuz mirasm hakikî sahihleri olduğu
muz davasmı ispat etmiş olacağız. Atatürk ema
netini bizlere teslim etti. İspat edeceğiz ki, ta
rih yazacak ki, biz bu emaneti hüsnü muhafaza 
ve teslim ettiğinden daha iyi yapmağa lâyik 
eminleriz (Alkışlar). 

İBRAHİM NECMİ DİLMEN (Burdur) — 
Arkadaşlar, ne bedbahtlıktır ki bu kürsüden ilk 
hitabım bu kadar acı, bu kadar hazin, bu kadar 
tahammül edilmez bir vesile ile oluyor. 

Atatürk... Ölüm. Bu iki sözü nasıl bir araya 
getirebildik, nasıl böyle bir ihtimal tasavvur 
edilebildi? Bunu havsalaya sığdırmak bile güç
tür. Fakat o duyduğumuz acıyı daha evvelden 
tahfif etmeği düşünmüştü. Daha senelerce ev
vel söylemişti: «İki Mustafa Kemal vardır. Bi
ri ben; fâni Mustafa Kemal, Öteki; milletin dai
ma içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir. 
Ben onu temsil ediyorum». Çok defa tekrar etti: 
« Her hangi bir tehlike anmda ben zuhur et
timse beni bir Türk anası doğurmadı mı? Türk 
anaları daha Mustafa Kemaller doğurmayacak 
mı? Feyiz milletindir, benim değildir». Hakika
ten onun acı gaybubetine ağlıyorken onun yük
sek terbiyesi altında Türk analarının millet için
de Mustafa Kemalleşmeğe namzed insanlar ya
ratmış olduğunu isbat edecek manzaralar gör
dük. Burada cuma günü bir an içinde iki muh
telif manzara gören bütün dünya mütehayyir 
kaldı. O beş dakikalık sükût içinde sanki zayıf 
omuzlan üstüne çöken yükün altmda ezilmiş, 
nasıl kalkacağını düşünen bir adam gibi hıçkı
ran millet vekilleri.. Fakat bir az sonra, yapılan 
inkılâbı müteakib sanki o yükün altında yeniden 
kalkman, sanki onun ilhamile yeniden ileriye 
doğru yürüme azmini gösteren ayni millet vekil
leri. Bunu dahi ona medyunuz. Ancak onun bu 
kadar senelik terbiyesi içindedir ki biz bu kadar 
metin, heyhat, onun acısma dahi dayanabilir 
kuvvette bir millet olmuşuzdur. Onun ne men
kıbeleri, ne yaptığı büyük inkılâblar bir, on yüz 
celsede anlatılmakla bitecek gibi değildir. Bun
ların arasından bir tanesini şimdi zikredilmemiş 
gördüğüm içindir ki bir iki dakikanızı almak 
zaruretinde bulunuyorum. O da aşağı yukarı 10 
senedenberi üzerinde çalıştığı dil inkılâbıdır. 

Arkadaşlar, Atatürk esasen askerdi ve bü
yük zaferi kazandıktan sonra belki bir çokları 
zannettiler ki muhakkak o zaferin arkasmı yine 
askerî teşebüslerle getireceklir. İşte tarihte eşi 
görülmemiş fevkalâde mucizekârane bir şey: O 
andan itibaren asla tecavüzkâr olmayan, daima 
kültürü ve daima milletin yükselmesini düşünen 
yep yeni bir ruh ve incelikte bir millet adamı ol
duğunu gösterdi. Bu andan itibaren bu memle
ketin hiç bir vakit bir daha tehlikeye düşmeme
sini temin edecek çareleri aradı. Her şeyden ev
vel milletin irfan ve idrak sahibi olmasmı dü

şündü. Bu gayeyi mümkün olduğu kadar geniş 
sahada vücude getirmek için harf inkilâbile işe 
başladı. Bu suretle memlekette okur yazanların 
adedi on senede iki buçuk milyon daha arttı. 
Zahirde gayet basit görünen bu inkılâbı yarattı. 
Bununla kalmadı, tarih inkılâbından ilham ala
rak dil inkılâbını yaptı. Dilimizi ileriye götür
mek ve milletimizi yer yüzündeki diğer bütün 
Türklerle anlaşacak ve bütün medenî ihtiyaçla
rını temsil edebilecek bir dil vücude getirmek 
için bütün gayretini sarfetti. Bizzat mütehassıs 
bir dilci gibi, mütehassıs bir dilci gibi değil, mü
tehassıs dilcileri kendisinin şakirdi yerine koya
cak şekilde bu inkılâbın üzerinde uğraştı. Hiç 
bir nutkunda, hiç bir sözünde bu arzusu eksik 
değildi. Hastalığı esnasında bile onu düşündü. 
Bu gün onun arkasından inlerken hepimiz onun 
yaptığı bu inkılâbı asla geri bırakmıyacağımıza 
söz veriyoruz. Daha bu sabah Ankaradaki Dil 
ve Tarih fakültesi talebeleri Dil kurumuna gel
diler. Hepimiz ağlaşarak and içtik. Hepimiz onun 
izinde yürüyeceğiz. O asla ölmez, ölmiyecek, 
Mustafa Kemal ebediyen yaşıyacaktır (Alkış
lar). 

ALÂETTlN TİRİDOĞLU (Maraş) — Saym 
arkadaşlar; büyük millî şef Atatürkü kaybet
tik. Muhakkak ki en büyüğümüzden en küçü
ğümüze kadar teessürümüz çok büyüktür. Ben 
bu kürsüden Atatürkün geçmişini, vasfını ken
disini tarif edecek değilim. Çünkü benim kana
atim bugünkü beşerî kuvvetim buna kâfi gel
mediğidir. Esasen benim bildiğim kelimeler de 
bunu tarif edemez. Onu ben tarihe bırakıyorum. 
Atatürkün büyüklüğünü tarih tarife çalışsın. 

Eğer Atatürkün büyüklüğü hacmine sığdı-
rabilirse. Söz almaktaki maksadım, Atatürkün 
öldüğü gün şahid olduğum bir kaç manzarayı 
bu kürsüden arzederek bilhassa bu müşahede
lerimi bu millet kürsüsünden tesbit etmektir. 
Türk milleti için meşum denilebilecek o gün bir 
mebus arkadaşımla beraber evden çıktık, saat 
10 du, Atatürkün ölüm haberi şehirde yayıl
mıştı. Arkadaşlar bütün Ankara, bütün sokak
lar bana ağlıyor gibi geldi, ağaçlar ağlryor gibi 
geldi, binalar ağlryor gibi geldi, hülâsa bütün 

bozkır ağlryor gibi geldi. Meclise geldik, Meclis 
kapısının önünde hergün gördüğümüz dimdik 
vazifesini yapan üniformalı türk askeri, vazi
fesini yaparken gözleri yaş içinde idi. Kapıda 
polis ağlıyordu, hademe ağlıyordu, binanın 
içine girdik mebusların hepsi hıçjkırryorlardı. 
Bu haleti ruhiye içinde bir kaç mebus arkadaş 
dışarıya çıktık, Atatürkün heykeli önünde bin
lerce genç toplanmıştı. Bu toplantıda Atatürk 
gençliği konuşuyordu. Bu, bütün dünyanm bil
diği bir toplantı değildi, bir miting değildi, 
siyasî bir fırka tarafından politik bir maksadla 
yapılmış bir miting değildi. İçten gelen bir 
toplantı idi. Bunları kim ve ne için toplamıştı? 
Onu kimse bilmiyordu. Hepsi konuşuyordu. Ne 
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yazık ki onlarm konuşmaları tesbit edilemedi. 
Biz de kalabalığa karıştık onları dinliyorduk. 
Arkamdan bir mebus arkadaşınım birdenbire 
hiçkırdığmı gördüm. Döndüğüm zaman bana bir 
çocuk gösterdi 8-10 yaşlarında vardı, kalabalık 
gittikçe çoğalıyordu. Bir polis çacuğu korumak 
için demiş ki «çocuğum geri çekil ezileceksin» 
Bu çocuğun polisi iterek verdiği cevab şu idi: 
Atatürk ölmüş ben ezilmişim ne çıkar? Arkadaş
lar hepimiz biliyorsunuz ki, bu tek çocuğun sözü 
Türk milletinin bir tek kalb gibi ifadesi idi. 
- Bilhassa bunu tesbit ve ifade için söz aldım. 
Arkadaşlar bence Atatürk etten, kemikten bir 
insan değildir. Atatürk bir zihniyettir, bir dev
rin zihniyetidir. - Bütün cihanda bir tarih dev
rinin zihniyeti olan bu adam Türk milletinden 
gelmiştir ve Türk milletinin gururudur. Ata
türk bir millî gururdur. Atatürk bütün Türk 
milletinin kalbinde tıbkı başımızda dalgalanan 
bir millî bayrak gibi bütün tarihi* boyunca ya
şayacaktır. 

Arkadaşlar ne mutlu Atatürk kanmdan bir 
damla taşryana. 18 milyon demiyorum, damarla
rında atatürk cinsinin kanmdan bir nebze taşı
yan her Türke bence o kanı taşryanlar bütün 
beşeriyet içinde bütün beşeriyet boyunca gurur 
duyacaklardır. 

Sayın arkadaşlar, Türk milletinin başı sağ 
olsun. 

ÎLYAS SAMÎ MUŞ (Çoruh) — Ulu Atam; 
.... Arkadaşlarınım şu hitabesine imtisal etmek 
mecburiyetindeyim. Şarkm ve garbin mechulât 
âlemine rağmen öldükten sonra, bir faninin ce
sedi öldükten sonra, sahibine yani toprağa tevdi 
olunduktan sonra ruhunun, bütün efradü ailesi, 
kendinden sonra, fazilet, şuur, rüşd ve ilhamı 
altmda ne yaptığını görmek için bekler diye bir 
anane vardır. Onun için tekrar Atanm ruhu 
huzuruna hitab ile realitesini, mesaisini ve 
ölümü günlerinin Büyük Meclise verdiği ilhamı 
muhtasaran arzedeceğim : 

Realitesi : bu parçadır. 
Frtratm bir milleti mesud eden her kuvveti 
Daima bir ferde vermektir kadim âdeti 
îşte (karanlık günlerde her ferdin cevheri 

bir araya toplanıb ondan bir Kemal timsali mey
dana gelmiştir). 

Bu Atatürktür. 
Mesaisi bu beyitlerle hulâsa edilebilir : 
Kaydü tarih ile tam on beşe girdi yaşımız 
Nereden nereye çıkardm bizi olgun basımız 
Korudu, kurdu, yetiştirdi bu mesud yurdu 
Lik insan idi, ayvan hayatı söndü 
Sekaf onun, Mjeclis onun, yurd ile illerde onun 
Nasıl izhar edelim matemi dillerde onun. 
Bu elîm boşluğu, bu azîm ziyaı kelime, dil 

tabir ve ifade edemeyince ölümü iki gündeki hal 
ve vaziyetimizde gördüğümüz rüşd ve ilhammın 
asandır. Birinci; bütün hayatı bir feyzü irfan 

olarak geçen Şefimizin ölümünden sonra devam 
eden bu hal onun ruhunu işbaa kafidir. 

ikinci; bu güneşin ufulünün tesiri ile titre
yen yürekleri ve halefinin yanm saat içinde 
takdir ve sürür ile intdhabmı, istikbalde yüce 
zafer ve saadet şahikalarına milletimizin nam-
zedliği parıltısını görmemek için kör olmak lâ
zımdır. 

O halefi ki âbidelerinde onu tebid etmiş ve 
bu kısa müddete her yaptığmın icra vasıtası^ eli 
ve kolu olmuştur. O boşluğun bu doluşu ve o 
karanlığın bu âtî ışığı Türk istikbalinin zamin 
ve kâfilidir. 

Herkesin hayatı gıbtalarla geçer, fakat bu 
kadar gıbtalı ölümlere kavuşmasını Türk ulu
larına candan temenni ederim'. (Alkışlar) 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Arkadaşlar, 
kardeşlik duygusu, topluluk ve birlik duygusu, 
felâket günlerinde belli olur. Görüyoruz bir vü-
cud gibi kalblerimiz sızlıyor, gözlerimiz ağlryor, 
yüreklerimiz çarpıyor. Arkadaşlar, Sorarım, 
ruh ölür mü, nur ölür mü, azim ölür mü? O bi
zim kalblerimizde bir ruh gibi daima yaşayacak, 
gözlerimizde nur, yollarımızda kılavuz olacaktır. 
Şu ışığı burada kapatsanız başka bir yerde te

celli edecektir. Tabiat büyük doğumları büyük 
acılardan sonra meydana getirir. Ağlryan türk-
lük, ölüme doğru yuvarlanan türklük büyük bir 
evlâd doğurmuştur. Bu gün onu kaybetti. Yine 
acı içindedir. Fakat o acı ile bu acı arasmda 
fark vardır: o korku acısı idi, bu ayrılik acısıdır. 

Arkadaşlar, ben bu ölüme inanmıyorum. 
Bana, Atatürk ölmedi gibi geliyor. Ben onun 
karanlıkları delen gözlerinin ışıklarını seziyo
rum, onu burada görüyorum. Onun gür ve hakim 
sesini istiyorum. Fakat herkes diyor ki, o öldü. 
Belki, ne bileyim. Öldü ise ağlaym arkadaşlar, 
ağlaym; büyük bir şeften olduk. Ağla Türk 
ulusu, ağla. Öksüz kaldm, büyük Atandan ol
dun. Ağlaym kadınlar, ağlaym çocuklar. 

Arkadaşlar, benim seksenlik bir ninem var. 
Bu kara haberin duyulduğu gün eve vardrm. 
Onu ağlryor gördüm. Nine ne oldu, niçin ağlı
yorsun, dedim. Atatürk öldü, ona ağlıyorum 
dedi. Nine ihtiyarsın, hastasın, bırak ağlama, 
dedim. Evlâdım, beni bana brrak. Ben kaç şehid 
annesiyim. Şehid kocadan dul kaldım, uç çocuk 
yetiştirdim, ikisini şehid verdim Nihayet senin 
yanında sığmdmı dedi. Ben ninenin kucağma 
düştüm. Ben ağladım, ovağladı, bilmem ne kadar 
sürdü. Beni uyandırdı, kalk oğul vazifene dedi. 

Ey Türk ulusu ... BilM İM Atatürk vardrr. 
Biri maddî Atatürk, ... onu bir kaç gün sonra 
çok sevdiği Ankaranm sıcak koynuna tevdi ede
ceğiz. Diğeri de manevî Atatürk ... o hiç bir 
zaman ölimiyecektir. O üzerimizde meleküssryane 
gibi daima yaşayacaktır. Bize' gideceğimiz yolu 
gösterecektir, karanlıklarda bize ışık verecek
tir; bizim daima koruyucumuz olacaktır. 
Onun eserleri ne iskender gibi sağlığında yıkı-
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lacak ne Napolyon gibi gözünün önünde parça 
parça olacaktır. Millet ve onun süzme bir 
muhassalası olan meclis bunun yrkılmıyacağmı 
geçen gün göstermiştir. Bu, Türk milletine mah
sus ıbir meziyettir. Bununla ne kadar övünsek 
yeridir. Onun attığı temelin bir taşı bdle sar-
sılmayaeaktır.. Bu, bizim için bir ödevdir, bir 
şereftir, bir şandır. 

Vaktite bir Türk büyüğü; memleket at üs
tünde almır fakat at üstünde idare edilmez » 
demişti, geldi kurultayı topladı, yasalar yaptı. 

Atatürk de Anibal gibi Anadoludan düşmanı 
kovduktan sonra denizi geçebilirdi, büyük ülke
ler fethü istilâ edebilirdi. Fakat bunun fayda-
sızlığmı gördü ve durdu. Türk misakı milHsile 
çizilmiş hududlardan dışarı çıkmak istemedi. 
Barışmaz düşman sanılan gönülleri birleştirdi, 
Tunâdan Sint ırmağma kadar, Ceyhunlara kadar 
sulh havası estirdi ve bir birlik vücude getirdi. 
Memleketin istiklâlini kurtardığı gibi her taraf -
da sulh ve saadet havası estirmeğe çalıştı, mem
leketin yalnız iktisadî istiklâlini değil; yalnız 
siyasî istiklâlini değil, kültür istiklâlini de ka
zandırdı. O diyordu ki, millet demek dil demek
tir. Bir osmanlı topluluğu vardı, bunun içinde 
kendi âdetine, ananelerine, diline, her şeyine ay
rı ayn malik insan kitleleri vardı. Bu dağıldı, 
bunun bir de dili vardı. O dilde bu milletlerin 
hepsinin hisseleri vardı. Bu dil de dağılmak 
idi. Nasıl pürüzsüz ve temiz bir Türk devleti 
ve vatanı vücude getirmişse o suretle temiz ve 
pürüzsüz bir Türk dili meydana getirmek için 
de çalışıyordu. Bizi bir talebe gibi yetiştiri
yordu. 

Ey Türk milleti, sana baş sağılar dilerken 
seni İsmet İnönü gibi ikinci büyük bir adama, 
büyük bir öndere malik olmandan dolayı kut-
lulamayı da unutmuyorum (Alkışlar). 

Dr. TAPTAS (Ankara) — Saym arkadaşlar, 
bir çok hatipler büyük Atamızın faziletlerini, 
memlekete ve bütün insaniyete yapmış olduğu 
hizmetleri, eyilikleri saymağa çalıştılar. Acaba 

buna tamamile muvaffak olabildiler mi? Böyle 
bir dehanm eserini, ruhunu anlamak, onu tes-
bit etmek, bu günkü insanların işi değildir. Bu
nu ancak gelecek asırlarda yazılacak beynelmilel 
siyasî tarih meydana çıkarabilecektir. Ben bu 
hususta tabiidir ki, bir şey ilâve etmekte acizim. 
Bu kürsüye çıkmaktan maksadım başkadır. Bu 
gün matem içinde bulunan 17 -18 milyon vatan
daş içinde yaşayan Rum vatandaşlar büyük kü
çük kâffesi ayni şekilde ağlamaktadır. Bunlar 
Atatürkün ismini daima, ebediyyen şükran ve 
hürmetle kalblerinde muhafaza edeceklerdir. Sa
dık evlâdlan olduğunu ispata çalışacaklardır. 
Atatürk ölmedi, hepimizin kalbinde ebediyen ya
şayacaktır (Alkışlar). 

HASAN REŞÎD TANKUT (Muş) — Arka
daşlar, filezof Nice büyük adamların büyük

lerini ayırıp tarif edebilmek için [insan üstü] 
diye bir tabir icad etti. Almanca olarak yazdı
ğı eserinde bunu [Übermensch] diye tarif eder. 
însan üstü denen bu harikalar, beşeriyeti kıs
men olsun, yürüdükleri yoldan daha doğru 
ve daha kolay bir yola sokmak ve düştükleri 

çamurlardan çıkarıp arıtmak kudretini gösterebi
len büyük zekâlardır. Muharrirler bunlarm ka-
rekterlerini yaparken bazan kahramanlar is
mini, bazan da devler tabirini kullanırlar. Ti
tanlar büyük insanlardır. 

Atatürk öldükten sonra cihan matbuatında 
gördüğümüz vasıf ve tarifler, bu büyük ada
mın yer yüzü kahramanlarının ve titanlarının 
ayrı ayrı haiz olduğu vasıflara toptan tasarruf 
ettiğini gösterdi. Ben kemali aczile diyorum ki, 
Büyük Atatürkün tarifini yapmağı yine Nice
nin bir insan üstü varlığma bırakaLon. 

Atatürk büyük bir Türk babası sıfatile mil
letini bağrma basmış ve bütün aşkmı ona ver
miş bir varlıktı. 

Huzurunda, feyzü nimetini görmüş bir 
arkadaşınız sıfatile, bir gwa. gördüğüm bir tevec

cüh eserini burada misal olarak arzediyorum: 
Kendisine henüz Atatürk diye hitab etmiyor
duk, Gazi Hazretleri, diyorduk. Gazi Hazretle
ri tabirinin nereden çıktığmr, nereden geldi
ğini de tetkik ediyorduk. Bir gün bana söz 
verdi, sen anlat dedi. Ben dedim ki, Gazi 
Hazretleri sizi bu günün muharrirleri, edib-
leri kalblerinin en samimî köşesinden fışkıra
rak çıkan muhabbet ve takdir cümleleri ile 
anarlar. Kimi Gazi der, kimi Kurtarıcı der, 
kimi Münci der, kimisi de milletin en büyüğü 
olarak tasvir eder. Bunların hepsi hakikati ifa
de eder kelimeler olmakla beraber benim anla
dığım Atatürkü samimî olarak tarif edemezler. 
Bence Atatürk şöyledir: Atatürk, insan ola
rak mağlub olduğu ve kullanılmasını insanî 
bir hak tanıdığı bütün zevkini, huzuzatını 
ve ihtiraslarını milletseverlik mihrakında 
topladıktan sonra tatbik sahasına koyan bir 
adamdır. Bunları söyleyince o büyük adamm 
gözleri yaşardı. îşte Mustafa Kemalin hakikî 
tarifi budur, dedi ve ilâve etti: Her şeyden ev
vel millet ve daima millet. 

Arkadaşlar, Atatürkün bir eseri de, bun
dan evvelki celsede beş dakikalık sükût vak
fesinde ince ve sessiz elemimizin üzerinde ta
haccür etmiş, bazalt kesilmiş olan büyük ve-
kardı. Onun, o büyük vekarm cephesinde Ata
türkün rölyefi vardı. O kabartmayı ebediyen 
muhafaza edecek ve silmiyeeeğiz. Çünkü gü
nün birinde hâdisat bizi çetinliklerin dehlizin
den geçmeğe mecbur ederse, onun evvelâ mil
let dediği gibi, biz de evvelâ, çetin ve kolay 
her işimizin başı onun adı olacaktır. 

Onun adı şimdi, çelikleşen matemimizin ma
nası gibi daima önümüzü aydınlatan, manileri, 
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uğursuzlukları yarıp yıkan ebedî bir kuvveti
miz olacaktır. 

Her şeyde ve her halde: Önce Atatürk. 
KÂMÎL DURSUN (İzmir) — En evvel söz 

almıştım, en geriye kaldım. Acizane bir kaç söz 
de ben söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Bundan sonra. 
ÖRGE EVREN (Balıkesir) — Arkadaşlarım, 

hepiniz gibi benim de inancmıdır. Atasmı bil
meyen Türk olamaz. Onun için Atatürkü onun 
çocuklarına - Türklere - anlatmağa ihtiyaç yok
tur. Atatürk milletini ne kadar anlamış, sev
miş, inanmış ve güvenmişse, Türk milleti de ya
ratıcı, kurucu ve koruyuculukta Türkün müşah
has timsali olan öz benliği Atatürkü tıbkı onun 
anlayışı gibi anlamış; onun gibi sevmiş, onun 
gibi inanmış ve onun gibi güvenmiş ve bağlan
mıştı. 

Atatürkün milletine yaptığı hizmetleri mi sa
yalım? Onun her biri, mucizelerin kıymetini 
azaltan eserlerinden mi bahsedelim Pekâlâ... bu
nu bir cümle ile ifade edebiliriz: Atatürk insan
lığa ve medeniyete, emsalsiz Türk inkilâbmı 
verdi. 

O Atatürk ki; kendine, Türk inkilâbı senin 
eserindir diyenlere o yüce kudret daima ve kati
yetle, hayır demişti. Türk inkilâbı yalnız be
nim - tek bir şahsm - eseri değildir ve olamaz, o, 
bütün Türk milletinin eseridir, tşte Atatürk. Ya
ratan ve yaratıcılığını yarattığı ile birlikte mil
letine veren milletinde gören en büyük insan. 

Atatürk öksüzleri kardeşlerim; başımıza çök
mekte çok acele eden kara musibetin, ezici ve 
kavurucu tesiri altmda eriyen yüreklerin iztira-
bmı tazeleyecek sözler söylememek için sarsıl
mış asabıma hâkim olmağa çok çalışıyorum. 

Lâkin; size yalvarırım bana bir kaç dakika 
izin verin. Şimdi size, cihanşümul acı bir tesir 
yaratan bedbaht üfulün dünya milletlerine ne
ler itiraf ettirdiğini onların dilinden, onların ya
zılarından almmış cümlelerle arzetmek istiyo
rum. Diyorlar ki : 

Türk bütünlüğünün bu günkü mutlak tesa-
nüd mucizesi, Atatürkün en hayretbahş eseridir. 

Diyorlar ki; Onun ruh kuvveti ve azmü ira
desi, kim olursa olsun diğer her hangi bir şefi 
sarsabilecek zorlukları yenmesine kâfi gelmiştir. 
Dünya yaratıldığı gündenberi talileri tersine çe
virmiş olan tek insan Atatürktür. 

Diryolar ki; Atatürk tarafından hazırlanıb 
kendisi tarafından idare edilmiş olan Türk in
kilâbı, erkek, kadm bütün vatandaşlara Türki-
yenin evvelki nesillerinden hiç birine nasib ol
mamış hür, tam ve emin bir hayat verdi. Av-
rupadaki şeflerden hiç biri daha fazlasını yap
mamış ve bu kadar zorlukları yenememiştir. 

Diyorlar ki; Atatürkle, Türkiye herkesin 
hased ettiği bir adama, dostlarının ve düşmanla
rının hayran olduğu bir deha adamına, ziyaı yal
nız Türkiye için değil, bütün medeniyet ve dün

ya için bir zıya teşkil eden büyük bir adama 
malik bulunmak bahtiyarlığına nail olmuştur. 

Diyorlar ki; onun adı tarihinin kahramanla
rı arasmda silinmez bir şekilde kalacaktır. Zira 
şahsiyeti kendi memleketinin hududlarmı aşmış
tır. 

Diyorlar ki; insanları sevk ve idare eden bü
yük çehreler arasında yeni Türkiyenin banisi 
Atatürkünki kendine has çizgilerle ayrılmakta
dır. Tarihte çok, pek çok inküâbçüar görüldü; 
fakat hiç biri Atatürkün cesaret ettiği ve mu
vaffak olduğu şeyleri yapamadı. 

Diyorlar M, Atatürk, on beş yılda, gençlik 
ve kuvvetle dolu, kudretli, istediğini ve nereye 
gittiğini bilen yeni Türkiyeyi yaratmağa mu
vaffak .olmuştur. 

Diyorlar ki, Atatürk tabiatm kudretidir. 
Diyorlar ki, Büyük Türk, büyük Balkanlı, 

büyük adam; bütün dünya modern tarihinin en 
büyük çehrelerinden biridir. 

Diyorlar ki, Atatürk, ölümünden evvel, herkes 
tarafından hürmet ve riayet edilen kuvvetli, 
haysiyet ve faaliyet dolu yeni bir Türkiye yarat
mak ülküsünü tamamen başardı. 

Diyorlar ki, Atatürkün Türkiyede yaptığını 
hiç bir ıkimse, hiç bir tarafta yapmadı. İlham 
ettiği kimseler ve kendi prensiblerine göre kur
duğu yeni nesil onun eserine devam edecekler
dir. 

Diyorlar ki, Atatürk; karakteri yapıcı ele
manlarla büyük bir vatanperverliğin ve demir
den bir iradenin birleşmiş bir timsalidir. 

Diyorlar ki; Atatürk, arkasında istikbalin
den korkmıyan kuvvetli, millî bir Devlet bırak
mıştır. 

Diyorlar M; bir adam, yeni bir Türkiye ya
rattı. Dikkate değer müessir hareketile devlet 
reisleri arasmda biricik bir vaziyete sahib olan 

yalnız Atatürktür. 
Diyorlar ki; Atatürk Türkiyeyi yeniden yap

tı ve emin bir yol üzerinde ileri yürüyüşüne de
vam eden bir memleket bıraktı. 

Diyorlar ki; Atatürk; dâhi, harikalar yara
tan, teşkilâtçı, idareci ve kurtarıcı en büyük in
sandır. 

Diyorlar M; Atatürkün yarattığı eserler bi
rer mucizedir. 

Diyorlar ki; Atatürkün vefatı bütün Türk
leri mateme garketmiştir. Fakat Türkiyeyi 
yüksek faydalara mazhar inkılâbcı bir rejim 
içinde bırakmıştır. 

Diyorlar ki; Atatürk; muazzam bir yapıcı 
bir vatan babasıdır. 

Diyorlar ki; Atatürk asker, politikacı, idare
ci, inküâbcı olarak emsalsiz bir dâhidir. 

Diyorlar ki; seciyesi ve hayatı itibarile in
sanlara en yakm olan Atatürk, eserlerile, beşe
riyetin üstüne çıkan biricik inkılâbcıdır. 

Diyorlar ki; Atatürkün ölümü ile bütün in-
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Sanlık fakir olmuştur arkadaşlar. Ölümünün bile 
milletine bu kadar emsalsiz faydası olmuş. Beşe
riyetin başka bir çocuğu var mı?... Artık susaca
ğım. Ancak.. 

Atatürkün büyük ve yüce huzuru maneviye-
tinde o kudsiyete yemin ederek susacağım... 
Ulu Önder: Biz Türk çocukları sana ve senin 
önderliğine lâyik Türk olarak kalacağız... Ahdi
miz budur, andımız budur. însanlığm düşma
nı olanların büyük ve yegâne düşmanı Yüce Ön
der müsterih ol (Alkışlar). 

KÂMÎL DURSUN (İzmir) — Saym arkadaş
lar benden evvel söz söyleyen hatib arkadaşlar 
Atatürkün büyüklüğünü tebarüz ettirmekte de
vam ettiler. Fakat bu mebhasde ne kadar söz 
söylense yeri ve değeri vardır. İşte bu düşünce
ye dayanarak ben de arkadaşlara imtisal ede
bilmek için yüksek huzurunuza geldim. Cumhu
riyet bayrammm 15 ncı yıl dönümüne tesadüf 
eden cumartesi günü herkes gibi cumhuriyetin 
sevinç ve neşelerini duyuyordum. Yalnız bu se
vincimi bozan bir düşünce vardı. Çünkü büyük 
şef Atatürk hasta idi ve ağızdan ağıza sızan 
haberler onun mukaddes maddî hayatmm üfule 
doğru gitmekte olduğunu anlatıyordu. Bu en
dişe ile onun gençliğe ve kahraman ordumuz da 
dahil olduğu halde bütün millete emanet ettiği 
cumhuriyetin yıl dönümü törenine iştirak için 
evimden çıktığım vakit muhitte ve her nâsiyede 
hem sürür, hem keder görüyor gibi idim. 

Büyük Kamutayda da arkadaşlarımın ayni 
halde olduğunu seziyordum. Merasim başladı. 
Riyaseti Cumhur salonuna giriyorduk. Gözlerim 
salonda her sene olduğu gibi o büyük kurtarı
cıyı, büyük koruyucuyu, büyük kurtarıcıyı, hu
lâsa o büyük varlığı aradı. Bulamadı. Derhal 
sarsıldım ve tebrikleri kabul eden muhterem re
isimizin yüzünün de sapsarı kesilmiş olduğunu 
gördüm. Salondan çıkarken düşmemek için çok 
gayret sarfettim. Aradan on gün geçti. Çıkan 
bir tebliğ bütün milletin hiç beklemek istemediği 
büyük acıya doğru daha çok yaklaştığımızı ilân 
ediyordu. 

Nihayet 10 teşrinisani perşembe günü kara 
haber her tarafı kapladı. Bütün millet mateme 
garkoldu. Çarşılarda, sokaklarda, mekteblerde, 
evlerde, her yerde herkes bu canhıraş acıyı duy
du. Türkiye umumî bir matemhane manzarası 
aldı. Harice akseden bu kara haber bütün dün
yayı sardı ve sarsti. Ona bütün kürreiarz hal
kı ağladı. Çünkü insanlık en büyük evlâdını 
kaybetmişti. Memleketimizde eski bir tabir var
dır : Yedisinden yetmişine kadar. Halbuki bu 
tabiri bu elim hâdise genişletti. Beş yaşmdan 
yüz beş yaşma kadar herkes ağladı. Hıçkırık
ları ile memleketi baştan başa matemhaneye çe
virmişlerdi. 

Ertesi günü Büyük Kamutayda intihab yapı
lacaktı. Herkes bir teselli noktası arıyordu. Cüm-
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huriyet, kahraman ordumuz da dahil olduğu 
halde bütün millete ve betahsis gençliğe emanet 
eden Büyük Atanm vasiyetini yerine getirmek 
için Meclisin bütün muhterem azası adetâ ma
nevî bir ittifak akdetmişlerdi. İşte bu intihabın 
samimî neticesi bize büyük bir teselli ve ümid 
noktası olmuştur. Büyük Atatürk, Büyük mil
letin kalbinde ve tarihinde ebediyen yaşayacak
tır. Muhterem halefleri İsmet İnönü ve Cumhu
riyet Hükümetimize isrinden asla ayrılmayarak 
pek çok seneler muvaffak ve muzaffer ola
caklardır. Millet ve Cumhuriyet ebediyyen yaşı-
yacaktır. Aziz millet için ve mukaddes yurd 
için en büyük temennilerim budur. O günden-
beri ağlayan ve ağlamakta devam eden necîb mil
letimize ve kahraman ordumuza bu kürsüden ta-
ziyetlerimi sunarrm. Şu kadar ki, müteellim ol
masınlar. Bu millet yekpare bir Atatürk olarak 
yaşayacak ve onun emel ve umdelerini takib ede
cek ve tahakkuk ettirecektir (Alkışlar). 

İSTAMAT ÖZDAMAR (Eskişehir) — Arka
daşlar, en son sözü bendeniz söylüyorum (Da
ha söyleyecek var sesleri). 

Bunu söylemekle en âciz bir arkadaşınız, 
bu elem içinde tabiî kalbinin okuduğunu ifa
de edemiyeceğinden dolayı kendini huzurunuz
da pek mahcub görüyor ve kusurunun affini 
sizden rica ediyor. 

Bu gün, kalbimizde açılan yara, felâket pek 
derindir. Duyulan acı ve sarsıntı pek kuvvet
lidir. Bunu, bilmem hangi hatibin dili, han
gi şairin kalemi tavsif ve ifade edebilir? Bu 
gün memleketin her köşesinde, her tarafında 
baştan başa çocuklar, gençler, .ihtiyarlar, ana
lar, babalar, bütün vatan ağlıyor. İnliyor. 
Ne kadar ağlasa azdır, ne kadar inlese yeri 
vardır. Türk milletine hürriyet ve istiklâlini, 
namuskâr bir hayatı, medenî bir yaşayışı ve
ren Atatürk değil midir? Türk milletini ka
ranlık bir maziden parlak bir istikbale doğru 
götüren yine Atatürk değil midir? Türk mil
letine, garb âleminde onu medenî ve kuvvetli 
bir millet tanıttıracak varlık veren o büyük 
deha, Atatürk değil midir? 

Aziz arkadaşlarım; Atatürkün baştan başa 
bir tarih, bir destan olan yüksek eserleri et
rafında ne kadar söz söylesek o kadar aczimi
zi ifade etmiş oluruz. Ben bunun etrafında 
fazla söylemiyeceğim. Yalnız bu elem içerisin
de inlerken bizi teselli edecek, göğsümüzü ka
bartacak bir takım cilveler gözümün önünde 
tecessüm ediyor. Tarihte görüyoruz ki, bir 
çok büyük adamlar ölmüşlerdir. Onlarm et
rafında kendi ırkdaşlarmm, kendi muhitinin 
ağladığını görüyoruz. Fakat Atatürkün ölü
mü böyle midir? Atatürkün ölümü, yalnız 
kendisinin yarattığı Türk milletini değil, bü
tün Türk camiasında yaşayan Ortodoksları, 
musevileri ve hatta onlardan da uzakta bulu
nan garb medeniyet âlemini mateme garketmiş-
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tir. Bütün Devletler, bütün milletler bizim 
elemimize samimiyetle iştirak ediyorlar. Bu 
yüksek kürsüden müsaadenizle onlara şükra
nımı arzedeyim. Çünkü onlar kadirşinaslık 
göstermişlerdir. Beni de sizin gibi büyük bir 
kudretle teselli edecek bir idealim vardır. Ata
türk ölmemistir. Atatürkün fâni olan cesedi 
içimizden ayrılmış, fakat bu millete, bu ül
keye ebediyen can verecek, şeref verecek ide
ali kalmıştır. Atatürk, senin toprak altmda 
huzur içerisinde kalacağına kaniim. Çünkü 
senin esaslı temeller üzerine inşa ettiğin bu 
metanetli binanm başına geçen halefin İsmet 
İnönünün kudreti, bütün Büyük Millet Mecli
since ve onun mümessili olduğu milletçe daima 
ileri götürülecektir. Onun için müsterih olu
yorum. Ey yüksek Türk milleti ve onu tem
sil eden aziz vatandaşlar! Sizi bütün kalbim
le teselli sadedinde bir kaç sözle tasdi ettiğim 
zaman sizi de teselli ve tebrik ederim. Çünkü 
bu varlık, çünkü bu şeref Atatürkün hayatı 
nasıl ki başlı basma bir tarihse ölümü de başlı 
başına bir tarih olacaktır. Ölümünün şerefi 
hiç kimseye nasib olmamıştır. Yaşasm Türk
lük, yaşasın Kemalizm ideali (Bravo sesleri, al
kışlar). 

BAŞKAN — Söz Naim Hazım Onatındır 
(Yok sesleri). 

O halde söz Hamdi Ongunundur. 
HAUVCDİ ONGUN (İçel) — Saym arkadaş

lar; Ulu Şefimiz Atatürkü gaybetmekle duydu
ğumuz ıstırab çok derindir. Hiç bir millî istı-
rab bu kadar acı gelmemiştir. Türk usulü : 
kurtancısmı, Türk Devleti : kurucusunu, beşe
riyet : en büyük evlâdmı kaybetmiştir. O bü
yük adamı kaybettiğimiz gündenberi en küçük 
çocuklardan tutnuz da en yaşlısına kadar bütün 
bir millet ağlıyor, dünya ağlryor, kâinat ağlı
yor, hep ağlıyoruz. Fakat bu ağlamamız ye-
simizden, ümidsizliğimizden değil, ona karşı olan 
sevgimizden, bağlılığımızdan, hasretimizdendir. 

Bir taraftan onun eserlerine bakarak, onun 
eserini yaşatmağa çalışırken, o ölünün hatırasile 
göz yaşlarımızı akıtırken; diğer taraftan böyle 
kahramanlar kahramanı yetiştiren bir ulusun 
çocukları olduğumuzdan, onun kanını taşıdığı
mızdan dolayı göksümüz kabaracaktır. O bi
zim için daima kuvvet ve kudret kaynağı ola
caktır. 

Arkadaşlar, yurdu kurtaran, evrensel dev
rimleri yapan ve yepyeni, dipdiri bir devlet ku
ran, şöhreti, sevgisi ulusal sınırları aşaraK ev
rensel bir hal alan en büyük insanı Atatürk öl
memistir. O büyük ölü, ebedî olan yurdunda, 
eserleri arasmda, ulusunun gönlünde ve ruhun
da yaşamaktadır ve daima yaşayacaktır. 

Arkadaşlar, kaybımız ve bundan doğan acı
mız, teessürümüz, bundan doğan acımız ölçü ka
bul etmez derecede büyük ve derindir. Buna rağ

men tesellimiz de ayni derecede büyük ve kuv
vetlidir. Şuna şükretmeliyiz ki : Atatürk az za
manda bütün eserlerini ve onlarm yaşaması se-
beblerini ikmal etmiştir. Harbde, sulhde, kuru
culukta ve yapıcılıkta onun daima yanmda, en 
yakmında bulunan ve onun sağ kolu olarak en 
büyük yardımcısı olan inönü bu gün başımız
da bulunuyor. 

Bütün bu işler başarılarken İnönü, Atatürk-
ten sonra Türk ulusunun en büyük evlâdı ola
rak tanınmıştır. 

Türk ulusu: Atatürkün etrafmda nasü bir 
kütle halinde toplanmış tek bir kalb olarak duy
muş ve tek bir vücud olarak hareket etmişse bu 
gün de inönünün etrafında ayni şekilde toplan
mış bulunuyor. 

Türk ulusu: inönünün başbuğluğu, altmda, 
Atatürkün izinde, kendisine mevud olan me
deniyet ve refah seviyesinin, kudret ve kuvvetin 
en yükseklerine doğru durmadan süratle ilerlir 
yecektir. Bunda hiç bir tekin şüphesi yoktur. 
Gröz yaşlarımızı akıtırken bir taraftan içimizi 
ferahlatan, bizi teselli eden budur. 

Türk ulusu var olsun. 
Atatürkün, o ulu ölünün aziz ruhu şad olsun. 
FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ)' — Türk 

milletinin aziz başı sağ olsun. 
Arkadaşlar; bilmiyorum, insan dilile bu 

günkü matemimizden nasıl bahsedebiljeyim. Onun 
kadar sonsuz bir unsur arasak belki hatırımıza 
kaybettiğimiz dâhinin ulviyeti gelebilir. Fakat 
hemen itiraf edeyim ki ondan da büyük bir 
şey var: bu günden itibaren başlryacak olan âti 
önündeki kıymetli vazifemiz. 

Eğer huzurunuzda çok solgun, çok kudretsiz 
bir surette konuşursam beni mazur görünüz. 
Hatta arzetmek istediğim bir kaç mevzudan 
bahsederken bu şerefli kürsüden ayrılmak mec
buriyetinde kalırsam, sözlerimi bitiremezsenı, 
bununla, gerek sizin vicdanınız ve gerek 
benim kalbimdeki acmm en hakikî bir 
tercümanı olmuş olacağıma inanmız. Çünkü ar
kadaşlar ; bu gün bu kürsüden, teessürden ezil
meden lakırdı söyleyen zaten bu kürsüye lâyik 
değildir. Zaten hangimiz tam bir kavrayışla 
Atatürkten bahsedebilirdik? Bütün cihan onun 
şahsında, okyanuslar gibi, semalar gibi kâina
tın tanıdığı büyük bir dehayı kaybetti. Bunu 
hatırlarken arkadaşlar bir noktayı bir türlü unu
tamıyorum. Bütün kuvvetim işte oradan geli
yor. 

Arkadaşlar; biz, cihana Atatürk gibi bir in
sanide mücevherini, bir deha mücevherini hediye 
etmiş olan milletin, ulusun çocuklarıyız. 

Arkadaşlar; icabeder ki, yeniden cihana bir 
hakikat gösterelim. Yani Atatürkün maddî var
lığı, ulusumuzdan ayrılmış dahi olsa, manevî 
kuvvetinin yaşadığını, onu daima başımız üs
tünde taşıyacağımızı cihana ispat etmemiz lâ-
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zmıdrr. Zaten görüyorsunuz ki, cihan da bizim 
kadar matem içindedir. Fakat hakikat budur. 
Önder ölmüştür. Şüphe yok. Bunun yanmda 
Türkiye şerefli, muzaffer, kahraman Türkiye, 
Atatürk Türkiyesi, ebediyete namzed olan Tür
kiye, Türkiyemiz yaşıyor. Binaenaleyh, hangi 
vazife, hangi gaye bizi, matemimizin içinde, 
onun ilerlemesine aid olan işten alıkor? 

Arkadaşlar, bu gün acılarımızı bağrımıza ba
sarak, göz yaşlarımızı kabil olursa canımızın 
içine akıtarak ancak yarmın yüzünü güldürecek 
faaliyete teşebbüs etmekle idi ki, Atatürkün lâ-
yik halefleri olduğumuzu isbat edebilirdik. 

Çok rica ederim, 1918 i bir dakika düşünün. 
1918 de Atatürk ne halde idi? 1918 in günlerin
de Atatürk, bu gün Atatürksüz kalmış Türkiye-
nin hicranından başka ne çekiyordu? Onun 
önünde de böyle virane hale gelmiş can çekişen 
bir vatan vardı. Anıma biliyorsunuz ki, gözleri
ni yaşla değil, kanla değil, o büyük ve muazzam 
azmile, metanetle, neşe ile doldurdu ve yine bi
liyorsunuz ki, bütün cihanı ilelebed yalnız hay
ran değil, müftehir eden bin türlü fevkalâdelik 
gösterdi Şu halde dönüb dolaşıb ayni mevzua 
geliyorum Hepinizin bildiğiniz fakat ebediye
tin mütemadiyen bilmesi lâzımgelen mevzuun 
üzerine geliyorum. Yani vazifemizin ... Arka
daşlar, Türkiye Teşkilâtı esasiye kanunu bu 
millete, en ileri anlayışta en ileri duyuşta 
kavimlerin malik oldukları hakları hukuku ta-
biiyeden saymış bulunuyor. O ana yasaya da
yanmış olan kanunlarımız, kurumlarımız mem
leketin hayatma, siyasetine yan gözle bakabile
cek herhangi bir gözü yddırabilecek mahiyet
tedir. Şu halde yol açık ödev meydanda, demek 
ki karanlık hiç bir taraf yok, korkacak hiç bir 
taraf yoktur. 

Türk milleti işte pek eyi gördünüz ki son 
defada vekarla, aklı selimin yeni bir numune
sini verdi. Yani bütün dünyayı salabetine hay
ran etmiş bir ebediyet âbidesini elimizden aldı, 
ve bir İsmet abidesini tuttu, onun yerine koy
du. Bize, bu gurbet anlarında, bundan daha 
fazla teselli edici bir manzara yoktur ve tasav
vur edilemez. Onun için arkadaşlar, var olsun 
Türkiye, aziz Türkiye ebediyyen yaşayacaktır. 
Ne mutlu Türküm diyene. Çünkü Türk, Ata
türkün mensub olduğu nesle mensub mesud bir 
mahluk demektir. Hepinize teselli ve kudret te
menni ederim. (Alkışlar). 

Dr. ABRAVAYA (Niğde) — Arkadaşlar, 
şimdiye kadar, son dakikaya kadar huzurunuza 
çıkmak şerefine mazhar olub da söz söyliyece-
ğimi katiyen bümdyordum. Fakat son dakikada, 
kırılacak derecede çarpan kalbimin heyecanı 
beni buraya şevketti. Buraya geldiğim dakikada 
dahi ne söyliyeceğimi bilmiyorum. Atatürkün 
büyüklüğü, Atatürkün dehası, Atatürkün eseri 
hakkında neler söylendi, neler yazıldı. Kütüpar 
neler dolusu kitablar mevcud.. Radyoda neler 

dinledik. Bunlara ilâve edecek söz bulmak şim
dilik benim için kabil değildir. Esasen maksa
dım bunlardan bahsetmek değildir. Güzümün 
önünde hazin ve elim tabloyu gördüğüm zaman 
elini, ayağını seve seve öptüm. Fakat bu daki
kada o arzu yine bende uyandı ve huzurunuzda 
- Huzurunuz diyorum. Çünkü huzurunuz demek 
doğrudan doğruya Atatürkün huzuru manevisi 
demektir - (Alkışlar, Bravo sesleri). Eğilmek 
ve milyonlarca defa elini, ayağmı öpmek için 
buraya geldim. (Alkışlar). Sağ olsun Türk mil
leti.. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı 
REMZİ ÇÎNER (Srvas) — Saym arkadaş

lar; kalblerimizi, tekmil milletin kalbini parça
layan bir felâketimiz olan Ulu Atanm ölümü 
dolayısile burada söylenen sözlere çok kıymetli, 
coşkun sözlere benim de belki en son olarak bir 
iki kelime ilâve etmeme müsaadenizi rica ediyo
rum. 

Artık maneviyatımızda ebedî ve mukaddes 
bir varlık olan Ulu Atatürkün milletin kalbinde 
yaratmış olduğu büyük ve çok derin minnet ve 
hayranlık, taziz ve takdis duygularını millet, he
pimiz kıyamete kadar nesilden nesile miras ola
rak kendi varlığımızın ebedî ve mukaddes ha
zinesi olarak taşıyacağız. Maneviyatımızda dai
ma onun aziz ve mübarek ruhundan kuvvet ala
cağız (Alkışlar). 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Atatürkün cenaze merasimi için yapılacak 
sarfiyata aid kanun 

MADDE 1 — Atatürkün cenaze merasimi 
dolayısile yapılacak sarfiyat için, Başvekâletçe 
teşkil edilecek hususî bir komisyonun emrile 
sarfedilmek üzere Ziraat bankasında açtırılacak 
bir krediden beş yüz bin liraya kadar tediyat 
icrasma Maliye vekili mezundur. 

Bu tediyatm ne gibi hizmetler için yapıla
cağı îcra Vekilleri Heyetince tesbit ve tediye 
mikdarı bilâhare Maliye vekâleti bütçesinde 
246 rakamile açılacak hususî bir fasla tahsisat 
kaydedilir. Bu tediyatm komisyonca musaddak 
evrakı müsbitesi bedessarf Divanı muhasebata 
tevdi olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? (Yok sesleri). Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle tas

vibinize arzediyorum. Bir defa müzakereye tâbi 
maddelere geçiyoruz. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arka
daşlar ; demin kürsüden Atatürkiin mübarek ma
kamının kale üzerinde yapılması ve şu levhanm 
altına bir büstünün konulması, sonra vilâyetler
den toprak almarak, makammm o topraklarla 
örtülmesi hakkmda ricada bulunmuştum. Beş 
dakikalık celse tatili esnasmda temas ettiğim 
arkadaşlar, benim şu takrirdeki arzularımı da
ha şümullü olarak yerine getireceklerini beyan 
buyurdular. Binaenaleyh takririmi geri alıyo
rum. 

2 — Büyük Millet Meclisi 1938 yüı nisan ve 
mayıs ayları hesabı hakkında murakıblik raporu 
(5/70) [1] 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. (Rapor okun
du.) 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 
3 — Büyük Millet Meclisi 1938 yık haziran 

ve temmuz ayları hesabı hakkında murakıblik ra
poru (5/71) '[2] 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. ( Rapor 
okundu). 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 
Ruznamenin üçüncü maddesindeki mazbata 

henüz tevzi edilmemiştir. 
Gelecek ruznameye kalıyor. 
Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge

çiyoruz. 
4 — Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin tas

diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Sıhhat ve ctimai muavenet encümenleri maz
bataları (1/1115) [3] 

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

1926 tarihli Beynelmilel sıhhî mukavelename
nin tasdiki hakkmda kanun 

MADDE 1 — 21 haziran 1926 tarihinde Pa-
riste tanzim edilib alâkadar Hükümetler mu
rahhasları tarafından imza edilmiş olan Bey
nelmilel Sıhhî mukavelename Montreux muka
velenamesinin transit gemilere aid hükümleri 
mahfuz kalmak kaydi ihtirazisi altında tasdik 
ve kabul edilmiştir. 

[1] 2 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 1 sayılı basmmjazı zabtın sonundadır. 
[3] 4 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Tahsisat kanununa rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
5 — Sıhhat patentaları üzerlerine yapılan 

konsolosluk vizelerini kaldıran beynelmilel iti-
lâfnanveye iltihakımız hakiknda kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Sıhhat ve içtimaî mu\avenet en
cümenleri mazbataları (1/1120) [1] 

BAŞKAN — Encümen müstacelen müzake
resini teklif ediyor. Müstacelen müzakeresini 
kabul edenler... Etmiyenler... Müstacelen müza
keresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et

miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Sıhhat patentaları üzerlerine yapılan konso
losluk vizelerini kaldıran beynelmilel itilâf-

nameye iltihakımız hakkmda kanun 
MADDE 1 — Sıhhat patentaları üzerlerine 

yapılan konsolosluk vizelerinin kaldırılması hak
kındaki itilâfnameye mütekabiliyet şartı altın
da Hükümetimizin de iştiraki muvafık görül
müş ve itilâfname kabul ve tasdik olunmuştur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihayı açık reyle tasvibinize arzediyorum. 
Reye arzedilen lâyihaya rey vermeyen arka

daş var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticelerini arzediyorum : 
Atatürkün cenaze merasimi için yapılacak 

sarfiyata aid kanun lâyihasına (327) arkadaş 
rey vermiştir, muamele tamamdır, kanun (327) 
reyle kabul edilmiştir. 

[1] 3 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
41 — 



İ : 4 14-11-1938 C : 2 
Sıhhat patentalarz üzerlerine yapılan konso

losluk vizelerini kaldıran beynelmilel itilâfna-
meye iltihakımız hakkındaki kanun lâyihasına 
(288) arkadaş rey vermiştir. Muamele tamam
dır. Kanun (288) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir 
şey yoktur. Çarşamba günü saat 15 de toplanıl
mak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,50 

DÜZELTME 

3 ncü inikad zabtmm 17 nci sayıfasmm bi
rinci sütununun 37 nci satrrmm nihayetindeM 

(şimdiden) kelimesi; 39 ncu satrrm basma ge
lecektir. 

Atatürkün cenaze merasimi için yapılacak sarfiyat hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir ) 

' 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Hata Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Muammer Eriş 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Aza adedi : 3Q9 
Reye iştirak < sdenler : 327 

Kabul edenler : 327 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 60 
Münhaller : 12 

F Kabul edenler ] 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

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

İsmail Hakkı Uzunçar< 
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kuraı 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
İbrahim Çolak 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Taky 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Srgeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 
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Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Ahdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asraı Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkaıi 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rrza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü 'Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili Ilter 
Hikmet Işık 
Saffet Ankan 

1 : 4 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim AK Dilenire 
Fuad Sirmen 
General Pertev Demir
li an 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakrye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Antet 
Ali Kılıç 
Dr. Memed Ali Ağakay 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Münir Afckaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înainkur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
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Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergim 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Arıman 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşfean 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 

Hazım Börekçi 
Memed SeyfeE 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dışlan 
tbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göfcer 
Ali Rrza Türel 
Bedias Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad öe-
besoy 
Kâznn Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa HalM Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
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Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Gl. Akif öztekin Er-
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S. Sayısı: 1 
Büyük Millet Meclisi 1938 yılı haziran ve temmuz ayları 

hesabı hakkında murakıblik raporu (5/71) 

T. BM. M. 
Meclis hesdblannın , 7-X-1938 
tedkikt encümeni 
Esas No. 5/71 

Yüksek Reisliğe 

Lira K. 

410 554 46 J 1938 senesi haziran ayı başında Ziraat bankasında bulunan para. 
901 857 99 1938 senesi haziran ve temmuz ayları içinde alman para. 

1 312 412 45 Hepsi 
1 059 719 43 1938 senesi haziran ve temmuz aylan içinde verilen para. 

V 

252 693 02 1938 senesi ağustos ayı başında Ziraat bankasında kalan para. 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1938 senesi haziran ve temmuz aylan hesabları gözden geçi
rilerek bu aylarda Ziraat banaksmdan alınıb verilen ve temmuz 1938 ayı sonunda Ziraat bankasında 
kalan paranın sayısı yukarıda gösterilmiş ve muhasebenin def terlerile karşılaştırılan sarfiyat evrakı bir
birine ve Ziraat bankasından gelen hesab puslasmda meveud olduğu gösterilen para dahi yukarıki 
mikdara uygun çıkmıştır. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur, •# ] 
Murakıb 

Penizli mebusu 
M. M. Kansu 





S. Sayısı: 2 
Büyük Millet Meclisi 1938 yılı nisan ve mayıs ayları 

hesabı hakkında murakkıblik raporu (5/70> 

T. B. M. M. 
Meclis hesablarının 

tedkikı encümeni 3 - IX -1938 
Esas No. 5/70 

Yüksek Reisliğe 

Lira K. 

510 346 09 1938 senesi nisan ayı başında Ziraat bankasında bulunan para. 
602 545 21 1938 senesi nisan ve mayıs aylan içinde alınan para. 

1 112 891 30 Hepsi. 
702 336 84 1938 senesi nisan ve mayıs aylan içinde verilen para. 

410 554 46 1938 senesi haziran ayı başında Ziraat bankasında kalan para. 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1938 senesi nisan ve mayıs ayları hesabları gözden geçirile
rek bu aylarda Ziraat bankasından alınıb verilen ve mayıs 1938 ayı sonunda Ziraat bankasında ka
lan paranın sayısı yukarıda gösterilmiş ve muhasebenin defterlerile karşılaştırılan sarfiyat evrakı bir
birine ve Ziraat bankasından gelen hesap pus!asında mevcud olduğu gösterilen para dahi yukarıki 
mikdara uygun çıkmıştır. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 
Murakıb 

Denizli mebusu 
M. M. Kansu 





S. Sayısı: 3 
Sıhhat patentaları üzerlerine yapılan konsolosduk* viz*ii 
lerini kaldıran beynelmilel itilâfnameye iltihakımız +ıarkkirt-

da kanun lâyihası've Hificiye ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet erraranertleSi mazfa^tı4la^,(I^IIlK; 

T. a • 
Başvekâlet 22,~ML~iW39&®» 

Kararlar Müdürlüğü' 
Sayı : 6/2665 ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksefc-Reisli^inç^^ 

Sıhhat patentaları üzerine yapılan konsolosluk vizelerini kaldıran beynelmilel itilâfnameye iş
tirakimiz hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetin-
ce21 - VI -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. BayUr •••:,• 

Mucib sefeebler Jayilıştsı 

Ecnebi memleketlerden, gelen.gemilerin.hareket ettikleriJimaj^aka^aidaklai^^ 
lan üzerlerine hareket limanının i ve civarının sil hî hallerim hakkında. >,> mahallan . salâiıiy-efa v sahibi) in 

'makamı tarafından meşruhatHverilmektediru SıhJbat patentaları. üzeasleaâne . mahdlisee^iverüen'Jite fco 
meşruhat ve meşruhatı veren» jnakamm mühür ve imzaları, oralara-touluaaa koöSûksiöMarıaijaıaıçrM 
tasdik olunmakta ve bu muamele konsolosluk vizesi unvanı atoödas;¥e anuay,y^nvbir^yize haccı. mu-,,uı. 
kabilinde yapılmaktadır, ötedenberi,ecnebi, memleketlerjcevde tatbik. e4iİHwkta.H0İftî îbuu(muaB*eto>ıŷ  
nin temin ettiği pek cüzî bir varidattan başka, ne idaa&fm3ieıde>->fsıhl^^ 
ve ehemmiyeti olmadığı,ye bilâkis bu vizelerin,, deniz ticaretine karşı>,bir iajam.gâiçliü^r^e.bu' 
yolda şikâyetler tevlidine sebeb olduğu Paris Beynelmilel hıfzıssıhha > ,ofisi topİAntılarında,;;alâka«^,,, 
dar Devletler • murahhaslarınca mevzubahs edile rek bu vizelerin kaldırılması; .muvafık görülmüş.̂  m> , ̂  ; 
bu iş için mütekabiliyet şartı altında .1934. tarih iade bir itilâfname projesi .tanzim,^ edilerek..nmWv-
telif Devletlerin tasdik ve kabulüne . arzolunmuştur. ilk zamanda on beş Pevl&iutarafındantkahttlru , 
edilmiş x)lan bu itilâfnameye bilâhare bazı Hükümetler daha iltihak .etmiş bulmHaakia-da^. JâıÎLrş*^ 
hat patentaları üzerlerine yapılan konsolosluk.,vizelerini, mütekabiliyet; esaslam- dahlünde^kakto^n,^. 
bu itilâfnameye Cumhuriyet Hükümetimizin, de iltihakı îcra Vekilleıa Heyetinfifr . bir .karajeniK,*. 
me ile muvafık görüldüğünden bu husustaki kabul ve tasdik muamelesinin yapılması için bir 
kanun lâyihası hazırlanarak îtilâfnamenin türkçe tercümesile birlikte sunulmuştur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B.M. M, 
Huriciye encümeni 

Esas, Nç. i/t^Ö 
Karar No. 36 

Yüksek Reisliğe 

Sıhhat patentaları üzerlerine yapılan konso
losluk vizelerini kaldıran beynelmilel, itilâf name
ye iştirakimiz hakkında Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekilliğince hazırlamb Başvekâletin 22 ha
ziran 1938 tarih ve 6/2665 sayılı tezkeresile Bü
yük Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimi
ze havale Duyurulmakla tedkik ve müzakere edil
miş ve aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Sıhhat ve içtimaî muave
net encümenine tevdi duyurulmak üzere Yüksek 

23 - VI - 1938 

Reisliğe sunulur. 
Hariciye E. Reisi M. M. Na. Kâtib 

Trabzon Tokad 
Hasan Saha N. Poroy 

Diyarbakır Kütahya 
Zeki Mesud Alsan. H. Rahmi Gürpınar 

Erzurum izmir İstanbul 
Pertev Bemirhan Halil Menteşe Salâh Gimcoz 

Elazığ Kars Antalya 
E. A. Aykaç M. Akyüz Dr. Cemal Tunca 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
S. ve 1. M. Encümeni 

Esas No. 1/1120 
Karar No. 15 

27-VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Sıhhat patentaları üzerlerine yapılan kon
solosluk vizelerini kaldıran beynelmilel itilâf -
nameye iştirakimiz hakkında Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekilliğince hazırlamb Başvekilliğin 
22 - VI -1938 tarihli tezkeresile gönderilen ve 
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 

esbabı mucibesile birlikte okundu ve görüşüldü. 
Ecnebi memleketlerden gelen gemilerin ha

reket ettikleri limanlardan aldıkları sıhhat pa-
tentalarının konsolosluklarca vize edilmesinin 
sıhhî bakımdan bir kıymeti bulunmadığı malûm 
olduğundan bazı güçlüklere sebeb olan bu mua
melenin mütekabiliyet şartı altında kaldırılma
sına dair olan beynelmilel itilâfnameye iltihakı
mız muvafık görülerek kanun lâyihasının aynile 

kabulüne karar verilmiştir. 
Yüce Umumî Heyetin tasvibine arzoluımıak 

üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
S. ve î. M. E. Reisi N. 

Bursa 
Br. Refik Güran 

Kâtib 
Edirne 

Br. F. Memik Br. H. 
Bursa Çankırı 

Br. S. Konuk H. Özgener 

M. M. 
Bursa 

Br. Refik Güran 

Balıkesir 
Vasıf Somyürek 

Denizli 
Br. H. Berkman 

Kayseri Konya 
S. Turgay Br. O. Ş. Uludağ 

Niğde Sinob 
A. Vefik Uluçay II. Okan 

Mardin 
Br. Rıza Levent 

Malatya 
Dr. II. Oytâç 

( S. Sayısı : 3 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFÎ 

Sıhhat patentalan üzerlerine yapılan konsolos
luk vizelerini kaldıran beynelmilel itilâf nameye 

iltihakımız hakkında kanun lâyihası 

HADDE 1 — Sıhhat patentalan üzerlerine 
yapılan konsolosluk vizelerinin kaldırılması hak
kındaki itilâfnameye mütekabiliyet şartı altın
da Hükümetimizin de iştiraki muvafık görül
müş ve itilâfname kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü

rütmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
C. Boyar 
Da. V. 

$. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. î. M. V. 

21 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. R. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. î. V. 

• VI - 1938 
M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F, Ağralı 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

Dr. H. Alataş Bana Tarhan F.Kurdoğlu 

SIH5HAJT PAiTEOTALAHI ÜZERİNE YAPILAN KÖNÎSOLOISLUK VİZELERÎNÎN KAL
DIRILMADI HAKKINpAKÎ ITÎLÂFNAME 

Aşağıda zikredilen Hükümetler, 21 haziran 1926 tarihinde Pariste imza edilmiş olan Beynelmilel 
Sıhhî mukavelenamenin 49 ncu (fıkra 4) maddesile 57 nci madedsine tevfikan ticaret gemilerinin 

tâbi oldukları formaliteleri mümkün mertebe azaltmayı arzu ettiklerinden usulüne muvafık oldukla
rı anlaşılan salâhiyetnameleri hâmil bulunan zirde vaziülimza Murahhaslar aşağıdaki hükümleri ka
rarlaştırmışlardır: 

1 — Âkit Hükümetlerden her biri kendi Anavatan limanlarında diğer Âkid Hükümetlerin Ana
vatanlarında kayidli gemilerin sıhhat patentalarında kendi konsolosluk vizelerini istememeği taah-
hüd ederler. 

2 — Âkid Hükümetlerden her biri kendi limanlarına uğrayan yukarıda adı geçen gemilerden 
konsolosluk sıhhat patentası veya diğer her hangi şahadetname gibi vesikalar veya birinci maddede 
derpiş edilen muafiyeti hükümsüz bırakan muameleler ifasını taleb etmemeği taahhüd ederler. 

3 — (a) Âkid Hükümetlerden her biri, imza veya iltihak esnasında, işbu itilâfnamenin, bendi 
müstemlikelerinin, deniz aşın arazisinin, himayesi veya tabiiyeti veya mandası altındaki arazinin, 
tamâmı veya bir kısmı hakkında tatbiki fikrimde olduğunu beyan edebilir. 

(ıb) - Keza Âkid Hükümetlerden her biri bilahara, Fransa Hükümetine tevdi edilecek tahrirî bir 
tebliğ yasıtasile, bu müstemlekelerin, deniz aşırı arazisinin, himayesi, tâbiiyeti veya mandası altın
daki arazinin tekmili veya bir kısmı için iltihak hakkını haiz olacaktır. Bu sonuncu halde iltihak, teb
liğin tarihinden altı ay sonra hükmünü icra edecektir. 

(c) - Her Âkid Hükmet 5 nci maddede yazılı beş senelik müddetin , hitamından sonra dilediği 
vakit müstemlekelerinin, deniz, aşın arazisinin, himayesi, tâbiiyeti veya mandası altındaki arazinin 
temamı veya bir kısmı hakkında, geçen fıkraların hükümleri mucibince teşmil edilmiş olan, işbu 
mukavelenamenin tatbikinden vaz geçileceğini Fransa Hükümetine tahrirî bir tebliğ ile bildirebile
cektir. Bu karar, mezkûr tebliğin tarihinden altı ay sonsra muteber olacaktır. 

(d) - Fransa Hükümeti geçen iki fıkra hükümleri mucibince alacağı tebliğlerden, her birinin ta
rihini işar etmek suretile, Âkid Hükümetleri ve beynelmilel Hıfzıssrhha ofisini derhal haberdar 
edecektir. 

Bu maddenin geçen fıkraları mucibince bu itilâfnamenin kabili tatbik olduğu ülkelerde kayidli 

( S. Sayışı : 3 ) 
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ulan gemiler birinci ve ikinci maddelerin hükümlerinden İstifade» liakkma malik olacaklardır. 
4 — Üçüncü maddenin istihdaf aylei(]̂ ^̂  olmak üzere bu 

itilâfnameyi imza etmemiş ola&JagE JBEüMmet,* bilâhâire .-< dilediği f.y|Jd^ i t iltihiâk edebilir. İltihaklar 
Fransa Hfkûmetine yapılacak tahricl. birıtebli^.yasjfcasiieuicrik «dileâefc! ve tebliğin tarihinden altı 
ay sonra muteber olacaktır. 

5 — l|Hia itillffifiaöıe/vr bu; igünktr târihten- itibaren beş senelik müddet bittikten sonra her Âkid 
Hükûmelb^terafsidan^dilediği vakit feshedilebilir. Fesih muameleleri Fransa. Hükümetine tevdi,edi
lecek tahRİpi *Mr tebliğ vasıtaöile icra mevkiirie^konulacak ve tebliğin tarihinden altı ay sonra mute
ber olaöatepp. «• 

FransaŞteikümeti almış olduğu bütün> fe$ifr>kararlarcnı ve her -feshin: tarihini bu itilâf nâmeye iş
tirak MefflJHükûmetleîfe+ve-Beynelmilel hıÎMssıhfea ofisine derhal bildirecektir. 

6 — l̂ İDUf itilâf name, <Âkidf Hükümetlerce *%er. di araktı*ında 'veya* sitilâfnâmeye iştirak 'etmemiş 
olan memlîketkaj ile sdılıtet patentasının "konsolosluk vizelerinden muafiyetine dair hususî itilâflar 
akdine hiçıfbirtnâni teşkil %tmez.« Bu tilâfnamelerMV her biri Fransa Hükümetine tevdi edilecek ve 
Fransa; BiÖB&meti keyfiyet hakkımda Be^telmitel'feıf zıssıhha* of isine ve bu itilâfnameye iştirak eden 
Hükümetlere malûmat verecektir. 

Tasdiksin lilmakal alâkadar murahhaslar 1 nisan 1935 tarihinde meriyete girecek olan bu itilâf
nameyi imza etmişlerdir. 

Fransa Hükümetinin evrak mahzeninde hıfzedilmek üzere 22 kânunuevvel 1934 tarihinde Pa-
ris'de yalçjjK? bistjaüskarOİarak^anziiHjedikflaşbiir.ıy 

Avustralya namına 
Büyük., Britanya namına „. 
Daniıaarka namına 
Estonya namına 
Fransa namına , 
Yunanistan namına 
Letonya namına 
LitüValnya namına 
Norveç namma 
Yeni Zeland namına 
FelSmenk 
İsveç namına 
Birleşik Cenubî Afrika 
HüMm«tît!rİ' namma 
Sosy«Mıst Sovyet €üm1iuTİ-
yetleri İttihadı namına 
Yugoslavya namma • 

George B. Clerk. 
George ,&. Clenk. 
O. SehesLtediA 

Piet#e JLavaLt,.,,«,., 
Politis. 
O. Grûsvald. 
P. Khmas. , 
H. B. Bachke. 
George M. Clerk. 
J. Obuam. *-
Eınbr Benmngs. , 

ErM If.:Lbulvî> 

Maftel Rögenberg. 
M.'Bpaîmkövitdfo: 

»11 \>mmmmwı*M' 

(S. Şaşmış d) • 



S. Sayısı: 4 
Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin tasdiki hakkında 

kanun lâyihası ve Hariciye ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet encümenleri mazbataları (l /U 15) 

T. C. 
Başvekâlet 22 - VI - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2666 

j Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1926 tarihli beynelmilel sıhhî mukavelenamenin tasdiki hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 21 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Mucib sebebler lâyihası 

Veba, kolera, sarıhumma gibi bulaşıcı insan hastalıklarının deniz ve kara yollarile memleketler 
arasında yayılmasına mâni olmak için 14 kânunuevvel 1912 tarihinde Parisde Türkiye murahhas
ları da dahil olduğu halde muhtelif Devletler mümessilleri tarafından imza edilmiş olan Beynelmi
lel Sıhhiye mukavelenamesinin takyiden tasdikim Hükümetimiz Lozan muahedenamesinin 100 ncü 
maddesinin 7 nci fıkrasile teahhüd etmişdi. Sonraları görülen lüzum üzerine bazı tadiller ve ilâve
ler yapılmak suretile bu mukavele yerine 1926 tarihinde yine Parisde başka bir mukavele tanzim 
edilerek muhtelif Devletler murahhasları tarafından imza edilmiştir. Halen bir çok Hükümetler 
1926 tarihli olan bu mukaveleyi tasdik etmiş olduklarından bizim de 1912 tarihli mukavele yerine 
1926 tarihli olan son mukaveleye iltihakımız muvafık görülmüştür. Esasen Beynelmilel sağlık 
işlerile olan muamelelerimizde, bilhassa sahil sıhhiye işlerimizde ötedenberi bu mukavelede yazılı 
sıhhî ve idarî hükümler, kanun ve talimatnamelerimizin hükümleri dairesine alınmak suretile tat
bik yeri bulmakta ve senelerden beri hudud ve sahillerimizin sıhhî müdafaası bu mukavelename 
hükümlerine uygun bir şekilde görülmektedir. Bu mukaveleye iştirakimiz hakkındaki muame
lenin şimdiye kadar yapılamamış olması mukavelenamenin 52 nei maddesinin ihtiva ettiği hükümden 
ileri geliyor idi. Filhakika 52 nci maddenin ilk fıkrasında (Hükümetler kendi memleketlerinin 
limanlarında veya sahillerinde tavakkuf etmeksizin kara sularında geçen gemilerin sıhhî muaye
nesinden tevekkî edeceklerdir.) tarzında bir kayid mevcuddur. Bu maddeye yapılan bir haşiye ile 
yalnız Süveyş, Panama ve Kil kanalları bu fıkra hükmünden istisna edilmiş olduğundan Çanak
kale ve Karadeniz Boğazlarından, sahillerimizde tevakkuf etmemek üzere, transit olarak geçen 
gemilere bu fıkra mucibince hiç bir sıhhî muamele yapmamaklığımız lâzımgelecekdi ki bu takdirde 
bu gemilerden sıhhat resimlerinin de tahsiline imkân olmıyacağından bu suretle Hudud ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğü bütçesinin en mühim varidat membalarından birini teşkil eden transit 
gemilere aid resimlerden mahrum kalacak ve bundan başka bu gemilere hiç bir sıhhî muamele ya
pılmaması yüzünden Boğazların sıhhî müdafaası da lâyikıle temin edilemiyecek idi. Bu mülâha
zalar sebebile 1926 tarihli Beynelmilel sıhhî mukavelenameyi tasdik muamelesine tevessül edilmemiş 
idi. 20 temmuz 1936 tarihinde aktedilen Montreux mukavelenamesinde Boğazlardan transit olarak 
geçen gemilerin tâbi olacakları sıhhî hükümler ve bu iş için veırmeğe mecbur oldukları resim meselesi 
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tamamile halledilmiş bulunmaktadır. Hariciye vekilliğimizin bu hususta alınan mütaleasmda, Mon-
treux mukavelenamesinin müzakeresi sırasında âkidlerce malûm bulunan mukavelenamenin mev-
zubahş 52 nci maddesi hükmüne muhalif olarak Montreux mukavelenamesine 3 ncü madde ile 
transit gemilerin sıhhî murakabesine dair ayrıca hükümler konulmuş olduğu gibi mukaveleye mer
but lahikanın ilk fıkrasile de bu gemilerden alınacak resimler tasrih edilmiş olduğundan bahsedi- < 
lerek 1926 tarihli sıhhî mukavelenin Montreux mukavelenamesinin buna müteallik bulunan hü
kümleri mahfuz kalmak kaydı ihtirazisi altında tasdikında ne siyasî ve ne de hukukî bakımlardan 
bir mahzur mutasavver olmadığı bildirilmiştir. Bu vaziyete göre münhasıran transit gemilere aid 
resimler yüzünden tasdikini geciktirdiğimiz 1926 * tarihli sıhhî mukaveleye iltihakımız için hiç bir 
mâni kalmamış demektir. Mukavele bir esas mukavele ile bir lahikadan ibarettir. Esas mukavele 
beş bab üzerine tertib olunmuş ve her bab, muhtelif fasıl ve kısımlara ayrılmıştır. Birinci bab 
mukavelede nazarı dikkate alınan bulaşıcı hastalıkların haber verme muameleleri, gemilere hare
ketleri esnasında limanlarda tatbik edilecek tedbirler, ecnebî memleketler limanlan muvaredatma 
konulan tedbirlerin tebliğ muameleleri, bulaşık limanlardan gelen ticaret ve yolcu eşyası hak
kında tatbik edilecek muameleler,- bir memleketten çıkan muhacirler, veba, kolera, sarıhumma, 
lekelihumma ve çiçek hastalıklarına karşı konulacak tedbirler hakkında hükümleri ve ayrıca bu 
husustaki müşterek ve umumî hükümleri ve ayni hastalıklar sebebile kara hududlarında şimendi
ferlerde alınacak tedbirler hakkındaki hükümleri ihtiva etmektedir, ikinci babda Süveyş kanalında 
ve bu kanal ile hem hudud memleketlere mahsus hükümler vardır. Üçüncü bab hacı gemileri, 
dördüncü; bab Mısır Sıhhiyei Bahriye ve karantine meclisi hakkında bazı hükümleri ve beşinci bab 
nihaî hükümleri havî bulunmaktadır. Lahika kısmında Mısır Sıhhiyei Bahriye ve Karantine Mec
lisinin sureti teşekkülüne, vazifesine dair bazı hükümler mevcuddur. 

Mukaveleyi tasdikimiz için hazırlanan kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 23 - VI - 1938 
Esas No. 1/1115 

Karar No. 35 
Yüksek Reisliğe 

1926 tarihli beynelmilel sıhhî mukavelename
nin tasdiki nakkında Sihhat ve içtimaî muavenet 
vekilliğince hazırlanıb başvekâletin 22 haziran 
1938 tairdh ve 6/2666 sayılı tezkeresile Büyük 
Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimize 
tevdi buyurulmakla tedkik ve müzakere edilmiş 
ve aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Sıhhat ve içtimaî muave
net encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 

Reisliğe sunulur. 
Hariciye En. Reisi 

Trabzon 
Hasan Saka 
Diyarbakır 

Z. Mesud Alsan 
Ankara 

F. R. Atay 
İstanbul 

Salâh Cimcoz 
Antalya 

Dr. C. Tunca 

İzmir 
H. Menteşe 

Kars 
M. Akyüz 

M. M. Na. Kâ 
Tokad 
İV. Poroy 

Kütahya 
/ / . Rahmi Gürpınar 

Erzurum 
P. Demirhan 

Elâzığ 
F. A. Aykaç 

( S. Sayısı : 4 ) 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatasr 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve 1. Mu. Encümeni 

Esas No. 1/1115 
Karar No. 14 

27 -VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

1926 tarihli beynelmilel sıhhî mukavelename
nin tasdiki hakkında Sıhhat ve içtimaî muave

net vekilliğince hazırlanıb Başvekilliğin 22 hazi
ran 1938 tarih ve 6/2666 sayılı tezkeresile gönde
rilen. ve encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte okundu ve gö
rüşüldü: 

Memleketimizde bu güne kadar tatbik edile-
gelmekte olan beynelmilel sağlık işlerine aid mu
amelelere ve bunlara dair kanunlarımıza uygun 
bulunan fakat Çanakkale ve Karadeniz boğazla
rından transit olarak geçen gemilerin sıhhî mu
ayenesinin icrasına ve sıhhat resimlerinin tah
siline müsaid olmamasından dolayı yurdumuzun 
menfaatlerine, muvafık görülmiyerek şimdiye ka
dar tasdik edilmiyen 1926 tarihli beynelmilel sıh
hî mukavelenamenin bu mahzuru, 20 temmuz 
1926 tarihinde aktedilen «Montreux» mukavele
namesinde transit geçecek gemilerin de sıhhî 
muameleye tâbi ve resim vermeğe mecbur olduk

ları kayid ve tesbit edilmesi ile, zail olduğundan 
hudud ve sahillerimizin sıhhî müdafaasını kuv
vetlendiren bu hükümlerin mahfuz kalması kay-
di iıhtirazisile yazılmış olan kanun lâyihasının 
Hükümetin teklifi gibd kabulüne karar veril
miştir.. 

Yüce Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Sıhhat ve î. Mu. En. R. Na. M. M. 

Bursa Bursa 
Dr. Refik Güran Dr. R. Güran 

Kâtdb 
Edirne Diyarbakır 

Dr. F. Menlik Dr, H. Vasfi Somyürek 
Bursa Çankırı Denizli 

Dr. S. Konuk H. Özgener Dr. II. Berkman 
Kayseri Konya Mardin 

S. Turgay Dr. O. Ş. Uludağ Dr. R, Levent 
Niğde Sinob Malatya 

A. Vefik Uluçay H. Okan Dr. H. Oytaç 

H Ü K Û M M N TEÎEÖLİFİ 

1926 tarihli Beynelmilel Sıhhî mukavelenamenin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 21 haziran 1926 tarihinde Pa-
riste tanzim eflilib alakadar Hükümetler mu
rahhasları tarafından imza edilmiş olan Bey
nelmilel Sıhhî mukavelename Montreux muka
velenamesinin transit gemilere aid hükümleri 
mahfuz kalmak kaydi ihtirazisi altmda tasdik 
ve kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü

rütmeğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

21 - VI - 1938 

Bş.V. 
G. Bayar 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf.V. 
^S. Ankan 

s. î. M;, v. 
Dr H. Alataş 

M.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr, R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. I. V. 
Rana Tarhan 

M. M, V. 
K. Özalp 
Mal. V 

F. Ağralı 
îk. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoql\ı 
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PAlKtSTE 21 HAZİRAN 1926 TARİHİNDE IMJZA EDİLMİŞ OLAN BEYNELMİLEL SIHHÎ 

MJUÎKAVELENAME 

Ha^mitli Afganistan Kiralı, Arnavutluk Cumhur Reisi, Almanya imparatorluğu Reisi, Ar
jantin Milleti Reisi, Avusturya İttihadı Cumhur Reisi, Haşmetli Belçika Kiralı, Brezilya Mütte-
hid OümlMıriyetler Reisi, Haşmetli Bulgaristan Kiralı, Şili Cumhur Reisi, Çin Cümihur Reisi, 
Kolombiya Cümihur Reisi, Grübâ Cumhur Reisi, Haşmetli Danimarka Kiralı, Dominik Cumhur Re
isi, Haşmetli Mısır Kiralı, Ekvator Cumhur Reisi, Haşmetli İspanya Kiralı, Amerika Birleşik Hü
kümetler İCümhur Reisi, Haşmetli Habeşistan Kıralları Kırâliçesi ve Asaletlû Veliahd ve İmparatorluk 
Naibi Pröûsi, Fenlendiya Cümihur Reisi, Fransa Cumhur Reisi, Hatmetti Büyük Britanya ve İrlanda 
ve Denizlerin ötesinde bulunan Britanya arazisi Mjüttehid Kırallığı Kiralı ve Hind.imparatoru, Yu
nanistan Çîümhur Reisi, Guatemala Cumhur Reisi, Haytı Cumhur Reisi, Haşmetli Hicaz Kiralı, Hon
duras Cülnhur Reisi, Asaletlû Macaristan Kırallığı Naibi, Haşmetli italya Kiralı, * Haşmetli Japon 
imparator, Liberya Cumhur Reisi, Litvanya Cumhur Reisi, Asaletti Lüksemburg Grand Düşesi, 
Haşmetli fFas Sultanı, Meksika Cumhur Reisi, Asaletlû Monako Prensi, Haşmetli Norveç Kiralı, 
Paraguvajy Cümihur Reisi, Haşmetli Iran Şahı Lehistan Cumhur Reisi, Partekiz Cumhur Reisi, 
Haşmetli (̂ Romanya Kiralı, Senmaren Naibleri Kumandanları, Haşmetli Sırplar Hırvatlar ve Slo
venler Kiralı, Salvador Cumhur Reisi, Sudan Hükümdarlığı Makamını temsil eden Valii Umumî, 
isviçre t^deral Meclisi, Çekoslovakya Cumhur Reisi, Asaletlû Tunus Beyi, Türkiye Cumhur Re

isi, Sosyalist Sovyetler Birleşik Cumhuriyetlerinin Merkezî icra Heyeti, Uruğvay Cumhur Reisim 
Venezüella Cumhur Reisi. 

17 kânunusani 1912 tarihinde Pariste imza edilmiş olan Sıhhî mukavelenamenin ahkâmında, vika
ye ilmilie* tecrübe neticesi olarak hâsıl olan yeni malûmatın icab eylediği tedbirler icra, lekelihüm-
maya ve l çiçek hastalığına müteallik Beynelmilel bir nizamname tesis ve beynelmilel sıhhî nizamlara 
hâkim oljan esasları mümkün olduğu kadar tevsi etmeğe karar verdikleri cihetle bu maksad ile bir 
mukavelename akdetmeğe karar vermişler ve salâhiyeti kâmileyi haiz Murahhas olarak şu zatleri 
yani : 

Haşmetti Efganistan Kiralı : * 
jMganistanm Paris Orta Elçiliği kâtibi îsîâm Bey Hüdaya Hanı. 

Aamfcvutluk Cumhur Reisi: 
^Piran Hastanesi Müdürü Doktor Osmanı. 

Aimtenya imparatorluğu Reisi : 
AAmanyanrn Paris Büyük Elçiliğinde Orta Elçilik Müşavir hassı Mr. Franouxyı, impara

torluk Dahiliye Nezaretinde Müşavir Dr. Mir. Hameli. • 
Arjantin Milleti Reisi : 

Arjantinin Paris'de Orta Elçisi Müsyü Fcderico Alverez de Toledoyı. 
Hıfzıssıhha dairei reisi Doktor Müsyü Araoz Alfaroyı. 
Buenos - Ayres Tıp fakültesi hıfzısshha profesörü Müsyü Manuel Carbonneli. 

Avusturya Cumhur Reisi: 
Avusturyanm Parisde Orta Elçisi Müsyü Alfred Grünbergeri. 

Haşmetlû Belçika Kiralı: 
i Dahiliye ve Hıfzıssıhha nezareti kâtibi umumisi Müsyü Velghey. 

Brezilya Müttehid Cumhuriyetler Reisi : . 
Sıhhati umumiye dairei milliyesd müdürü umumisi Oswaldo Gruz müessesesi müdürü Profesör 
Doktor Carlos Chagası. 
Doktor Müsyü Gilberto Moura Gostayı. 

Haşmetli Bulgar Kiralı : 
i Bulgaristamn Parisde Orta Elçisi Müsyü Morfoffı. 
Sofya Tıp fakültesinde Profesör Müsyü Tochko Petroffi. 
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Şili Cumhur Reisi : 

Şilinin Parisde Orta Elçisi Müsyü Arman do Quezadayı. 
Şili Tıb fakültesinde Profesör Doktor Müsyü Rodrıguez Barrosu. 
Şili Tıb fakültesinde Profesör Doktor Müsyü Emilo Aldunteyi. 

Çin Cumhur Reisi : . " • " • " . 
Parisde Ataşemiliter General Yao Sı-kıcuyı. 

, Parisde Çin Orta Elçiliği kâtibi hususisi Doktor Müsyü Scıe Ton-Fayı. 
Kolombiya Cumhur Reisi : 

Bogota Tıb fakültesinde Profesör, Kölombiyanın Parisde Orta Elçisi Doktor Müsyü Miguel 
Jımenez Lopezi. 

Gûba Cumhur Reisi : 
Gübanın Parisde Orta Elçiliği Müşaviri Müsyü Ramiro Hernandezi. 
«Las Animas» hastanesi müdürü Doktor Müsyü Mario Lebredoyı. 

Danimarka Kiralı : 
Devlet Seromlar müessesesi müdürü Doktor Müsyü Madseni. 
Müttehid Gemi müeehhizleri cemiyeti müdürü Müsyü I. A. Korbingi. 

Lehistan Cumhur Reisi; 
Müstakil Dançiğ şehri namına: 
Sabık Sıhhiye nazırı Doktor Müsyü Witdd Chodzkou. 
Müstakil Dançiğ şehri senatosu Devlet Müşaviri Doktor Cari Stadei. 

Dominik Cumhur Reisi : 
Sen Dominik Tıb fakültesinde Profesör Doktor müsyü Betancesi. 

Haşmetli Mısır Kiralı: 
' Mısırın Parisde Orta Elçisi Fahri Paşayı. 

Mısır Sıhhiyei Bahriye ve Karantine Meclisi Reisi Tabib Müsyü Şarl P. Tomsum. 
Mısırın Brükselde Orta Elçiliği ikinci kâtibi, Mısır Hükümetinin Beynelmilel Hıfzıssıhha 
Dairesi Komitasında Murahhas Doktor Abdüsselam Cendiyi. 

Ekvator Cumhur Reisi : 
Doktor Müsyü Illıngorth îkazayı. 

Haşmetli İspanya Kiralı : 
tspanyanm Paris Sefareti Müsteşarı, Orta Elçi Müsyü Le Marki De Foura ve ispanya 
Sıhhiye müdürü Umumisi Doktor Müsyü Fransisko Marillo I. Palasyosu. 

Amerika Birleşik Hükümetler Cumhur Reisi: 
Sıhhati Umumiye Dairesinde Cerrahı Umumî Doktor Müsyü H. S. Gömmingi. 
Sıhhati Umumiye Dairesinde Cerrah Sinyor ve Doktor Müsyü Talyafero Clarkı. 
Sıhhati Umumiye Dairesinden, Cerrah Doktor Müsyü W. W. Kingi. 

Haşmetli Habeşistan Kırallar Kıraliçesi ve Asaletlü Velihat ve imparatorluk Naibi: 
Orta Elçi Müsyü Le Conte Lagarde, Duc d'Entottoyı. 

Finlandiya Cumhur Reisi: 
Finlândiyanın Parisde Orta Elçisi Müsyü Charles Enckelli. 
d'Helsingfors Darülfünununda Profesör Doktor Müsyü Oswald Strengi. 

Fransa Cumhur Reisi: 
Fransa Sefiri Kebiri Müsyü Cemille Barrerei. ^ 
Hariciye Nezaretinde müdürü sani, Orta Elçi, Müsyü Harismendyyi. 
Hariciye Nezaretinde müdürü sani Müsyü Navaıllesyi. 
Pasteur JGnstitüsünde müdürü sani Doktor müsyü Calmenttei. 
Parisde Tıb Fakültesinde Profesör Doktor Leon Bernardi. 

Cezair namma: 
Cezair Hıfzıssıhha Daireleri Müfettişi Umumisi Doktor Müsyü Lucien Raynoudi. 
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Fransa Garbı Afrika namına: 
Müstemlike asakiri Tabib Müfettişi Doktor Müsyü Paul Gfouzıeni. 

Fransa Şarkî Afrika namına: • 
Müstemlike Askerî Tabib Müfettişi Doktor Müsyü Thırouxyı. 

Fransa Hindiçinisi namına: 
Hindiçininin, Cemiyeti Akvam Şark Kaleminin Müşavir meclisinde Hindicini murahhası 
Doktor Müsyü L'herminıri. 
Hindicini Pasteur Müesseseleri Müdürü Doktor Müsyü Noel Bernardi. 

Suriye, Lübnanı Kebir, Aleviler Cebeli Dürüz Hükümetleri namına : 
Hariciye Nezaretinde Müdürü sani, Orta Elçi Müsyü Harismendyyi. 
Doktor Müsyü Delması. 

Diğer müstemlekelerj himayesi tasarruf ve mandası altındaki arazinin heyeti mecmuası namına: 
Müstemlekat nezareti Sıhhiye daireleri müfettişi umumisi doktor Müsyü Audıberti: 

Haşmetli Büyük Beritanya ve İrlanda Müttehid Kiralığı ve denizlerin ötesinde bulunan Beri-
tanyaıarazisi Kiralı ye Hint İmparatoru: 

Hrfzıssıhha nezaretinde baştabib Sir George Seston Buchanam. 
IJariciye nezaretinde müşavir müsyü John Murrayı. 

Kanada mialikânesi namına: 
Kanada malikânesi Sıhhiye nezareti müdürü umumisi Dr. müsyü John Andrew Amyot. 

Avusturya komnon velti namına: 
Hıfzıssıhha nezaretinde William Campbell Sawersi. ' 

Yeni belanda malikânesi namına : 
Tabib kaymakam Price Jamesi. 

Hint namına: 
Ticaret nezaretinde Hint Hükümeti kâtibi müsyü David Thomas Chadwickı. 

Afriksai cenubî İttihadı namına,: 
Beynelmilel Hıfzıssıhha dairesi, meclisinde murahhas Dr. anüsyü Philip Stockı. 

Yunanistan Cumhur Eeisi: 
Barisde Yunan orta elçisi müsyü Garapanosı. 
Boktur müsyü Matarangası. 

Güattoala Cumhur Eeisi: 
Barisde maslahatgüzar doktor müsyü Francisco A. Fıgueroayı. 

Hayti Cumhur Reisi: 
IJtoktor Müsyü Georges Audami. 

HaşmjeÜi Hicaz Kiralı: 
Sıhhati umumiye müdürü umumisi doktor Mahmud Hamoudeyi. 

Hond&rs Cumhur Reisi: 
Farisde Maslahatgüzar Dr. Müsyü Ruben Audino AguıiLarı. 

Asaleitli Macaristan Kırallığı Naibi: 
Basireti içtimaiye Nezaretinde Müşavir Doktor Charles Groschı. 

Haşmetli İtalya Kiralı: , 
Birinci sınıfdan Prefet Doktor Müsyü Albert Lutrarioyi. 
Donanmayi Kırali Tabib Generali,. Muhacirini umumî Komiserliği Sıhhiye müdürü doktor 
Müsyü Giovanni Vittorio Repettiyi. 
Venedik Liman kumandanı Liman Miralayı Odordo Hutteri. 
Utaâyanın Paris Sefarethanesi kâtibi müsyü Guido Reccoyi. 
Birinci sınıfdan kaymakam doktor Müsyü Caneeitöerei. 
MemaliM ecnebiyede Sıhhiye murahhası doktor Müsyü Druettiyi. 

( S. Sayısı : 4 ) 



— 7 — 
Haşmetli Japon İmparatoru : 

Sefaret Müsteşarı Müsyü Hajime Matsushımay'i. 
Japonyanm Hıfzıssıhhai umumiye dairesi meclisinde murahhas Dr. Müsyü Mitsuzo 
Tsurumı'yi- • 

Liberya Cumhur Reisi : 
Liberyanın Parisde Orta Elçisi Müsyü Baron R. A. L. Lehmann'ı. 
Orta elçilik birinci kâtibi Müsyü Ooms'ı. 

Litivanya Cumhur Reisi : 
Kaunas Darülfünununda tedrise memur Kaunas şehri sertabibi, İhtiyat sıhhiye generali Dr. 
Müsyü Pranas Varcuska'yi-

Asaletli Lüxemburg Grand Duchesse : 
Lüksemburg Bakteriyoloji laboratuarı müdürü Müsyü Praum'ı. 

Haşmetli Fas Sultanı : 
Hariciye Nezaretinde İkinci Müdürü Müsyü Harısmendy'i 
Cezayir Hıfzıssıhha Daireleri Müfettişi umumisi Dr. Müsyü Lucien Raynaud'ı. 

Meksika Cumhur Reisi : 
Meksikanın Brüxelde Orta Elçisi Dr. Müsyü Cabrerayı. 

Asaletli Monako Prensi : 
•Monako Prensinin Nazırı Müsyü Roussel - Despıerres'i. 
Prenslik Hıfzıssıhha Dairesi Müdürü Dr. Müsyü Marsan'ı. 

Haşmetli Norveç Kiralı : 
Norveçin Parisde Orta Elçiliği Müsteşarı Müsyü Sigurd Bentzon'ı. 

Sıhhiye İdaresi Müdürü Umumisi Müsyü Mathias Gram'ı. 
Paraguay Cumhur Reisi : 

Paraguaym Fransada Maslahatgüzarı Dr, Müsyü Gabellero'yi. 
Haşmetli Felemenk Kıraliçesi : 

Felemengin Bernde Orta Elçisi Müsyü Doude Van Troostwyk'ı. 
Hıfzıssıhha Meclisi Reisi Dr. Müsyü Josefhous Jıtta 'yı. 
Felemenk Hindinde Sıhhiye Dairesi Sabık Başmüfettişi Dr. Müsyü De Vagel'i. 
Felemengin Ciddede Konsolosu Müsyü Van Der Plas'ı, 

Perou Cumhur Reisi : 
Perounun Berlinde Orta Elçisi Dr. Müsyü Pablo Ş. Mımbela'yı. 

Haşmetli İran Şahı : 
Maarif Nezaretinde sabık müsteşar, Sıhhiye Meclisi Reisi Sanisi ve Hastane! Şahî müdürü 
Dr. Ali Khanpardovv Aaazamı, Hanedanı Şahî Sabık Tabibi Dr. Mansour - Charıf 'i. 

Lehistan Cumhur Reisi : 
Sabık Sıhhiye Nazırı Dr. Müsyü Witold Chcunko'ı. 
Muahedat Dairesi Reisi Sanisi Müsyü Taylor'i. 

Portekiz Cumhur Reeisi : 
Sıhhati Umumiye Müdürü Umumisi Profesör Müsyü Ricardo Jorge'i. 

Haşmetli Romanya Kiralı : 
Bükreş Tıb Fakültesinde Profesör Doktor Müsyü Jean Cantecuzene'i, 

Sen Maren Naibleri Kumandanları : 
Doktor Müsyü Guelpa'yı, 

Elsalvador Cumhur Reisi : 
Profesör Müsyü Larde - Arthes'i, 

Haşmetli Sırblar, Hırvatlar ve Slovenler Kralı : 
' Pariste Orta Elçisi Müsyü Miroslav Spalayikovrtch'i, 

Sudan Hükümdarlık makamını temsil eden Valii Umumî : 
Sudan Tfbbiye dairesi müdürü Doktor Müsyü Oliver Francis Haynes Atkey'yi, 

( S. Sayısı : 4 ) 



isviçre Meclisi îttihadisi : 
Isviçrenin Pariste Orta Elçisi Müsyü Alphonse Dunant'ı, 
Sıhhati umumiye dairei Ittihadiyesi müdürü Doktor Müsyü Garrıere'yi, 

Çekoslovakya Cumhur Reisi : 
Prague şehri Sıhhiye daireleri Reisi Doktor Müsyü Ladislav Prochazka'yı» 

. Asaletli Tunus Beyi : 
Hariciye Nezaretinde müdürü sani Müsyü do Navallıs'i, 

Türkiye Cumhur Reisi : 
Türkiyeınin Pariste Büyük Elçisi Fethi 'yi, 

Sosyalist Sovyet Birleşik Cumhuriyetlerinin Merkezî icra Heyeti : 
Sosyalist Sovyetler Birleşik Cumhuriyetlerinin merkezî icra Heyeti Azasından R. S. F . S. R. 
in Sıhhati umumiyesi için Millet Komiseri, Profesör Doktor Müsyü Nicolas. Semachko'yı, 
.Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadının Paristeki sefaretinde Müsteşar Müsyü Jacques 
DiavtDan'ı, 
Umuru hariciye için Millet komiserliğinde Müdürü sani Müsyü Vladimir Ekorrıew. 
Gürcistan Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti Heyeti Merkeziyei loraiyesi azasından Doktor 
Müsyü Ilia Mamimoulıa'yı, 

• Okranya Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti sıhhati umumiyesi için Millet komiserliğinden Dok
tor Müsyü Leon Bronsteın,ti, " 
L'Uzbekistan Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti Sıhhati umumiyesi için Millet komiserliği kolle-
j i azasından Doktor Müsyü Oganes Mebournoutoff \ 
R. S. F . S. R. Sıhhati umumiyesi Millet komiserliğinde müşavir Doktor Müsyü Noeolas 
Freyberg'ı, 
R. S. F . S. R.Sıhhati umumiyesi için Millet Komiserliği Sıhhiye ve emrazı istilâiye dairesi 
âmiri Darülfünunda Profesör Doktor Müsyü Alexis Syssıe'i, 

Oruğvay Cumhur Reisi : 
L'uruguayın Pariste sabık Maslahatgüzarı Müsyü H erosa'yi» 

Venezuela Cumhur Reisi : 
Venezuelanın Madridde ve Lâheyde Orta Elçisi Mr. Jose Ignacio Cardenas'ı. 

Nasbetmişlerdir. Müşarünileyhim muvafık ve icab eden şartları haiz şekilde bulunan salâhiyetna-
melerini tevdi etmişler ve aşağıdaki hükümleri tesbit eylemişlerdir: 

Mütekaddim hüküm 

işbu mukavelenamenin icraatında; mukaveleyi imza eden Devletler aşağıdaki tarifeleri kabul 
eylemişlerdir: 

1 — Mıntaka kelimesi: bir eyalet, bir vilâyet, bir kaza, bir sancak, bir kanton, bir ada, bir 
nahiye, bir şehir, bir şehir mahallesi, bir köy, bir liman, bir Cemaat vesaire gibi vüsati ve nüfusu 
ne olursa olsun, iyice muayyen bir arazi kısmını ifade eder. 

2 — Müşahede kelimesi: serbest pratika ikmal edilmezden evvel şahısların gerek gemide ve ge
rek sıhhî bir istasyonda tecrid edilmelerini ifade eder. 

Nezaret kelimesi: eşhasın teerid edilmediklerini ve derhal serbest pratika almakla beraber git
tikleri muhtelif mahallerin sıhhî makamlarına ihbar edilerek orada ahvali sıhhiyelerini tesbit için 
muayenei tıbbiyeye tâbi tutulmalarını ifade eder. 

3 — Mürettebat kelimesi: gemi içerisinde bir memleketten diğerine gitmek için değil, fakat ge
minin, gemideki kimselerin veya hamulesinin hizmetinde bulunan her şahsı ihtiva eder. 

4 — öünü kelimesi : yirmi dört ' saatlik bir müddet ifade eder. 
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Umumî hükümler 

Birinci fasıl 

İşbu mukaveleye iştirak, eden memleketlerin Hükümetleri tarafından kendi arazileri' üzvrinde veVa, 
kolera, sanhumma yahud kaibüi intikal diğer tazı hastalıklar zuhur edince, riayet effîlevetö kaideler 

Birinci kısım 

Diğer Devletlere yapılacak ihbarlar ve müteakib tebliğler 

Birinci madde 

Her Hükümet: 
1 — Kendi arazisi üzerinde görülen ve tahakkuk etmiş olan ilk veba, kolera veya sanhumma 

vakasını; 
2 — Evvelce bulaşık mıntakalarm haricinde zuhur etmiş ve tahakkuk eylemiş olan ilk veba, 

kolera veya sanhumma vakasmi: 
3 — Lekelihumma veya çiçek salgınının mevcudiyetini; derhal diğer Hükümetlere ve' ayni 

zamanda Beynelmilel Hıfzıssıhha ofisine ihbar etmekle mükelleftir. 

İkinci madde 

Birinci maddede bildirilen ihbar ile birlikte veya onu müteakib pek serî olarak:-
1 — Hastalığın zuhur ettiği mahal; 
2 — Hastalığın zuhur ettiği tarih, menşei ve şekli; 
3 — Görülen musab ve ölüm sayısı; 
4 — Bulaşık mıntakanm veya mıntakailarm vüsati; 
5 — Veba için, kemirici hayvanlar arasnıda bu intanm mevcudiyeti veya mutad hilâfrad^u olarak 

telefat bulunduğu; __ 
6 — Kolera için cersume hamilleri bulunduğu takdirde, bunların sayısı; 
7 — Sarı humma için Sitegomia ealopus (Aedes Egypti) nin endeksi; 
8 — ittihaz edilmiş olan tedbirler; ' 

hakkında etraflı malûmat verilir. 

Üçüncü • madde 

Birinci ve ikinci maddede bildirilen ihbarnameler, hastalığın zuhur ettiği memleketin Hükümet 
merkezinde bulunan diplomasi heyetlere yahud diplomasi heyeti bulunmıyan Devletlerin konsoiotsiha^ 
nelerine gönderilir ve o memleketin arazisi üzerinde bulunan konsolosluk mümessillerİHMt nazan 
ıttılaına müheyya bulundurulur. 

Bu ihbarnameler beynelmilel Hıfzıssıhhai umumiye dairesine dahi gönderilir, Hıfzıssıhha dairesi 
bunları derhal Paristeki diplomasi heyetlere, Parisde diplomasi heyeti bulunmıyan Devletlerin kon
soloshanelerine ve mukavelei sıhhiyeye iştirak eden memleketlerin Yüksek Sıhhat makamiârnra tebliğ 
eder. Birinci maddede bildirilen ihbarlar telgraf vasıtasile gönderilir. 

Beynelmilel Hıfzıssıhha dairesi tarafından işbu mukaveleye iştirak eden memleketlerin Hükümet
lerine yahud bu memleketlerin Yüksek Sıhhat makamlarana gönderilen telgrafnameler ile işbu mu
kavelenameye tevfikan o Hükümetler ve o makamlar tarafından sevkolunan telg-rafnameler Devlet 
telgraf namelerine temsil olunarak 10/22 teminıuz 1875 tarihli beynelmilel te%raf mukabelesinin 5 nci 
maddesile bu nevi telgraflar için verilmiş olan hakkı rüehandan istifade ederler \ 
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Dördüncü madde 

Birimci ve ikinci maddede bildirilen ihbar ve malûmatı müteakib Hükümetleri salgının seyrin
den haberdar etmek üzere beynelmilel Hıfzıssıhha ofisine muntazam bir surette tebligat yapılır. 

Bu tebliğler mümkün olduğu kadar saik ve mükemmel olmalı, {hastalık vakaları ve ölüm adedi 
hakkında lâafcal haftada bir defa vaM olmalı) bilhassa hastalığm tevessüüne mani olmak için ittihaz 
edilen tedbirler bildirilmieiidir. Bu ıtebligıatda, hastalığın memleketden dışan çıkmasına mâni olmak 
için gemilere esnayi hareketlerinde tatbik edilmiş ve bilhassa kemirici hayvanlar ve haşereler hak-
fenuda ittihaz edilmiş olan tedbirler tasrih edilmelidir. 

Beşinci madde 

Hükmetler beynelmilel Hıfzrssıhha dairesi tarafından, mukavelei sıhhiyede nazarı dikkate alman 
saiğm hastalıklardan kendi arazileri üzerinde zuhur edenlere ve bu hastalklann bir memleketden di
ğerine intikaline tesir edecek mahiyette bulunanı ahvaline dair haber almağa müteallik, her talebe 
cevab vermeği taahhüd ederler. 

Altmcı madde 

Fareler [1] hiyarcıklı vebanın intişarına başlıca âmil olduklarından hükümetler, farelerin teh
likesini azaltmak, limanlarda sık sık muntazam muayeneler yaptırarak veba ile bulaşık olmak nok-
tai nazarından farelerin ahvaline dair mütemadiyen haberdar olmak ve bilhassa veba ile bulaşık 
her mıntakada vebalı olarak bulunan farelerin sonuncusundan sonra lâakal altı ay bir müddet 
zarfında muntazaman fare toplatmak ve bunlarınbakteriyolojik muayenelerini yaptırmak için elle
rinde bulunan vesaitin hepsini istimal etmeği taahhüd ederler. Hükümetlerin, Beynelmilel Hıf
zıssıhha, Dairesi vasıtasile, limanların fare vebası noktai nazarından ahvaline dair mütemadiyen 
haberdar edilebilmeleri için bu muayenelerde takib edilen metodlar ve muayenelerin neticeleri - ale
lade zamanlarda muntazam fasılalar ile ve veba zuhuru takdirinde her ay mezkûr daireye tebliğ 
olunacaktır, 

Altı aydanberi vebadan masun olan bir limanda, karada, fareler arasmda ilk defa olarak veba 
görüldüğü takdirde bu tebligat en seri vasıtalarla yapılacaktır. 

Yedincimadde 

Bu mukavelename ile Beynelmilel Hıfzıssıhhai Umumiye Dairesine tevdi kılınan vazifenin ifası
nı teshil için bu daireye - Sengapordaki Şark bürosu da dahil olduğu halde Cemiyeti Akvamın Sal
gın hastalıklar istihbaratı şubesi tarafından verilen malûmatın müijid olmasından dolayı - Cemiyeti 
Akvam Hıfzıssıhha Meclisi ile, Umum Amerika Sıhhiye kalemi ile ve bunlara mümasil diğer teşkilât 
ile lüzumu olan itilâflar akdetmek salâhiyeti verilmiştir. Şurası mukarrerdir ki; yukarıda zikredilen 
itilâflar ile tesis edilecek münasebat 9 kânunuevvel 1907 tarihli Roma mukavelenamesinin şartlarına 
hiç bir veçhile mugayir bulunmayacak ve bu itilâflar neticesinde Beynelmilel Hıfzıssıhha Dairesinin 
yerine diğer hiç bir sıhhî teşekkül kaim olmıyacaktır. 

Sekizinci madde 

Bahsi geçen hükümlerin sürat ve ciddiyetle icrası birinci derecede ehemmiyeti haiz olduğundan 
Hükümetler, bu hükümlerin tatbiki için salâhiyet sahibi makamlara talimat vermek lüzumunu tes
lim ederler. 

Her Hükümet, kendi ülkesinde zuhur eden veba, kolera, sarıhumma, lekelihumma veya çiçek va-

• [1] Bu mukavelenamede fareler hakkındaki hükümler icabında diğer kemirici hayvanlara ve umu
miyetle vebanın inti§ar âmili olarak tanınmış olan hayvanlar hakkında da tatbik olunur. 
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kalarından ve bunlann şüpheli vakalarından vaktinde haberdar olur ise ancak o takdirde ihbarların 
kıymeti olacağından Hükümetler kendi ülkelerinde bu hastalıkların ihbarını mecburî tutmayı taah-
hüd ederler. j , 

Dokuzuncu madde 

Hemhudud olan, yahud yekdiğerleri ile sıkı bir surette tiearî münasebetleri bulunan arazi hakkın
da, salâhiyet sahibi idareler âmirleri arasında doğrudan doğruya bir istihbar servisi teşkil etmek için 
komşu Hükümetlerin hususî itilâflar akdetmeleri tavsiye olunur. Bu itilâflar Beynelmilel Hıfzıssıhha 
Dairesine bildirilecektir. 

İkinci hısım 

Mukavelede bildirilen tedbirlerin bir arazi mın takası muvaredatı hakkında kabili tatbik oldu
ğunu veya tatbikattan kaldırılması lâzım geleceğini göstermeğe medar olan şartlar 

Onuncu madde 

Hariçten gelmiş olan veba, kolera veya sarıhumma vakalarının ihabrı bu vakaların zuhur etmiş 
olduğu mmtakanın muvaredatma karşı aşağıda ikinci fasılda bildirilen tedbirlerin tatbikini istil
zam etmez. Fakat hariçten gelmemiş olduğu tahakkuk etmiş olan ilk veba veya sarıhumma vakası 
zuhur ettiği, kolera vakalar* mihrak [1] teşkil ettikleri, lekelihumma veya çiçek hastalığı salgın 
şekilde bulunduğu vakit bu tedbirler tatbik olunurlar. , 

On birinci madde 

ikinci fasılda gösterilen tedbirleri yalnız hakikî bulaşık mıntakalara hasretmek için, Hükümet
ler o tedbirleri ancak bu mukavelenamede nazarı dikkate alınan hastalıkların, onuncu maddede 
ikinci fıkranın gösterdiği şartlar dairesinde zuhur etmiş oldukları muayyen mıntakalar muvaredatı 
hakkında tatbik etmelidirler. . < % 

Fakat bu suretle tedbirlerin yalnız bulaşık mm takaya inhisarı şayanı kabul olmak için bulaşık 
memleket Hükümetinin: 1 - salgının intişarına mâni olmak için: 2 - aşağıda 13 ncü maddede gös
terilen tedbirlerin tatbiki için muktazi tedbirleri ittihaz etmiş olması katiyen şarttır. 

On ikinci madde 

Bulaşık bir mmtakanm bulunduğu her memleketin Hükümeti, bu mmtakanın intan tehlikesi 
zail olduğu ve korunma için bütün tedbirler ittihaz edilmiş olduğu vakit keyfiyetten üçüncü mad
dede tasrih olunan şartlar dairesinde diğer Hükümetler ile Beynelmilel Hıfzıssıhha Ofisini haber
dar edecektir. 

Bu ihbardan itibaren, ikinci fasılda gösterilmiş olan tedbirler, sebebleri bildirilmesi lâzımgelen 
istisnaî haller hariç olmak üzere, mevzubahs mıntaka hakkmda tatbik olunmryacaktır. 

[1] tbk vakaların muhitinin uzağında yeniden vakalar zuhur ederek, hastalığın bidayetinde zuhur 
eylediği yerde intişarını menetmeğe muvaffak olunOmadığı takdrde bir (mihrak) mevcud demek olur. 
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Üçüncü kisım \ 

Limanlarda ve gemilerin hareketleri esnasında ittihaz olunacak tedbirler 

On üçüncü madde 

Salâhiyet sahibi makam: 
1 — Veba, kolera, sarıhumma, lekelihumma veya çiçek arazı gösteren kimseler ile has

taların muhitinde ve hastalığı nakletmeğe müsaid şartlar içerisinde bulunan şahısların, gemilere 
binmelerini menetmek için; 

2 — Veba vakalarında farelerin gemiye girmesine mâni olmak için; 
3 —- Kolera vakalarında gemilere alınacak içme suyunun ve erzakın salim olmasına ve safra 

olarak tahmil edilen suyun lüzumu halinde dezenfeksiyon ameliyesine tâbi tutulmasına nezaret için; 
4 — Sarıhumma vaklarında, sivrisineklerin gemilere girmesine mâni olmak için; 
5 — Lekelihumma vakalarında bitli oldukları şüpheli bulunan bilûmum şahısların gemiye rükup-

lanndan evvel bitlerden temizlenmesi için; 
6 — Çiçek vakalarında eski elbiselerin ve paçavraların tazyik edilmeden evvel dezenfeksiyona tâbi 

tutulması için; 
M&essirtedbirler ittihaz etadde mükelleftir.. 

! ı i On dördüncü madde 

H-üfeûmetler büyük limanlarla civarlarında ve mümkün olduğu kadar diğer limanlarda ve civarla
rında bu mukavelenamede mevzubahs olan hastalıklara karşı vikaye tedbirlerinin ve bilhassa 6 nci, 
8 nci, ve 13 ncü maddelerde gösterilen tedbirlerin tatbikini temin edebilecek teşkilât ve malzemeye 
malik sıhhiye hizmetlerini idame etmeği deruhde ederler. -

.Mfoiskûr Hükümetler lâakal senede bir defa, limanlarının her biri için, evvelki fıkrada münderiç 
hükümler noktai nazarından, sıhhî teşkilâtının haline dair Beynelmilel Hıfzıssıhhai umumiye ofisi-
n$ ibir tebliğ göndereceklerdir. Ofis bu malûmatı mukavelenameye iştirak eden memleketlerin yüksek 
sıhhat makamlarına ya doğrudan doğruya, yahud - 7 nci maddeye tevfikan akdedilmiş olan itilâflara 
muvafık olarak - diğer bir Beynelmilel sıhhî teşekkül vasıtasile gönderecektir. 

i ! İkinci fasıl ı 

Birinci fasılda gösterilen hastalıklara karşı müdafaa tedbirleri 

' -; < .; . , i" • On beşinci madde 

Sıhhat makamları - Mevridî neresi olursa olsun her gemiyi tıbbî muayeneye - ve ahval icabettiği 
takdirde derin bir muayeneye tâbi tutabilirler. _„ 

Bir geminin muvasalatında tâbi tutulabileceği tedbirler ve sıhhî muameleler gemide mevcud va
kanın ve seyahat esnasındaki sıhhî hususların tahkiki üzerine tayin olunur. 

Bu mukavelenamenin birinci faslındaki birincikısmın ve 14 ncü maddenin hükümlerine tevfikan 
verilmiş olan malûmatı ve birinci faslın ikinci kısmı hükmüne tevfikan kendisine terettüb eden mec
buriyetleri nazarı, itibare alarak, her ecnebi liman muvaredatının kendi limanlarında tâbi tutulacağı 
usulü tesbit etmek ve bilhassa mezkûr usul noktai nazarından ecnebi bir limanın bulaşık addolun
ması lâzmugeleceğine dair karar vermek her Hükümetin kendisine aiddir. 

Bu fasılda münderiç şekillerde görülen tedbirler, Hükümetlerce gemilere muvasalatlarında tatbik 
olunacak muameleyi bu hudud dahilinde tanzim edebilecekleri azamî bir had olarak telâkki olunma
lıdır. * 
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Birinci Tasım 

ittihaz olunan tedbirlerin tebliği 

On altıncı madde 

Her Hükümet bir memleketin muvaredatı hakkında ittihazına lüzum gördüğü tedbirleri doğrudan 
doğruya kendi Hükümet merkezinde bulunan bulaşık memleketin diplomasi makamına, yahud bulun
madığı takdirde konsolosuna ve Beynelmilel Hıfzıssıhha ofisine derhal tebliğ etmekle mükelleftir. 

Beynelmilel Hıfzıssıhha ofisi bu tedbirleri derhal diğer Hükümetlerin ıtMama isal edecektir. 
Bu tedbirler Hükümetin kendi arazisinde mukim diğer diplomasi veya konsolosluk makamlarının 
dahi nazarı ıttılaına müheyya bulundurulacaktır. 

Hükümet merkezinde diplomasi makamı veya konsolosluk bulunmadığı takdirde, tebligat doğru
dan doğruya alâkadar memleketin Hükümetine yapılır. 

^ İkinci kısım 

Emtia ve zatî eşya, idhalât ve transit 

On yedinci madde 

50 nci maddenin son fıkrasındaki hükümler müstesna olmak üzere, karadan veya denizden vasıl 
olan emtia ve zatî eşyanın idhali veya transit olarak geçirilmesi menolunamaz ve hudud da ve li
manlarda dahi tevkif edilemez. 

Bunlar hakkında ittihazına müsaade edilen tedbirler yalnız, aşağıdaki fıkralarda tahsis olunan
lardır. 

a - Veba hastalığında, iç çamaşırlar, pırtılar, elbiseler (müstamel eşya), yakında kullamimış 
yatak levazımı, haşere öldürme ameliyesine ve lüzumu .takdirinde fennî temizliğe (dezenfeksiyona) 
tâbi tutulabilir. 

Bulaşık bir mıntaka muvaredatmdan olan ve vebalı fareleri muhtevi bulunmaları mümkün olan 
emtia ancak, farelerin kaçmasına mâni olacak ve onları tahrib edecek gerekli tedbirler imkân nisbe-
tinde ittihaz edildikten sonra tahliye edilebilirler. _. 

b - Kolera hastalığında yakında geyilmiş iç çamaşırlar, pırtılar, elbiseler (müstamel eşya), ya
kında kullanılmış yatak levazımı fennî' temizliğe (dezenfeksiyona) tâbi tutulabilirler. 

Bu maddenin hükmüne muhalif olarak balıklar, kabuklu deniz hayvanları ve taze sebzeler, kolera 
vibriyonunu tahrib edecek mahiyette bir muameleye maruz kalmamışlar ise, menedilebilirler. 

c - Lekelihumma hastalığında, iç çamaşırlar, pırtılar ve kullanılan elbiseler (müstamel eşya) 
kullanılmış yatak levazımı ile toptan emtia olarak nakledilmeyen paçavralar fenni temizliğe (dezen
feksiyona) tâbi tutulabilir. 

d - Çiçek hastalığında, yakında geyilmiş iç çamaşırlar, pırtılar ve elbiseler (müstamel eşya) ya
kında kullanılmış yatak levazımı ile toptan emtia olarak nakledilmiyen paçavralar fennî temizliğe 
(dezenfeksiyona) tâbi tutulabilir. 

On sekizinci madde ; 

Fennî temizliğin (dezenfeksiyonun) tarz ve mahal icrası ile farelerin veya haşerelerin (pire, bit, 
sivrisinek ve saire) imhasını temin için.istimal edilecek usuller eşyanın vâsıl olduğu memleketin ma
kamı tarafından tesbit olunur. Bu ameliyeler eşyayı mümkün olduğu kadar az bozacak surette yapıl
malıdır. Pırtılar ve az kıymetli diğer eşya ateşte imha edileceği gibi paçavralar da, toptan eşya gibi 
naklolundukları vakit müstesna olmak şartile ateşte imha olunabilir. 

Dezenfensiyon, fare öldürme veya haşere itlafı ameliyelerinden ve yukarıda gösterilen eşyanın 
imhasından mütevellid zarar ve ziyanların icabında tediyesine müteallik meseleyi tanzim etmek her 
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Devletin kendisine aiddir. Bu ameliyelerin icrası dolayısile sıhhî makamlar tarafından ya doğrudan 
doğruya veya bir şirket yahud bir kimse vasıtasile resim tahsil edildiği takdirde, bu resim evvelce 
ilân edilmiş ve tatbikatının heyeti umumiyesinden Devlet veya sıhhiye dairesi için bir varidat menbaı 
teşkil etmiyeeek surette tanzim olunmuş bir tarifeye tevfikan tesbit edilmiş olmalıdır. 

On dokuzuncu madde 

Mektublar ve muhabere evrakı ile basılı kâğıdlar, kitablar, gazeteler, evrakı mesalih ilâ... hiç bir 
sıhhî tedbire tâbi tutulmazlar. Posta paketleri (Kolipostallar) hakkında, ancak içlerinde bu mu
kavelenamenin 17 nci maddesinde zikrolunan sıhhî tedbirleri icab ettiren eşya bulunduğu takdirde 
tahdidata tâbi tutulacaktır. 

Yirminci madde 

Emtia ve zatî eşya 17 inci maddede gösterilmiş olan ameliyelere tâbi olduğu vakit, alâkadar her 
kimse, ittihaz edilen tedbirleri bildiren bir şehadetnamenin parasız olarak verilmesini istemek hakkı
nı haizdir. 

Üçüncü kısım 

(Bir memleketten çıkan) muhacirlere müteallik hükümler 

Yirmi birinci madde 

Muhacir çıkaran memleketlerde, sıhhî makamlar muhacirlerin sıhhî muayeneleri hareketlerin
den evvel icra ettirmelidir. 

Muhacirlerin transit geçtikleri ve gittikleri memleketlerden sıhhî sebeblerle hududa kadar-
iade edilmeleri ihtimalini asgarî bir hadde indirmek üzere muhacir çıkaran memleketler ile muha
cirlerin gittikleri ve transit geçtikleri memleketler arasında sıhhî muayenede nazarı dikkate alına
cak şartları tayin maksadına müstenid hususî itilâflar akdedilmesi tavsiye olunur. Bu itilâflarda 
muhacirlerin çıktıkları memleketlerde intanî hastalıklara karşı tâbi tutulacakları vikaye tedbirleri
nin tesbit; edilmesi dahi tavsiye ojunur. 

Yirmi ikinci madde 

Muhacirlerin irkâb edildikleri şehirlerde veya limanlarda münasib bir vikaye ve sıhhat teşkilâtı 
bulunması, bilhassa: 

1 - Muhacirlere tıbbî nezaret ve muavenet yapacak bir idare ile muktazi sıhhat ye vikaye leva
zımı; 

2 - Devletin nezareti altında olmak üzere içerisinde muhacirlerin sıhhî muamelelere tâbi tutula
bilecekleri, muvakkaten ikamet edebilecekleri, muktazi bütün muayenelerin ve muhacirlere aid içecek 
ve yiyecek muayenelerinin icra edilebileceği bir daire; 

3 — Muhacirlerin gemilere binecekleri esnada tıbbî muayenelerinin icra edileceği bir mahal bu
lunması-tavsiye olunur. ' 

Yirmi üçüncü madde 

Muhacirler gemilerinde, lüzumunda yolda aşı yapılabilmek üzere (çiçeğe karşı, koleraya karşı 
vesair) aşılardan kâfi mikdarda bulunması tavsiye olunur. 
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Dördüncü kısım 

Limanlarda ve deniz hududunda tedbirler: 

A-Veba 

Yirmi dördüncü madde 

Bulaşık addolunan gemiler: 
1 — içerisinde bir insan vebası vakası bulunan, 
2 — Yahud içerisindeki bir insanda gemiye bindikten itibaren altı günden ziyade bir müddet. 

sonra veba zuhur etmiş olan; 
3 — Yahud içerisinde vebalı fareler mevcud olduğu anlaşılan gemiler bulaşık addolunur. 
.Şüpheli addolunan gemiler: ' * 
1 — İçerisindeki bir insanda, gemiye bindikten itibaren ilk altı gün zarfında veba vakası zuhur 

etmiş olan; r . 
2 — Yahud içerisinde yapılan araştırma neticesinde mutad hilâfında ve sebebi tayin olunamı-

yan fare telefatı olduğu meydana çıkan gemilerdir. 
• Şüpheli gemi, münasib suretle teçhiz olunmuş bir limanda bu mukavelename ile gösterilmiş olan 
tedbirlerin tatbikına tâbi tutulmuş olduğu zamana kadar şüpheli kalır. 

Salim addolunan gemi; bulaşık bir limandan gelmekle beraber, gerek hareketi esnasmda, gerek 
yolda/, gerek muvasalâtı anında içerisinde insan vebası veya fare vebası vakası zuhur etmemiş ve içeri
sinde yapılan fare taharriyatı neticesinde fareler arasında mutad hilâfında telefat görülmemiş olan 
gemidir. 

i • Yirmi beşinci madde 

Veba ile bulaşık gemiler aşağıdaki muameleye tâbi tutulurlar: 
1 - Tıbbî muayene; 
2 r Hastalar derhal gemiden çıkarılarak tecrid olunur; 
3 - Hastalar ile temas etmiş olan kimselerin hepisi ve liman sıhhat makamınm şüpheli addet

mekte sebeb bulduğu kimseler mümkün ise gemiden çıkarılır. Bu kimseler gerek müşahede, gerek 
sıhhî nezaret, gerek müşahedeyi müteakib sıhhî nezaret tedbirlerine [1] - ıbu tedbirlerin heyeti 
mecmuasınm müddeti geminin muvasalâtı tarihinden itibaren altı günü geçmemek şartile tâbi tutu
labilirler. Son vakanın tarihine, geminin haline ve mahallin imkânlarına göre bu tedbirlerden her 
hangisini tercihan tatbik etmek liman sıhhat makamına aiddir. 

4 - Kullanılmış olan yatak levazımı, kirli çamaşır, istimal edilen eşya sihhat makamınca bulaş
mış addolunan diğer eşya haşere öldürme ameliyesine ve lüzum görülürse fennî temizliğe (dezen-
feksiyona) tâbi tutulur. 

5 - Gemide vebalıların ikamet etmiş oldukları yahud sıhhat makamınm mütaleasma göre bulaşmış 
addolunan mahaller haşere öldürme ameliyesine ve lüzum görülürse fennî temizliğe (dezenfeksi-
yona) tâbi tutulur. 

6 — Sıhhat makamı gemideki hamulenin mahiyetine ve vaziyetine nazaran hamulenin tahliye
sinden evvel fareleri tamamile imha etmek mümkün olacağına kanaat getirirse, tahliyeden evvel 
fare öldürme ameliyesine lüzum gösterebilir. Bu takdirde gemi tahliyeden sonra yeniden bir fare 
öldürme ameliyesine tâbi tutulamaz. Diğer hallerde kemirici hayvanların tamamile imha ameliye 
si geminin ambarlan boş olduğu vakit yapılmalıdır. Boş olan gemiler için bu ameliyenin mümkün ol-

[1] Bu mukavelenamede sıhhî nezaret tedbiri mevzubahs olan hallerin hepsinde sihhat makamı, 
sıhhî vasiyetlerinden kâfi derecede emin olamadığı şahıslar hakkında istisnaî olarak tıbbî müşahede 
tedbirini tatbik edebilir. Müşahedeye veya nezarete tâbi tutulan kimseler sıhhat makamının lüzum 
gördüğü tekmil serirî ve bakteriyolojik muayenelerin yapılmasına muvafakat etmeğe mecburdurlar. 
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chığu kadar erken ve tahmilden evvel yapılması lâzımdır. 

Fare öldürme ameliyesi gemiye, ve hamuleye zarar iras etmekten mümkün olduğu kadar tevakki 
olunacak surette yapılmalıdır. Ameliye yirmi dört saatten fazla sürmeyecektir. Fare öldürme ameli
yelerine müteallik masraflar ile lüzumunda verilecek tazminat 18 nci maddedeki esaslara göre tan
zim edilecektir. 

Gemi hamulesinin yalnız bir kısmını çıkaracak olduğu takdirde ve limanın sıhhat makamı tam 
bir fare öldürmle ameliyesi icra ettirmek mümkün olamayacağına hükmederse, bu gemi hamulesinin 
o kısmım çıkarmak için - teorid tedbiri de dahil olduğu halde farelerin tahliye esnasında veya di
ğer bir suretle gemiden karaya geçmelerine mâni olacak bilcümle ihtiyatî tedbirler, sıhhat maka
mının kâfi göreceği surette, ittihaz edilmek şartile - lüzumu kadar müddet limanda kalabilir. 

Tahliye ameliyesi sıhhat makamının murakabesi altında icra edilecek ve bu makam tahliyede istih
dam edilen kimselerin intana duçar olmaması için muktazi bütün tedbirleri ittihaz edecektir. Bu 
kimseler tahliye işinde çalışmaktan çekildikleri zamandan itibaren altı gün geçmeyecek kadar bir 
müddet zarfmda müşahedeye veya sıhhî nezarete tâbi tutulacaklardır. 

Yirmi altıncı madde 

Vebadan şüpheli gemiler 25 nci maddenin 1, 4, 5, ve 6 numaralarında gösterilen tedbirlere tâbi' 
tutulacaklardır. 

Bundan- başka mürettebat ile yolcular geminin muvasalatından itibaren altı günü geçmeyecek bir 
müddet zarfımda sıhhî nezarete tâbi tutulabilirler. 'Ayni müddet zarfında sıhhat makamının malû
matı altmda ve geminin hizmetine mütealMk sehebler dolayısile çıkacaklar müstesna olmak üzere mü
rettebatın karaya çıkmaları menolunabilir. 

Yirmi yedinci madde 

Vebadan salim gemilere derhal serbest pratika verilir. Şu kaydi ihtiyatî ile ki, geminin muva
salât ettiği limanın Sıhhat makamı salim gemilere aşağıdaki tedbirleri tatbik edebilir: 

1 — Geminin salim gemi tarifinde gösterilmiş olan şartları haiz olub olmadığını tesbit için tıbbî 
muayene; 

2 — Müstesna hallerde ve geminin süvarisine yazı ile tebliğ olunacak esaslı sebeblerden dolayı 25 
nci maddenin 6 numarasında gösterilmiş olan şartlar altında fare öldürme ameliyesi; 

3 — Mürettebat ile yolcular, geminin bulaşık limandan hareket ettiği tarihten itibaren altı günü 
geçmeyecek kadar bir müddetle sıhhî nezarete tâbi tutulabilirler. Ayni müddet zarfında, sıhhat ma
kamının malûmatı tahtında ve geminin hizmetine müteallik sebebler dolayısile çıkacaklar müstesna 
olmak üşere mürettebatın karaya çıkmaları menedilebilir. 

Yirmi sekizinci madde 

Yalnız millî kabotaj yapan gemiler müstesna olmak üzere bilûmum gemiler vakit vakit fare öl-
dümnje ameliyesine tâbi tutulmalı, yahud daimî olarak içerilerindeki fare mevcudunu asgarî hadde 
indirecek şartlar altında tutulmalıdır. Bu gemiler birinci halde fare öldürme şahadetnameleri, ikinci 
halde fare öldürme ameliyesinden muafiyet şahadetnamesi alırlar. 

Hükümetler gemilere fare öldürme ameliyesi yapmak için muktazi cihazlar ve memurları bulu
nan İdmanları beynelmilel Hıfzıssıhha ofisi vasıtasile bildirmelidirler. 

Fare öldürme ameliyesi veya bu ameliyeden muafiyet şahadetnameleri münhasıran, yukarıda bil
dirilen limanların Sıhhat makamları tarafından verilecektir. Bu şahadetnamelerin muteber oldukları 
müddet altı ay olacaktır. Bununla beraber, bağlı oldukları limanlara avdet eden gemiler için ilâve
ten biraz daha müsamaha gösterilir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında zikrolunan limanların Sihhat makamlarına muteber hiç bir şa
hadetname ibraz edilemediği takdirde bu makam, tahkikat ve teftiş icrasından sonra, 
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A - Gemide itlafıfar ameliyelerini bizzat yapabilecek, yatrad kendi idare ve murakabesi, altında 

yaptırabilmektir. Bu ameliyeler kendisinin kâfi göreceği surette icra edildikten sonra tarihli bir fare 
öldürme şahadetnamesi verecektir. Gemideki farelerin filen imhasını temin için kullanılacak tekniği 
her gemiye göre kararlaştıracak; fare öldürme ameliyesinde kullanılan usul1 hakkındaki tafsilât ve 
imha edilen farelerin sayısı şahadetnamede gösterilecektir, itlâfıfar ameliyesi gemiye ve içerisinde 
hamule bulunarak yapıldığı takdirde, hamuleye zarar iras etmekten mümkün olduğu kadar tevakki 
olunacak surette icra edilmektedir. Ameliye yirmi dört saatten fazla sürmıemelidir. Boş gemilerde 
ameliye tahmilden evvel yapılmalıdır. Fare öldürme amjeliyesine müteallik bilcümle [masraflar ile 
icabında verilecek bilûmum ıtazminat 18 nci maddede konulmuş olan esaslara göre tanzim olunacaktır. 

b - Sıhhat makamı ıgeminin fare mevcudunın asgarî hadde inmiş olduğunu temin edecek şartlar 
altında bulunduğunu anladığı takdirde bir fare öldürme ameliyesinden muafiyet şahadetnamesi ve
rebilecektir. 

Fare öldürme şahadetnameleri ile fare öldürme ameliyesinden muafiyet şahadetnameleri mümkün 
olduğu kadar aynı şekilde yazılmış olacaktır. Bu şahadetnameler için numuneler beynelmilel Hıfzıs-
sıhha ofisi tarafından hazırlanacaktır. 

Her memleketin salahiyettar makamı, bu maddenin tatbikatından olarak ittihaz edilmiş olan ted
birlerin bir cedvelini ve bu maddenin ikinci fıkrasında zikredilmiş olan limanlarda fare öldürme ame
liyesine tâbi tutulmuş veya kendilerine fare öldürme ameliyesinden muafiyet şahadetnamesi verilmiş 
olan gemilerin sayısı hakkındaki malûmatı her sene beynelmilel Hıfzıssıhha ofisine göndermeği ıta-
ahhüd ederler. 

Beynelmilel Hıfzıssıhha ofisi bu maddenin tatbikına ve elde edilen neticelere müteallik ihbarları 
mübadele için bilûmum tertibatı 14 neü maddeye tevfikan ittihaz etmeğe davet olunur. 

Bu maddenin hükümleri, işbu mukavelenamenin 24 ilâ 27 numaralı maddeleri mucibince sıh
hat makamlarının haiz oldukları hukuka halel getiremez. Hükümetler limanlarda, limanların müş
temilâtında ve civarında ve kabotaj yapan mavnalarda farelerin imhasını temin edecek matlub 
ve tatbiki kabil tedbirlerin salahiyettar makamlar tarafından ittihaz edilmesi, hususuna nezaret 
edeceklerdir. 

B - Kolera 

Yirmi dokuzuncu madde 

Bir gemide kolera vakası var ise, yahud geminin muvasalatından evvelki beş gün zarfında 
içerisinde kolera vakası zuhur etmiş ise o gemi bulaşık addolunur. 

Bir geminin hareketi zamanında veya seyahati esnasında içerisinde bir kolera vakası olub da 
geminin muvasalatından evvelki beş gün zarfında içerisinde yeniden bir vaka zuhur etmemiş ise 
o gemi şüpheli addolunur. Bir gemi bulaşık bir limandan gelmekle veya içerisinde bulaşık bir 
mıntakadan gelen kimseler bulunmakla beraber ne hareketi anında, ne de seyahati esnasında, ve
ya muvasalatında gemi içerisinde bir kolera vakası çıkmamış ise o gemi salim addolunur. 

Koleranın serirî arazını izhar eden, fakat vibriyon bulunmayan yahud kolera vibriyonunun 
evsafını göstermeyen' vibriyonlar bulunan vakalar kolera için hükmolunan tekmil tedbirlere tâbi 
tutulurlar. < 

Bir geminin muvasalatında, cersüme hamili bulunan kimseler (Portürler) karaya çıktıktan son-
ra> vasıl oldukları memleketin tabası hakkında millî kanunlarile konulmuş olan mecburiyetlerin 
hepsine tâbi olurlar. 

Otuzuncu madde 

Koleraya bulaşık gemiler aşağıdaki (muameleye) usule tâbi olurlar: 
1 - Tıbbî muayene; 
2 - Hastalar derhal karaya çıkarılarak tecrid olunurlar; 

( S. Sayısı : 4 ) 
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3 - Mürettebat ile yolcular karaya çıkarılabilir ve geminin muvasalatı tarihinden itibaren beş 

günü geçmiyecek bir müddet zarfında gerek müşahede ve gerek sıhhî nezarete tâbi tutulabilirler; 
Bununla beraber, altı aydan az ve altı günden evvel bir müddetten beri koleraya karşı aşılan

mak suretile muafiyet kazandıklarını isbat eden kimseler, müşahedeye değil sıhhî nezarete tâbi tu
tulabilirler. 

4 - Kullanılmış yatak takımları, kirli çamaşır, kullanılmış eşya ve sıhhat makamının müta-
leasına göre yakında bulaşmış addolunan diğer eşya ile gıdalar fennî temizliği (dezenf eksiyona) 
tâbi tutulurlar; 

5 - Gemide koleraya musab hastaların ikamet eylediği, yahud sıhhat makamının bulaşmış ad-
deylediği kısımlarda fennî temizlik (dezenf eksi yon) yapılır; 

6 - Hamulenin tahliyesi sıhhat makamının murakabesi altında icra edilir ve sıhhat makamı bu 
işte istihdam olunan kimselerin bulaşmaktan vikayeleri için lâzım olan bilcümle tedbirleri itti
haz eder. Bu kimseler tahliye ameliyatında çalışmaktan çıktıkları zamandan itibaren beş günü 
geçmiyecek kadar bir müddet zarfında müşahedeye veya nezarete tâbi tutulacaktır. 

7 - Gemideki içilecek su şüpheli addolunduğu takdirde, dezenf eksiyona tâbi tutulduktan sonra 
dökülür ve yerine su sarnıçları dezenfekte edildikten sonra iyi cinsten su doldurulur; 

8 - Gemideki safra suyu (Water.- ballast) bulaşık bir limandan alınmış ise, sıhhat makamı bu
nun da dezenf eksiyona tâbi tutulmaksızın dökülmesini menedebilir. 

9 - însan ifragatı ile gemideki bulaşık sularının evvelce fennî temizliğe tâbi tutulmaksızın, liman 
sularının içerisine akıtılması yahud atılması menolunabilir. 

Otuz birirci madde 

Koleradan şüpheli gemiler 30 inci maddenin 1, 4, 5, 7, 8 ve 9 numaralarında hükmolunan tedbir
lere tâbi tutulurlar. 

Mürettebat ile yolcular geminin muvasalâtı tarihinden itibaren beş günü geçmiyecek bir müd
det zarfında nezarete tâbi tutulurlar. Ayni müddet zarfında mürettebatın - liman sıhhat makamının 
malûmatı altında ve geminin hizmetine müteallik sebeblerden dolayı çıkmaları müstesna olmak üze
re - karaya çıkmalarının menedilmesi tavsiye olunur. 

Otuz ikir ci madde 

içerisinde koleranın yalnız serirî arazını gösteren vakalar bulunduğundan dolayı bulaşık veya 
şüpheli addedilen bir gemi, yirmi dört saat fasıla ile yapılacak iki defa bakteriyoloji muayenesinde 
ne kolera vibriyonu, ne de şüpheli diğer vibriyon bulunmadığı takdirde o gemi salim sınıfa geçirilir. 

Otuz .üçün ü madde 

Koleradan salim gemilere derhal serbest pratika verilir. Geminin muvasalât eylediği limanın sıhhat 
makamı bu gemiler hakkında 30 ncu maddenin 1, 7, 8 ve 9 numaralarında gösterilen tedbirleri koya
bilir. Mürettebat ve yolcular geminin muvasalâtından itibaren beş gün geçmiyecek bir müddet zarfın
da nözarete tâbi tutulabilir. Ayni müddet zarfında mürettebatın - Liman sıhhat makamının malûma
tı altında ve geminin hizmetine müteallik sebepleıden dolayı çıkmaları müstesna olmak üzere - kara
ya çıkmaları menolunabilir. 

Otuz dördüncü madde 

Koleraya karşı aşı tatbiki kolera salgınını durdurmak ve binnetice hastalığın intişar ihtimallerini 
azaltmak hususunda tesiri mücerreb gir usul olduğundan, sıhhat idareleri tarafından kolera mihrak
larında bu hastalığa mahsus aşının, kabil olduğu kadar vasi mikyasta tatbik edilmesi ve bu aşıyı ka
bul eden kimseler için tedabiri takyidiye hususunda bazı menfaatler gösterilmesi tavsiye olunur. 
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C - Sarı humma 

Otuz beşinci madde 

Bir gemide sarı humma vakası var ise yahud geminin hareketi zamanında veya seyahati esnasın
da sarı hummadan bir vaka zuhur etmiş ise o gemi bulaşık addolunur. 

Bir gemide sarı humma vakası bulunmayıb da gemi bulaşık bir limandan veyahud sarı humma
nın andemik bir halde hüküm sürdüğü merkezlerle sıkı bir surette münasebette bulunan salim bir li
mandan, altı günden az süren bir seyahattan sonra gelmiş ise, yahud altı günden ziyade bir seyahat-
tan sonra gelmekle beraber geminin (Stegomyia) (Aedes Egypti) nakleylediğini tahmin etmeğe ma
hal var ise o gemi şüpheli addolunur. 

Bir gemi, sanhummaya bulaşık bir limandan gelmekle beraber yukarıki fıkrada gösterilen şart
lar dahilinde, kanadlı stegomyia nakleylediğini tahmin etmeğe mahal yok ise yahud muvasalât 
limanı sıhhat makamının hususî kanaatına kâfi gelecek surette: 

a - Geminin hareket eylediği limanda meskûn karadan lâakal 200 metre uzakta ve dubalardan 
da stegomyianın gemiye duhulüne az ihtimal verecek bir mesafede durmuş olduğunu'; 

b - Geminin hareketi zamanında sivrisineklerin imhası için müessir bir tütsüleme (fumigation) 
ameliyesine tâbi tutulduğunu ısbat ederse o gemisalim addolunur. 

Otuz altıncı madde 

Sanhummaya bulaşık gemiler aşağıdaki tedbirlere tâbi olurlar: 
1 - Tıbbî muayene; 
2 - Hastalar gemiden çıkarılır ve hastalığın ilk beş günü içerisinde bulunanlar sivrisineklerin 

bulaşmasına mâni olacak surette tecrid olunurlar. 
3 - Gemiden çıkan diğer kimseler, çıktıkları zamandan itibaren altı günü geçmeyecek bir müd

det zarfında müşahedeye veya nezarete tâbi tutulurlar. 
4 - Gemi meskûn karadan lâakal 200 metre uzakta ve dubalardan da stegomiyanın gemiye 

duhulüne az ihtimal verecek bir mesafede tutulacaktır; 
5 - Gemide, hamulenin tahliyesinden mümkün olduğu kadar evvel, tekâmül safhalarının her 

hangisinde bulunan sivrisineklerin imha ameliyesi yapılacaktır. Hamulenin tahliyesi sivrisineklerin 
imhasından evvel yapılmış ise tahliye işlerinde bulunmuş olan kimseler, tahliyede çalışmaktan 
çıfatıkları zamandan itibaren altı günü geçmeyecek bir müddet zarfında müşahedeye veya 
nezarete tâbi tutulurlar. 

Otuz yedinci madde 

Sarı hummadan şüpheli gemiler 36 ncı maddenin 1, 3, 4 ve 5 nci numaralarında gösterilen ted
birlere tâbi tutulabilirler. Bununla beraber geminin seyahati altı günden az sürmüş olubda gemi 
35 nci maddenin A ve B fıkralarında gösterilen salim gemilere 'müteallik şartları haiz ise bu gemi 
36 nci maddenin 1 ve 3 numaralarında gösterilen tedbirler ile tütsüleme (fumigation) ameliyesine 
tâbi tutulur. 

Geminin bulaşık limandan hareketinden beri otuz gün geçmiş ve geminin seyahati esnasında 
hiç bir vaka olmamış ise o gemiye, sıhhat makamı lüzum gördüğü takdirde tütsüleme (fumigation) 
ameliyesi müstesna olmak üzere, serbest pratika verilebilir. 

Otuz sekizinci madde 

Salim gemilere, tıbbî muayeneden sonra, serbest pratika verilir. 

Otuz dokuzuncu madde 

36 nci ve 37 nci maddelerde bildirilen tiedbirler ancak stegomianın mevcud olduğu mıritaka 
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lara aiddir ve bu tedbirler o mıntakaların o esnadaki iklimi şartlarına ve steğamiya endeksine 
göre tatbik olunmalıdır. Diğer mıntakalarda, bu tedbirler sıhhat makamının lüzum göreceği nis-
bette tatbik olunur. 

Kırkıncı madde 

Sarrhummaya bulaşık bir limanda tevakkuf etmiş olan gemilerin süvarilerine, seyahat esnasında 
geminin sivrisinek için müsaid olan kısımlarında ve başlıca kilerlerinde, mıutbahlarmda, kazan da
irelerimde, su mahzenlerinde ve Stegomianın barınmasına en ziyade müsaid olan diğer bütün yerle
rinde mümkün olduğu kadar sivrisinekler aranması ve sivrisineklerle sürfelerind bir usul tahtında im
ha ettirilmeleri hassatan tavsiye olunur. 

D - Lekeli humma 

Kırk birinci madde 

İçlerinde, seyahat esnasında veya muvasalat zamanında lekeli humma vakası bulunan gemiler 
aşağıdaki tedbirlere tâbi tutulurlar. 

1 - Tıbbî muayene; 
2 - Hastalar derhal gemiden çıkarılarak tecrid olunr ve bitlerden temizlenir; 
3 - Bitli olduklarını veya intana maruz kaldıklarını zan etmeğe mahal olan diğer kimseler dahi 

bitlerden temizlenir ve bu andan itibaren 12 günü asla geçmiyecek bir müddet zarfında nezarete tâbi 
tutulurlar; 

4 - Kullanılmış olan yatak levazımı, çamaşır, müstamel eşya ve Sıhhat makamının mütaieasına 
nazaran bulaşık addolunan diğer eşya haşere öldürme ameliyesine (desinfection) a tâbi tutulur; 

5 - Gfemide lekeli hummalıların ikamet etmiş oldukları kısımlar ile Sıhhat makamının mütaieası
na nazaran bulaşık addolunan kısımlar haşere öldürme ameliyesine (desinsection) ameliyesine 
tâbi tutulur. __ 

Gemiye derhal serbest paratika verilir. 
îçerisindş lekeli humma vakası zuhur etmemiş fakat lekeli hummanın salgın halinde bulunduğu 

bir mıntakadan 12 günden daha az bir müddet evvel ayrılmış olan gemilerle gelen kimselerin karaya 
çıkdıktan sonra nezarete tâbi tutulmasını temin için münasib addolunacak tedbirleri ittihaz etmek 
her Hükmetin kendisine aittir. 

H - Çİçek 

Kırkıncı madde 

Gerek seyahatları esnasında gerek muvasalatları zamanında içerilerinde bir çiçek vakası bulunan 
gemiler aşağıdaki tedbirlere tâbi tutulurlar. 

1 - Tıbbî muayene; 
2 - Hastalar derhal gemiden çıkarılarak tecrid olunur; 
3 - Gemi içerisinde intana maruz kaldıklarını zan etmeğe mahal olan ve Sıhhat makamının mjii-

taleasrna nazaran çiçeğe karşı son defa aşılanarak veya evvelce çiçeğe tutularak muafiyet kazanmamış 
olan kimseler gerek çiçek aşısına veyahud nezarete, gerek aşıdan sonra nezarete tâbi tutulabilirler. 
Nezaret müddeti icabına göre tayin edilir, fakat muvasalat tarihinden itibaren 14 günü katiyen geç
memelidir. 

4 - Yakında kullanılmış yatak levazımı, kirli çamaşır, müstamel eşya ve Shhat makamının müta
ieasına nazaran yakında bulaşmış addolunan diğer eşya fennî temizliğe (dezenfeksiyon ameliyesine) 
tâbi tutulurlar; 

5 - Gemide yalnız çiçek hastalarının ikamet etmiş oldukları ve Sıhhat makamının mütaieasına 
nazaran bulaşmış addolunan kısımlar fennî temizliğe (dezenfeksiyon ameliyesine) tâbi tutulurlar. 
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Gemiye derhal serbest piratika verilir. 
içinde çiçek vakası bulunmayan ve fakat çiçek hastalığının salgın halinde bulunduğu bir liman

dan 14 günden aız bir müddet evvel ayrılmış olan bir gemi ile gelibde aşı ile korunmuş olmayan kim
seleri nezare altında bulundurmak için münasib addedildiği tedbirleri ittihaz etmek her Hükümetin 
kendisine aiddir. 

Kırk üçüncü madde 

Çiçek hastalığının salgın halinde bulunduğu limanlarda tevakkuf eden gemilerin, mürettebatı aşı
lanmak veya mükerrer olarak aşılanmak için, mümkün olan bütün ihtiyatî tedbirleri almaları tavsiye 
olunur. 

Hükümetlerin aşı ve mükerrer aşı usulünü, bilhassa limanlarda ve hudud mıntakalarında, mümkün 
olduğu kadar itamim etmeleri de tavsiye olunur. 

F. Müşterek hükümler 

Kırk dördüncü madde ' 

Gemi süvarisi ile gemi tabibi, sıhhat makamı tarafından geminin seyahati esnasındaki sıhhî hal
lerine dair sorulan tekmil suallere cevab vermekle mükelleftirler. 

Süvari ve tabib geminin hareketinden beri içerisinde ne vebadan, ne koleradan, ne sarıhümmadan, 
ne de, çiçek hastalığından vaka olmadığını, ne demutad hilâfında fare telefatı bulunmadığını ihbar 
eyledikleri vakit sıhhat makamı kendilerinden katği veya yemin ile müeyyid beyanat taleb edebilir. 

Kırk beşinci madde 

Sıhhat makamı Al, B, C, D, E işaretli ıtâli kısımlarda gösterilen tedbirlerin tatbiki hususlarında 
gemide bir tabib bulunub bulunmadığını ve geminin seyahati esnasında bilfiil ittihaz edilmiş olan, 
bilhassa farelerin imhasına müteallik bulunan tedbirleri nazarı itibare alacaktır. 

Bu hususta aralarında itilâf ektedmeleri muvafık olan memleketlerin sıhhat makamları içerilerin
de mensub oldukları memleketler tarafından bilhassa memur edilmiş tabibleri bulunan salim gemileri 
tıbbî muayeneden ve diğer tedbirlerden istisna edebileceklerdir. 

Kırk altıncı madde 

Hükümetlerin, bir memleket muvaridatma karşı tatbik edecekleri muamelelerde o memleketin in-
tanî hastalıklar mücadelesi için ve bu hastalıkların diğer memleketlere sirayetini meneylemek için 
ittihaz eylediği tedbirleri nazarı itibare almaları tavsiye olunur. 14 ncü ve 51 nci maddelerde gös

terilmiş olan şartları haiz limanlardan1 gelen gemilerin yalnız bundan dolayı, vâsıl oldukları liman
da hususî müsaadelere nail olmağa hakları yoktur. Fakat Hüjkumetler bu limanlarda evvelce ittihaz 
edilmiş olan tedbirleri - oralardan gelen gemiler için muvasalât limanında alınacak tedbirleri as
garî hadde indirecek surette nazarı dikkate almayı taahhüd ederler. Bu hususta seyrisefain ile ti
carete mümkün olduğu kadar az zahmet vermek maksadile, bu mukavelenamenin 57 nci maddesin-
da gösterilen çerçeve dahilinde hususî itilâfların akdi müfid olan hallerin hepsinde bu, itilâf
ların yapılması tavsiye olunur. 

Kırk yedinci madde 

Bulaşık bir mıntakadan gelen ve sıhhat makamının kani olacağı surette kâfi derecede sıhhî ted
birlere tâbi tutulmuş olan gemi yeni bir limana vasıl olduğu vakit - bu liman ayni memlekete aid 
olsun olmasın - ikinci bir defa o tedbirlere tâbi olmayacaklardır. Şu şartla ki; o vakitten beri, 
yukarıdaki tedbirlerin tatbikini icab ettireteek hiç bir hâdise zuhur etmiş olmamalı ve gemi - -mah
rukat alması müstesna olmak üzere - bulaşık bir limanda tevakkuf etmiş olmamalıdır. 
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Bir limanda kara ile ihtilât etmeksizin yalnız yolcuları ve yolcuların zatî eşyalarile posta çan-

talarmr,çıkarmış, yahud o limandan posta çantalarını ve o liman ile ve bulaşık bir yer ile ihtilât 
etmemiş eşyayı ve eşyasız yolcularını almış olan bir gemi o limana uğramış addolunmaz. Sarı
humma mevzubahs ise gemi bundan maada meskûn karadan lâakal 200 metre uzakta ve duba
lardan Stegomia'nın gemiye girmesine az ihtimal verecek bir mesafede durmuş olmalıdır. 

Kırk sekizinci madde 

Sıhhî tedbirleri tatbik eden sıhhat makamı süvariye veya alâkadar olan diğer her hangi kim
seye, taileb vaki olduğu her vakit tatbik edilen tedbirlerin mahiyetini, istimal edilen usulleri, ge
minin sıhhî muameleye tâbi tutulan kısımlarını ve tedbirlerin tatbikini icab ettiren sebebleri bil
diren bir şahadetname verir. 

Sıhhat makamı, bulaşık bir gemi ile gelen yolculara dahi, taleb üzerine, yolcuların muvasalet 
tarihini ve gerek kendilerinin, gerek zatî eşyasının tâbi tutuldukları tedbirleri gösteren bir şaha
detname verecektir. 

Beşinci kısım 

Umumî hükümler 

Kırk dokuzuncu madde 

1 - Sıhhat patentasının tekmil limanlarda meccanen verilmesi; 
2 - Konsolosluk vizeleri için konsolosluk resimlerinin yalnız ifa edilen hizmetle mütenasib 

olması zımnında mütekabiliyet dairesinde tenzil edilmesi; 
3 - Sıhhat patentasının, onu veren memleketin lisanından maada, gemicilik alemince malûm 

bulunan lisanlardan hiç olmazsa birile de yazılmış bulunması; 
4 - Konsolosluk vizelerinin ve sıhhat patentası nın tedricî surette kaldırılması için, bu muka

velenamenin 57 nci maddesinin mefhumu dairesinde hususî itilâflar aktedilmesi; 
. Tavsiye olunur. -< 

Ellinci madde 

Her hangi sıhhî vaziyetteki bir gemiyi kabul etmek üzere teşkilâtı ve kâfi derecede malzeme
si bulunan limanlar adedinin her memleket için ticaret ve seyrisefainin ehemmiyeti ile mütenasib 
olması şayanı temennidir. Bununla beraber Hükümetlerin müşterek sıhhî istasyonlar tesisi için 
aralarında itilâf etmeleri hususundaki haklarına halel gelmemek şartile her memleket kendi de
nizlerinden bfer birinin sahillerindeki limanlardan hiç olmazsa birini bu teşkilât ve malzeme ile 
teçhiz etmelidir. Bundan başka seyrisefaine açık olan büyük limanların, hiç olmazsa salim gemile
ri muvasalatlarında diğer limanlara gönderilmeden mevzu sıhhî tedbirlere tâbi tutulabilecek veç
hile teçhiz edilmeleri tavsiye olunur. 

Kendini kabul edecek vaçhile mücehhez olmıyan bir limana vâsıl olan her bulaşık veya şüpheli ge
mi, kendi zarar ve ziyanına olarak, kendi sınıfından gemilere açık olan limanlardan birine doğru 
teveccüh etmelidir. Hükümetler veba, kolera, ve sarıhumma ile bulaşık limanlar muvaredatı için ve 
bilhassa bulaşık veya şüpheli gemiler için kendi memleketlerinde açık bulunan limanları beynelmilel 
hıfzıssıhha ofisine bildireceklerdir. 

Elli birinci madde 

Seyrisefaine açık olan büyük limanlarda: 
a - Liman için muntazam bir sıhhat teşkilâtı vüvcude getirilmesi ve gemiler mürettebatı ile liman 

ahalisinin sıhhî hallerinin mütemadi bir tıbbî tekayyüd altında bulundurulması; 
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b - Hastaların nakli için vasıta ve hastaların tecridine ve şüpheli kimselerin müşahede altına 

alınmasına mahsus mahaller bulundurulması; 
c - Müessir fennî temizlik (dezenfeksiyon) ve haşere itlafı (desinseetion) icrasına muktazi teçhi

zat ; bir bakteriyoloji laboratuarı ve gerek çiçek hastalığına ve gerek diğer hastalıklara karşı müsta
cel aşıları tatbik edebilecek vaziyette bir teşkilât bulundurulması; 

d - Liman ihtiyaçları için şüpheden azade içme suyu tesisatı ve muzahrafat ile çöplerin kaldırıl
ması ve kullanılmış suların akıtılması için mümkün olan emniyeti haiz bir usul tatbiki; 

h - Gemilerde, gemi tezgâhlarında, doklarda ve antrepolarda fare öldürme ameliyesi yapmak için 
ihtisas sahibi ve kâfi adedde memurlar ile teçhizat bulundurulması; 

v - Kemirici hayvanlar taharri ve muayene için daimî bir teşkilât bulunması. 
' tavsiye olunur. 

Antrepilarda dokların mümkün olan hudud dairesinde, fare barınmasına müsaid olmıyacak suret
te «rat - proof» olmaları ve limanın lâğım şebekesinin şehir şebekesinden ayrı olması dahi tavsiye 
edilir. 

Elli ikinci madde 

Hükümetler kendi memleketlerinin limanlarına veya sahillerine uğrajnaksızın kendi kara suların
dan [1] geçen gemilerin sıhhî muayenesinden tevakki edeceklerdir. 

Her hangi bir sebebden dolayı gemi bir limanda veya sahilde tevakkuf ederse beynelmilel muka
velelerin hududu dahilinde o limanm veya sahilin aid olduğu memleketin kanun ve nizamlarına tâbi 
olacaktır. 

Elli üçüncü madde 

Bu mukavelenamede nazarı dikkate alınan hastalıkların intişarını kolaylaştıracak surette sıhhî 
şartları istisna kabilinden fena olan her gemi bilhassa izdihamlı gemiler hakkında hususî tedbirler 
ittihaz edilebilir. 

Elli dördüncü madde 

Bu mukavelenamenin hükümlerine tevfikan limanın makamı tarafından hükmedilen mecburi
yetlere tâbi olmak istemiyen her gemi tekrar denize açılmakta serbesttir. Bununla beraber o ge
minin ticaret eşyasını, gemi tecrid edilmek ve eşya mukavelenamenin 2 nci faslının ikinci kısmında 
gösterilen tedbirlere tâbi olmak şartile, tahliye etmesine müsaade verilebilir. 

Gemiden çıkmak isteyen yolcuların dahi sıhhat makamı tarafından hükmedilen tedbirlere tâbi 
olmaları şartile çıkarmasına müsaade olunabilir. Gemi tecrid edilmiş-halde kalarak yakacak, 
yiyecek ve su dahi alabilir. 

Elli beşinci madde 

Her Hükümet kendisinin, evvelce ilân edilmesi ve rüsumu, mutedil olması icabeden, yalnız bir ve 
ayni sıhhî tarifesi bulunacağını teahhüd eder. Bu tarife limanlarda millî bayrak ve ecnebî bayrak
lar arasında fark gözetilmeksizin bilûmum gemilere ve ayni şartlar dahilinde millî ve ecnebî teba-
ya tatbik olunacaktır. 

Elli altıncı madde 

Beynelmilel kabotaj yapan gemiler, alâkadar memleketler arasında müşterek itilâflar ile tekarrür 

[1] Kara suları tabifi tamamen hukukî manada anlaşılmalıdır. Bu tabirde Süveyş, Panama ve Kiel 
kanalları dahil değildir. 

( S. Sayısı : 4 ) 



— 24 — 
ettirilecek hususî bir usule tâbi olacaklardır. Bununla beraber bu mukavelenamenin 28 nci madde
sindeki hükümler onlar hakkmda her halde kabili tatbik olacaktır. 

Elli yedinci madde 

Hükümetler, kendi vaziyetlerinin hususiyetini nazarı dikkate alarak, bu mukavelenamenin gös
terdiği sıhhî tedbirlerin tatbikini daha müessir ve daha az zahmetli kılmak üzere kendi aralarında 
hususî itilâflar aktedebilirler. Bu itilâfların metinleri Beynelmilel Hıfzıssıhha Ofisine tebliğ oluna
caktır. 

Altıncı kısım 

Kara hududunda tedbirler - Yolcular. Şimendiferler - hudud mıntakaları - şehir yolları 

Elli sekizinci madde 

Kara hududunda müşahede vaz edilmemelidir. Bu mukavelenamede nazarı dikkate alınmış olan 
hastalıklar hususatında, yalnız bu hastalıkların arazını gösteren kimseler hududda alıkonulabilir-
ler. Bu prensib her memleketin lüzumunda hududunun bir kısmını kapamak hakkına mâni olamaz. 
Hudud üzerinde münakalâta müsaade edilecek mahaller tayin olunacak ve bu takdirde, o suretle 
bildirilmiş olan mahallerde usulü dairesinde mücehhez sıhhî istasyonlar tesis olunaaaktır. Bu tedbir
ler alâkadar komşu memlekete derhal bildirilmelidir. Bu maddenin hükümlerine muhalif olarak, 
rievî vebaya musab bir hasta ile temasda bulunmuş olan kimseler kara hududunda muvasalâtın
dan itibaren yedi gün geçmiyecek bir müddet zarfında müşahede altında olarak alıkonulabilirler. 
Lekelihummaya musab bir hasta ile temasda bulunmuş olan kimseler bitlerden temizleme ameli
yesine tâbi tutulabilirler. 

Elli dokuzuncu madde 

Bulaşık bir mıntakadan gelen trenlerde yolcuların sıhhî halleri noktai nazarmdan yolda şimendü-
fer memurları tarafından nezarete tâbi tutulmaları lâzımdır. 

Tübbî müdahale yolcuların muayenesile hastalara ve lüzum varsa hastaların muhitinde bulunan
lara yapılacak ihtimamlara münhasır kalır. Tıbbî muayene icra edildiği takdirde yolcuları mümkün 
mertebe az müddet alıkoymak için bu muayenenin imkân derecesinde gümrük muayenesile bir za
manda yapılması lâzımJgelir. 

Altmışıncı madde 

S a n hummanın bulunduğu memleketlerde işleyen şimendifer arabaları Stegomyianm nakline 
mümkün olduğu kadar az müsaid olacak surette tertib edilmelidir 

Altmış birinci madde 

Bu mukavelenamenin 10 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında zikredilen şartlar dâhilinde bulunan 
bir mıntakadan gelen yolcular varacakları yerlere vasıl olunca muvasalat tarihinden itibaren veba 
hastalığından altı günü, kolerada beş günü, sarı hummada altı 'günü, lekeli hummada on iki günü, 
çiçekde on dört günü geçmiyecek bir müddet zarfında sıhhî nezarete tâbi tutulabileceklerdir. 

Altmış ikinci madde 

Hükümetler evvelki hükümleri kale almıyarak müstesna hallerde sıhhî vaziyetleri kâfi derecede 
emniyetli bulunmıyan bazı kimseler ve bilhassa cemaat halinde seyahat eden veya hududdan geçen 
kimseler hakkında, bu mukavelenamede gösterilen hastalıklar noktai nazarından hususî tedbirler it-
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tihaz etmek hakkını muhafaza ederler. Bu fıkranın hükümleri 21 nci maddede gösterilen hükümler 
müstesna olarak muhacirlere kabili tatbik değildir. ]_ 

Bu tedbirler, hudud üzerinde mevzubahs kimselerin nezarete ve icabında müşalbedeye itâbi -tatul-
malannı, tıbbî muayeneyi, dezenf eksiyonu, haşere itlâfmı ve aşı tatbikini temine müsaid olacak su
rette shhî mevkiler tesisini ihtiva edebilir. 

Bu müstesna tedbirler, hem hudud memleketler arasmda mümkün olduğu kadar hususî itilâflarla 
tanzim edilmelidir. 

Altmış üçüncü madde 

Yolcuların, posta ve zatî eşyanın nakline tahsis edilmiş olan arabalarla ticaret eşyası vagonları 
hududda tevkif olunamazlar. Bununla beraber bu arabalardan biri bulaşmış olur, yahud içerisinde 
vebaya, koleraya, lekeli humma veya çiçeğe smusabltir Tıasta oturmuş olursa bu araba her hastalık 
vakası için bildirilen toruma tedbirlerine tâbi tutulmak âçin lüzumu kadar müddetçe rfcevkid: oluna
caktır. 

Altmış dördüncü madde 

Demiryolları ve posta memurlarının hududu geçmesine taallûk eden tedbirler alâkadar .daire'le 
rin salâhiyeti dahilindedir. 

Bu tedbirler vazifeye sekte vermiyecek surette tanzim edilmelidir. 

Altmış beşinci madde 

Hudud üzerinde münakalâtın ve bu münakalâta müteallik meselelerin tanzimi, bu mukavelename
nin hükümlerine tevfikan hem hudud memleketler arasında aktedüecek hususî itilâflara bırakılmıştır. 

i 

Altmış altıncı madde 

Göllerin ve nehir yollarının sıhhî usullerini hususî itilâflarla tanzim etmek nehirleri bulunan 
memleketler Hükümetlerinin kendilerine aittir. ' 

IKÎNCÎ BAB 

Süveyş kanalına ve hemhudud memleketlerle mahsus hükümler 

Birinci kîsım 

Şimaldeki bulaşık limanlardan gelerek Süveyş kanalının medhaline veya Mısır limanlarına va
sıl olan alelade gemilere aid tedbirler > 

Altmış yedinci madde 

Avrupada yahud Akdeniz veya Karadeniz havzasında kâin ve vebaya yahud koleraya %alaşık 
bir limandan gelerek Süveyş kanalından geçmek isteyen alelade ve salim gemiler karantina alrtm-
da geçmek müsadesini alırlar. 

Altmış sekizinci madde 

Mısır sahiline yanaşmak isteyen alelade salim gemiler İskeaderiyede yahud Börtsaidde tevak
kuf edebilirler. 

Geminin hareket ettiği liman veba ile bulaşık ise 27 nci madde tatbik olunur. 
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Geminin hareket ettiği liman kolera ile bulaşık ise 33 ncü madde tatbik olunur. 
Limanın sıhhat makamı gerek gemi içerisinde, gerek bir karantine mevkiinde nezaret yerine 

müşahede tedbirini ikame edebilir. 

Altmış dokuzuncu madde 

Avrupada yahud Akdeniz ve Karadeniz sahillerinde kâin ve vebaya yahud koleraya bulaşık bir 
limandan gelerek Mısır limanlarından birine yanaşmak veya Süveyş kanalını geçmek isteyen bu
laşık veya şüpheli gemilerin,tâbi oldukları tedbirler bu mukavelename hükümlerine tevfikan Mısır 
Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisi tarafından tayin edilecektir. 

Yetmişinci madde 

Mısır Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisi tarafından yapılmış olan nizamname, bu muka
velenamenin hükümlerine tevfik edilmek üzere, mümkün olduğu kadar yakın bir zamanda tadil 
edilecektir. Bu nizamnamenin icra edilebilmesi için Mısır Sıhhiyei bahriye ve karantina mecli
sinde temsil edilen muhtelif Hükümetler tarafından kabul edilmiş olması lâzımdır. Nizamname, 
gemilere, yolculara ve ticaret eşyasına konulan usulü tesbit edecektir. Nizamname her mevkie tah
sis olunacak tabiblerin asgari adedi ile bunların ve Mısır Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisi
nin emrinde olarak vikaye tedbirlerine nezaret ve bu tedbirlerin icrasını temin ile mükellef bil
ûmum memurların sureti tayinlerini, maaşlarını ve vazifelerini tayin edecektir. 

Bu tabibler ve memurlar, Mısır Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisi tarafından reis vasıtasile 
Mısır Hükümetine bildirilirler. 

İkinci hısım 

Bahriahmerde tedbirler 

A - Cenubdan gelerek Bahriahmer limanlarına vâsıl olan yahud Akdenize doğru giden alelade 
gemiler hakkında tedbirler 

' •'• •-:'••• Yetmiş birinci madde 

Birinci faslın bulaşık, şüpheli, yahud salim gemilerin sureti tasnifine ve bunların tâbi ola
cakları usule müteallik olan umumî hükümlerinden başka, aşağıdaki maddelerin havi olduğu hu
susî hükümler dahi cenubdan gelerek Bahriahmere dahil olan gemilere tatbik olunur. 

Yetmiş ikinci madde 

Salim gemiler: Salim gemiler Süveyş kanalından karantina altında geçebilirler. 
Gemi, Mısır sahiline yanaşacak ise: 
a - Hareket ettiği liman veba ile bulaşık ise gemi tam altı gün seyahat etmiş olmalıdır. Aksi tak

dirde karaya çıkan yolcularla mürettebat altı gün tamam oluncaya kadar nezarete tâbi olurlar. 
Tahmil ve tahliye ameliyatına, farelerin karaya çıkmasına mâni olmak için lâzım olan tedbirler 

nazarı itibare alınarak, müsaade olunur. 
b - Haraket ettiği liman kolera ile bulaşık ise, gemi serbest pratika alabilir. Fakat geminin bulaşık 

limandan hareketinden beri tam beş gün geçmemiş olduğu takdirde, karaya çıkan yolculardan ve mü
rettebattan her biri bu müddetin hitamına kadar nezarete tâbi olacaktır. 

Limanın sıhhat makamı lüzum gördüğü takdirde, nezaret yerine gerek gemide, gerek bir karan
tina istasyonunda müşahedeyi ikame edebilir. Her halde sıhhat makamı lüzum göreceği bakteriyoloji 
muayenelerini icra edebilecektir. 
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Yetmiş üçüncü madde 

Şüpheli gemiler: — Tabibi bulunan gemiler, sıhhat makamınca kâfi teminatı haiz bulunduğu ad-
dedilirse, Süveyş kanalından, 70 nci maddede gösterilen şartlar dahilinde karantina altında geçmeğe 
müsaade alabilirler. 

Gemi Mısır sahiline yanaşacak ise: 
a- Veba hastalığı mevzubahs ise, 26 nci m ciddinin tedbirleri tatbik olunur. Fakat nezaret yerine 

• müşahede konulabilir. 
b - Kolera hastalığı mevzubahs ise, 31 nci maddenin tedbirleri nezaret yerine müşahede konulabil-

mek kaydi ihtiyatisi ile, tatbik olunur. 

Yetmiş dördüncü madde 

Bulaşık gemiler: A - Veba: 25 nci maddede tayin olunan tedbirler tatbik olunur. İntan tehli
kesi bulunduğu halde gemi (Uyunu Musa) da, yahud limanın sıhhat makamı tarafından gösterilecek 
diğer bir mevkide demirlemeğe mecbur edilebilir. 

Nizamî müddet tamam olmamış ise o limanın sıhhat makamı mümkün görür ise, müddetin hita
mından evvel karantina altmda geçmeğe müsaade olunabilir. 

b - Kolera 30 ncu maddede tayin olunan tedbirler tatbik olunur. Gemi (Uyunu Musa) da yahud 
diğer bir mevkide demirlemeğe mecbur edilebilir ve gemide vahim bir salgın bulunduğu takdirde, aşı 
yapmak ve lüzumunda hastalar tedavi edilmek üzere, Tur limanına sevkolunabilir. 

Geminin Süveyş kanalından geçmesine ancak geminin, yolcuların ve mürettebatın artık tehlikeli 
olmadıklarına sıhhat makamlarınca kanaat getirildikten sonra müsaade olunur. 

B - Haç zamanında Hicazın bulaşık Umanlardan gelen alelade gemiler hakkında tedbirler 

Yetmiş beşinci madde 

Mekke haccı zamanında Hicazda veba veya kolera bulunduğu takdirde Hicazdan veya Bahriah-
merin Arabistan sahilinin diğer her hangi bir kısmından, hacı yahud • mümasili kafileler bindir-
meksizin, gelen ve seyahatleri müddetince içerlerinde şüpheli bir arıza zuhur etmemiş olan gemiler, ale
lade şüpheli gemiler sınıfına dahil olur. ' 

Bu türlü gemiler o smıfdan gemilere mevzu tedbirlere ve muameleye tâbi tutlurlar. 
Bu gemiler Mîsıra gidiyorlar ise, Mısır Sıhhiye i Bahriye ve Karantina Meclisi tarafından .gösteri* 

len bir Sıhhat müessesesinde, irkâb tarihinden itibaren kolera için beş gün, veba için altı gün 
müşahedeye tâbi tutulabilirler. Bundan maada, o gemiler şübheli gemiler için konulan mevzu bil
cümle tedbirlere (dezenfeksiyon ve sair ey e) tâbi olurlar ve ancak tıbbî muayeneye müsaid bir ne
tice verdikten sonra serbest pratika alırlar Bu gemilerin seyahatleri esnasında şüpheli arızalar zu
hur etmiş ise, (Uyunu Musa) da müşahedeye konulacağı ve müşahedenin kolera için beş gün, veba 
için altı gün olacağı malûmdur. 

Üçüncü kısım 

Nezaret keyfiyyetinin teşkilâtı '...'••' > 

Yetmiş altıncı madde 

Süveyşe vâsıl olan her gemiye karşı nizamnamelerle konulan tıbbî muayene, kanalı geçmek is
teyen gemiler de elektrik ile tenvir edilmişler ise ve Uman Sıhhat makamı tenvir şartlarının kafi 
olduğuna emniyet hâsıl ederse, geceleyin dahi icra edilebilir. Süveyş kanalı dahilinde ve karanti-
ne müesseselerinde tatbik .olunan vikaye tedbirlerinin icrasını ve sıhhî nezareti temin için bir sıh

hat gardiyanları heyeti memur edilir. Gardiyanlar kuvyei umumiye memurları sıfatı ile sıhhî ni
zamlara muhalif hareket vukuunda kanunu tatbik etmek hakkını haiz bulunurlar. 
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Dvrdüneü kısım 

Süveyş kanalından karantina altında geçiş 

Yetmiş yedinci madde 

Süveyi$ limanı. sıhhat makamı karantina altında geçiş müsaadesini verir. Mısır sıhhiyei bahriye 
ve karantina meclisi keyfiyetten derhal haberdar edilir. Şüpheli vakalarda karar bu meclis tarafın
dan- verilir. 

Yetmiş sekizinci madde 

Bundan evvelki maddede gösterilen müsaade verilince gemi süvarisinin ilk tavakkuf edeceği is
kele olarak gösterdiği liman ile son varacağı limanın makamlarına telgrafnameler gönderilir. Bu 
telgraf namelerin ücreti gemi tarafından (tesviye olunur. 

Yetmiş dokuzuncu madde 

Süvarinin bildirdiği hattı seyri terkederek, lüzumsuz yere başka memleketlerin limanlarından bi
rine giden gemilere karşı her memleket cezaî hükümler koyacaktır. Mücbir sebeblerden ve zarurî te-
va&ümflarctan müfeevellid haller istisna edilecektir. 

Sekseninci madde 

İstintak esnasında süvari, gemisinde mürettebatdefterinde yahud buna mahsus sicilde kayidli bu
lunmayan, yeeli (yani Avrupalı olmayan) ateşçi mürettebat veyahud ücretli her hangi hizmetçiler 
bulunub bulunmadığını beyan etmekle mükelleftir. Aşağıdaki sualler, Süveyşe cenubdan gelen bilû
mum gemilerin süvarilerine bilhassa sorulur. Süvariler bu eevaJblara yemin ile yahud katği beyanat 
şeklinde sevab vereceklerdir. 

«Müretteba* defterinde yahud mahsus sicilinde mukayyed bulunmayan ateşçiler, yahud diğer 
hizmet adamları gibi yardımcılarınız yar mıdır? Bunların milliyetleri nedir? Bunları nerelerden 
gemiye aldınız?). 

Sıhhiye tabibleri bu yardımcıların mevcudiyetini kanaate kâfi derecede tahkik etmeğe ve ara
larında; eksik zuhur ettiği takdirde ademi mevcudiyetin sebeblerini dikkatle aramıya mecburdurlar. 

Seksen birinci madde 

En ar bir sıhhiye memuru ile iki sıhhiye gardiyanı gemiye çıkarlar. Bunlar Portsaide kadar 
gemide kalırlar. Bunlarm vazifeleri ihtilâtlara mani olmak ve kanaldan geçiş esnasında konulan 
tedbirlerin icrasına nezaret etmektir. 

Seksen ikinci madde 

Süveyş kanalından geçerken her nevi yolcu veya ticaret eşyası tahmil ve tahliye yahud aktar
ma etmek memnudur. 

Seksen üçüncü madde 

Karantina altında transit olarak geçen gemiler Süveyşten Portsaide kadar olan veya bunun 
aksi istikametteki mesafeyi durmaksızın geçmeğe mecburdurlar. 

Gemi karaya oturduğu veya zarurî olarak tevakkufa mecbur olduğu hallerde lüzum görülen 
ameliyeler gemideki müstahdemler- tarafından ve Süveyş kanalı şirketi memurları ile her türlü 
ihtilâttan tevakki edilmek suretile icra olunur. 
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Seksen dördüncü madde 

Asker nakleden ve karantina altında transit olarak geçen şüpheli veya bulaşık gemiler kanalı 
yalnız gündüz geçmek mecburiyetindedirler. Bunlar geceyi kanalda geçirmeğe mecbur oldukları 
takdirde Timsah gölünde, yahud Büyükgölde demirlerler. 

Seksen beşinci madde 

Karantina altında transit olarak geçen gemilerin, 82 nci ve 86 ncı maddelerde gösterilen hal
ler müstesna olmak üzere Portsaidde durmaları memnudur. 

İaşe muameleleri gemilerin kendi vasıtalarile yapılmalıdır. 
Tahmil işlerinde istihdam edilmiş yahud gemiye çıkmış olan kimseler karantina dubası üzerinde 

tecrid olunurlar. Bu kimseler nizamî tedbirlere tâbi olurlar. 

Seksen altıncı madde 

Karantina altında transit olarak geçen gemilerin Süveyşte veya Portsaidde kömür veya pet
rol almaları zarurî olduğu takdirde bu gemiler bu ameliyeyi tecrid ve sıhhî nezaret hususunda 
lâzım ve Mısır Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisi tarafından bildirilecek olan teminat altında 
icra etmelidirler. Kömür alırken müessir bir nezaret tesisi ve içerisindeki insanlarla her türlü tema
sın menedilmesi mümkün olan gemiler için kömür alma ameliyesinin liman amelesi vasıtasile ic
rasına müsaade olunabilir. Geceleyin ameliye mahalli elektrik ziyasile iyice tenvir edilmelidir. 

Seksen yedinci madde 

Kılavuzlar, elektrikçiler, şirketin memurları ve sıhhiye gardiyanları Portsaidde limanın hari
cinde ve menderekler arasında gemiden çıkmalıdırlar. Oradan doğruca karantina dubasına, sevko-
lunarak burada lüzum görülen tedbirlere tâbi tutulurlar. 

Seksen sekizinci madde 

Aşağıda tayin edilen harb gemileri, Süveyş kanalından geçmek için aşağıdaki hükümlerden istir 
fade ederler: 

Bu gemiler: 
a - Gemide gerek hareket esnasında ve gerek seyahat esnasında vebadan yahud koleradan hiç bir 

vaka olmadığını; 
b - Gemide mevcud kimselerin istisnasız olarak hepsi, ve Mısır limanına muvasalâttan on iki saat

ten haha az bir zaman evvel dikkatli bir surette muayene edildiklerini ve bu muayene neticesinde 
o hastalıklardan hiç biri görülmediğini; 

Mübeyyin gemi tabibleri tarafından verilecek ve gemi kaptanı tarafından tasdik olunacak, ye
min ile müeyyet veyahut katğî beyanat şeklindeki bir şahadetname üzerine sıhhat makamı tarafından 
salim olarak tanılacaklardır. 

Bu gemiler tıbbî muyeneden istisna edilerek derhal serbest pratika alırlar. 
Bununla beraber karantine makamı lüzum gördükçe her defa harb gemilerinde kendi memurları 

vasıtasile tıbbî muayene yaptırmak hakkını haizdir. 
Şüpheli veya bulaşık harb gemileri meri nizamlara tâbi tutulurlar. 
Yalnız saffıharb gemileri harb gemisi addolunur. Nakliye gemileri, hastane gemileri alelade ge

miler smıfına girerler. 

Seksen dokuzuncu madde 

Mısır Sıhhiyei Bahriye ve Karantine Meclisi, bulaşık memleketlerden gelen posta çantalarile 
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alelade yolcuların karantine katarları içerisinde demiryolu vasıtasile Mısır toprağından- transit 
olarak geçmesini tanzim etmeğe mezundur. 

Beşinci hısım 

Basra körfezinde tatbik olunacak sıhhî usul 

Doksanıncı madde 

Bu mukavelenamenin birinci babının neticesi olan sıhhî usul Basra Körfezi dahilindeki seyrise-
fain hakkında limanların sıhhat makamları tarafından, gerek hareket esnasında gerek muvasalâtta, 
tatbik olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ BAB 

Hacca müteallik mahsus hükümler 

Birinci fasıl 

Umumî kaideler 

Doksan birinci madde 

13 ncü maddenin hükümleri, Hicaza veya Irak Kırallığına gidecek ve bir hacı vapuruna irkâb 
edilecek olan şahıslar ve eşya hakkında, irkâb limanı salim olsa dahi, tatbik olunur. 

Doksan ikinci madde 

Limanda veba, kolera veya diğer bir salgın hastalık vakaları bulunduğu vakit irkâb ameliyesi, 
ancak grup halinde toplanan şahıslardan hiç birinin bu hastalıklardan birine musab olmadığına 
kanaat veren bir müşahedeye tâbi tutulduktan sonra icra edilir. 

Şurası mukarrerdir k i : Bu tedbirin icrası hususunda her Hükümet mahallî ahval ve imkânı na
zarı dikkate alabilir. 

Kolera olduğu zaman, irkâb mahallinde sıhhî daire tabibi tarafından kolera aşısı yapılmasını 
kabul edecek olan kimseler, aşı esnasında yalnız tıbbî muayeneye tâbi olacaklardır. Bu kimseler 
geçen fıkrada gösterilen müşahededen muaf olacaklardır. 

Doksan üçüncü madde 

Hacıların gidib gelme biletleri bulunması yahud avdet için. kâfi bir meblâğı tevdi etmiş olma
ları ve ahval müsaid ise, haccı ifa için, muktazi vasıtalara malik bulunduklarını isbat eylemeleri 
lâzımdır. 

Doksan dördüncü madde 

Uzun mesafelerden hacı nakletmek için yalnız makine ile hareket eden gemilere müsaade verilir. 

Doksan beşinci madde 

Bahriahmerde kabotaj yapan ve «kabotaj seferleri» tâbir olunan kısa mesafeli nakliyata tahsis 
olunan hacı gemileri Mısır Sıhhiyei Bahriye ve Karantina Meclisi tarafından neşrolunan mahsus 
bir nizamnamede münderiç hükümlere tâbi olurlar. 
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Doksan altıncı madde 

Aralarında yüksek mevkilerde bulunan hacıların dahi dahil olabileceği alelade yolcularından 
mâada, gayri safî yüz tonilâtosu başına birden daha az nisbette hacı irkâb etmiş olan gemiler hacı 
gemisi addolunmazlar. 

Bu muafiyet yalnız gemiye aiddir, içerisinde bulunan hacılar hangi mevkide olursa olsunlar bu 
mukavelenamenin hacılar hakkında gösterdiği bilcümle tedbirlere tâbi olurlar. 

Doksan yedinci madde 

Sıhhat makamının tercihine göre ya gemi süvarisi yahud Seyrisefain Şirketinin acentesi, hacı
lardan istenilecek sıhhat resimlerinin hepsini tediye ile mükellef tutulur. Bu resimler bilet fiatları 
içinde dahil olmalıdır. 

Doksan sekizinci madde 

Sıhhî istaysonlara çıkarılan veya oralardan irkâb edilen hacıların, gemiden çıkarıldığı nokta
larda, aralarında mümkün olduğu kadar hiç bir temas bulunmamalıdır. 

Gemilerden çıkarılan hacılar kamplarda, mümkün olduğu kadar az kalabalık gruplar halinde 
ayrılmalıdır. 

Bu hacılara gerek mahallinde bulunan ve gerek taktir ile elde edilen iyi bir içme suyu temin 
edilmek lâzımdır. 

Doksan dokuzuncu madde 

Hacıların beraberlerinde götürdükleri yiyecek maddeleri, sıhhat makamınca lüzum görülürse 
imha olunur. 

ikinci fasıl 

Hacı gemileri - Sıhhî tertibat 

Birinci hısım 

Gemilerde matlub umumî şartlar 

Yüzüncü madde 

Hacıları entrepont'da yani (ambarların yolcu konulan en üst katında) iskâna gemi müsaid ol
malıdır. Gemide mürettebata tahsis olunan sahadan başka, irtifaı lâakal 1,80 metre yani takriben 
6 İngiliz kadem olması lâzımgelen yolcu ambarında kaç yaşında olursa olsun her ferd için birbuçuk 
metre murabbaı, yani 16 kadem murabbaı sathında bir yer bulunması muktazidir. Entrepontlarm 
(Yolcu ambarlarının) su kesimi 'altında bulunan ilk kısmının altında hacıları iskân etmek memnu
dur. 

Tecdidi hava müessir surette temin edilmeli ve ambarların birinci katı altında tecdidi hava mi
haniki vasıta ile yapılmalıdır. 

Bu hacılara tahsis edilen bütün bu sahadan mada ve üst güvertede kuruJub sökülebilen hastaha-
nelere, mürettebata, duşlara, helalara, gemi hizmetlerine tahsis edilen yerler hariç olmaik üzere kaç 
yaşında olursa olsun her ferd için üst güvertede lâakal 0,56 metre murabbamda yani 6 ingiliz ka
dem murabbaında serbest bir saha bulunmalıdır. 
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Yüz birinci madde 

Güverte üzerinde görünmiyecek surette mahaller tefrik edilmeli ve bu mahallerin kâfi mikdarı 
münhasıran kadınların istimaline tahsis olunmalıdır. 

Bu mahallerde, geminin demirlemiş olduğu zamanlarda bile, hacıların ihtiyaçları için daima deniz 
suyu temin edecek veçhile tazyik ile su veren musluklar veya duşlarla mücehhez borular buluna
caktır. 

Her 100 veya yüzün küsuru hacı için bir musluk veya bir duş olacaktır. 

r Yüz ikinci madde 

Gemide mürettebata mahsus helalardan başka su tertibatlı veya birer musluk ile mücehhez hela
lar bulunmalıdır. Münhasıran kadınlar için ayrı helalar tahsis edilmelidir. 

Helalar 100 de veya 100 ün küsurunda 2 nisbetinde olmalıdn. ' 
Ambar içerisinde helalar tesis edilemez. 

Yüz üçüncü madde 

Gemide hacıların kendi yemeklerini pişirmelerine mahsus iki mahal bulunmalıdır. 

Yüz dördüncü madde 

Hastaların iskânı için, emniyet ve temizlik bakımından iyi şartları haiz, (Revir) mahalleri tah
sis olunmalıdır. Bu mahaller üst güvertede kâin olmalıdır, Meğerki Sıhhat makamının fikrine na
zaran başka bir yerde aynı derecede sıhhî tesisatın kurulması mümki}n ola. 

Revir mahalleri, kabili intikal hastalıklara tutulmuş hastaların ve onlarla temasda bulunmuş 
kimselerin, hastalıklarına göre, teerid edilmelerine müsaid olacak surette hazırlanmalıdır. 

Kurulub sökülebilen nevileri de dahil olmak üzere revir mahalleri her bir hasta için 3 metre 
murabbaı yani 32 kadem murabbaı isabet edecek veçhile gemiye irkâb edilen her 100 veya 100 ün 
feüşuru hacı başına 4 hastayı kabul edebilecek bir vüsatda olmalıdır. 

Yüz beşinci madde 

Her gemide ilâçlar, muzaddı teaffün maddeler ve hastaların tedavileri için muktazi malzeme bu
lunmalıdır, Bu kabîl gemiler için her Hükümet tarafından yapılmış olan nizamlarda ilâçların nevi 
ve mikdarı tayin edilmelidir. Her gemide, bunlardan başka, muktazi muafiyet âmilleri, bilhassa 
koleraya ve çiçeğe karşı aşılar bulunmalıdır. Hacıların tedavileri ve ilâçları meccani olmalıdır. 

Yüz altıncı madde 

Hacı irkâb eden her gemide, hacıların azimet seyahati için rakib oldukları ilk limanın aid bu
lunduğu Hükümet tarafmdan kabul edilmesi lâzımgelen muntazam diplomalı bir tabib bulunma
lıdır. Geminin taşıdığı hacıların adedi bini geçince gemiye ayni şartları haiz ikinci bir tabib alın
malıdır. " 

Yüz yedinci madde 

Süvari, geminin görülebilecek ve alakadarlarca yanaşılabilecek yerine, irkâb edilecek hacıların sa
kin oldukları memleketlerin başlıca lisanlarile yazılmış ve aşağıdaki hususları havi ilânlar koydur
makla mükelleftir: 

1 * Geminin gideceği yer; 
2 - Biletlerin fiatı: 
3 - Hacıların çıktıkları memleketin nizamlarına tevfikan her hacıya tahsis olunan bir günlük su 

ve yiyecek nafakası (Ration); 
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4 - Günlük tayinata dahil olmayan ve bedeli ayrıca tediyesi ioab eden yiyecek maddelerinin 

tarifesi; 

Yüz sekizinci madde i 

Hacıların büyük bagaj eşyası geminin ambarına konularak üzerlerine numara vazolunur. Hacı
lar yanlarında ancak kendileri için en lüzumlu olan eşyayı bulundurabilirler. Her Hükümet tarafın
dan kendi gemileri için tanzim ettiği nizamnamelerde bu eşyanın, nevi, mikdar ve ebadı tayin olu
nur. 

Yüz dokuzuncu madde 

Bu babın birinci ve ikinci (1) nci, (2) nci, (3) ncü kısımlar fasılları ile 3 ncü faslının ihtiva et
tikleri hükümlerin hulâsaları geminin mensub olduğu milletin lisanile ve irkâb olunacak hacıların 
sakin oldukları memleketin başlıca lisanlarile bir nizamname tarzında yazılarak haeı nakleden her 
geminin her güvertesinde ve yolcu ambarında görülebilecek ve yaklaşılabilecek bir yere asılacaktır. 

' îkinci kısım •• •:•* "•'-' 

Hareketten evvel alınacak tedbirler 

Yüz onuncu madde 

Her hacı gemisinin süvarisi, yahud süvari yoksa geminin sahibi veya acentası hareketten lâakal 
üç gün evvel, hacı irkâb etmek niyetinde bulunduğunu hareket limanının salâhiyet sahibi makamına 
bildirmekle mükelleftir. Uğranılan iskelelerde, heı* hacı gemisinin süvarisi yahud onun yerine sahibi 
veya acentası geminin hareketinden on iki saat evvel ayni ihbarı yapmakla mükelleftir. Bu ihbar ge
minin mutasavver bulunan hareket günü ile gideceği mahalli göstermelidir. 

Yüz on birinci madde , 

Bundan evvelki maddede gösterilen ihbarı müteakib, salâhiyet sahibi makam, masraf lan süva- , 
riye aid olmak üzere, gemiyi teftiş ve mesaha ettirir. 

Süvarinin elinde kendi memleketinin salahiyetli makamı tarafından verilmiş bir mesaha şahadet
namesi var ise geminin yalnız teftişi ile iktifa olunur. Meğer ki mezkûr şahadetnamenin geminin ha
li hazırına artık tevafuk etmediğine dair şüphe hâsıl olsun. 

Yüz on ikinci madde 

Salâhiyet sahibi makam bir hacı gemisinin ancak, aşağıki hususat hakkında emniyet peyda ey
ledikten sonra hareketine müsaade verebilir. 

* a - Gemi mükemmelen temiz bir hale getirilmiş ve icabında fennî temizliğe (dezenfeksiyona) 
tâbi tutulmuş olduğuna; 

b - Geminin tehlikesizce seyahate çıkacak halde olduğuna, batmak, kaza yahud yangın tehlike
lerine karşı koyacak tesisat ve teçhizatı haiz bulunduğuna ve bilhassa, geminin merkezî makinesinden 
müstakil bir surette işleyebilecek mürsileli ve ahizeli telsiz telgrafla mücehhez olduğuna, kâfi adedde 
tahlisiye aletleri bulunduğuna, bundan başka geminin mürettebatının tamam olduğuna, tertibatı 
muvafık ve havadar olduğuna, güverteyi örtmeğe kâfi vüsat ve kalınlıkta tenteleri bulunduğu
na ve. gemide yolcuların sıhhat ve selâmeti için muzır olan veya muzır olabilen hiç bir şey mev-
cud olmadığına; 

c - Geminin ve mürettebatının erzakından başka, gemide münasib bir surette istif edilmeğe 
müsaid bir yerde, hacıların umumu için ve bütün seyahat müddetinee kâfi mikdarda ve hepsi iyi 
cinsten yiyecek ve yakacak bulunduğuna; 
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d - içilmek için alınan suyun iyi cinsten ve kâfi miktarda olduğuna, gemideki su kaplarının 

her türlü telvisattan masun ve kapalı ve su tevziatının yalnız musluklarla veya tulumbalarla ya
pılabilecek bir surette olduğuna (emzik denilen tevzi cihazları katiyen memnudur) ; 

e - Gemide, mürettebat dahil olduğu halde tekmil rakib olan şahıslar için, adam başına ve 
günde lâakal beş litre su hâsıl edebilecek bir taktir cihazı bulunduğuna; 

f - Gemide, hacıların rakib olduğu limanın sıhhat makamınca emniyet ve tesiri anlaşılmış bir 
dezenfeksiyon etüvü bulunduğuna; 

g - Gemi mürettebatı arasında sıhhiyei bahriye ve memaliki harre hastalıkları meselelerine müm
kün olduğu kadar vâkıf, hacıların azimet seyahati için rakib oldukları ilk limanın mensub ol
duğu Hükümet tarafından kabul /edilmiş diplomalı bir tabibi bulunduğuna, gemide 105 nci mad
deye tevfikan ilâçlar mevcud olduğuna; 

h - Geminin güvertesinin her türlü emtiadan ve fazla yer kaplayan eşyadan arî olduğuna; 
î - Geminin vaziyetinin bundan sonraki üçüncü kısımda yazılı tedbirlerin icrasına müsaid bu

lunduğuna. , 

Yüz on üçüncü madde 

Süvari, aşağıda bildirilen evrak elinde bulunmadıkça, hareket edemez: 
1 - Irkâb edilen hacıların adını ve cinsiyetini (erkek, kadın) ve gemiye irkâbına mezuniyet veri

len umum hacıların adedini mübeyyin ve salâhiye ttar makam tarafından vize edilmiş bir liste; 
2 - Geminin adını, milliyetini, tonilâtosunu, süvarinin ve tabibinin adlarını, gemiye rakib olan 

şahısların (mürettebat, hacılar ve sair yolcular) tam olarak sayısını, hamulenin nevini, hareket 
ettiği mahalli bildiren bir vesika; 

Salâhiyet sahibi makam mezkûr vesika üzerine nizamî adedin dolub dolmadığını ve dolmadı
ğı takdirde geminin müteakib iskelelerden irkâba mezun bulunduğu yolcuların mütemmim adedini 
işaret eder. 

Üçüncü kısım 

Sefer esnasında ittihaz edilecek tedbirler 

Yüz on dördüncü madde 

Hacılara mahsus güverte, seyrisefer esnasında fazla yer kaplayan eşyadan arî kalmalı ve gemi
ye rakib olan kimselere gece ve gündüz tahsis edilerek onların emrine meccanen amade bulunmalı
dır. 

Yüz on beşinci madde 

Her gün hacılar güvertede bulundukları esnada güverte araları dikkatle temizlenmeli ve kumla 
oğulmalıdır. 

Yüz on altıncı madde 

Yolculara tahsis edilen helalarla mürettebata mahsus helalar teiniz halde tutulmalı ve günde 
üç defa, lüzum var ise daha ziyade, dezenfekte edilmelidir. 

Yüz on yedinci madde 

Veba, koiera, dizanteri, yahud (revir) helasına gitmeğe mâni olacak diğer bir hastalık arazı gös
teren kimselerin ifragatı ve maddei gaitaları muzadı taaffün b(ir malılûlü havi kablar içerisinde 
toplanmialrdır. Bu kablar (revir) helalarına boşaltılır ve her defasında o maddeler atıldıktan son
ra halâlar ihtimam ile dezenfekte edilir. 
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Yüz on sekizinci madde 

Bundan evvelki maddede gösterilen hastalarla temasdabulunmuş yatak levazımı, halılar, elbise
ler derhal dezenfekte edilmelidir. Bilhassa mezkûr hastalara yaklaşan ve bulaşmış olmaları müm
kün bulunan kimselerin elbiseleri hakkında bu kaideye riayet edilmesi tavsiye olunur, 

Yukarıda bildirilen eşyadan kıymeti olmayanlar gemi bir liman veya kanal içerisinde değil ise -
denize atılır yahud ateşte imha olunur. Diğerleri gemi tabibinin nezareti altında dezenfekte edilme
lidir. 

Yüz on dokuzuncu madde 

104 ncü maddede gösterilen ve hastaların işgal etmiş olduğu mahaller hakkile ve muntazaman 
•temizlenerek dezenfeksiyone tâbi tutulur. 

Yüz yirminci madde 

Kaç yaşında olursa olsun her hacıya her gün için meccanen tahsis olunan içme suyunun mikdarı lâ-
akal beş litre olmalıdır. 

Yüz yirmi bi rinci madde ' 

içme suyunun evsafından şüphe edilirse veya gerek membanıda, gerek esnayi rahde, bulaşmış ol
mak imkânı hakkında şüphe var ise su kaynatılmalı yahud başka bir suretle takim edilmelidir, 
süvari daha iyi bir su tedariki mümkünolan ilk limanda evvelki suyu denize dökmekle, mükelleftir. 
Süvari bu suyu ancak su mahzenlerinin dezenfeksiyonundan sonra alabilecektir. 

Yüz yirmi ikinci madde ] 

Tabib hacıları muayene, hastalan tedavi ve gemide hıfzassıhha kaidelerine riayet 'edilmesine ne* 
zaret eder. Bilhassa : ' 

1 — Hacılara tevzi olunan yiyeceklerin iyi cinsden olduğuna, mikdarının taahhüdata muvafık bu
lunduğuna ve lâyikile ihzar edilmiş olduğuna emniyet getirmek, 

2 — 120 nci ımadednin su tevziine müteallik olan hükümlerine riayet edilmiş olduğuna emniyet 
getirmek; 

3 — İçme suyunun cinsinde şüphe varsa, 121 nci maddenin hükümlerini süvariye tahriren ihtar 
etmek; 

4 — Geminin daima temiz bir halde bulunduğuna ve bilhassa helaların 116 nci maddenin hüküm
lerine tevfikan temizlendiğine emniyet getirmek; 

5 — Hacıların ikamet eyledikleri mahallin temiz tutulduğuna ve kabili intikal hastalık vukuunda 
tathiratı fenniyenin 119 ncu maddeye tevfikan yapıldığına emniyet hâsd. etmek; 

6 — Seyahat esnasında vukua gelen bütün sıhhî hâdiseleri bir deftere kaydetmek ve geminin uğ
radığı veya vardığı limanlarda taleb üzerine bu defteri salâhiyet sahibi makama göstermekle mü 
kel lef t ir. 

Yüz yirmi üçüncü madde 

Vebaya, koleraya, yahud diğer intanî hastalıklara musab olan hastaların yanına yalnız onlara 
bakmağa memur olan kimseler girebilirler ve bu kimseler gemiye rakib olan diğer şahıslarla hiç 
bir türlü temasta bulunamazlar. , . • „ 

Yüz yirmi dördüncü madde 

Seyrüsefer esnasında vefat vukuunda süvari, geminin hareket eylediği limandaki makam tara-
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fından tasdik edilmiş olan cetvelde bulunan ismin karşısına vefatı işaret etmek ve bundan başka 
geminin seyrüsefer defterine vefat eden kimsenin adile, yaşını, nereden geldiğini, tabibin şahadet
namesine nazaran ölümün mucib olduğu zan edilen sebebi ve ölüm tarihini kaydetmek mecburi
yetindedir. 

Kabili intikal bir hastalıktan vefat vukuunda, cenaze evvelce muzadı taaffün bir madde ile ısla-
dılnuş bir kefene sarılarak denize atılır. 

1 Yüz yirmi beşinci madde 

Süvari, seyahat esnasında yapılmış olan bilcümle vikaye icraatının gemi defterine kaydedilmiş ol
masına nezaret etmeğe mecburdur. Bu defter geminin uğradığı veya vardığı limanlarda taleb vu
kuunda salâhiyet sahibi makama, gösterilir. 

Geminin uğradığı her limanda süvari, 113 ncü maddeye tevfikan tanzim edilmiş olan listeyi 
salâhiyet sahibi makama vize ettirmeğe mecburdur. Seyahat esnasında gemiden bir hacı çıkarıl
dığı takdirde süvari ihraç keyfiyetini hacının bu listedeki adı hizasına işaret etmek mecburiyetin
dedir. Gemiye binenler olduğu takdirde binen kimseler zikri geçen 113 ncü maddeye tevfikan salâ
hiyet sahibi makamın işaret edeceği yeni vizeden evvel, bu cetvele kayid olunmalıdır. 

Yüz yirmi altıncı madde 

Hareket limanından verilmiş olan sıhhî vesika seyahat esnasında tebdil edilmemelidir. Bu kai
deye riayet edilmediği takdirde gemiye bulaşık nazarile muamele edilebilir. 

Mezkûr vesika geminin tevakkuf ettiği her limanda sıhhat makamı tarafından vize edilir. Bu 
makam vesika üzerine: 

1 - Bu limanda gemiden çıkmış veya gemiye binmiş olan yolcuların adedini; 
2 - Deniz üzerinde vukua gelmiş ve gemiye rakib olan kimselerin sıhhat veya hayatına taallûk 

eden vakaları; 
3 - Geminin tevakkuf ettiği limanın sıhhî halini kaydeder. 

ı Dördüncü kısım 

Hacıların Bahriahmere muvasalâtında ittihaz olunacak tedbirler 

A - Cenubdan Hicaza doğru giden hacı gemilerine kabili tatbik sıhhî usul 

Yüz yirmi yedinci madde 

Cenubdan gelerek Hicaza giden hacı gemileri, evvelemirde Kamaran sıhhiye mevkiinde tevakkuf 
etmeğe mecbur olub aşağıdaki maddelerle tesbit olunan usule tâbi tutulurlar. 

Yüz yirmi sekizinci madde 

Tıbbî muayenedfen sonra salim addedilmiş olan gemiler, aşağıdaki ameliyeler icra edildikten son
ra serbest pratika alırlar: hacılar karaya çıkarılır; duş ile yıkanırlar yahud deniz banyosuna girer
ler ; kirli çamaşırları ve kullanılmış eşyalarile zatî eşyalarından sıhhat makamının takdirine naza
ran şüpheli addedilebilen kısmı dezenfeksiyona tâbi tutulur. Bu ameliyelerin müddeti, gemiden 
çıkmak ve gemiye binmek dahil olduğu halde, kırk sekiz saati geçmemelidir. Bu müddet tecavüz 
edilmemek şartile, sıhhat makamı lüzum gördüğü bakteriyoloji muayenelerini icra edebilir. 

Bu ameliyeler esnasında vebadan veya koleradan muhakkak veya şüpheli bir vaka görülmemiş ise, 
hacılar derhal gemiye tekrar irkâb edilecek ve gemi Ciddeye doğru hareket edecektir. Tıbbî muaye-
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neden sonra salim addedilmiş gemiler, aşağıdaki şartlar ifâ edilmiş ise, yukarıda gösterilen ameli
yelerden istisna edilir: 

1 - Gemide bulunan bilûmum hacılar koleraya ve çiçeğe karşı aşılanmışlar ise; 
2 - Bu mukavelenamenin hükümlerine tamamile riayet edilmiş ise; 
3 - Süvari ile gemi tabibinin, gemide ne harekette ne de seyrüsefer esnasında veba, kolera, çi

çek vakası olmadığı hakkındaki süvarinin ve gemi tabibinin beyanatından şüphe etmeğe mahal yok 
ise; 

Vebea için 27 nci maddenin, gemide bulunabilecek fareler hakkındaki hükümleri tatbik olunur. 

Yüz yirmi dokuzuncu madde 

içerilerinde, haçı irkâb edildikten sonra ilk altı gün zarfında veba vakaları zuhur etmiş veya mu-
tad hilafı fare telefatı görülmüş olan, yahud hareket esnasında kolera vakaları zuhur etmiş olub da 
beş gündenberi yeniden hiç bir kolera vakası görülmemiş olan şüpheli gemiler aşağıda gösterilen usu
le tâbi olurlar: 

Hacılar gemiden çıkarılır, duş ile yıkanırlar,yahud deniz banyosuna girerler, kirli çamaşırlarilc 
kullandıkları eşyadan ve zatî eşyalarından, sıhhat makamının takdirine nazaran şüpheli addolunabilen 
kısmı dezenfeksiyona tâbi tutulur. Gemide hastaların işgal etmiş oldukları yerler dezenfeksiyona 
tâbi tutulur. Bu ameliyelerin müddeti, gemiden çıkmak ve gemiye binmek dahil olduğu halde kırk 
sekiz saati geçemez. Bu müddet tecavüz edilmemek şartile, sıhhat makamı lüzum gördüğü bakteriyolo
ji muayenelerini icra edebilir. Bu ameliyeler esnasırda muhakkak veya şüpheli veba veyahud kolera 
vakası görülmemiş ise, hacılar derhal gemiye tekrar irkâb olunacak ve gemi Ciddeye doğru hareket 
edecektir. Veba için 26 nci maddenin, gemi içerisinde bulunabilecek farelere dair hükümleri tatbik 
olunur. 

Yüz otuzuncu madde 

Bulaşık olan yani içerilerinde veba veyahud kolera vakaları bulunan, yahud hacı irkâbını mü-
teakib altı günden ziyade bir müddet sonra içerilerinde veba vakaları, veyahud beş gündenberi 
kolera vakaları zuhur etmiş olan veyahud içerilerinde veba ile bulaşık fareler bulunmuş olan ge
miler aşağıdaki usule tâbi olurlar: 

Vebaya veya koleraya musab kimseler gemiden çıkarılarak hastanede tecrid olunurlar. Diğer 
yolcular gemiden çıkarılarak mümkün olduğu kadar az kimselerden mürekkeb gruplar halinde 
tecrid olunurlar. O suretle ki bir grup arasında veba veya kolera zuhuru takdirinde, grupların he
yeti umumiyesi o musab grupun akibetine iştirak vaziyetine maruz kalmasın. Mürettebatın ve yol
cuların kirli çamaşırları, elbiseleri ile gemi dezenfeksiyona tâbi tutulur. Bununla beraber, mahallî 
sıhhat makamı büyük eşyai zatiye ile ticaret emtiasının ihracına lüzum olmadığına ve geminin 
yalnız bir kısmının dezenfeksiyona tâbi olması icab edeceğine karar verebilir. 

Yolcular, bulaşıklığın koleradan yahud vebadan olduğuna nazaran, kamaran müessesesinde beş ya
hud altı gün kalırlar. Hacılar gemiden çıkarıldıktan sonra yeniden vakalar zuhur ederse, müşahede 
müddeti, en son vekanın tecridinden sonra, kolera için beş gün, veba için altı gün temdid olunur. 
Veba için, 25 nci maddenin gemi içerisinde bulunabilecek farelere müteallik hükümleri tatbik 
olunur. 

Bu ameliyeler ikmal edildikten sonra, gemi, hacıları tekrar irkâb ederek, Ciddeye sevkolunur. 

Yüz otuz birinci madde 

128 nci, 129 ncu, ve 130 ncu maddelerde gösterilen gemiler Ciddeye muvasalatlarında gemi içe
risinde tıbbî muayeneye tâbi olurlar. Netice mıüsaid ise gemi serbest paratika alır. 

Bilakis gemide, seyrüsefer esnasında yahud Ciddeye muvasalat zamanında tahakkuk etmiş ve-
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ba yahud kolera vakaları görülürse Hicaz Sıhhat makamı, 54 ncü maddedeki hükümlerin kaydı ' 
ihtiyatisi baki olmak üzere, lüzumu olan tedbirleri ittihaz edebilecektir. 

Yüz otuz ikinci madde 

Hacıları kabul etmeğe mahsus her sıhhiye mevkiinde malûmatlı, tecrübeli ve kâfi adedde me
murlar ile hacıların tâbi oldukları tedbirlerin tam bir surette tatbikini temin için muktazi bilcümle 
tesisat ve teçhizat bulunmak lâzımdır. 

B - Portsaidİ7i şimalinden gelerek Hicaza doğru giden Hacı gemilerine tatbik olunacak sıhhiye usulü 

Yüz otuz üçüncü madde 

Geminin hareket ettiği limanda ve ne de civarında veba ve kolera mevcud değil ise ve geminin 
seyrüseferi esnasında hiç bir veba yahud kolera vekası zuhur etmemiş ise gemiye derhal serbest pa-
ratika verilir. 

Yüz otuz dördüncü madde 

Geminin hareket ettiği limanda veya civarında veba veyahud kolera mevcud ise veyahud geminin 
seyrüseferi esnasında bir veba veyahud kolera vakası zuhur etmiş ise gemi Turda, cenubdan gelerek 
Kamaranda tevakkuf eden gemiler hakkında vazedilmiş olan usule tâbi tutulur. Ondan sonra gemi
lere serbest pratika verilir. 

Beşinci kısım 

Hacıların avdetinde ittihaz edilecek tedbirler 

A - Şimale doğru avdet eden hacı gemileri 

Yüz otuz beşinci madde 

Hicazın bir limanından yahud Bahriahmerin Arabistan sahilinin her hangi bir limanından ge-
lib Süveyşe yahud Akidenizin bir limanına gidecek olan ve içerisinde hacıları veya mümasili grupları 
hâmil bulunan her gemi 140 ilâ 142 nci maddelerde gösterilen tedbirlere tâbi tutulmak üzere Tura 
gitmeğe mecburdurlar. 

Yüz otuz altıncı madde 

Akabe limanında ihtiyacata kâfi bir karantina mevkii tesis edilinceye kadar, Hicazdan deniz ta-
rikile Akabeye giden hacılar Ukbede karaya çıkmazdan evvel Turda, lüzumu olan karantina tedbir
lerine tâbi olacaklardır. 

Yüz otuz yedinci madde 

Hacıları Akdenize doğru iade eden gemiler kanaldan ancak karantine altında geçebilirler. 

Yüz otuz sekizinci madde 

Tur sıhhiye mevkiinde müşahede müddetini ikmal ettikden sonra yalnız Mısırlı hacılara memle
ketlerine gitmek üzere gemiyi terketmelerine müsaade edileceği seyrisef ain şirketleri acentelerine ve 
süvarilere bildirilir. 

Ancak, Mısırın resmî bir makamı tarafından verilmiş ve numunesine uygun ikamet vesikası
nı hâmil bulunan hacılar Mısırlı veyahud Mısırda mütenîekkin addedilirler. 
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Mısırlı olmayan hacılar Turdan ayrıldıktan sonra hiç bir Mısır limanına çıkarılamazlar. An

cak Mısır sıhhat makamı tarafından, Mısır Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisi ile itilâftan son
ra tayin olunan hususî şartlar altında verilecek müsaadei mahsusa müstesnadır. Binaenaleyh ec
nebi hacıların Mısır için gerek Turda, gerek Süveyşte, yahud Portsaidde veya îskenderiyede her 
defasında hususî müsaade alınmaksızın başka gemiye aktarma edilmeleri memnu olduğu seyrisefa-
in acentelerile süvarilere bildirilir. 
~ Mısırlı olmayan milletlere mensub hacıları hamil olan gemiler bu hacıların tâbi oldukları şart

lara tâbi olacaklar ve Akdenizdeki hiç bir Mısır limanına kabul edilmiyeceklerdir. 

Yüz otuz dokuzuncu madde 

Mısırlı hacılar Turda yahud Mısır Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisi tarafından tayin 
edilecek diğer her hangi bir mevkide üç günlük bir müşahede ile tıbbî muayeneye ve lüzum gö
rüldüğü takdirde dezenfeksiyona ve itlafı haşera.t ameliyesine tâbi olurlar. 

Yüz kırkıncı madde 

Hicazda veya geminin geldiği limanda veba yahud kolera mevcud ise yahud Hicazda hac 
esnasında veba veya kolera görülmüş ise gemi Turda, bulaşık gemiler için Kamaranda tatbik edi
len kaidelere tâbi olurlar. 

Vebaya veya koleraya musab kimseler gemiden çıkarılarak hastanede tecrid olunur. Diğer 
yolcular karaya çıkarılarak mümkün olduğu kadar az kimselerden mürekkeb gruplar halinde tec
rid olunurlar. O suretle ki bir grup arasında veba veya kolera zuhur ederse, grupların heyeti 
umumiyesi o musab grup un âkibetine iştirak vaziyetine maruz kalmasın. 

Mürettebatın ve yolcuların kirli çamaşırları, elbiseleri ile gemi dezenfeksiyona tâbi tutulur. 
Bununla beraber limanın sıhhat makamı büyük eşyayi zatiye ile ticaret emtiasının ihracına 

lüzum olmadığına ve geminin yalnız bir kısmının dezenfeksiyona tâbi olması icab edeceğine karar 
verebilir. Gemide bulunabilecek fareler hakkında 25 nci maddede gösterilen usul tatbik olunur. 

Hacıların kâffesi, dezenfeksiyon ameliyelerinin ikmal edildiği günden itibaren veba için tam 
altı gün, kolera için beş gün müşahedeye tâbi tutulur. Bir kısımda (grupta) vebadan yahud ko
leradan bir vaka zuhur ederse, bu kısım için beş yahud altı günlük müddet, son vakanın görül
düğü günden itibaren başlar. 

Yüz kırk birinci madde 

Bundan evvelki maddede gösterilen halde, Mısırlı hacılar fazla olarak üç günlük mütemmim 
bir müşahedeye tâbi tutulabilirler. 

Yüz kırk ikinci madde 

Ne Hicazda, ne de geminin geldiği limanda veba yahud kolera mevcud değil ise ve Hicazda 
haç esnasında görülmemiş ise, gemi Turda, Kamaranda salim gemiler için vazolunan kaidelere 
tâbi olurlar. 

Hacılar karaya çıkarılır, duşta yıkanırlar yahud deniz banyosuna girerler, kirli çamaşırları, kul
landıkları eşyadan yahud zatî eşyalarından sıhhat makamının takdirine nazaran şüpheli addedilen 
kısım dezenfeksiyona tâbi olur. Bu ameliyelerin müddeti yetmiş iki saati geçmemelidir. 

Bununla beraber bir hacı gemisinde Ciddeden Yenbua ve Tur'a kadar yolda vebaya yahud ko
leraya musab hasta olmamış, ise ve Tur'da karaya çıkarıldıktan sonra ferden yapılan tıbbî muaye
ne neticesinde bu kabîl hastaların bulunmadığı anlaşılırsa, aşağıda yazılı dört şartın ifası halinde, 
o geminin geceleyin bile olsa Süveyş kanalından karantine altında geçmesine Mısır Sıhhiyei bahriye 
ve karantine meclisi tarafından müsaade edilebilir. 
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1 - Gemide tıbbî hizmetler, diplomalı ve Hükümetçe kabul edilmiş bir veya müteaddid tabib tara

fından ifa edilmiş olmalı; 
2 - Gemide müessir surette işleyen bir dezenfeksiyon etüvü bulunmalı; 
3 - Gemideki hacıların adedi haç nizamlarile tayin edilen adetten ziyade olmadığı tahakkuk etmiş 

bulunmalı; 
4 - Süvari, ilk isekele olarak gösterdiği limana doğrudan doğruya gitmeği taahhüd etmeli. 
Karantina idaresinin verilecek sıhhat resmi, üç gün karantina altında kaldıkları takdirde hacıların 

verecekleri resmin aynidir. 

Yüz kırk üçüncü madde 

Tur'dan Süveyş'e kadar yolda içerisinde şüpheli bir vaka zuhur eden gemi tekrar Tur'a iade 
edilebilir. 

Yüz kırk dördüncü madde 

Mısır limanlarında hacıların gemiden gemiye nakledilmeleri katiyen memnudur. Yalnız Mısır 
sıhhat makamı tarafından, Mısır Sıhhiyei bahriye ve Karantina meclisi ile itilâftan sonra hususî şart
lar altında verilecek müsaadei mahsusa müstesnadır. 

Yüz kırk beşinci madde 

Hicazdan hareket eden ve içerilerinde Bahriahmerin Afrika sahilindeki bir limana çıkacak hacı
ları hâmil bulunan gemiler, Doğrudan doğruya, o limanın tâbi olduğu memleketin makamı resmisi ta
rafından tayin olunacak karantina mevkiine giderek orada, Tur'daki karantina usulünün aynina tâ
bi olur. 

Yüz kırk altıncı madde 

Hicazın yahud Bahriahmerde Arabistan sahilinin veba yahud kolera bulunmayan limanlarının 
birinden gelen, içerlerinde hacılar veya onlara mümasil gruplar bulunmayan ve seyrüsefer esnasında 
içerisinde şüpheli hiç bir vaka zuhur etmiyen gemiler Süveyş'de tıbbî muayene müsaid netice verince 
serbest pratika alırlar. 

Yüz kırk yedinci madde 

Hicazdan gelen ve hacılarla birlikte bulunan yolcular, hacılar gibi ayni usule tâbi olurlar. Tüccar 
veya diğer bir sanat sıfatı kendilerini, hacılara tatbik olunan tedbirlerden istisna ettirmiyecektir. 

B - Kervan halinde şimaledoğru avdet eden hacılar 

Yüz kırk sekizinci madde 

Kervan halinde seyahat eden hacılar, Hicazın sıhhî vaziyeti nasıl olursa olsun, icabata göre 140 nci 
yahud 142 nci maddelerde karaya çıkarılan hacılar için gösterilen tedbirlere tâbi tutulmak üzere yol
ları üzerinde bulunan karantina mevkilerinden birisine gitmeğe mecburdurlar. 

G - Cenuba doğru avdet eden hactlar 

Yüz kırk dokuzuncu madde 

Haç esnasında bulaşık hastalık zuhurunda, B abülmendebin cenubunda bulunan mıntakalara doğ
ru avdet eden bir hacı gemisi, hacıların gittiği memleketlerin konsolosluk makamının emri üzeri
ne, Kamaranda tevakkuf ederek orada tıbbî teftişe tâbi tutulmağa mecbur edilirler. 
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Altıncı kısım 

Jliçaz şimendiferinde seyahat eden hamlara iathik olunacak tedbirler 

Yüz ellinci madde 

Ülkelerinden Hicaz şimendiferi geçen memleketlerin Hükümetleri, hacıların mukaddes mahal
lere doğru seyahatleri esnasında onları sıhhî nezaret altında bulundurmak ve istilâi mahiyetteki 
sarî hastalıkların intişarına mani " olacak tedbirleri tatbik etmek üzere -bu mukav^lenamedekjk esas
lardan mülhem olarak - her türlü kararları ittihaz edeceklerdir. 

Yedinci kısım 

Haç hakkında sıhhî ihbarlar 

Yüz elli birinci madde 

Mısır Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisi haç esnasında hicazın ve hacıların geçtiği mınta-
kaların sıhhî halleri hakkında kendisine vasıl olan-malûmat ye istihbaratı vakit vakit ve icabında 
en süratli vasıtalarla alâkadar bilûmum memleketlerin sıhhat makamlarına =ve ayni zamanda,Bey
nelmilel hıfzıssıhha ofisine işbu mukavelenamede gösterilen şartlar dairesinde tebliğ edecektir. 
Meclis, bundan maada, senelik bir rapor tanzim edecek ve bu rapor ayni makamlara ve Beynelmi
lel hıfzıssıhha ofisine tebliğ olunacaktır. 

Üçüncü fasıl 

Müeyyideler (Cezalar) 

Yüz elli ikinci madde 

Su, erzak ve mahrukat tevzii hakkında vuku bulan yahud kendi namma yapılmış olan taah-
hüdlere riayet etmemiş olduğuna kanaat getirilen her gemi . süvarisi, her hatası için azamî elli 
frang (altın) para cezasına çarpılabilir. Bu ceza parası, mahrumiyete duçar olan ve vaki olan 
taahhüdün ifasmı istediği halde isaf edilmediğini isbat eden hacınm menfaatine ojarak tahsil 
olunur. 

Yüz elli üçüncü madde 

107 nci maddeye muhalif her hareket azamî 750 frank (altın) para cezası ile tecziye olunur. 

Yüz elli dördüncü madde 

113 ncü maddede bildirilen hacılar listesinde sıhhat patentası üzerinde her hangi bir hile ka
rıştıran yahud hile karışmasına meydan veren her gemi süvarisi 1250 frank (altm) para cezasına 
çarptırılır. 

Yüz elli be şinei madde 

Hareket limanının sıhhiye vesikası olmaksızın veyahud uğradığı limanların vizesi bulunmak
sızın, yahud 113 ncü madde ile 125 nci ve 126 nci maddelere tevfikan muntazam tutulmuş ni
zamî listeyi haiz olmaksızın gelen her gemi süvarisi, her noksan için, azamî olarak 300 frank 
(altın) para cezasına çarptırılır. 
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Yüzelli altıncı madde 

106 ncı maddeye tevfikan, gemisinde diplomalı bir tabib bulunmadığı halde yüzden ziyade hac* 
bulundurduğu veya bulundurmuş olduğu tebeyyün eden her süvari azamî 7500 frank (altın) para 
cezasma >çarptınlır. 

Yüz elli yedinci madde 

113 ncü maddenin birinci fıkrasına tevfikan, gemisine irkâb etmeğe mezun bulunduğu hacı a-
dedindeh ziyade hacı irkâb eylediği veya irkâb eylemiş olduğu tebeyyün eden her süvari fazla ola
rak bulundurduğu her hacı için azamî 125 frank (altın) para cezasına çarptırılır. 

Nizamî adedi geçen hacıların gemiden ihracı, salâhiyet sahibi bir makam bulunan ilk mevki
de icra edilir ve gemi süvarisi, karaya çıkarılan hacılara mahalli maksuda kadar yollarına devam 
etmeleri için lâzım olan parayı vermekle mükelleftir. 

Yüz elli sekizinci madde 

Kendi rizaları olmaksızın veya mücbir sebebler bulunmaksızın, mahallî maks^dlarından baş
ka bir mahalle hacılar çıkarmış olduğu tebeyyün eden her gemi süvarisi, haksız olarak çıkardığı 
her hacı için azamî 500 frank (altın) para cezasına çarptırılır. 

Yüz elli dokuzuncu madde 

Hacı gemilerine müteallik hükümlere muhalif olan diğer her türlü hareketler 250 frankdan 
azamî 2500 franga kadar para cezası ile cezalandırılır. 

Yüz altmışıncı madde 

Geminin seyahati esnasında nizama muhalif olarak görülen hareketler geminin vesikaları üze
rine ve hacılar listesi üzerine işaret olunur. Salâhiyet sahibi makam bunlarm mazbatasını tan
zim ederek aid olduğu makama verir. 

Yüz altmış birinci madde 

152 den 159 ncu maddeye kadar, bu 159 ncu madde dahil olduğu halde, gösterilen ahkâma 
muhalif hareketler geminin tevakkuf ettiği limanın sıhhat makamı tarafından tayin olunur. 

Cezalara salâhiyet sahibi makam tarafından karar verilir. 

Yüz altmış ikinci madde 

Bu mukavelenamenin hacı gemilerine müteallik hükümlerini icra etmeğe iştirak eyleyen bil
ûmum memurlar, mezkûr hükümlerin tatbikmda görülecek hatalarından dolayı mensub olduk
ları memleketlerin kanunlarına tevfikan cezalandırılırlar. 

DÖRDÜNCÜ BAB 

Nezaret ve icraat 

1 - Mısır SihJıiyei Bahriye ve Karantina Meclisi 

Yüz altmış üçüncü madde 

19 haziran 1893 tarihli ve 25 kânunuevvel 1894 tarihli Hidiv iradeleri ve 19 haziran 1893 
tarihli nezaret kararnamesi mucibince Mısır Sıhhiyei Bahriye ve Karantina Meclisinin sureti te-
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şekkülüne, salâhiyetlerine ve vazifelerinin sureti ifasına müteallik bulunan hükümler tasdik 
edilmiştir. 

Mezkûr iradeler ile kararname işbu mukavelenameye zeyl olarak ipka (edilmişlerdir. 
Mezkûr iradelerin ve kararnamenin hükümlerile beraber yüksek Âkid Taraflar aşağıdaki hu-

susatı kararlaştırmışlardır: 
I - Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisinde bulunan Mısırlı azanın adedi şu suretle beşe ib

lâğ olunacaktır. 
1 - Mısır Hükümeti tarafından nasbolunan ve ancak reylerin inkısamı takdirinde rey verecek 

olan Meclis reisi; 
2 - Sıhhiyei bahriye ve karantina idaresinin umumî müfettişi olan Avrupalı bir tıp doktoru; 
3 - Mısır Hükümeti tarafından tayin edilmiş üç murahhas. 
I I - Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisinin veteriner servisi Mısır Hükümetine intikal ede

cektir. Aşağıdaki şartlara riayet edilecektir: 
1 - Halihazırda Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisi tarafından istifa olunan sıhhat resimle

rini, Mısır Hükümeti idhal olunan mevaşı üzerinden azamı olarak istifa edecektir; 
2 - Bundan dolayı, Mısır Hükümeti, işbu,mukavelenamenin meriyete konulduğu tarihe te-

kaddüm eden son üç malî sene zarfındaki hasılatın mezkûr hizmetler için sarf edilen mikdarmdan 
sonra fazla kalan mikdannın vasatisine mümasil bir meblâğı her sene Sıhhiyei bahriye ve karan
tina meclisine tediye etmeği taahhüd eyle""; i 

3 - Mevaşi gemilerini, derileri ve hayvanat kırpıntılarını dezenfeksiyona tâbi tutmak için it
tihaz edilecek tedbirler, mazide olduğu gibi, mezkûr Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisi mari-
fetile temin edilecektir; 

4 - Halen Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisinin veteriner servislerde bulunan ecnebi me
murlar ; ecneK milletlerden olan müstahdem ve memurların hizmetleri, tekaüd edilmeleri ve kad
ro harici kalmaları hakkındaki 1923 tarihli ve 28 numaralı kanun ile verilen tavizattan istifade 
edeceklerdir. 

Bu tavizatm mikyası mezkûr kanunun kabul eylediği mikyas olacaktır. Sair teferruat Mısır 
Hükümeti ile Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisi arasında bir itilâf ile tesbit olunacaktır. 

I I I - Sevakin limanı ile Mısır Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisinin makarrı olan iskende
riye arasındaki mesafenin büyüklüğü ve Sevakin limanında karaya çıkan hacıların ve yolcuların 
sıhhî bakımdan yalnız Sudan arazisini alâkadar eylemesi keyfiyeti nazarı dikkate alınarak, Seva
kin limanının sıhhiye idaresi mezkûr meclisten tefrik olunacaktır. 

Yüz altmış dördüncü madde 

Bu mukavelenamenin hükümlerinden mütevellid, bilhassa Mısır Sıhhiyei bahriye ve karantina 
meclisine tâbi memurların tezyid edilmesine müteallik olan alelade masraflar Mısır Hükümeti ta
rafından her sene munzam tediyat olarak verilecek ve bu Hükümetin emrinde kalan fenerler ida
resinin varidat .fazlasından alınabilecek olan dört bin mısır liralık bir meblâğ ile kapatılacaktır. 
Bununla beraber bu meblâğdan, Turda her hacı başına 10 tarife kuruşu olarak alınan munzam ka
rantina resmi hasılatı tenzil olunacaktır. 

Mısır Hükümeti, masraflara dahil bu hisseyi tediyede müşkülât gördüğü takdirde, Sıhhiyei 
bahriyei ve karantina meclisinde temsil edilen Devletler, kabul edilen masraflara iştirakini te
min için mezkûr Hükümetle uyuşacaklardır. 

Yüz altmış beşinci madde 

Mısır Sıhhiyei bahriye ve karantina meclisi, veba, kolera ve sanhumma hakkında tatbik eyle
diği nizamlar ile haç zamanında Bahriahmerin Arabistan limanları muvaredatma müteallik ni
zamnameyi bu mukavelenamenin hükümlerine tevfik etmeğe memur edilmiştir. 

Bu meclis, lüzum olduğu takdirde, halihazırda meri bulunan sıhhiye, bahriye ve karantina 
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zabıtası umumî nizamnamesini de ayni maksadla tadil edecektir. 

Bu nizamlar meri olmak için mecliste temsil edilen muhtelif Devletler tarafından kabul edil
miş olmalrdtr. 

2 - Mütenevvi hükümler 

Yüz altmış altıncı madde 

Sihhiyei bahriye ve karantina meclisi tarafından istifa olunan sıhhat resimlerinin ve ceza pa
ralarının hasılatı mezkûr meclise müteallik hususattan gayri şeylerde hiç bir suretle istimal edi
lemez. 

Yüz altmış yedinci madde 

Yüksek Âkid taraflar, kendilerine mensub olub bilhassa içerilerinde tabib bulunmayan gemi
lerde kaptanlar tarafından tatbik edilmek üzere işbu mukavelenamenin v«ba, kolera ve sarıhum-
mayâ müteallik hükümleri hakkında kendi sıhhiye idareleri vasıtasile bir talimatname tanzim et
tirmeği taahhüd ederler* 

BEŞINCI BAB 

Nihaî hükümler 

Yüz altmış sekizinci madde 

Yüksek Âkidler arasında bu mukavelename, Pariste 17 kânunusani 1912 tarihinde imza edil
miş olan mukavelenamenin ve icabında, Pariste 3 kânunuevvel 1903 tarihinde imza edilmiş olan 
mukavelenamenin hükümleri yerine kaim olmuştur. Son iki mukavelenameyi akdetmiş olan Dev
letler ile o nmkavelenamelere iştirak etmiş ve dahil olmuş olan ve işbu mukavelenameye iştirak 
etmeyen Devletlerin arasında mezkûr mukavelenameler meriyülicra kalacaklardır. 

Yüz altmış dokuzuncu madde 

İşbu mukavelename bu günkü tarihi taşıyacak ve senei cariyenin 1 teşrinievvel tarihine kadar 
imza edilebilecektir. 

Yüz yetmişinci madde 

İşbu mukavelename tasdik olunacak ve tasdiknameler mümkün mertebe süratle, Pariste tevdi 
olunacaklardır. Mukavelename ancak on Devlet tarafından tasdik edildikten sonra meriyülicra 
olacaktır. Bilâhare her Devlet için kendi tasdiknamesi tevdi edilince hükmü olacaktır. 

Yüz yetmiş birinci madde 

îşiitl: mukavelenameyi imza etmemiş olan Devletler, kendi talebleri üzerine, mukavelenameye 
iştirak etmeğe kabul olunacaklardır. Bu iştirak diplomasi yolile Fransa Cumhuriyeti Hüküme
tine ve onun tarafından da mukaveleyi akteden diğer Devletlere tebliğ olunacaktır. 

Yüz yetmiş ikinci madde 

Yfksek Âkid Taraflardan her biri gerek imza esnasında, gerek tasdiknamelerini tevdi veya-
hud iltihaknamelerini tebliğ eylediği anda, bu mukavelenameyi kabul etmekle himayesi altında
ki arazinin, müstemlekelerinin mülkiyeti yahud mandası altında bulunan arazinin gerek heyeti 
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mecmuası, gerek onlardan biri hakkında bu kabulün şümulü olmadığını beyan edebilecek ve 
bilâhare bu şekilde beyanat ile hariç bırakılmış olan himayesi altındaki araziden, müstemleke
lerinden, mülkiyeti yahud mandası altındaki araziden her hangi birisi namına ayrıca iltihak ede
bilecektir. 

Tasdikanlilmekal alâkadar murahhaslar işbu mukavelenameyi imza eylemişlerdir. Pariste 21 
haziran 1926 tarihinde tek bir nüsha olarak yazılmıştır. 

Bu nüsha Fransa Cumhuriyeti Hükümetinin evrak mahzeninde hıfzedilecek ve musaddak nüs
haları diplomasi yolile diğer Âkid Taraflara tevdi olunacaktır. 

Salâhiyeti tammeyi haiz murahhasların imzaları 

Efganistan adına: 
îslâmbek Khoudoıar Khan. 

Arnavudluk adına: 
Dr. Osman. 

Alman imparatorluğu adına: 
Franoux, 
Hamel. 

Arjantin milleti adına: 
F. A. De. Toledo. 

Avusturya adına: 
Dr. Alfred Grunberger. 

Belçika adına: 
Velche. 

Brezilya adına: 
Carlos chagas, 
Güberto Moura Costa. 

Bulgaristan adına: 
B. Morfoff, 
Tochko Petroff. 

Şili adına: 
Armando Quezada. 

Çin adma: 
S. K. Yao, 
Scie Ton Fa. 

Kolombiya adına: 
Miguel Jimenez Lopez. 

Küba adma: 
R. Hernandez Portela. 

Danimarka adına: 
Th. Madsen. 

Danzig adma: 
Chodzko, 
Stade. 

Dominyonlar Cumhuriyeti adına: 
Betances. 

Mısır adma: 
Fakhry, 
Dr. M. El Guindy. 
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Ektatör adına: 

J. îllingourth. 
îspanya adına: 

Marquis De Faura, 
Dr. F. Murillo. 

Birleşik Amerika adına: 
H< S. Cumming, 

i W. W. King. 
Habeşistan adına: 

i Lagarde, Due D'Entetto. 
Finlandiya adına: 

Enckell. 
Frajhsa adına: 

'Camille Barrere, 
Harismendy, 
Navailles, 
Dr. A. Calmette, 
L6on Bernard. 

Cezayir adma: 
Dr. Raynaud. 

Garbî Af rika adına: 
3)r. Paul Gouzien. 

Şarkî Afrika adma: 
Thiroux. v 

Hindicini adına: 
Dr. L'Heminier, 
Dr. N. Bernard. 

Surijye, Lübnan, Alaouites ve Cebeli-Dürüz adına: 
JHarismendy. 

Fransanın sair kolonileri, himayesi, mülkiyeti ve mandası altındaki ülkelerin heyeti umumiyesi 
adına: 

Audibert. 
Britanya imparatorluğu adına: 

G. S. Buchanan, 
Johe Murray. 

Kanada adına: 
iJ. A. Amyot. 

Anıituralya adına: 
W. C. Sawers. 

Yeni' Zeland adına: 
Sydney Priee James. 

Hin($stan adına: 
D. T. Chadwiek. 

Birleşik Cenubî Afrika adına: 
Fhilip Stock. 

Yunanistan adına: 
Al. C. Carapanos, ' . 
D. Matarangas. 

Guatfmala adına: 
Francisco A. Figueroa. 
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Haiti adma: 
Georges Audain. 

Hicaz adına: 
Dr. Mahmoud Hamoude. 

Honduras adına: 
Ruben Audino Aguilar. 

Macaristan adına: 
Dr. Ch. Grosoh. 

îtalya adına: 
Albert Lutrario, 
Giovanni Vittorio Repetti, 
Odoardo Huetter, 
G. Rocco, 
Giuseppe Druetti. 

Japon adına: 
H. Matsushima, 
Mitsuzo Tsurumi. 

Liberya Cumhuriyeti adına: 
R. Lehmann, 
N. Ooms. 

Lituvanya adına: 
Dr. Pr. Vaiciuska. 

Lüksemburg adma: 
Dr. Praum. 

Fas adına: 
Harismendy, 
Dr. Raynaud. 

Meksika adına: 
R. Cabrera. 

Monako adına: 
F. Roussel, 
Dr. Marsan. 

Norveç adına: 
Sigurd Bentzon. 

Paraguay adma: 
R. V. Caballero. 

Felemenk adına: 
Doude Van Troostwyk, 
N. M. Josephus Jitta, 
De Vogel, 
Van Der Plas. 

Peru adma: 
P. Mimbela. 

îran adma: 
Dr. Ali Khan Partow Aazam, 
Mansour Charif. 

Polonya adına: 
Chodzko. 

Portekiz adına: 
Ricardo Jorge. 
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Romanya adma: 

Dr. J. Cantacuzene. 
Sen-Maren adma: 

Dr. Guelpa. 
Sırp, Hırvat ve Sloven Kırallığı adına: 

M. Spalaikovitch. 
Salvador adına: 

Carlos R. Larde-Arthes. 
Sudan adına: 

Oliver Francis Haynes Atkey. 
İsviçre adma: 

Dunant, 
Carriâre. 

Çekoslovakya adma: 
Dr. Ladislav Prochazka. 

Tunus adına: 
Navailles. 

Türkiye adına: 
A. F&hy. 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı adına: 
J. Davtian, 
J. Mammoulia, 
L. Bronstein, 
O. Mebournoutoff, 
N. Freyberg, 
Al. Syssine, 
V. Egoriew, 

Uruguay adma: 
A. Herosa. 

Venezüella adına: 
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Lahika 

19 haziran 1893 tarihli Hidiv iradesi 

Biz Mısır Hidivi, 

Dahiliye nazırımızın teklifi ve Nezaretler meclisimizin muvafık reyi üzerine 3 kânunusani 1881 
(2 sefer 1298) tarihli irademizde bir takım tadilât icrası lâzım olduğunu nazarı dikkate alarak, 

irade ederiz: 

Madde — 1 

Bahrî ve karantina sıhhat meclisi salgın hastalıkların ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının Mısırda 
duhulüne veya ecnebi memleketlere intikal etmesine mâni olmak için alınacak tedbirleri kararlaş
tırmak ile mükelleftir. . 

Madde — 2 

Mısırlı murahhasların sayısı dört azaya tenzil edilecektir. 
1 - Mısır Hükümeti tarafından tayin edilen ve ancak aranın inkısamı takdirinde rey verecek 

olan meclis Reisi; 
2 - Bahrî ve karantina sıhhat idaresi umumî müfettişi olan avrupalı bir tıb doktoru; 
3 - İskenderiye şehri sıhhiye müfettişi yahud bu vazifeyi ifa eyliyen zat; 
4 - Sıhhat işleri ve umumî Hıfzıssıhha idaresinin veteriner müfettişi. Murahhasların kâffesi gerek 

avrupada bir tıb fakültesinden, gerek Devlet tarafından usulen diplomalı tabiblerden yahud mes-
lekden bilfiil yetişmiş ve lâakal konsolos vekili rütbesinde yahud ona mtuadil memurlardan ol
malıdır. Bu hüküm halihazırda vazife ifa edeni murahhaslara tatbik olunmaz. 

Madde — 3 

Bahrî ve karantina sıhhat meclisi Mısırın sıhhî hallerine ve yabancı memleketlerin mevaridatı 
üzerine daimî bir nezaret icra eder. * . • _ . _ 

Madde — 4 

Mısıra müteallik olan işlerinden dolayı, Bahrî ve karantina sıhhiye meclisi Sıhhat ve umumî 
Hıfzıssıhha meclisinden her hafta Kahire ve İskenderiye şehirlerinin vukuatı sıhhiye icmallerini 
ve her ay vilâyetlerin sıhhiye icmallerini alacaktır. Bu icmaller, icabatı mahsusadan dolayi Bahrî 
karantina sıhhat meclisi tarafından taleb edildiği vakit, daha kısa fasılalarla gönderilecektir. 

Bahrî karantina sıhhat meclisi dahi, kendi tarafından, Sıhhat ve umumî Hıfzıssıhha meclisine, 
ittihaz ettiği kararları ve yabancı memleketlerden aldığı malûmatı tebliğ edecektir. 

Hükümetler, muvafık görürlerse, kendi memleketlerinin" sıhhî vukuat icmalini gönderirler ve 
zuhur eder etmez salgın insan ve hayvan hastalıklarını bildirirler. 

Madde — 5 ' 

Bahrî ve karantina Sıhhat meclisi memleketin ahvali sıhhiyesini tahkik eder ve lüzum gördüğü 
her yere teftiş heyetleri gönderir. Sıhhat ve umumî hıfzıssıhha meclisi bu heyetlerin gönderilme
sinden! haberdar edilecek ve onlarm vazifelerini ifa etmelerini teshil için çalışacaktır. 

Madde — 6 

Meclis beşriî salgın hastalıkların ve sari hayvan hastalıklarının deniz veya çöl hududlanndan 

(S. Sayısı : 4 ) . . . . . • 



— 50 — 
Mısıra girmesini menetmek için vikaye tedbirleri alır ve karantina muvakkat mevkilerinin ve daimî 
müesseselerinin tesis olunacakları noktaları tayin eder. 

Madde — 7 

Meclis hareket etmek üzere bulunan gemilere sıhhiye daireleri tarafından verilen patenta üzeri
ne yazılacak meşruhatın şeklini tayin eder. 

Madde — 8 

Mısırda beşerî salgm hastalıklar yahud sari hayvan hastalıkları zuhuru halinde, Meclis bu has
talıkların yabancı memleketlere intikaline mâni olmak üzere vaki tedbirleri kararlaştırır. 

~ . Madde — 9 

Meclis kararlaştırmış olduğu sıhhî karantina tedbirlerinin icrasına nezaret ve onları murakabe eder. 
Karantina idaresine aid bütün nizamnameleri tayin eder ve memleketin muhafazası için olduğu 

kadar Beynelmilel srhhî mukaveleler kararlaştırılmış olan teminatın idamesi için de bu nizamname
lerin tamamile icrasına nezaret eder. 

~ Madde — 10 

Meclis Hicaza azimet ve avdette hacıların nakilleri için sıhhî noktai nazardan lâzım olan şartları 
tanzim eder ve haç zamanında hacıların ahvali sıhhiyelerine nezaret eyler. 

Madde — 11 

Bahrî ve (karantina sıhhat meclisi tarafından ittihaz olunan kararlar Dahiliye Nezaretine tebliğ 
edilir. Bu kararlardan Hariciye nezaretine dahi malûmat verilir. Bu nezaret, lâzımolduğu takdirde 
onları ajanlara ve başkonsoloslara tebliğ öder. 

Bununla beraber, meclis reisi idarenin cari muameleleri hakkında sahil şehirlerdeki konsolosluk 
makamlarile doğrudan doğruya muhabere etmeğe mezundur. 

Madde — 12 

Reis ve onun gaybubetinde yahud nezareti halinde bahrî ve karantina sıhhiye idaresi- Umumî 
müfettişi meclisin kararlarının icrasını temin ile mükelleftir. Reis bu hususda, Bahrî ve karan
tina sıhhiye idaresinin bilûmum memurlarile ve ^memleketin muhtelif makamlarile doğrudan doğru
ya muhabere eder. Meclisin reylerine tevfikan, Ilımanların sıhhî zabıtasına, bahrî ve karantina mü
esseselerini ve çöldeki karantina duraklarını idare eder. 

Nihayet reis cari muameleleri tedvir eder. 

Madde — 13 

Sıhhat umumî müfettişi, sıhhiye daireleri müdürleri, Sıhhiye mevkileri ve karantina karargâh
ları tabibleri gerek Avrupanm bir tıb fakültesinden ve gesrek Devlet tarafından muntazaman dip
lomalı tabibler arasından intihab olunur. 

Meclisin Cididedeki murahhası Kahireden diplomalı ttabib olabilir. 

Madde — 14 

Meclis, bahrî ye karantina sıhhiye idaresine merbut bilûmum memuriyetler için namzedleri, onla
rın tayin hakkını münhasıran haiz bulunan Dahiliye nezaretine Reis vasıtasile bildirir. 

Aiziller, nakiller ve terfiler için de ayni suretle muamele yapılır. 

( S. Sayısı : 4 ) 



— 51 — 
Bununla beraber reis, bilûmum maiyet memurlarını zahmetli iş adamlarını, müstahdemini ve sa-

ireyi tayin'eder. _ 
Sıhhiye gardiyanlarının tayini münhasıran Meclise aiddir. 

Madde — 15 

Sıhhiye daireleri müdürlerinin adedi yedi olub bulundukları yerler İskenderiye, Dimyad, Portsaid, 
Süveyş, Tur, sevakin ve Mısırdır. Tur Sıhhiye dairesi haç müdedıti ve istilâ zamanları haricinde 
çalışmayabilir. 

Madde — 16 

Sıhhiye daireleri müdürleri kendi mıntakalarmdaki bilûmum sıhhiye memurlarının âmiri olup 
idare ve vazifelerinin hüsnü ifasından mesuldürler. 

• Madde — 17 

Elârişdeki sıhhiye başmemuru, bundan evvelki madde ile müdürlere verilmiş olan salâhiyetlerin 
aynini haizdir. 

Madde — 18 

Sıhhiye durakları v karantina karargâhları müdürleri tedvir eyledikleri müesseselerin tıbbî ve 
idarî hizmetlerinde bulunan bilûmum memurların âmiridirler. 

Madde — 19 

Sıhhiye umumî müfettişi, Bahrî ve karantina sıhhiye meclisine merbut bütün hizmetlere nezaret 
etmekle mükelleftir. 

Madde — 20 

Bahrî ve karantina sıhhiye meclisinin Ciddedekimurahhasının vazifesi Hicazın bilhassa hac zama
nında ahvali sıhhiyesi hakkında, meclise haber vermektir. 

' " "" Madde — 21 

Eeis ile, Bahrî ve karantina sıhhiye idaresi umumî müfettişinden ve meclis tarafından seçilmiş üç 
Murahhastan mürekkeb bir inzibat encümeni Bahrî ve karantina sıhhiye idaresine mensub memurlar 
aleyhinde vaki olan şikâyetleri tedkik ile mükelleftir. 

Bu encümen her mesele hakkında bir rapor tanzim ederek meclisin heyeti umumiye halinde içtima-
mda ona arzeder. Murahhaslar her sene tecdid olunacaklardır. Yeniden intihabları caizdir. 

Meclisin kararı, reis vasıtasile, Dahiliye Nezaretinin tasvibine arzolunur. inzibat encümeni, meclise 
danışmaksızın: 1 - Tevbih, 2 - Bir aylık kadar maaş katı fezalarını verebilir. 

Madde — 22 

inzibat cezaları şunlardır; 
1 - Tevbih; 
2 - Sekiz günlükten üç aylığa kadar maaş katı; 

3 - Harcırahsız nakli memuriyet; 
Bunların cümlesi adi cinyet ve cünhalar viçin icra edilecek takibata halel getirmez. 
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Madde — 23 

Sıhhiye ve karantina resimleri Bahrî ve karantina sıhhiye idaresine mensub memurlar tarafından 
tahsil olunur, " 

Bu memurlar muhasebe ve defter tutma hususunda, Maliye Nezareti tarafından tesis edilmiş olan 
umumî nizamlara tevfikı hareket ederler. 

Muhasebe memurları, hesablarını ve tahsilat hasılatını meclis* riyasetine gönderirler. 
Muhasebe merkez kalemi âmiri olan muhasebe memuru meclis reisinin vizesi üzerine kendilerinin 

zimmetlerini tebrie eder. 

Madde —- 24 

Bahrî ve karantina sıhhiye meclisi kendi malî işlerini tedvir eder. 
Gelir ve masrafların idaresi reis ile Bahrî karantina sıhhiye idaresi umumî müfettişinden ve 

Devletlerin meclis tarafından seçilmiş üç murahhasından mürekkeb bir encümene tevdi olunmuştur. 
Bu encümen maliye encümeni adını alır. Üç Devlet murahhası her sene tecdid olunurlar. Yeniden in-
tihabları caizdir. 

Bu encümen, her derecedeki memurların maaşlarını, meclis tarafından tasdik olunmak üzere, 
tesbit eder; sabit masraflar ile gayri melhuz masraflar hakkında karar verir. 

İdaresi hakkında meclise her üç ayda bir defa hususî bir celsede mufassal rapor arzeder. Malî 
senenin hitamını takib eden üç ay zarfında encümenin teklifi üzerine meclis katğî bilançoyu kararlaş
tırır ve reis vasıtasile Dahiliye Nezaretine gönderir. 

Meclis varidat ve masraf bütçelerini hazırlar. Bu bütçe Nazeretler meclisi tarafından Devlet büt-
çesile ayni zamanda ve mülhak bütçe olarak tesbit edilecektir. Masraflar mikdan, varidat mikdarını 
tecavüz ettiği takdirde, açık, Devletin umumî varidat membaından kapatılır. Bununla beraber meclis 
varidat ile masrafları tevzin için teahhursuz olarak tedkikat yapacaktır. Teklifleri reis vasıtasile Da
hiliye Nezaretine gönderilecektir. Varidat fazlası., var ise, Bahrî ve karantina sıhhiye meclisinin vez
nesinde kalacaktır. Bu fazla, sıhhiye meclisinin, Nezaretler meclisince tasdik olunan kararile gayri 
melhuz ihtiyaçlara karşılık olmak üzere münhasıran bir ihtiyat akçesi tesisine tahsis olunacaktır. 

Madde — 25 

Reis, meclis azasından üç kişi tarafından taleb edildiği takdirde gizli rey usulüne müracaat edil
mesini emreder, inzibat encümenine yahud Maliye encümenine dahil olacak Devlet murahhaslarının 
intihabında ve memurlar arasında tayin, azil, tahvil, yahud terfi mevzubahs olduğu vakitlerde gizli 
rey usulü mecburidir, < 

Madde — 26 

Valiler, polis müdürleri, ve müdürler kendilerine taallûk eden hususatta sıhhiye nizamlarının icra
sından mesuldürler. Keza mülkî ve askerî makamlar gibi bunlar dahi Bahrî ve karantina sıhhat idaresi 
memurları tarafından kanunen taleb edildikçe, umumî saıhhat nefine ittihaz edilen tedbirlerin süratle 
icrasını temin için yardım etmeğe mecburdurlar. 

Madde — 27 

Geçen hükümlere muhalif olan bütün evvelki irade ve nizamnameler mülgadır. 

Madde — 28 

1 teşrinisani 1893 tarihinden itibaren meriyülicra olacak olan, bu iradenin icrasına Dahiliye Nazı-
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rımız memurdur. 

Eamle Sarayında, 19 haziran 1893 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Meclis Reisi, Dahiliye Nazın 
Biaz Abbas Hilmi 

25 kânunuevvel 1894 tarihli Hidiv iradesi 

Biz Mısır Hidivi; 

Maliye Nazırımızın teklifi ve Nezaretler Meclisimizin muvafık reyi üzerine; 7 nci madde hakkın
da, Düyunu umumiye veznesi komiseri müdürlerinin muvafık reyi ile; . 

Devletlerin muvafakati ile, 
îrade ederiz. 

Madde — 1 

1894 malî senesinden itibaren her sene fener rüsumunun halihazırdaki varidatından aşağıdaki 
maddelerde izah edildiği veçhile istimal edilecek olan 400 000 Mısır lirası mikdarında bir meblâğ 
tefrik olunacaktır. 

Madde — 2 

1894 senesinde tefrik olunan meblâğ aşağıdaki hususlara tahsis olunacaktır. 
1 - Karantina meclisinin 1894 malî senesi için husule gelebilecek olan açığı bundan sonraki 

maddede söylendiği veçhile mezkûr meclisin ihtiyat akçesinden husule gelen varidat ile temamen 
kapadılamjadığı takdirde o açığın kapatılmasına; 

2 - Tur, Süveyş ve Uyunu Musa müessesatı sıhhiyesinin teçhizatı için lüzum görülen fevkalâde 
masraflara karşılık olmak üzere; 

Mjadde — 3 

Karantina meclisinin halihazırdaki ihtiyat akçası bu akça 10 000 Mısır lirasından aşağı bir 
meblâğa tenezzül etmemek şartüe - 1894 malî senesinin açığını kapatmak için istimal olunacaktır. 

Açık temamen kapadılamadığı takdirde, mütebakisi için birinci maddede musarrah varidat 
karşılık gösterilecektir. 

Madde — 4 

1895 ve 1896 malî senelerinden hâsıl olan 80 000 liralık meblâğdan: 
1 - 1894 senesinde ayni varidattan tediye olunacak ve mezkûr 1894 senesinin açığma mahsub 

edilecek olan mteblâğa müsavi ve Tur, Süveyş, Uyunu Muşa için birinci maddede yazılı fevkalâde 
masraflara tahsis edilen meblâğların yekûnunu 40 000 Mısır lirasma iblâğ edecek surette bir 
meblâğ; 

2 - Karantina meclisinin 1895 ve 1896 malî seneleri için açığını kapatmağa lâzım olan meb
lâğlar ayrılacaktır. 

Yukariki mebaliğin tefrikinden sonra kalacak fazlası Bahriahmerde yeniden fenerler inşasına 
tahsis olunacaktır. 

( S. Sayısı : 4 ) 



— 54 — 
Madde — 5 

1897 malî senesinden itibaren, senelik 40 000 Mısır lirası mikdarandaki bu m|eblâğ karantina 
meclisinin' vukua gelebilecek açıklarını kapatmağa tahsis olunacaktır, 

Bu husus içıin lâzım olan meblâğın yekûnu meclisin 1894 ve 1895 malî senelerinin malî netice
leri esas tutularak katği surette tesbit edilecektir. Fazlası fener rüsumunun tenziline tahsis oluna
caktır Şurası mukarrerdir ki Bahriahmerde ve Akdenizde aynı nisbette tenzil olunacaktır. 

Madde — 6 

Yukarıdaki tefrikler ve tahsislerden dolayı, Hükümet, 1894 senesinden itibaren, karantina 
meclisiniın gerek alelade, gerek fevkalâde masrafları hususunda bütün teahhüdlerden teberri eder. 

Bununla beraber şurası mukarrerdir ki Mısır Hükümeti tarafından bu güne kadar tahammül 
edilmiş olan masraflar kendi uhdesinde kalmakta devam edecektir. 

Madde — 7 

1894 senesinden itibaren, düyunu umumiye veznesile varidat fazlası hesabının rüyeti sırasın-
da ; bu fazladan Hükümete isabet eden hisse senevî 20 000 Mısır lirası mikdarında tezyid olu
nacaktır. 

Madde — 8 

işbu iradenin 5 nci maddesi mucibince fenerler rüsumunun tenziline tahsis olunacak olan 
meblâğın, Mısır ile Almanya^ Belçika, Büyük Beritanya ve italya Hükümetleri arasında münakid 
ticarî itilâf nam elere mjüzeyyel mektublarla kabul edilmiş olan 40 000 Mısır -lirasından tenzil olu
nacağı hakkında Mısır Hükümeti ile mezkûr Hükümetler arasında itilâf hâsıl olmuştur. 

Madde — 9 

Bu iradenin icrasına Dahiliye Nazırımız memurdur. 

25 kânunuevvel 1894 tarihinde Kubbe sarayında tanzim edilmişti. 

Hidiv ile birlikte Nazırlar meclisi Abbas Hilmi 
reisi 

N. Nubar Maliye nazırı 
Hariciye nazın AJımed Mazlum 

Boutros Gkalı 

( S. Sayısı : 4 ) 



— 55 — 
Bahrî ve karantina sıhhiye idaresinin çalışması hakkında 19 haziran 1893 tarihli nezaret, 

kararnamesi 

Dahiliye nazırı, • 

19 haziran 1893 tarihli irade mucibince emreder : 

Birinci bab 

Bahrî ve karantina sıhhiye mahalli 

Madde — 1 

Reis her aym ilk salı günü Bahrî ve karantina sıhhiye meclisini alelade celse halinde içtimaa 
davet eder. 

Üç aza tarafından taleb vaki olduğu takdirde yine meclisi içtimaa davet etmekle mükelleftir. 
Nihayet reis, ilcaatı ahval dolayısile derhal mühim bir karar ittihazı icab eylediği her defada 

dahi meclisi fevkalâde celse halinde toplar. 

Madde — 2 

Davet tezkerelerine, ruznameye dercolunan meseleler yazılır. Müstaceliyet olmadıkça ancak 
davet mektublarmda zikrolunan meseleler hakkında katği kararlar ittihaz olunabilir. 

Madde — 3 

Meclisin kâtibi, celselerin zabıtnamelerini tutar . 
Bu zabıtnameler celsede hazır bulunan azalarm kâffesinin imzasma arzolunur. Zabıtnamelerin 

sureti bir deftere aynen geçirilerek bu dahi zabıtnamelerin asıllarile birlikte evrak mahzeninde 
hıfzolunur. 

Zabıtnamelerin muvakkat bir sureti, meclis azasından her taleb eden zata verilir. 

Madde — 4 

Reisten, bahrî karantina sıhhiye hidematı müfettişi umumisinden ve meclis tarafından seçilmiş 
iki devlet murahhasından mürekkeb daimî bir komisyon müstaceli karar ve tedbirler ittihazile mü
kelleftir. 

Alâkadar olan milletin murahhası daima davet olunur. Bu murahhas rey vermek salâhiyetini 
haizdir. Rei(3 ancak reylerin inkisami takdirinde rey verir Kararlar derhal tezkereler ile meclisin 
bilûmum azasına bildirilir. 

Madde — 5 

Reis, gaybubeti halinde bahrî ve karantina sıhhiye idaresi umumî nmifettişi meclisin müzake-
ratmı idare eder ve ancak âranm inkisamı takdirinde rey verir. 

İdarenin umumî idaresi reise aiddir. Reis meclisin kararlarını icra ettirmekle mükelleftir. 

Sekreterlik 

Madde — 6 

Reisin idaresi altında bulunan sekreterlik, gerek Dahiliye nezaretile gerek bahrî ve karantina 
sıhhiye idaresi memurlarile vaki olan muhabereleri temerküz ettirir. Sekreterlik istatistik ve 
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evrak işlerile muvazzaftır. Sekreteriğe, muamelelerin tedvirini temin için kâfi adetde yazıcılar 
ve mütercimler terfik edilecektir. 

Madde — 7 

Sekreterlik âmiri olan Meclis kâtibi Meclisin içtimalarında hazır bulunarak zabıtnameleri 
tutar. 

Sekreterlik memurları ve müstahdemleri Meclis kâtibinin emri altındadırlar. Meclis kâtibi 
onların mesaisini idare ve murakabe eder. Meclis kâtibi evrakın muhafazasile mükellef olub on
dan mesuldür. 

Muhasebe kalemi 

Madde — 8 

Muhasebe merkez kaleminin âmiri «muhasib memur» dur. Muhasebe merkez kalemi âmiri 
bir kefalet temin etmeden vazifeye başlayamaz, kefaletlerin mikdarı, bahrî ve karantine sıhhiye 
Meclisi tarafından tesbit olunur. 

Muhasebe merkez kalemi âmiri, Maliye encümeninin idaresi altında olarak, Sıhhiye ve ka
rantina rüsumunun tahsiline memur olanların muamelâtını murakabe eder. 

Muhasebe merkez kalemi âmiri cetvelleri ve hesabları tanzim eder, bu cetveller, ve hesablar 
Maliye Komitesi tarafından tesbit ve Meclis tarafından tasvib edildikten sonra Dahiliye ne-. 
zaretine j gönderilir. 

Umumî sıhhat müfettişi 

Madde — 9 

Umumî sıhhat müfettişi Meclise tâbi bilûmum servislere nezaret eder. Umumî müfettiş bu 
nezareti^ 19 haziran 1893 tarihli emirnamenin 19 ncu maddesinde gösterilen şartlar dairesinde 
icra eder. 

Umumî müfettiş, Sahil Sıhhiye Ofisile idarelerinin ve Sahil sıhhiye mevki memurlarının her 
birini senede lâakal bir defa teftiş eder. 

Bundan maada, İReis meclisin teklifi üzerine ve idarenin ihtiyaçlarına göre, umumî müfettişin 
icra edeceği teftişleri tayin eder. 

Umumî müfettişin mazereti takdirinde reis, meclisin muvafakatini alarak umumî müfettişe 
vekâlet edecek memuru tayin eder. 

Umumî müfettiş bir sahil sıhhiye ofisini, bir sahil sihhiye idaresini, bir sahil sıhhiye mevki 
memurluğunu, bir sıhhiye durağını yahud bir karantina karargâhını her ziyaretinde teftişle
rinin neticesini mahsus bir raporla reise bildirir. 

Umumî müfettiş, devir ve teftiş fasılasında, Reisin emri altında olarak umumî hizmetin ida
resine iştirak eder. Reisin gaybubetinde veya mazeretinde onun yerine vekâlet ıeder. 

İkinci bab 

Limanlar hizmetleri, karantina duraklan, sıhhiye mevkileri 

Madde — 10 

Akdenizde ve Bahriahmerde Mısır sahili imtidadmca ve keza çöl cihetinin kara hududlan üzerinde 
bahrî ve karantina sıhhiye zabıtası sıhhiye daireleri müdürlerine, sıhiye durakları yahud karantina 
karargâhları müdürlerine, sıhhiye memurlukları amirliklerine yahud sıhhiye noktaları âmirlerine ve 
onların maiyetinde bulunan memurlara tevdi olunmuştur. 

( S. Sayısı : 4 ) 
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Madde — 11 

Sahil sıhhiye ofisleri müdürleri gerek başında bulundukları dairenin gerek o daireye merbut sa
hil sıhhiye mevki memurluklarının hizmetlerini tedvir ederler ve o işlerden mesul olurlar. Sahil 
sıhhiye ofisleri müdürleri bahrî ve karantina sıhhiye zabıtası nizamlarının tamamile tatbikına neza
retle mükelleftir. Meclis riyasetinden alacakları talimata tatbiki hareket ederler ve gerek kendi 
dairelerinin bilûmum memurlarına, gerek dairelerine merbut bulunan sahil sıhhiye mevki memur-

* larına lâzım olan emirleri ve talimatı verirler. 
Sahil sıhhiye ofisleri müdürleri gemilerin hüviyetlerini tahkik etmek ve istintak muamelelerini 

yapmakla, karantina tedbirlerini tatbik etmekle mükelleftirler. Keza nizamnamelerde gösterilen 
, hallerde tıbbî muayene icra ve karantina nizamlarına mugayir hareketleri tahkik ederler. îdarî işleri 

hakkında riyaset ile yalnız sahil sıhhiye ofis müdürleri muhabere ederler ve vazifelerinin ifası esnasın
da toplamış oldukları bilcümle malûmatı riyasete gönderirler. 

k - Madde — 12 

Sahil sıhhiye ofisleri müdürleri, maaş noktai nazarından iki sınıfa taksim edilmiştir: 
Birinci sınıf sahil sıhhiye ofisleri dört tane olupberveçhi atidir: 
İskenderiye; 
Portsait; 
Süveyş havzası ve Uyunu Müsadaki karargâh; 
Tur; 
İkinci sınıf sahil sıhhiye ofislerinin adedleri üç olup berveçhi atidir: 
Dimyat; 
Sevakin; 

Kosir; 

Madde — 13 

Sahil sıhhiye idarelerinin âmirleri, idareye müteallik hususatta, müdürlerin kendi merkezlerine 
aid hususatta haiz oldukları salâhiyetlerin aynını haizdirler. 

Madde — 14 

Yalnız bir sahil sıhhiye idaresi mevcud olup o da EPariştedir. 

- Madde — 15 

Sahil sıhhiye .mevkileri âmirlerinin maiyetinde, idare eyledikleri mevkilerin memurları vardır. 
Kendileri bir sahil sıhhiye ofisi müdürünün emri altında bulunurlar. 

Sahil sıhhiye mevki âmirleri nizamnamelerle gösterilen sıhhiye ve karantina tedbirlerini icraya 
memurdurlar. Sahil sıhhiye mevki âmirleri hiç birpatenta veremezler, ve yalnız serbest pratika ile 
hareket eden gemilere vize vermeğe mezundurlar. Sahil sıhhiye mevkileri bulaşık veya gayri munta 
zam bir patenta ile gelen gemileri sahil sıhhiye ofisi bulunan fbir limana gitmeğe mecbur ederler. 
Sahil sıhhiye mevkileri âmirleri bizzat sıhhî istintak yapamazlar. Fakat bu husus için tâbi olduk
ları sahil sıhhiye ofisinin müdürünü davet etmeğemecburdurlar. 

Müstacel haller haricinde idarî bütün işler için ancak bu müdür ile muhabere edebilirler. (Menfhir 
gemi hakkında ittihaz edilecek tedbirler yahud hareket edecek bir geminin patentasına yazılacak 
sıhhî meşruhat gibi müstacel sıhhî ve karantina işlerinde doğrudan doğruya Meclis riyasetile muha
bere ederler; fakat merbut bulundukları müdüre bu muhabereden bilâteahhür malûmat vermeğe 
mecburdurlar. 

(S. Sayısı : 4) 
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Sahil Sıhhiye mevkileri âmirleri, haber aldıkları gark hâdiselerini en süratli vasıtalarla meclis 

riyasetine.bildirmekle mükelleftirler. 

, ' Madde — 1 6 

'Sahil sıhhiye mevkilerinin adedi, aşağıda tadad edildiği veçhile altıdır. 
iskenderiye Sahil sıhhiye ofisine merbut olan : Port - Neuf, Albukır, Brullos, Roset sahil sıhhiye 

mevkileri. 
Portsald Sahil sıhhiye ofisine merbut olan Kantara ve Ismailiye İç limanı sahil sıhhiye mevkileri. 

'Meclis, hizmetlerin İcablarma ve kendi varidatına göre yeniden sahil sıhhiye mevkileri tesis ede-
bileeekdir. 

: ' : ' " Madde — 17 

Sahil sıhhiye duraklarının ve karantina karargâhlarının daimî veya muvakkat hizmeti, emirleri. 
altında sıhhiye memurları, gardiyanlar, hamallarve müstahdemin bulunan müdürlere tevdi edilmiş
tir. ' 

Madde — 18 

Müdürler sıhhiye durağına veya karargâhına gönderilmiş olan kimseleri karantinaya tâbi tut
makla mükelleftirler, müdürler, tabiblerle birlik'!', muhtelif suretle karantinaya tâbi olanların tecrid 
edilmesine nezaret ve her hangi bir türlü tehlike husulünü menederler. Muayyen müddetin hita
mında nizamlara tevfikan serbest pratika verirler, yahud pratikayı tecil ederler. Emtianın ve kulla
nılmış eşyanın dezenfeksiyonunu yaparlar. Bu ameliyatta istihdam olunan kimselere karantina 
tatbik ederler. 

Madde — 1 9 

Müdürler emrolunan tedbirleri tatbik ve karantinaya tâbi olan künyelerin ve müessese memurla
rının ahvali sıhhiyelerine mütemadi olarak nezaret icra. ederler. 

Mâdds — 20 

Müdürler hizmetin sureti ifasından mesuldürler ve her gün bir raporla bahrî ve karantina sıhhiye 
meclisi riyasetine malûmat verirler. 

Madde — 2 1 

Sıhhiye duraklarına ve karantina karargâhlarına merbut tabibler bu müesseselerin müdürlerinin 
emri altında bulunurlar. Onların da emri altında eczacı ile hasta bakıcılar vardır. 

Bu tabibler karantinede bulunanların ahvali sıhhiyelerine nezaret ve sıhhiye mevkiinin yahud ka
rargâhın revirini idare ederler. 

Karantineye konulan kimselere serbest pratika ancak tabibin muayenesinden ve müsaid raporun
dan sonra verilir. 

Madde — 2 2 

Her sahil sıhhiye ofisinde, sahil sıhhiye durağıı da yahud karantina karargâhında müdür ayni za
manda «muhasib memur» dur. 

Muhasib memur, kendi şahsî mesuliyeti altında olmak üzere sıhhiye ve karantina rüsumunu tahsil 
edecek memuru tayin eder. 

(S. Sayısı : 4) 
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Sahil sıhhiye idarelerinin ve sahil sıhhiye mevkilerinin âmirleri dahi muhasib memurdurlar. Bun

lar rüsumu bizzat tahsil ile mükelleftirler. 
Rüsum tahsilile mükellef olanlar, irae edecekleri kefalet, defter tutma gibi hususatta, irsalât za

manlan için ve hizmetlerinin malî kısmına taallûk eden her hususlarda Maliye Nezaretinden sadır 
olan nizamlara tatbiki hareket edeceklerdir. 

Madde — 23 

Bahrî ve karantina sıhhiye idaresi masrafları meclisin kendi vesaikle yahud Maliye Nezaretile 
mutabık kalınarak Maliyenin göstereceği vezneler marifetile tediye olunacaktır. 

Kahire : 19 haziran 1893 Biaz 

( S. Sayısr , 4 ) 





S. Sayısı: 6 
Atatürkün cenaze merasimi için yapılacak sarfiyat hakkında 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (l/l 153) 

T. C. 
Başvekalet 14-X-1938 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/4597 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Atatürkün cenaze merasimi için yapılacak sarfiyat hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetince 13 - XI -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Atatürkün aziz naşının Ankaraya nakli, burada yapılacak cenaze merasimi ve bu vesile ile Hü
kümet merkezine gelecek askerî kıtaatm nakil ve iskân masraflarile ecnebi rical ve heyetlerin mem
leketimizde misafir edilmelerine müteferri alelûmum masraflar için ne mikdar tahsisata ihtiyaç hâ
sıl olacağını bidayeten tahmin ve tesbit etmek mümkün olamayacağından azamî bir had tayin edile
rek bu had dahilinde ihtiyaca göre tediyat icrası ve bu suretle tahakkuk edecek hakikî mikdarm bilâ
hare tahsisat kaydedilmesi daha uygun görülerek kanun lâyihası o yolda tesbit edilmiştir, Tediyat 
icrasında her hangi bir teahhürün önüne geçmek üzere sarfiyat evrakının Divana badessarf ibraz 
edilmesi ve masrafm istisnaî mahiyeti itibarile de sarfiyatın Başvekâletçe teşkil edilecek bir ko
misyon marifetile icrası ve bu komisyonun tasdlir edeceği evrakı müsbite ile iktifa edilmesi zarurî 
görülmüştür. 

Karşılığa gelince : Teşrinievvel nihayeti itibarile elde edilen varidat fazlası yapılacak sarfiyata 
aid tahsisatı karşılamağa müsaid olduğundan ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.&.M.M. 

Mazk&Ha Na. 2 
Esas N». 1/1153 

M-XI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Atatürkün cenaze merasimi için yapılacak- sar
fiyat hakkmda olub Başvekâletin 14 - XI - 1938 
tarîh ve Î5/$5!)7 sayılı tezkeresüe Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Maliye vekili Fuad Ağralı 
ve Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu hazır olduk
ları halde okundu ve konuşuldu :• 

Atatifekün azk naışlarınıp. Aakaraya makli ve 
Ankaorada yapılacak cerıa-ze merasimi ve büa ve
sile ile Hükümet merkezine gelecek askerî kıtaa
tın nakilt ve iskân masrafları ile ecnebi rical ve 
heyetUri|t memleketimizde misafir edilmelerine 
müteferri bilûmum masraflar için ne mikdar tah
sisata ihtiyaç hâsıl olacağı bidayeten tahmin 
edilemediğinden bu iş için azamî bir had ola
rak (500 000) lira tahmin edilerek tahakkuk ede
cek hakikî sarfiyatın bu had dahiliaete, tedi
yesi düşünülmüş ve tediyatta her hangi bir te-
ehMr&n; önüne geçww& m41!tesasil& dıe sarfiyat 
ê Takonna, badessarf Divana ibrazı r̂e sarfij/atra 

»oşnŝ on naa-
ırMetiıl'e icrası münasib göriülıeEek ByibBaimın Hm 
maksadlani dÜa *eıaâ» «dıeır f s 

îza-h ©liman esbab* maeifeeye ve* yapılaeak sar
fiyatı» istisnaî ma&iyetîfte» i^naea ffiy^sa 
Mbaröe Efccüfftemmiasee feaİHal «d£feıi% « 1 ^ ift»d-
deler üzerinde yapılan müzakere neticesinde Ma
liye bütyagin/le bit/taraş için jenMea bm iasri 
^û&fsağtadıan. kasna metni bu ciheti açıkça geV 
termek üzere değiştirilmiş ve Başvekâletçe teşkil 
edilecek olan komisyonun kabul ve tasdik ede

ceği evrakı müsbitenin Divan tarafından da ay
nen kabul edilmesinin tabiî • ve muvafık olacağı 
düşünülerek bu cihet hak&BM&a ubıarede ayrıca 
bir değişiklik yapriteasraa lüzum görülmemiştir. 

Lâyiha, müstaceliyetine îblnaei bcı günkü ruz-
nameye alunarak tercihan müzakere dileğile Umu
mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Re-
isliğe sunulur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

Çorum 
E. SabriAkgöl 

Gümjişane 
D, Sakarya 
Kanseri 

m.. Kerm& 
Ko«aeli 

R. Y. 
Kayseri 

F. Baysal 

Ankara 
Y.G. Kargı 

Diyarbakır . 
B. Bekit 

İzmir 
H. Çakır 
Kırklareli 
Ş.ödül 

Koraca 
A.: S1. Akha/ytuğam M. M. Omai 

Maaaasa 
T.flürkdğfyt, 

Mmş 
Ş. Çüoğlu 

Smm 
B. Basana, 

Yozgad 
8. îçöz 

Mai'aş 
A. Tmcfağht* 

MUŞ: 
Ş. Ataman 

Tokad 
& Çrema 

Yozgad. 
Sungur 

M,M.. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Balıkesir 
E. Adakan 

Gazi Anteb 
A. H. Ayerdem 

Kastamonu 
Tahsin Coşjc.an 

Kırşehir 
. M. Seyfeli 

İMatatya 
O.. Taner 

Mardin 
B, Bitten 

Ordu 
W. YSmm 

Tigalpzon 
$wm May 

( S. Sayısı : 6 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Atatürkün cenaze merasimi için yapılacak sarfi
yata aid kanun lâyihası 

MADDE 1 — Atatürkün cenaze merasimi do-
layısile yapılacak sarfiyat için, Başvekâletçe teş
kil edilecek hususî bir komisyonun emrile sarfe-
dümek üzere Ziraat bankasında açtırılacak bir 
krediden beş yüz bin liraya kadar tediyat icra
sına Maliye vekili mezundur. 

Bu tediyatm ne gibi hizmetler için yapıla
cağı icra Vekilleri Heyetince tesbit ve tediye 
mikdarı bilahare Maliye vekâleti bütçesinde açı
lacak 246 ncı fasla tahsisat kaydedilir. Bu 
tediyatm komisyonca musaddak evrakı müsbitesi 
badessarf Divanı muhasebata tevdi olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da.V. 

•Dr. R. Saydam 
Mf.V. 

S. Ârikan 
S. î. M. V. 

13 
Ad. V. 

Hilmi Uran 
Ha.V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na.V. 

A. Çetinkaya 
G. t V. 

• XI -1938 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

Dr. H. Alataş ilana Tarkan F. Kurdoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Atatürkün cenaze merasimi için yapılacak sarfi
yata aid kanun lâyihası 

MADDE 1 — Atatürkün cenaze merasimi 
dolayisile yapılacak sarfiyat için, Başvekâletçe 
teşkil edilecek hususî bir komisyonun emrile 
sarf edilmek üzere Ziraat bankasında açtırılacak 
bir krediden beş yüz bin liraya kadar tediyat 
icrasına Maliye vekili mezundur. 

Bu tediyatm ne gibi hizmetler için yapıla
cağı İcra Vekilleri Heyetince tesbit ve tediye 
roikdan bilâhare Maliye vekâleti bütçesinde 
246 rakamile açılacak hususî bir fasla tahsisat 
kaydedilir. Bu tediyatm komisyonca musaddak 
evrakı müsbitesi badessarf Divanı muhasebata 
tevdi olunur. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

..<... 

( S. Sayısı : 6) 




