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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Birinci celse 

Hatayda vilâyet kurulmasına ve Hatayın sair işle
rine dair kanun lâyihasile bazı elektrik şirketleri his
selerinin satın alınmasına dair iki lâyihanın muvakkat 
encümenlerde tedikki kabul edildikten sonra 

Devlet havayollarında vazife uçuşu esnasında şehid 
düşen pilot Ekrem Ermek ile makinist Sami Demirelin 
dul ve yetimlerine tekaüd maaşı tahsisine, 

Küçük Menderes nehri ile tâbilerinin İslahı hakkın
daki kanuna bazı maddeler eklenmesine, 

İskân kanununun 3 ncü ve 2510 numaralı kanunun 
31 nci maddelerinin tadiline, 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve taadülüne 
dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

Subaylarla askerî memurların maaşları hakkındaki 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun lâyiha
sının birinci müzakeresi bitirildikten sonra teneffüs 
için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Türkiye 

ile Suriye arasında arazi mesailinin katği surette hal
lini mutazammm anlaşma ve müzeyyilâtınm tasdikma 
dair kanun lâyihası kabul edildi. 

Vakıf paralar ikrazatmdan mütevellid alacakların 
takib ve paraya çevrilmesine dair kanun lâyihası mü
zakere ve encümene tevdi edildi. 

Türkiye - Finlandiya Ticaret Anlaşması için teati 
edilen mektubların imzaları tarihinden muteber olmak 
üzere tasdikma, 

Türkiye - İtalya ticaret ve seyrisefain muahedesi
nin cüzü mütemmimini teşkil etmek üzere akdedilen 
Ticaret ve tediye Anlaşmalarile bunlara ek olarak 
tanzim edilen vesaikin meriyete vazma, 

Türkiye - İtalya Ticaret Anlaşmasma bağlı (2) 
sayılı listede tadilât yapılmasına mütedair olarak 
İtalya büyük elçiliği ile teati olunan notalarm tasdi
kma, 

Türkiye - İsveç Ticaret Anlaşması protokolüne 

Lâyihalar 
1 — Amasra Dalga kıranının tamiri ve yeniden bir 

dalga kıran inşası için gelecek senelere sari taahhü-
dat icrası hakkında kanun lâyihası (1/211) (Nafia 
ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Belediyelerce yapılacak istimlâk hakkındaki 
2497 sayılı kanuna bazı hükümler ilâvesine ve mezkûr 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası (1/210) (Dahiliye encümenine) 

3 — Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 
ihtiyacı için yeni gemiler inşası ve sair vesait, teçhi
zat, malzeme, alât ve edevat mubayaası hakkında 
kanun lâyihası (1/213) (Bütçe encümenine) 

4 — Türkiye - Estonya Ticaret ve Kliring Anlaş
malarına müzeyyel protokole ilişik B. listesinde deği
şiklik yapılması hakkmda teati olunan mektublarm 

merbut listeye ilâve edilecek kontenjana, 
Türkiye - İsveç ticaret ve seyrisefain muahede

sine müzeyyel Anlaşmanın tasdikma, 
Türkiye ile Yunanistan arasında akdedilen Kliring 

Anlaşmasına müzeyyel protokolün tasdikma, 
Mahpeyker, Türkân, Ali ve Hümeyranm Türkiyeye 

avdet etmelerine, 
Türk - Romen Ticaret Anlaşmasına müzeyyel An

laşmaya, 
Ordu mensublarmın evlenmelerine, 
Köy kanununun bazı maddelerini değiştiren kanu

nun birinci maddesinin değiştirilmesine ve mezkûr 
kanuna bazı hükümler ilâvesine, 

Diyanet işleri teşkilât ve vazifeleri hakkındaki ka
nunda bazı değişiklik yapılmasına, 

Hariçten idhal edilecek kok kömürünün gümrük 
resminin tenziline dair İcra Vekilleri Heyetince veri
len kararın tasdikma, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri İttihadı arasında hudud hâdise ve ihtilâfları
nın sureti tedkik ve halline müteallik imza edilen mu
kaveleye bağlı (1) numaralı protokolde Çoruh vilâ
yetinin merkezi olarak gösterilen Rizenin adı geçen 
vilâyetin halen merkezi olan Artvinle değiştirildiğine 
dair teati olunan notalarm adı geçen mukavelenin 
cüzü mütemmimi olarak kabul ve tasdikma, 

Belediyeler kanununun 19 ncu maddesinin beşinci 
fıkrasının değiştirilmesine, 

İskân kanununun 12 nci maddesinin kısmen değiş
tirilmesine 17 ve 23 ncü maddelerine birer fıkra ek
lenmesine, 

Vakıflar kanununun 32 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri 
yapıldıktan sonra pazartesi günü toplanılmak üzero 
inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Ş. Günaltay Bursa Gazianteb 

Dr. S. Konuk B. Kaleli 

tasdikma dair kanun lâyihası (1/212) (Hariciye ve 
İktısad encümenlerine). 

Tezkereler 
5 — Devlet Havayolları işletme idaresinin 1935 yılı 

hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 
(3/131) (Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
6 — Aydın mebusu Nuri Göktepenin, Zeytinciliğin 

islâhı ve yabanîlerinin aşılattırılm-ası hakkındaki 3573 
sayılı kanunun 14 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun teklifi ve Ziraat, İktısad ve Adliye encümen
leri mazbataları (2/6) (Ruznameye) 

7 — İskân kanununun 36 ve 37 nci maddelerinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve İskân kanunu 
Muvakkat encümeni mazbatası (3/113) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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8 — Türkiye - Yugoslavya arasmda imzalanan 

Afyon Anlaşması ile merbut mektublarm tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve îktısad encümen
leri mazbataları (1/163) Ruznameye) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
Da. V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) — 

Arkadaşlarım, evrakı varidenin ikinci maddesin
de belediyelerin istimlâk işlerine dair bir kanun 
lâyihası vardır. Aslma tebaan Dahiliye, Adliye, 
Maliye encümenlerini alâkadar ediyor. Bu lâ
yihanın, bu encümenlerden seçilecek üçer kişi
den mürekekb muvakkat bir encümende tedki-
kini rica ediyorum. 

1 — Türkiye - Finlandiya Ticaret anlaşması
na bağlı 2 sayılı listeye dahil 379/2 D3 pozisyo

nunda mevcud beş tonluk kontenjandan 1263 ki
losunun bir defaya mahsus olmak üzere 379/2 
D2 pozisyonuna nakli için teati olunan nota hak
kında İcra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan ka
rarın tasdikına dair olan tezkerenin geri verilme
si hakkında Başvekâlet tezkeresi 

BAŞKAN — Hükümetin bir tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
20 -1 -1939 tarih ve Kavanin Md. 4/94 sayılı 

1 — Devlet Şûrasında açık bulunan birin- \ 
ci daire reisliği ile 3 azalık için intihab yapılması I 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Da
hiliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit en
cümen mazbatası (3/106) [1] 

(Mazbata okundu) j 
BAŞKAN — İntihaba başlıyoruz. Buraya iki 

kutu konmuştur. Birisi reis, diğeri de azalıklar 
içindir. 

(Maraş dairei intihabiyesinden rey toplan- I 

[1] 147 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

9 — Vergilerde itiraz ve temyiz usullerine ve 
mercilerine ve vergi ihbarnamelerinin tebliğ suretine 
dair kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası 
(1/181) (Ruznameye). 

BAŞKAN — Hükümetin teklifini reyinize ar-
zediyorum. Belediyeler istimlâk kanununun 
muhtelit encümende müzakeresini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Her encümenden üçer kişi kâfi mi? (Kâfi 
sesleri). Muvakkat encümenin, alâkadar encü
menlerden üçer azadan teşekkülünü kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

tezkere karşılığı 
20 haziran 1936 tarihli Türkiye - Finlandiya 

ticaret anlaşmasına bağlı II sayılı listeye dahil 
pozisyonlarda tadilât yapılması için Finlandiya 
Hükûmetile teati edilen 12 mayıs 1938 tarihli 
mektublar 3565 sayılı kanunla kabul ve tasdik 
edilmiş olduğuna göre 7 - VI - 1938 tarih ve 
6/2420 sayılı tezkere üzerine başka muamele ya
pılmasına lüzum kalmadığı anlaşüdığndan bu 
tezkerenin iadesine yüksek müsaadelerini rica 
ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Alelûsul iade edüdi. 

! mağa başlandı). 
j BAŞKAN — Reylerin tasnifi için kura çeki

yorum. 
Afyon Karahisar îzzet Akosman 
Samsun Meliha Ulaş 

1 Zonguldak Yusuf Ziya Özençi 
I Reisliğe aid reyleri, 

Tekirdağ Cemil Uybadm 
Manisa Hüsnü Yaman 
Kütahya Sadri Ertem 

i Azalıklara aid reyleri sayacaklardır. 
întihab için başka rey yermiyen kal4î mı? 

i Rey toplama işi bitmiştir, 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Ganıtez 
KATİBLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Cavid Oral (Niğde) 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 

4 — SEÇİMLER 
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5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Mahsus bir kanunla Devletten bir hak 
temin eden veya sermayesinin yarısından faz
lası Devlete aid olan banka veya müesseseler 
memurlarının maaş ve ücretleri ve hizmete gi
riş ve terfi usulleri hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/63) [1] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresine başlıyoruz. 
Maddeler okunacaktır. 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları ay
lıklarının tevhid ve teadülü hakkmda kanun 

MADDE 1 — Aşağıda yazılı müesseseler me
murları bu kanun hükümlerine tâbidir: 

A) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilmek suretüe kurulan iktisadî teşekkülle
rin teşkilâtile idare ve murakabeleri hakkın
daki 3460 sayılı kanun hükümlerine tâbi te
şekküller ve müesseseler, 

B) Hususî kanunlarla kurulan bankalar ve 
teşekküllerle hususî surette teşekkül eden ve 
tediye edilmiş sermayesi iki milyon lira veya da
ha ziyade olan millî bankalar, 

O) Devletçe veya mülhak veya hususî bük 
celi idarelerce veya belediyelerce veya yukarı
daki bendlerde yazılı teşekkül ve bankalar ta
rafından sermayesinin yarısından fazlasına işti
rak suretile kurulan teşekküller ve bunların 
ayni nisbştte iştiraklerile vücud bulan kurumlar 
ve ticaret ve sanayi odaları ve borsalar veya sa-
tm almrp belediyedere bağlanan müesseseler. 

BAŞKAN — Tadilname yaktur. Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Birinci madde hükmüne giren 
bilûmum müesseseler memurları için 14 derece 
tayin edilmiştir. Bu derecelere aid aylık asilla-
rile tutarı aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir: 

Derece Aylık aslı Tutarı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 

[1] Birinci müzakeresi 31 ve 32 nci inikad 
zabıtlanndadır, 

Ancak birinci madde hükmüne giren mü
esseseler kendi bünyelerinin hususiyetlerine ve
ya kadro icablarma göre 14 ncü dereceden 
aşağı dereceler ihdas edebilirler. 

14 ncü dereceden aşağı ihdas edilen bu de
recelere memur alınması veya yine bu dereceler 
arasmda terfi ettirilmeleri işbu kanun hüküm
lerine tâbi değildir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı teşek
kül ve müesseselerin umum müdür ve umum 
müdür muavinlerine ve idare meclisleri reis ve 
azalarına ve murakiblere ve 3460 sayılı kanunla 
kurulan umumî murakabe heyetinin reis ve 
azalarına verilecek aylıklar bu kanunun tahdi
datına tâbi olmaksızın ve ikinci madde ile teş-
bit edilen azamî aylık derecesini geçmemek 
şartile müesseselerin ve vazifelerinin vüsat ve 
ehemmiyetine ve derecelerine göre İcra Vekil
leri Heyetince tayin olunur. 

3460 sayılı kanun hükümleri mahfuzdur. 
BAKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Meslekî tahsil görerek mes

leklerine aid müesseselere intisab eplenler ile 
bu kanunun 3 ncü maddesinde yazılı vazife
lerde bulunacaklar müstesna olmak üzere bi-
dayeten memuriyete alınacakların müsabaka 
imtihanına, birden fazla talib bulunmadığı 
takdirde ehliyet imtihanma girib kazanmaları 
şarttır. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu müesseselere ilk defa gire
cekler menşelerine ve tahsil derecelerine göre 
aşağıda yazılı derecelere kabul edilebilirler : 

A) Orta mekteb mezunlarından talib bulun
madığı takdirde alınacağı vazifenin ehli olduğu
nu bilimtihan isbat edenler 14 ncü dereceye, 

B) Orta mekteb mezunu olanlar 13 ncü dere
ceye, 

O) Lise veya muadili mekteblerdeu veya or
ta tahsil ile ayni zamanda meslek tahsili veren 
en az beş yıllık veya orta mekteb tathsilini ik
malden sonra en az iki yıllık meslek mekeble-
rinden mezun olanlar 12 nci dereceye, 

D) Lise derecesinde bir tahsil üzerine en az 
bir yıllık meslekî tahsil yapmış veya kurs gör
müş veyahud beş yıllık meslek mektebi tahsili 
üzerine en az iki yıllık daha yüksek bir meslek 
tahsilini bitirmiş veya orta tahsilini bitierdikten 
sonra en az dört yıllık meslek mekteblerinden 
mezun olanlar mesleklerine aid memuriyetlerde 
11 nci dereceye, 
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E) Altı yıldan az tahsilli yüksek mekteb me

zunları 10 ncu dereceye, 
1 - Bunlardan askerlik hizmetini ifa etme

den memuriyete intisab edecekler altı ay müd
detle 11 nci dereceye alınır, 

2 - Tahsil müddetinin üç yıldan eksik veya 
fazla olması halinde eksiği ilk terfi müddetine 
eklenir ve fazlası ilk terfi müddetinden in
dirilir. 

3 - Yüksek bir mekteb tahsilini ikmal ve dip
loma istihsal eyledikten sonra yurdda veya yurd 
haricinde ayrıca doktora tahsilini yaparak mu
ayyen tezini kabul ettirmiş ve buna aid vesika
yı 4a toapif vekâletine tasdik ettirmiş olanlar 
girebilecekleri derecenin bir derece yükseğine 
almabiKrler. 

F) Altı yıllık yüksek mekteb mezunları 9 ncu 
4erepeye, 

(?) Lise tahsilini yurdda ikmal edenlerden 
yüksek tahsilini gerek memleketimizde ve gerek 
yabancı bir memlekette bitirdikten sonra mesle
kin muayyen bir şubesinde ayrıca ihtisas yapa
rak ihtisaslarını hususî kanunlarında yazılı şe
kilde tasdik ettirenler 8 nci dereceye, 

H) Yukarıki fıkralara göre 14, 13, 12, 11, 10 
ve 9 ncu dereceye girecekler arasmda meslek
lere göre tcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
yabancı dillerden birine ve 8 nci dereceye alı
nabilecekler arasında bu dillerden ikisine hakki-
lf vakıf ocukları tcra Vekilleri Heyeti kararile 
teşkil çdilecek bir komisyon huzurunda imtihan
la sabit olanlar bir derece yukarısına alınabilir
ler. 

Şmaî işletme yerlerinde istihdam olunanlar 
merkeze veya smaî işletmelerle alâkası olmayan 
diğer memuriyetlere nakillerinde mükteşeb hak 
teşkil etmemek üzere bir derece yukarıya nakil 
ve tayin olunabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — Kadroda açık yer bulunma
ması dolayrsile tahsillerine göre girebilecekleri 
dereceden daha aşağı derecede bir memuriyete 
almanlar dairelerinde ilk açık vukuunda gire
bilecekleri derecelere tercihan tayin olunurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 7 — Bu müesseselere bidayeten alı
nırken yabancı bir dil bilmedikleri halde me
muriyete geçtikten sonra öğrendikleri veya bir 
dil bildiklerinden dolayı bir üst dereceye alınan
lardan bilâhare bir dil daha öğrendikleri beşin
ci maddenin H fıkrasında yazılı şartlar daire
sinde sabit olanlara yapılacak nizamname ile tes
bit olunacak nisbetlerde ve bir defaya mahsus 
lomak üzere nakdî mükâfat verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 8 — Mafevk bir dereceye terfi için 
aranılacak ehliyet ve liyakattan başka en az 
dört sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar 
müddet o derece maaşmı filen almış olmak şart
tır. Yüksek mekteb mezunları için bu müddet üç 
senedir. 

Beşinci maddenin O ve D fıkralarında yazılı 
olanlar için dahi altmcı dereceye (altmeı dahil) 
kadarki terfilerde muteber olmak üzere bu 
müddet üç senedir. Ancak bu tarzda bu terfi 
müesseselerde çalıştıkları hizmetlerde muteber 
olup Devlet memuriyetine geçişte mükteşeb hak 
teşkil etmez. 

Bir terfi müddeti içinde üç defa takdirname 
alan memurların o dereceye mahsus plmak üzere 
kıdemine bir seneye kadar zam yapılabilir. Her 
hangi bir derecedeki memurun kendi aylığile 
daha yüksek bir vazifede istihdamı caizdir. 

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

MADDE 9 — Bu müesseseler için ihtisas 
mevkileri olduğu 3460 sayılı kanun mucibince 
teşkil edilen umumî murakabe heyetinin müta-
leası alındıktan sonra önceden tcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilecek olan yerlere bu mü
esseseler memurlarından veya hariçten bu ka
nunun koyduğu takyidata tâbi olmaksızın, ikin
ci madde ile tesbit edilen dereceler dahilinde 
aylıklı memur tayini caizdir. Şu kadar ki bu su
retle mütehassıs olarak istihdam keyfiyeti o 
ihtisas mevkii haricinde mükteşeb bir hak teş
kil etmez. 

Bu müesseselerin kadroları dışmda muvak
kat hizmetlerin ifası için mukaveleli mütehas
sıslar istihdamına lüzum hâsıl olduğu takdirde 
bunlarm ücretleri tcra Vekilleri Heyetince tes
bit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 10 — Tabibler, avukatlar, aidat ve
ya ücretli tahsildarlar, satış memurları, am
bar memurları, daktilolar, stenolar, mekanoğ-
raflar, evrak müvezzii, bekçi, kolcu, kaloriferci, 
şoför, odacı ve hademeler gibi müstahdemlerle 
her müessesenin hususî bünyesine göre istihda
mına lüzum göreceği muvakkat veya mütefer
rik müstahdemler ve alelûmum işçi usta ve us-
tabaşılar bu kanun hükümlerine tâbi değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir, 

MADDE 11 — Devlet hizmetlerinde maaş 
veya ücretle çalışan memurlardan bu müesse
selere geçecek olanlar maaşlı vazifeden nakle
dildikleri takdirde bir derece yukarrya ücretli 
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vazifeden nakledildikleri takdirde ayni derece
ye geçebilirler. 

Bu müesseselerden Devlet hizmetine geçen
ler maaşlı vazifeye geçtikleri takdirde bir dere
ce aşağısına, ücretli bir vazifeye geçtikleri tak
dirde ayni dereceye geçebilirler. 

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

HADDE 12 — Bu kanuna bağlı müessese
lerin birinden diğerine ve yahud bunlardan 
Devlet teşkilâtından birine veya Devlet teşki
lâtından bu müesseselere memur nakli o me
muru tayine salahiyetli olan makamm müsaade
sine bağlıdır. 

îstifa edenler hakkında dahi üç ay müddetle 
bu hükümler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu müesseseler memurlarına 
(.îdare meclisi reis ve azalan hariç) almakta 
oldukları aylıklardan başka: 

A) Yalnız Ankaraya mahsus olarak ücretli 
Devlet memurları için kabul edilen esas ve nis-
betler dahilinde muvakkat tazminat verilebilir. 

İhtisas mevkilerinde bulunanlara almakta 
olduklan ücret derecesine, bu kanunun umumî 
hükümleri dairesinde istihkak kesbedinceye ka
dar muvakkat tazminat verilmez. 

B) Devletin maaşlı memurları için kabul 
edilen esas ve nisbetleri geçmemek şartile usu
len mezun olanlara veya kısa askerlik hizmeti
ni yapmak veya talim ve manevra için vazife
den ayrılanlara, aylıkları verilebileceği gibi 
hasta olanların da tedavi masrafları verilebilir. 

C) Her sene 3460 sayılı kanunun 42 nci 
maddesi hükümleri dahilinde temettü kaydile 
mukayyed olmak ve bir aylık istihkakı geçme
mek şartile iramiye verilebileceği gibi fevkal
âde faaliyet ve gayretleri görülenlere temettü 
kaydile mukayyed olmaksızın aynca bir aylık 
tutarına kadar idare meclisi kararile fevkalâde 
ikramiye dahi verilebilir. 

D) Maden arama ve işletme yerlerinde çalı
şanlara, burada çalıştıkları müddete münhasır 
olmak üzere, îdare meclisleri kararile aylık tu
tarlarının % 20 sine kadar bir tazminat verile
bilir. 

E) Her hangi bir memuriyetin vekâletle ida
resi halinde Devlet memurları için kabul edilen 
esas ve müddetleri geçmemek üzere vekâlet üc
reti verilebilir. 

F) Paraya el koyan vezne memurlarına her 
sene bir aylık tutarma kadar kasa tazminatı 
verilebilir. 

Gr) Bu müesseseler memurlarına ve idare 
meslisi reis ve azalarile murakiblere ve umumî 
murakabe heyeti reis ve azalarına verilecek har
cırah Devlet memurlarının harcırah hükümle

rine tevfikan ve bu kanunun ikinci maddesin
de yazılı: derece aylıkları esas tutularak hesab 
edilir. 

H) Bu müesseselerin aded ve mevkileri aid 
olduğu Vekü tarafından tesbit edilecek olan 
şube, sandık ve ajanlıklarının aylık tutarları 
170 lirayı geçmeyen memurlarına aylıklarından 
başka ayda 20 lirayı geçmemek ve mikdarı yine 
aid olduğu vekil tarafından tesbit edilmek üze
re munasib bir tazminat da verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADE 14 — Bu müesseseler memurlarına 
bu kanunda yazılı olanlardan ve tekaüd kanun-
larile temin edilen haklardan gayri temettü, sa
tış hissesi, ikramiye, tazminat ve sair namlarla 
ve başka şekil ve suretlerle hiç bir şey verilmez. 
Ancak fabrika ve imalâthanelerde fevkalâde ah
val dolayısile mutad mesai saatleri haricinde 
memurları çalıştırmak mecburiyeti hâsıl olduğu 
takdirde bunlara müesseselerin bağlı bulunduk
ları mecrilerince tayin edilecek esaslar dahilinde 
munzam bir ücret verilebilir. 

Kezalik hususî surette teşekkül eden ve bu 
kanuna tâbi bulunan millî bankalar kendi me
murları için Devletçe kurulmuş bankaların me
murları hakkında kabul edilen esas ve nisbetîer 
dahilinde kalmak üzere tekaüdlük ve maluliyet 
tazminatı kabul edebilirler. 

BAŞKAN —• Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MjADDE 15 —- 3460 sayılı kanunun 45 nci 
maddesi hükümleri bu kanuna tâbi bulunan bü
tün müesseseler memurları hakkmda da tatbik 
olunur. Şu kadar ki, bunlardan uhdelerinde 
muallimlik bulunanların maaş ve ücretleri hak
kında Devlet memurlarına tatbik edilen hü
kümler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Bu müesseselerin kendi ka-
nunlarile sair kanunlardaki hükümlerden bu ka
nuna muhalif olanları kaldırıldığı gibi bunlarm 
esas mukavele ve nizamnamelerindeki hüküm
lerden bu kanuna muhalif olanları dahi usulü 
dairesinde bu kanun hükümlerine uydurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Mütekaidlerin bu kanuna 
tâbi müesseselerde bir vazifeye almmalan ha
linde bunlara en çok, tekaütlüklerine mesnet 
olan memuriyet veya rütbe dereceleri maaşına 
tekabül eden ücret verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
18 nci madde olarak bir madde teklif edil

mektedir. Okutuyorum; 

— 6 — 
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Yüksek Reisliğe 

Aşağıdaki maddenin 18 nci madde olarak 
lâyihaya ilâvesini arz ve teklif eylerim: 

Kayseri 
F. Baysal 

MADDE 18 — Bu kanunun şümulüne giren 
müesseseler memurlarının aylıkları ve muvak
kat tazminatları vergi itibarile Devlet ücretli
leri hakkında tatbik olunan esaslara ve nisbet-
lere tâbidir. 

(Güzel sesleri). 
BAŞKAN — Takrir hakkmda encümenin 

mütaleası nedir? 
BÜTÇE E*. E,. V. FAÎK BAYSAL (Kayseri) 

— Takriri encümen namına arzettim. 
BAŞKAN — Encümenin 18 nci madde ola

rak teklif ettiği metni reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şu halde kabul edilen bu metin 18 nci mad
de olarak lâyihaya girecektir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna tâbi 
müesseselerde halen müstahdem olan memur
lar hakkında aşağıdaki hükümler tatbik edilir: 

A) Halen müstahdem olanların ücretleri, 
tahsil derecelerine ve bu kanuna tâbi müesse
selerle umumî, mülhak ve hususî bütçeli Dev
let dairelerinde ve bunlardan başka bankalar 
ve fabrikalar gibi malî ve sınaî müesseselerde 
ve Hükümetçe veya hususî idareler veya bele
diyelerce satın alınan müesseselerde ve hususî 
mekteblerin tayin ve murakabesi Maarif ve
kâletine aid bulunan muallimliklerinde ücret 
veya maaşla geçmiş müddetlerin mecmuuna ve 
yüksek tahsil görenlerin her iki ve görmeyen
lerin her üç senede bir terfi esaslarına göre ve 
bu kanunun beşinci maddesi hükümleri dahi
linde tesbit olunur. 

B) Halen bu müesseselerde ücretle müstah
dem olan mütekaidlerin tekaüdlüklerine mes-
ned olan memuriyet veya rütbe derecelerine, 
ücretle istihdam edildikleri müddet için yük
sek tahsilleri bulunup bulunmadığına göre yu
karıdaki esas dahilinde hesab edilecek derece 
farkları ilâve edilmek suretile iktisab edebile
cekleri dereceler tayin olunur. 

C) Yüksek tahsil veren bir mektebde iken 
harb sebebile askerliğe çağırılarak yedek su
bay.rütbesini kazanmış olanlar için (A) fıkra
sındaki terfi müddetlerinin hesabında her iki 
hizmet senesi bir derece terfi müddeti itibar 
edilerek iktisab edebilecekleri dereceler tayin 
edilir. 

D) Bu müesseselerde müstahdem iken as
kerlik hizmetine girerek vazifesile irtibatı kesil
miş bulunanların askerliğe çağırılmazdan ev
velki hizmetleri (A) bendi mucibince hesab 
edilmek suretile iktisab edebilecekleri derece 

ile yeniden hizmete alınmaları caizdir. 
E) (A) bendi mucibince tesbit edilen de

recelerde bu kanunun neşri tarihinde müstah
dem olup hizmet müddetleri üç sene ve daha 
ziyade olanlardan ehliyetleri bu müesseselerin 
bağlı bulundukları mercilerce tasdik edilenle
rin bir üst dereceye geçirilmeleri caizdir. 

Ancak bu dereceler terfi ve tahvillerde mük-
teseb hak teşkil etmez. 

F) A, B, C ve D bendleri mucibince dere
celeri tesbit edileceklerin almaları icab eden 
ücret halen almakta oldukları ücret mikda-
rmdan fazla olanlar almakta oldukları ücret
leri muhafaza ederler ve bu ücretler ikinci 
maddede yazılı aylık derecelerinden birine te 
tabuk ediyorsa o dereceye ve etmiyorsa buna 
en yakın dereceye halen almakta oldukları üc
retle dahil olmuş sayılırlar. 

G) A, B, C, D ve E bendleri mucibince tes
bit edilecek ücret memurun almakta olduğu ay
lıktan noksan ise aradaki fark memurun aylı
ğından her ay 25 te biri indirilmek suretile 25 
ayda izale edilir. Ancak memurların talebi üze
rine bu farkın daha evvel de izalesi caizdir. 
Bu f arkm izalesine kadar bu gibilerden muvak
kat tazminat almıyanlara muvakkat tazminat 
verilmez. 

Şu kadar ki, bu kesilecek farkın 1 kânunu
sani 1939 tarihinden sonra yapılan tayin veya 
terfilerden mütevellid kısmı varsa bu kısım 
taksitlendirilmeyerek derhal kesilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun neş
rinden evvel gerek bu kanunda yazılı müessese
lerde ve gerek umumî, mülhak ve hususî büt
çeli idarelerle belediyelerde ücret veya maaşla 
istihdam edilmiş olanların tekrar hizmete alınış
larında girebilecekleri dereceler, bu gibilerin hiz
met müddetlerine ve tahsil vaziyetlerine göre 
Devlet ücretli memurluklarında tekrar istihdam
ları için kabul edilen esasa göre tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Yurdda yüksek 
tahsilini bitirdikten sonra bu kanunun neşri 
tarihine kadar, yabancı memlekette ayni tah
sili yapmış veya yapmakta bulunmuş olanların 
ikinci tahsil için geçirdikleri müddet birinci ter
fi müddetlerinden indirilr. Ancak bu müddet, 
üç seneen fazla olamaz. 

BAKAŞN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 19 — Bu kanunun tatbik suretini 
gösterir bir nizamname yapılır. 
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BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 20 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. Ancak derecelere intibak dolayısile 
yapılacak zam ve tenziller 1 eylül 1939 tarihin
den başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 21 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesini reyinize arez-
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

2 — Askerî ceza kanununun 148 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında 1/114, askerî mu
hakeme usulü kanununun 3 ve 30 ncu maddeleri
ne birer fıkra ilâvesi hakkında 1/115 ve askerî ce
za kanununun 47 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 1/154 sayılı kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları [1] 

BAŞKAN — Heyeti ranumiyesi hakkmda 
mütaleâ var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1632 sayılı askerî ceza kanununun 47 nci ve 148 
nci maddelerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1632 sayılı askerî ceza kanunu
nun iki maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilerek numaralı hizalarında gösterilen madde
ler yerine ikame olunmuştur. 

Cezaların tecili: 
MADDE 47 — Türk ceza kanununun birinci 

kitabmm müstakil faslmda yazılı olan cezalarm 
tecili haldandaki kaideler aşağıdaki hükümler 
nazara aimmak şartile askerî şahıslar hakkmda 
da tatbik olunur: 

A) Askerî mahkemelerden askerî ceza kanu
nunun üçüncü babının üç ve dördnücü fasıllarile 
84 ncü maddesi hariç olmak üzere 5 nci ve 130 
ncu madde hariç olmak üzere 8 nci fasılların
da yazılı suçlardan dolayı verilen cezalar tecil 
edilemez. Ancak fili işlediği zaman 18 yaşmı 
doldurmamış çocuklarla hüküm zamanında 70 
yaşma girmiş olanların mahkûm oldukları bir 
seneden az hapis cezalan tecil olunabilir. 

B) Evvelki mahkûmiyet askerî bir suç için 
verilmiş bir ceza olur ve bu askerî suç Türk ce
za kanunu mucibince cezayi mucib bir fiil bu-

[1] 134 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

lunmazsa ikinci fiilden dolayı Türk ceza kanunu 
mucibince verilecek cezanın teciline birinci fiil 
mâni olmaz. 

Siyasî maksadla toplananlar, siyasî fıkralara 
girenler, siyasî makale yazan ve nutuk söyli-
yenler ve Türk ceza kanununun 141, 142 nci 
maddelerinde yazrlı suçları ordu içinde veya 
ordu mensublarr arasında işliyenler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler. .. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 148 — 
A) Siyasî maksadla toplananlar, siyasî fırka

lara girenler, siyasî nümayiş ve içtimalara ve 
intihabata iştirak edenler veya her ne suretle 
olursa olsun bu maksadla şifahî telkinatta bulu
nanlar ve siyasî makale yazanlar ve bu yolda 
nutuk söyliyenler beş seneye kadar hapsölunur. 

Türk ceza kanununun 141 ve 142 nci mad
delerinde yazılı olan cürümleri ordu içinde veya 
ordu mensubları ve askerî fabrika ve müessese
lerdeki müstahdemler veya işçiler arasmda işli-
yenlerin cezaları yandan aşağı olmamak üzere 
arttırılır. 

B) Bu cürümler, seferberlik zamanmda işle
nirse ceza, iki misli olarak hükmolunur. 

Eğer bu cürümlerin işlenmesi neticesi olarak 
askerî hizmetlere zarar gelmiş olursa ceza on beş 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapistir. Bu 
zarar ehemmiyetli olursa, fiil daha ağır bir cü
rüm teşkil etmediği takdirde, müebbet ağır ha
pis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Layihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanunu

nun üçüncü ve otuzuncu maddelerini deriştiren 
kanun lâyihasının müzakeresine geçiyoruz. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı?.. Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanununun 
üçüncü ve otuzuncu maddelerini değiştiren 

kanun 
MADDE 1 — 1631 sayılı askerî muhakeme 

usulü kanununun 2861 sayılı kanunla değişti
rilen üçüncü maddesile aynı kanunun 30 ncu 
maddesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştiril
miştir. 
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Askerî mahkemelerde muhakeme olunacak 

diğer şahıslar, 
BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka

bul buyuranlar.. Etmeyenler.... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Aşağıda yazılı suçları işleyen
ler askerî şahıslardan olmasalar bile askerî mah
kemelere verilirler. 

Askerî ceza kanununun 63, 64, 81, 93, 94, 95, 
100, 101, 102, 124, 125 ve 127 nci maddelerîle 
148 nci maddenin (B) fıkrasında yazık suçlar; 

B) Umumî mahkemeler bulunmayan harb 
mmtakalannda işlenen bütün suçlar; 

0) Askerî ceza kanununun 155, 157, 158, 
159, 160 ve 161 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?... Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — 
A) Her fırkada ve muadili makamlarda, ne

ferden binbaşıya (Binbaşı dahil) kadar olan ve 
muadili bulunan şahısları muhakemeye mezun 
lüzumu kadar askerî mahkeme teşekkül eder. 

B) Her kolorduda ve muadili makamlarda, 
neferden miralaya kadar (Miralay dahil) olan 
şahısları muhakemeye mezun lüzumu kadar as
kerî mahkeme teşekkül eder. 

C) Büyük erkânı harbiye reisliği emrinde 
ve seferberlikte ordularda ve başkumandanlık 
emrinde, neferden müşüre kadar şahısları mu
hakemeye mezun, lüzumu kadar askerî mah
keme teşekkül eder. 

Askerî ceza kanununun 148 nci maddesinde 
yazık suçları işleyenlerin muhakemeleri kor ve
ya muadili veyahud müstakil tümenlerde teşkil 
edilecek askerî mahkemelerde görülür. Bu 
mahkemelerden birinin tayini en büyük adlî 
âmire aiddir. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. REÎSİ 61. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Efendim; ne
fer, er; miralay, albay; müşir, mareşal; fırka 
da, trmen olacaktır. 

BUrÇE En. REİSİ MÜKEREEM UNSAL 
(İsparta — Bu kanunî ifadedir. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) 
— Evet bunlar kanunî isimlerdir, bu şekilde 
tashihi lâzım gelir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
3 — Türkiye - Estonya arasında imza edilen 

ticaret ve kliring anlaşmalarının tasdiki hakkın
da 1/183, Türkiye - Estonya ticaret ve kliring 
anlaşmalarına müzeyel protokolün tasdiki hak
kında 184 ve Türkiye - Estonya ticaret ve kliring 
anlaşmalarına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli pro
tokole ilişik (B) listesinde yazılı ham deri kon
tenjanı pozisyonlarının tadiline mütedair teati 
olunan mektubların tasdiki hakkında 1/146 sayı
lı kanun lâyihaları ve Hariciye ve İktısad encü
menleri mazbataları [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umuraiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye - Estonya Hükümetleri arasmda imza 
edilen 6 haziran 1937 tarihli ticaret ve Kliring 
anlaşmalarile bu anlaşmaya müzeyyel 29 ağus
tos 1938 tarihli Protokol ve yine bu Protokole 
merbut B listesinde yazılı ham deri kontenjan 
pozisyonlarının tadiline dair mektublarm tas-

dikma mütedair kanun 
MADDE 1 — 28 haziran 1937 tarihinden mu

teber olmak üzere Ankarada 6 haziran 1937 ta
rihinde Türkiye ve Estonya Hükümetleri ara
sında imza edilen Ticaret ve kiliring anlaşmala
rile bu Ticaret ve kliring anlaşmasına ek olarak 
hükmü 1 teşrinievvel 1938 tarihinden meri ol
mak üzere 29 ağustos 1938 tarihinde imzalanan 
Protokol ve imzalan tarihinden muteber olmak 
üzere bu Protokole ilişik (B) listesinde yazılı 
ham deri kontenjanı pozisyonlarının tadiline 
mütedair Tallinn de 28 mart 1939 ve 4 nisan 1989 
tarihlerinde Estonya Hükûmetile teati olunan 
mektublar kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Madde kabul edilr 
mistir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmmı tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

[1] 148 saydı basmayazı zapün sonundadır. 
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4 — 1926 tarihli beynelmilel sıhhî muka

velenamenin tasdiki hakkındaki 3542 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Hariciye ve Sıh
hat ve içtimaî muavenet encümenleri mazba
taları (1/167) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde
lere geçilmiştir. 

28 - II - 1938 tarih ve 3542 sayılı kanuna ek 
kanun 

MADDE 1 — 28 - II - 1938 tarih ve 3542 
sayılı kanun ile tasdik ve kabul edilmiş olan 
21 haziran 1926 tarihli Paris beynelmilel Sıh
hiye mukavelenamesinin dördüncü babile bazı 
maddelerini kaldıran ve bir kısım maddelerini 
değiştiren 31 teşrinievvel 1938 tarihinde alâka-

EAŞKAN — Celse açılmıştır. 
Şûrayi devlet reisliği için yapılan intihabın 

neticesini arzediyorum : 
Şefik Yürekli 151, Hüsnü Berker 60, Şemset

tin Temizer 43 rey almışlardır. Bundan başka 
Süreyya Özek 1, Hilmi Cerid 2, îhsan Pehli
vanlı 1 rey almışlardır. Bu üç zat esasen muh
telit encümenin yaptığı intihabda ekseriyeti ka
zanmadıklarından bu zatlere verilen reyler keen-
lemyekündür. 

Şu halde intihaba 258 zat iştirak etmiş olma
sına nazaran, bu noktadan muamele tamamdır, 
Şefik Yürekli, intihaba iştirak eden arkadaşların 
ekseriyetile - ki 151 rey almıştır - Şûrayi devlet 
birinci daire reisliğiğne intihab edilmiştir. 

Azalara aid intihabın neticesini arzediyo
rum : 

îhsan Pehlivanlı 218, Fazıl Özelçi 116, Kâzım 
Sargın 109, Tahsin Turuthan 102, Hilmi Cerid 
87, General Osman Nuri Özenalp 71, Durmuş Ev-
rendilek 65, Necati Temizöz 6, Hakkı Haydar 
Berksun 4. 

Yine burada da Muhtelit enümenin yaptığı 

[1] 149 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

dar Hükümetler murahhasları tarafından imza-
edilmiş olan mukaelename kabul ve tasdik edil
miştir., 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Şûrayi devlet intihabına aid tasnifi ara ne

ticelenmemiştir. Bir çeyrek saat için celseyi ta
til ediyorum. 

Kapanma saati : 15, 58 

*»—»«. 

intihabatta da ekseriyet kazanamayan üç zate 
de rey verilmiştir ki, bu reyler de iptal olunmak 
lâzrmgeiir. Bu intihaba 264 zat iştirak ediyor. 
Bu noktadan muamele tamamdır. Bunun ekseri
yeti mutlakası 133 tür. Bu mikdardan fazla reyi 
yalnız îhsan Pehlivanlı almıştır. Binaenaleyh 
bu zat ekseriyetle Şûrayi devlet azalığına intihab 
olunmuştur. Diğer iki azalık için tekrar intihab 
yapacağız. Yalnız şunu nazarı dikkate arzede-
yim, demin de söylemiştim. Muhtelit encümenin 
intihabı haricinde kalanlara, yani orada ekseri
yet kazanamayanları beyhude intihab buyurma
yınız; çünkü bu reyler iptal edilecektir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Usul hakkında söy
leyeceğim. Meclis, muhtelit encümenin seçtiği 
namzedlere behemehal rey vermekle mukayyed 
değildir. Serbesttir. Onun için muhterem rei
simizin muhtelit encümende kazanamayanlara 
rey vermeyiniz demesi bence doğru değildir. 

BAŞKAN — O halde Muhtelit encümenin 
yapmış olduğu intihabat manasız kalır zannm-
dayım. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Maslahatı teshil 
için encümen namzed gösterir. 

BAŞKAN — Muhtelit encümende ekseriyet 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açlıma saati : 16,30 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTÎBLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Dr. Sadi Konuk (Bursa) 
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kazananlar arasında intihab yapmak zarureti 
vardır, intihaba başlıyoruz. 

(Yozgad intihab dairesinden itibaren reyler 
toplanmıştır) 

BAŞKAN — Reylerini kullanmayan zevat 
var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Tasnifi yapacak zevat için kura çekiyorum. 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
Şûrayi devlet iki azalığı için tekrar yapılan 

intihabın neticesini arzediyorum : 
Fazıl Özelçi 141, Kâzım Sargın 132, Hilmi Ce-

rid 72, Tahsin Turuthan 68, Gl. Osman Nuri 
özenalp 72, Durmuş Evrendilek 21. Diğerleri üç 
zat da birer rey almışlardır. 

intihaba iştirak eden arkadaşların adedi 247 
dir. Buna nazaran 124 ekseriyettir. Fazıl Özelçi 

(Kastamonu) Hilmi Çoruk 
(Bolu) Lûtfi Gören 
(Bursa) Fatin Güvendiren. 
Bu arkadaşlar reyleri tasnif edeceklerdir. 
Tasnif neticesine kadar celseyi kapatryo-

rum. 
Kapanma saati : 16,55 

141 ve Kâzım Sargm 132 rey aldıklarına göre bu 
zatler azalığa intihab olunmuşlardır. 

Başka işimiz kalmamıştır. Çarşamba ruzna-
mesi biraz fazlaca dolguncadrr. Muvafık görür
seniz saat 14 te toplanalım (Muvafık sesleri). 

O halde çarşamba günü saat 14 te içtima 
etmek üzere celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 17,25 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTİBLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Cavid Oral (Niğde) 

. .> . . . >&< . . -<. . . . 
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S. Sayısı: 134 
Askerî ceza kanununun 148 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında l/l 14, Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ve 30 
ncu maddelerine bir erfıkra ilâvesi hakkında I/115 ve Askerî 
ceza kanununun 47 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

1/154 sayılı kanun lâyihaları ve Millî müdafaa ve Adliye 
encümenleri mazbataları 

Askerî ceza kanununun 148 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası (1/114) 

3 - V -1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1632 sayılı Askerî ceza kanununun 148 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27 - IV - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucib sebebler 

Son senelerdee Devletimizin, hukukî, siyasî, iktisadî nizamlarını ve^ Teşkilâtı esasiye kanunu 
ile muayyen olan ana vasıflarını bozmak maksa dile bilhassa yabancı rejimler lehine olarak ordu 
içerisinde sistematik şekilde hariçten propagandalar yapılmakta olduğu ve ordu mensubları ara
sında henüz kemale gelmemiş bir kaç askerî talebe ile tahsil ve tecrübeleri noksan er ve erbaş
ların bu fikirlere temayül ettirilmiş bulunduğu müşahede edilmiştir. 
• •> Devlet kuvvetlerinin en mühim kısmını teşkil eden ordu içinde yapılmak istenilen bu kabîl 

sui kasdların failleri hakkında icab eden kanunî takibat yapılmış, şiddetle tenkil ve tecziye edil-
mişlerse de son zamanlarda her memlekette askerler arasında yapılmaya başlanan, bu gibi propa
gandalar hakkında As. Ceza mevzuatında dahi sarih ve maksadı temine yarar hükümler vazı za
ruret halini almış ve nitekim Türk ceza kanununun .141 ve 142 nci maddelerine bu düşüncelere 
mebni yeni hükümler konmuştur. 

Yukarıda izah olunan sebeblerle zaruretlere binaen As. Ceza kanununun 148 nci maddesi tev
si edilmiş ve askerliğe ve orduya bu suretle tecavüz eden ve bu askerî suçları işleyen sivillerin de 
askerî kazaya tâbiiyetini temin etmek ve diğer taraftan ordu disiblin ve emniyeti ve mevkiin 
hususiyetleri göz önünde tutularak bu suçluların adlî âmirinin tayini Genelkurmay Başkanlığına 
verilmek düşünülmüş ve As. Mh. U. K. nun 3 ve 30 rieu maddelerine o yolda birer fıkra eklen
miştir. : 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt : 6/2255 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Esas No. 1/114 
Karar No. 10 

I tt\.:Hs 
16 - V-1939 

.Yüksek Reisliğe 

1632 sayılı askerî ceza kanununun 148 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî Müda
faa vekilliğince hazırlanan ve Jera Vşkilleri He
yetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulduğuna 
dair olup encümenimize havai edilen Başvekâle
tin 3 mayıs 1939 tarihli ve 6/2255 sayılı tezkeresi 
ve bağlı evrak M. M. vekilliğinden gönderilen 
mfemurlan huzurile okundu ve görüşüldü: 

Nizam ve intizamın şiddetle hüküm sürmesi 
lâzımgelen ve Devlet kuvvetlerinin en .mühim 
kısmını teşkil eden ve Devletimizin teşkilâtı esa
siye kanuni!e muayyen olan ana vasıflarını kol
lamak ve korumak vazifesile muvazzaf olan ordu 
mensublan arasınd bu vasıfları bozmak ve yaban
cı rejimler lehine ordu içerisinde hariçten propa
ganda yapmakta olmaları hasebile Türk ceza ka
nunundaki hükümler gibi askerî ceza kanu
nuna da sarih hükümler vazınâ bu suretle orduya 
tecavjiz edenlerin askerî kazaya tâbi olması hak

kındaki esbabı mucibe .yerinde görülmüş ve birin
ci maddenin ikinci fıkrasında ufak bir değişik
likle kanun lâyihası*encümenimizde aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 
Kars 

Ş. Karacan 
Samsun 

M. M. Kâtib 
Erzurum Samsun 

Ş. Koçak 
Çorum Erzurum 

E. Sabri Akgöl ' 8. Altuğ 
istanbul', Kars 

Dr. H. Ş'. Erel İT. ft Kızıldoğan 
Malatya Muğla 

0. Koptagel S. Güney 
Sinob 

Fahri Engin C. K. încerayı 
'• rj"'-! , ( Ü r f a ' Yozgad 

Ahmed Yazgan C. Arat 

HÜKÜlMİEjTÎN TEKİLÎFÎ 

1632 swyıh askerî ceza kanununun 148 nci mad
desini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1632 sayılı askerî ceza kanu
nunun 148 nci maddesi aşağıda gösterildiği şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 148 — 
1 - Siyasî maksadla toplananlar, siyasî fır

kalara girenler, siyasî nümayiş ve içtimalara ve 
intihabata iştirak edenler veya her ne suretle 
olursa olsun bu maksadla şifahî telkinatta bulu
nanlar ve siyasî makale yazanlar ve bu yolda nu
tuk söyleyenler beş seneye kadar hapsolunur. 

2 - Devletin teşkilâtı esasiye kanunu ile mu
ayyen olan anavasıflarmı veya memleketin si
yasî, hukukî, iktisadî, içtimaî, askerî her hangi 
bir nisanımı: bozmak veya ortadan kaldırmak 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENÇÜMENÎNÎN DE-
ĞÎŞTÎBÎŞÎ 

1632 sayılı askerî ceza kanununun 148 nci mad
desini değiştiren kanun VvyUhası 

jMADDE 1"— 1632 sayılı askerî ceza kanu
nunun 148 nci maddesi aşağıda gösterildiği şe
kilde değiştirilmişti* : 

Madde 148 — 
1 - Siyasî maksadla toplananlar, siyasî fır

kalara girenler, siyasî nümayiş ve içtimalara ve 
intihabata iştirak edenler veya her ne suretle 
olursa olsun bu maksadla şifahî telkinatta bulu
nanlar ve siyasî makale yazanlar ve bu yolda nu
tuk söyleyenler beş seneye kadar hapsolunur. 

2 - Devletin Teşkilâtı esasiye kanunu ile mu
ayyen olan ana vasıflarını veya memleketin siya
sî, hukukî, iktisadî, içtimaî, askerî, her hangi bir 
nizamını bozmak veya ortadan kaldırmak mak-

(S. Sayısı : 134) 
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maksadile bunlar aleyhinde veyahud yabancı 
rejimler Ve komünizm lehinde Ordu içinde ve
ya ordu mensublan ve askerî fabrika ve müesse
selerdeki müstahdemler ve işçiler arasmda her 
hangi bir vasıta ile propaganda yapanlar veya 
propagandaya teşebbüs edenler beş seneye kadar 
ağn* hapis cezasile cezalandırılır. Bu yüzden 
Hükümete bir zarar gelmişse faili beş seneden 
az olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandı
rılır. 

3 - ikinci fıkrada yazılı fiiller seferberlikte 
yapılmışsa failleri ölüm cezasile cezalandırılır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

27 - IV -1939 
Ad. V. M. M. V. 

T. F. Sılay N. Tinaz 
Ha. V. Mal. V. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Faik öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

MIL Mü. V. 
A. Çetinkaya 

8. Saraçoğlu F. Ağrah 
Na. V. Ik. V. ve G. î . V. V. 

H. Çakır 
G. î. V. Zr. V. ve NA V. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

gadile bunlar aleyhinde veyahud yabancı reijm-
ler lehinde ordu içinde veya ordu mensublan ve 
askerî fabrika ve müesseselerdeki müstahdemler 
ve işçiler arasmda her hangi bir vasıta ile pro
paganda yapanlar veya propagandaya teşebbüs 
edenler beş seneye kadar ağır hapis cezasile ce
zalandırılır. Bu yüzden Hükümete bir zarar 
gelmişse faili beş seneden az olmamak üzere ağn* 
hapis cezasile cezalandırılır. 

3 - ikinci fıkrada yazılı fiiller seferberlikte 
yapılmışsa failleri ölüm cezasile cezalandırılır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ve 30 ncu maddelerine birer fıkra ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/115) 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/'$256 

3-V-1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanununun 3 ve 30 ncu maddelerine birer fıkra ilâvesi hak
kında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27 - IV -1939 târihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muçibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. Ii. Saydam 

Mucib sebebler 

Son senelerde Devletimizin, hukukî siyasî, iktisadî nizamlarını ve Teşkilâtı esasiye kanunu ile 

(S. Sayısı : 134) 
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muayyen olan ana vasıflarını bozmak maksadile bilhassa yabancı rejimler lehine olarak ordu içe
risinde sistematik şekilde hariçten propagandalar yapılmakta olduğu ve ordu mensubları arasın
da henüz kemale gelmemiş bir kaç askerî talebe ile tahsil ve tecrübeleri noksan er ve erbaşların 
bu fikirlere temayül ettirilmiş bulunduğu müşahede edilmiştir. 

Devlet kuvvetlerinin en mühim kısmını teşkil eden ordu içinde .yapılmak istenilen bu kabil 
sui kasdların failleri hakkında icab eden kanunî takibat yapılmış, şiddetle tenkil ve tecziye edil-
mişlerse de son zamanlarda her memlekette askerler arasında yapılmaya başlanılan bu gibi pro
pagandalar hakkında As. Ceza mevzuatında dahi sarih ve maksadı temine yarar hükümler vazr 
zaruret halini almış ve nitekim Türk ceza kanununun 141 ve 142 nci maddelerine bu düşüncelere 
mebni yeni hükümler konmuştur. 

Yukarıda izah olunan sebeblerle zaruretlere binaen As. Ceza kanununun 148 nci maddesi tevsi 
edilmiş ve askerliğe ve orduya bu suretle tecavüz eden ve bu askerî suçları işleyen sivillerin de 
askerî kazaya tâbiiyetini temin etmek ve diğer taraftan ordu disiplin ve emniyeti ve mevkiin 
hususiyetleri göz önünde tutularak bu suçluların adlî âmirinin tayini (lenelkurmay Başkanlığına 
verilmek düşünülmüş ve As. Mh. U. K. nun 3 ve 30 ncu maddelerine o yolda birer fıkra eklen
miştir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Esas No. 1/115 
Karar No. 11 

11 - V - 1939 

Yüksek Heisliğe 

1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanunu
nun 3 ve 30 ncu maddelerine birer fıkra ilâvesi 
hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
duğuna dair olup encümenimize havale edilen 
Başvekâletin 3 mayıs 1939 tarihli ve 6/2256 sa
yılı tezkeresine bağlı evrak Millî Müdafaa vekilli
ğinden gönderilen memuru huzurunda okundu ve 
konuşuldu: 

Devletimizin teşkilâtı esasiye kanunu ile mu
ayyen olan ana vasıflarını bozmak maksadile ve 
yabancı rejimler lehine propaganda yapılmakta 
olması hasebile askerî muhakeme usulü kanununa 
sarih hükümler vazı ve bu suçları işliyen suçlu
ların askerî kazaya tâbi olması ve adlî âmirin ta
yini (tenelkurmay başkanlığına verilmesi husu

sundaki esbabı mucibe cncümeninıizce muvafık 
görülerek kanun lâyihasr aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Adliye encümenine verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
M. M. E. Reisi M. M. KAlib 

Diyarbakır Erzurum Samsun 
K. Sevüktekin Ş. Koçak 
Çankırı Gümüşane 

Dr. A. Arkan Ziya Zarbun 
Kars Kars 

II. S. Kızıldoğan Ş. Karacan 
Muğla Samsun 

S. Güney F. Engin 
Urfa 

Ahmed Yazgan 
Yozgad 

C. Arat 

İstanbul 
Dr. II. Ş. Erel 

Malatya 
O. Koptagel 

Sinob 
C. K. Incedayı 

Erzurum 
8. Altuğ 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanununun 
3 ve 30 ncu maddelerine birer fıkra ilâvesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1631 sayılı askerî muhakeme 
usulü kanununun 3 ncü maddesine aşağıda yazılı 
fıkra eklenmiştir : 

Askerî ceza kanununun 148 nci maddesinin 
2 ve 3 ncü fıkralarında yazılı olan suçlar. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 30 ncu mad
desine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir : 

Askerî ceza kanununun 148 nci maddesinde 
yazılı suçları işleyenlerin muhakemeleri kor. ve
ya muadili veyahud müstakil tümenlerde teşkil 
edilecek askerî mahkemelerde görülür. Bu mah
kemelerden birinin tayini en büyük adlî âmire 
aiddir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
F. Oztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. 
A. Çetinkaya 

27 - IV -1939 
Ad. V. M. M. V. 

T. F. Süay N. Tınaz 
Ha. V. Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Na. V. îk. V. ve G. I. V. V. 

H. Çakır 
G. î. V. Zr. V. ve Na. V. V. 

M. Erkmen 
Ti. V. 

C. Er^çin 

Askerî ceza kanununun 47 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa encümeni mazbatası (1/154) 

r.ü. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2681 

23 - V - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1632 sayılı askerî ceza kanununun 47 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa ve
killiğince hazırlanan ve îcra Vekillerince 18 -V-193 9 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

1632 sayılı askerî ceza kanununun 47 nci maddesini değiştiren kanun lâyihasının mucib 
sebebleri 

Bütün medenî milletlerce takib edilmekte bulunan Türk ve askerî ceza kanunlarımızın hükümleri 
arasında yer alan cezaların tecili prensibinde : 

Umumî adliye cihazının hedefi cemiyette suçluyu ıslah yolu ile tekrar iade esas olmasına ve kanun-
lârtn maksad ve gayesini kavramış hâkim ve mahkemelerinin bu işje iştigal eylemekte bulunmasına 
göre'her nasılsa hafif bir suç işleyen mahkûmun karakteri içinde bir tecrübeye tâbi tuulmaması gaye 
edinilmiş ise de askerî servisin devamı ve disiplinin kemalini istihdaf gayesile tesis edilmiş bulunan 
askerlik adliyesinde Genel kurmay başkanlığının tekliflerinde işaret edildiği gibi : 

r '1 - İşlemiş oldukları sırf askerî suçlardan dolayı askerî mahkemelerce mahkûm ve cezaları tecil 
edilen askerî şahıslar pek kısa bir zaman sonra vuku bulacak terhisleri sebebile iki cezanın birden 
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çektirilmesi tehdidinden ve onun şedid akibetinden kendilerini tamamen masun görmekte ; 

2 - Askerî suçları bir daha işlemek vaziyetine düşecek- kadar orduda kalamayacağını ve bu atıfetin 
tam ve kâmil olarak kendi malı olacağını bilmekte; 

3 - Bunlardan başka askerî ceza kanununun 47 nci maddesindeki ahkâma göre askerî şahıslar tara
fından işlenmiş ve fakat Türk ceza kanunundaki cezayı müstelzim bir fiil olmayan suçlardan mahkûmiyet 
ikinci defa işledikleri fiil askerî ceza kanununda olmayan ve Türk ceza kanununu ihlâl eden her hangi 
bir umumî suçtan ise bu ikinci mahkûmiyetin teciline mâni olamamakta bulunmasına; 

ve diğer taraftan tecil müessesesi böylece askerî suçlar için bir ıslah çaresi değil bilâkis teşvik 
edici bir atifet kaynağı mahiyetinde kalmakta ve askerî mahkemelerce yapılmakta olan tatbikat, 
firar, itaatsizlik gibi askerî suçlarında tecile tâbi ve ordu zararma takdir mevzuu halinde bırakılması 
da askerliğin en mühim ve esaslı koruyucusu olan disiplinini kökünden sarsmaktadır. Asrın bu günkü 
ordulardan beklediği, istediği çetin servis ve sarsılmaz disiplinini idame ve muhafaza ancak askerî 
suçları takdir mevzuundan çıkarmak ve tecil müessesesinin dışında bırakmak suretile kabil olabileceği
ni göstermekte olması itibarile rızasile orduya intisab eden maaşlı veya ücretli olarak müstahdem 
askerî şahısların ordu servisini ve disiplinini kökünden sarsan firar, itaatsizlik velhasıl inkiyadı 
bozan sırf askerî suçları tecilden istisna ile askerî ceza kanununun 47 nci maddesinin değiştiril
mesi için vekâletin gütmüş olduğu gaye askerî hizmet ve disiplinin korunmasıdır. Yukarıda da 
arz ve izah edildiği gibi askerî hizmet ve disiplini korumak için şiddetli hassasiyet gösteren kanun 
vazıı ayrıca disiplin tecavüzü esasını kabul ettiği ve bu suretle orduda hizmet ve disiplinin temini 
bakımından en ufak uygunsuz hareketlerde bile âmirlere disiplin cezası vermek hak ve salâhi
yetini verdiği halde (bu gün dahi askerî mahkemelerde yaplmniakta olduğu gibi) ordu disiplinini 
kökünden sarsan askerî suçlarda tecil müessesi sinin kalkması memleketin müdafaası vazifesini 
üstüne almış olan ordunun zararına takdir mevzuu bırakılması disiplin esasile de telif edilemez. 
Esasen bu gün meri olan kabul ettiği cezaî hükümlerle kaçakçılık suçlan muamelâtın ve memle
ketin selâmeti noktasından tecil müessesesi dışarsmda bırakılmak suretile istisnalar kabul etmiş
tir. Bununla beraber tecil esasını kabul eden Türk ceza kanununun 95 nci maddesi; cezası tecil 
olunan kimsenin muhtelif cezalar için konan muayyen müddetler içinde hapis veya daha ağır bir cezaya 
mahkûm olmazsa evvelki mahkûmiyet esasen vaki olmamış diyen hükmü 3112 sayılı kanunla 
değiştirilerek suç vaki olmamış kaydi yerine (infai edilmiş sayılır) demesile tecilden hâsıl olan 
gayenin şekli değiştirilmiş ve hatta ferî cezaya (ihraç gibi) mahkûm olmuş ve fakat cezası tecil 
edilmiş bulunan bir ceza hakkında idarî makamlarca tatbik ve infaz suretleri üzerinde tereddüdü 
mucib bir vaziyet hâsıl olmasından sırf askerî ceza kanununda yazılı suçlara münhasır olmak üzere 
tecil müessesesinin kaldırılması gayesile maddede değişiklik' yapılmıştır. 

M. M. Encümeni mazbaası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 19 - VI - 1989 

Esas No. 1/154 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

1632 sayılı Askerî ceza kanununun 47 nci mad- vekâletin 23 - V - 1939 tarih ve 6/2681 numaralı 
desinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa tezkeresi ve bağlı evrak Millî Müdafaa vekilli-
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye- ğinden gönderilen memurlar huzurunda okundu 
tince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun ve görüşüldü: 
lâyihası esbabı mucib esile birlikte sunulduğuna Cezaların tecili, mahkûmların ıslahmı temin 
dair olub Encümenimize havale buyurulan Baş- ve tekrar suç işlemelerine mâni olmak gibi ceza-
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dan beklenen mühim içtimaî faydaları teinin ey
lemekte olduğundan millî ceza hukukumuzun 
umumî kaideleri arasında yer almış olan (ceza
ların tecili) müessesesinin Hükümetin teklifi veç
hile Askerî ceza kanununa tevfikan verilecek ceza

lara tatbik edilmemesi suretile bu kanunun hüküm
leri arasından tamamen çıkarılması Eneümeni
mizce muvafık görülmemiştir. Esasen cezanın 
tecili keyfiyeti hâkimin takdirine muallak bir sa
lâhiyet olmasına nazaran işin mahiyet ve icabına 
göre bu salâhiyetin istimal edilmemesi dahi müm
kün bulunmakta ise de Hükümetçe bu kanunun 
47 nci maddesinin tadili hususunda dermeyan 
olunan mucib sebeblere nazaran ve ordunun inzi
batı ve fiillerin mahiyeti bakımından mezkûr ka
nunun üçüncü babının 3, 4, 5 ve 8 nci fasıllarında 
yazılı fiillerden dolayı verilecek cezaların tecilden 
istisna edilmeleri ve yalnız beşinci faslm 84 ve 
sekizinci faslın 130 ncu maddelerinde yazılı fille

rin yine mahiyetleri itibarile bu istisnadan hariç 
tutulması Eneümenimizce muvafık görülerek tadi-
len kabul edilmiş ve bu babda tanzim kılınan ka
nun lâyihası havalesi mucibince Adliye encüme
nine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
' Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Erzurum 

A. Akyürek 
Malatya 
0. Koptagel 
Muğla 

S. Güney 
Sinob 

C. K. încedayı 

Bu M. M. 
Konya 

V. Bilgin • 
Çorum 

E. S. Akgöl 
Gümüşane 
Z. Zarbun 

Manisa 
K. N. Duru 

Samsun 
F. Engin 

Urfa 
A. Yazgan 

Kâtib 
Samsun 
R. Barkın 

Erzurum 
Ş. Koçak 

Kars 
Ş. Karacan 

Maraş 
H. R. Tankut 
Seyhan 
8. Tekelioğhı 
Yozgad 
C. Arat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1632 sayılı askerî ceza, kanununun 47 nci madde
sini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Askerî ceza kanununun 47 nci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Cezaların tecili: 

MADDE 47 — Türk ceza kanununun birinci 
kitabmm müstakil faslmda yazılı olan cezala
rın tecili hakkındaki kaideler aşağıdaki hü
kümler nazara aimmak şartile askerî şahıslar 
hakkmda da tatbik olunur. 

A) Askerî mahkemelerden askerî ceza kanu
nuna tevfikan verilecek hükümler tecile tâbi 
değildir. Ancak 18 yaşmı doldurmamış çocuk
larla 70 yaşma varmış ihtiyarların mahkûm ol
dukları hapis cezası bir seneden fazla olmadı
ğı halde Türk ceza kanununun tecile dair hü
kümleri tatbik olunur. 

B) Evvelki mahkûmiyet askerî bir suç için 
verilmiş bir ceza olur ve bu askerî suç Türk 
ceza kanunu mucibince cezayı mucib bir fiil 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEÖÎŞTİRİŞÎ 

1632 sayılı oskerî ceza kanununun 47 nci madde
sini değiştiren kanun lâyihası. 

MADDE 1 — Askerî ceza kanununun 47 nci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Cezaların tecili 

MADDE 47 — Türk ceza kanununun birinci 
kitabmm müstakil faslmda yazılı olan cezalarm 
tecili hakkındaki kaideler aşağıdaki hükümler 
nazara alınmak şartile askerî şahıslar hakkmda 
da tatbik olunur: 

A - Askerî mahkemelerden askerî ceza ka
nununun üçüncü babmııı üç ve dördüncü fasıl
ları ile 84 ncü maddesi hariç olmak üzere beşin
ci ve 130 ncu madde hariç olmak üzere 8 nci 
fasıllarında yazılı suçlardan dolayı verilen ceza
lar tecil edilemez. Ancak fiili işlediği zaman on 
sekiz yaşmı doldurmamış çocuklarla hüküm za
manında yetmiş yaşma girmiş olanların mahkûm 
oldukları bir seneden az hapis cezaları tecil uta
nabilir. 

B - Hükümetin (B) fıkrası aynen kabul edil
miştir. 
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bulunmazsa ikinci fiilden dolayı Türk ceza ka
nunu mucibince verilecek cezanın teciline birin
ci fiil mâni olmaz. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1 8 - V 
Ad. V. 

T. F. Stlay 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. î . V. 

Rana Tarkan 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. H. Alatüş 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

1939 
M. M. V. 
N. Tınaz 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. î/114,1/115, 1/154 
Karar No. 52 

28 - VI -1939 

Yüksek Reisliğe 

1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanunu
nun 3 ncü ve 30 ncu maddelerine birer fıkra ilâ
vesi ve 1932 sayılı askerî ceza kanununun 47 nei 
ve 148 nei maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Millî MHidafaa vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı (kararlaştırılan kanun lâyiha -
l an ve esbabı mucibeleri Millî Müdafaa 
encümeninin mazbatalarile birlikte Adliye encü
menine havale cdilırıekle birleştirilerek Millî 
Müdafaa vekâleti tarafından gönderilen zevat 
huzurile tedkik ve mütalea olundu: 

Askerî ceza kanununun 47 nei maddesinin de
ğiştirilmesi teklifini havi olan Hükümet lâyihası 
Askerî ceza kanunundan « cezaların tecili » mües

sesesinin kaldırılmasını istihdaf etmektedir. Encü
menimiz, cürmü ve cürümde tekerrürü azaltmak 
gayesile ceza hukukunun önleyici bir tedbiri ol
mak üzere bütün (medenî memteketler ceza kanun
larında yer almış olan böyle mühim bir esası ka-

gp nundan tamamile çıkarmağı muvafık bulmayarak 
*' ancak ordunun intizam ve disiplini ile doğrudan 

doğruya alâkadar olan cürümlerde tecilin tatbik 
edilmemesi hakkında Millî Müdafaa encümeni ta
rafından hazırlanan lâyihayi aynen kabul et
miştir. 

Ayni kanunun 148 nei maddesi ile Askerî 
muhakeme usulü kanununun 3 ve 30 ncu madde
lerinin değiştirilmesini mutazammın lâyihalar 

dahi ordu içinde veya ordu mensubları ve askerî 
fabrika ve müesseselerdeki müstahdemler ve işçi
ler arasında Devletin teşkilâtı esasiye kanunile 
muayyen olan ana vasıflarını veya memleketin si
yasî, hukukî, iktisadî, içtimaî, askerî, her han -
gi bir nizamını bozmak maksadile veya yabancı 
rejimler lehinde propaganda yapanların askerî 
mahkemelerce cezalandırılması için askerî ceza 
kanununun 148 nei mladdesine ve askerî ceza 
muhakeme usulü kanununa birer hüküm ilâvesi 
teklifinden ibaret olduğu anlaşıldı. 
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Bu kabîr muzır ve yıkıcı maksad takib eden 

faaliyetlerin bir memleketin siyasî ve iktisadî 
hayatı üzerindeki fena tesirleri aşikârdır. Fa
kat bu mahiyetteki faaliyetlerin, memleketin 
dahilî ve haricî asayişini muhafazaya memur olan 
ordu veya ordu mensubları arasmda irtikâb 
edilmesi halinde bundan Devletin selâmet ve 

emniyeti aleyhine doğabilecek neticelerin çok 
ağır bir tehlike teşkil edeceği de izahtan müs
tağnidir. Her ne kadar Türk ordusunun, haiz 
olduğu salâbet ve hamiyetin, üzerine aldığı 
vazifenin kutsiyeti nisbetinde, her türlü halel
den masun bulunduğunu, millî- tarihimizi süs
leyen şanlı sayıfalar göstermekte ise de en te
miz mukaddesata bile kötü maksadlarını tev
cihten geri kalmıyacak kadar fena yaradılışta 
olan bazı kimselerin muzır'faaliyetlerini de der
piş ederek bunları daha ağır ceza müeyyidele-. 
rile önlemenin zarurî ve muvafık "olacağı encü-
menimizce esas itibarile kabul edilmiştir. 

Cereyan eden müzakere neticesinde lâyiha
nın, bu maksad ve gayeleri istihdaf edebilecek 
olan bazı yıkıcı ve devirici cemiyet ve teşek
külleri ordu içinde vücude getirmek ve bunları 
sevk ve idare etmek ve millî hissiyatı sarsmak 
ve zayıflatmak gibi bazı muzır faaliyetleri, 
şümulü haricinde bıraktığı görülmüştür. Hal
buki : Memleket dahilinde içtimaî bir zümre
nin diğerleri üzerine tahakkümünü tesis etme
ye veya içtimaî bir zümreyi ortadan kaldırma
ğa veya teessüs etmiş ,hukukî veya iktisadî ve
ya içtimaî nizamları devirmeğe ve Devletin, 
Teşkilâtı esasiye kanunile muayyen olan ana 
vasıflarına muhalif veya millî hissiyatı sars
mağa veya zayıflatmağa matuf cemiyetler tesis, 
teşkli ve tanzim ve sevku idare etmek ve bu 
kabîl cemiyetlere girmek ve dağılmaları emre
dilmiş olan bu mahiyetteki cemiyetleri sahte 
isimlerle ve muvazaa şeklinde yeniden teşkil et
mek ve bu maksadlar lehinde sadece propagan
dada bulunmak Türk ceza kanununun (141, 
142) nci maddelerile muhtelif derecelerde ağır 
ceza müeyyidelerile menedilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla Türk ceza kanununun, iki madde
si içinde, geniş bir ölçüde topladığı bu muzır 
fiillerden yalnız bir kısmmı, noksan bir şekil
de Askerî ceza kanununa nakletmek bu lâyiha 
ile istihdaf edilen gayeyi temin edemiyeceği 
gibi ayni hükümlerin her iki kanunda değişik 
ifadelerle yer bulması da, tedvin bakımından 
doğru görülmeyerek Türk ceza kanununun mez
kûr iki maddesine temas eden cürümlerin ordu 
veya ordu mensubları arasında işlenmesi hali 
cezayı ağırlaştırıcı bir sebeb olmak üzere kabul 
edilerek bu hareketlerin, ordu içinde veya or
du mensubları arasmda işlenmesi halinde ce
zayı, asıl cezanm yansı kadar arttırmak ve cür-
mün seferberlik zamanında işlenmesi ve askerî 
hizmetlere zarar vermiş x)lması halleri de ayrı
ca cezayı ağırlaştırıcı sebeb olarak kabul etmek 
suretile lâyihanın bu esaslara göre kaleme alın
ması kararlaştırıldığı gibi bu suretle işlenmiş 
olan cürümlerin ordu üzerinde yaptığı tesirle
ri ve askerî hizmetlere zarar gelip gelmediğini 
ve bu zararlarm mahiyetlerini, askerî mahke
melerin daha iyi takdir edebileceklerini nazarı 
itibare alan encümenimiz, bu mahiyetteki cü
rümlerin askerî mahkemelerce görülmesi ve bu 
mahkemelerden birinin tayininin en büyük adlî 
âmire aid olacağı esasını da kabul ederek As
kerî muhakeme usulü kanununun üçüncü ve 
otuzuncu maddelerine bu yolda birer hüküm 
ilâvesini muvafık bulmuş ve bu esaslara göre 
tanzim edilen lâyihanm Umumî Heyetin tasvi
bine arzını kararlaştırmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Rs. 
Çorum 

Münir Çağıl 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Bursa 

M. B. Pars 
Konya 

G. Gültekin 

Bu M. M. 
Mardin 

H. Menemencioğlu 
Balıkesir 

0. Niyazi Burcu 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Manisa 

Befik İnce 

Kltib 
Rize 

Fuad Sirmen 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Kayseri 

Suad Ürgüplü 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

(Ş . Sayısı: 134) 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1632 sayılı askerî ceza kanununun 47 nci ve 148 
nci maddelerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1632 sayılı askerî ceza kanunu
nun iki maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiri
lerek numaralı hizalarında gösterilen maddeler 
yerine ikame olunmuştur. 

Gezalarm tecili: 

MADDE 47 — Türk ceza kanununun birinci 
kitabmm müstakil faslmda yazılı olan cezaların 
tecili hakkındaki kaideler aşağıdaki hükümler 
nazara alınmak şartile askerî şahıslar hakkmda 
da tatbik olunur. 

A) Askerî mahkemelerden askerî ceza kanu
nunun üçüncü babmm üç ve dördüncü f asıllarile 
84 ncü maddesi hariç olmak üzere 5 nci ve 130 
ncu madde hariç olmak üzere 8 nci fasılların
da yazılı suçlardan dolayı verilen cezalar tecil 
edilemez. Ancak fili işlediği zaman 18 yaşmı 
doldurmamış çocuklarla hüküm zamanmda 70 
yaşma girmiş olanların mahkûm oldukları bir 
seneden az hapis cezaları tecil olunabilir. 

B) Evvelki mahkûmiyet askerî bir suç için 
verilmiş bir ceza olur ve bu askerî suç Türk ce
za kanunu mucibince cezayi mucib bir fiil bu
lunmazsa ikinci fiilden dolayı Türk ceza kanunu 
mucibince verilecek cezanm teciline birinci fiil 
mâni olmaz. 

Siyasî maksadla toplananlar, siyasî fırkalara 
girenler, siyasî makale yazan ve nutuk söyli-
yenler ve Türk ceza kanununun 141, 142 nci 
maddelerinde yazılı suçlan ordu içinde veya 

ordu mensubları arasında işliyenler 
MADDE 148 — 
A) Siyasî maksadla toplananlar, siyasî fırka

lara girenler, siyasî nümayiş ve içtimalara ve 
intihabata iştirak edenler veya her ne suretle 
olursa olsun bu maksadla şifahî telkinatta bulu
nanlar ve siyasî makale yazanlar ve bu yolda nu
tuk söyliyenler beş seneye kadar hapsolunur. 

Türk ceza kanununun 141 ve 142 nci mad
delerinde yazılı oltn cürümleri ordu içinde veya 
ordu mensubları ve askerî fabrika ve müessese
lerdeki müstahdemler veya işçiler arasmda işli-
yenlerin cezaları yandan aşağı olmamak üzere 
arttırılır. ' ' 

B) Bu cürümler, seferberlik zamanmda işle
nirse ceza, iki misli olarak hükmolunur. 

Eğer bu cürümlerin işlenmesi neticesi olarak 
askerî hizmetlere zarar gelmiş olursa ceza on beş 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapistir. Bu 
zarar ehemmiyetli olursa, fiil daha ağır bir cü
rüm teşkil etmediği takdirde, müebbet ağır ha
pis cezası hükmolunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur, 

(S . Sayısı: 134) 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanununun 
üçüncü ve otuzuncu maddelerini değiştiren 

s kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1631 sayılı askerî muhakeme 
usulü kanununun 2861 sayılı kanunla değişti
rilen üçüncü maddesile aynı kanunun 30 ncu 
maddesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştiril
miştir: 

Askerî mahkemelerde muhakeme olunacak 
diğer şahıslar, 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı suçları işleyen
ler askerî şahıslardan olmasalar bile askerî mah
kemelere verilirler. 

Askerî ceza kanununun 63, 64, 81, 93, 94, 95, 
100, 101, 102, 124, 125 ve 127 nci maddelerile 
148 nci maddenin (B) fıkrasında yazılı suçlar; 

B) Umumî mahkemeler bulunmayan harb 
mmtakalarmda işlenen bütün suçlar; 

G) Askerî ceza kanununun 155, 157,158,159, 
160 ve 161 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

MADDE 30 — 
A) Her firkada ve muadili makamlarda, ne

ferden binbaşrya (binbaşı dahil) kadar olan ve 
muadili bulunan şahısları muhakemeye mezun 

lüzumu kadar askerî mahkeme teşekkül eder. 
B) Her kolorduda ve muadili makamlarda, 

neferden miralaya kadar (miralay dahil) olan 
şahısları muhakemeye mezun lüzumu kadar as
kerî mahkeme teşekkül eder. 

C) Büyük erkânı harbiye reisliği emrinde 
ve seferberlikte ordularda ve başkumandanlık 
emrinde, neferden müşüre kadar şahısları mu
hakemeye mezun, lüzumu kadar askerî mah
keme teşekkül eder. 

Askerî caza kanununun 148 nci maddesinde 
yazılı suçları işleyenlerin muhakemeleri kor ve
ya muadili veyahud müstakil tümenlerde teşkil 
edilecek askerî mahkemelerde görülür. Bu mah
kemelerden birinin tayini en büyük adlî âmire 
aiddir. 

MADDE 3 T— Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya fcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

^mm 

(S. Sayısı : 184) 





S. Say ısı: 147 
Devlet şûrasında açık bulunan birinci daire reisliği ile 3 
azalık için intihab yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mûrekkeb Muhtelit 

encümen mazbatası (3/106) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : e/2774 

24 - V - 1939 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet şûrasında açık bulunan Birinci daire reisliği ile üç azalık için 3546 numaralı kanunun üçün
cü maddesine tevfikan tanzim olunan namzed listesi ilişik olarak sunulmuştur. 

İntihabın acilen icrasına ve neticesinin bildirilmesine müsaade buyurulmasmı arzeylerm. 
Başvekil 

Drs R. Saydam 

Şefik Yürekli 
Süreyya özek 
Nusret Doğruer 
Hüsnü Berker 
Şemsettin Temizer 

NAMZED LİSTESİ 

Devlet şûrası Birinci daire reisliği için 

Devlet şûrası azasından 

Temyiz mahkemesi azasından 

Devlet şûrasında açık 3 azalık için 

General Osman Nuri özenalp 
Fazıl özelçi 
İhsan Pehlivanlı 
Hakkı Haydar Berksun 
Kâzım Sargın 
A. Hilmi Ocaklı 
Hilmi Cerid 
Durmuş Erendilek 
Feyzi Ercin 

Feyyaz Batuk 
Niyazi Mergen 
Tahsin Turuthan 
Kâzım Demirel 
Abdullah Gürel 
Necati Temizöz 

Jandarma U. K. Müşavere H. Başkanı 
Dahiliye vekâleti sicil, muamelât umum müdürü 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti hukuk müşaviri 
Vakıflar idare meclisi azası 
Maliye vekâleti hukuk müşavirlerinden 
Eski Gümüşane valisi 
Mülkiye başmüfettişi eski Mersin valisi 
Afyon valisi 
îktısad vekâleti başmüfettişi eski Limanlar umum 
müdürü 
Giresun valisi 
Edirne valisi 
Çankırı ağır ceza reisi 
Urf a valisi 
Yozgad valisi 
Antalya ağır ceza reisi 



Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Dahiliye 
Muhtelit encümeni 
Esas No. 1/106 
Karar No. 53 

28 -Yi - 19B9 

Yüksek Reisliğe 

Devlet şûrası birinci daire reisi ismail Hakkı Görelinin Reisliğe intihabile açılan birinci daire 
reisliği ile münhal bulunan üç azalık için Hükümetçe tertib edilen namzed listesinin gönderildiği
ne ve gereğinin yapılmasına dair Büyük Millet Meclisine sunulan Başvekâletin 24 - V -1939 tarih 
ve 6/2774 sayılı tezkeresi Devlet Şûrası kanununun üçüncü maddesi mucibince teşekkül eden Ad
liye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb encümene havale olunmakla gösterilen namzedlerin ka
nunî evsafı haiz oldukları Adliye ve Dahiliye vekilleri hazır oldukları halde tedkik edilerek anla
şıldıktan sonra Devlet şûrası kanununun üçüncü maddesi mucibince yapılan seçim neticesinde ad
ları ve meşguliyetleri aşağıda yazılı daire reisliği için üç ve üç azalık için de dokuz namzed tesbit 
edilmiş ve aldıkları rey sayısına göre sıralanan namzed listesi Umumî Heyet tarafından müteakib 
kanunî muamele ifa buyurulmak üzere bu mazbata ile Yüksek Reisliğe sunulmuştur, 

Şefik Yürekli 
Hüsnü Berker 
Şemsettin Temizer 

Devlet şûrası birinci daire reisliği için 
Devlet şûrası azasından 

ihsan Pehlivanlı 
Fazıl özelci 
Kâzım Sargın 
Durmuş Evrendilek 
Hakkı Haydar Berksun 
General Osman Nuri özenalp 
Tahsin Turuthan 
Necati Temizöz 
Hilmi Cerid 

Adliye ve Dahiliye Muhtelit 
En. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 

Temyiz mahkemesi azasından 

Devlet şûrası azalıkları için 
Sıhhat ve tç. muavenet vekâleti hukuk müşaviri 
Dahiliye vekâleti sicil, muamelât umum müdürü 
Maliye vekâleti hukuk müşavirlerinden 
Afyon valisi 
Vakıflar idare meclisi azası 
Jandarma.U. K. Müşavere H. Başkanı 
Çankırı Ağır ceza reisi 
Antalya Ağır ceza reisi 
Mülkiye başmüfettişi, eski Mersin valisi 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Edirne 
O. Şahinbaş 

Kayseri 
S. H. ÜrgüUü 
Manisa 

Refik înce 
Yozgad 

Bursa 
Atıf Akgöl 

Erzurum 
Zeki Soydemir 

Kayseri 
A. H. Kalaç 

Mardin 
H. Menenıencioğlu 

Trabzon 
fi, Arfamt F. A. Barutçu 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Bursa 

F. Güvendiren 
Erzincan 
A. Fıtrat 
Kayseri 
N. Toker 

Samsun 
M. A. Yümken 
Zonguldak 
Bifat Vardar 

Kâtiıb 
Rize 

Fuad Sirmen 
Bursa' 

M. B. Pars 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 

Reşid özsoy 
Sinob 
O. Alış 

Zongulrak 
/. E. Bozkurd 

Ankara 
Fevzi Daldal 
Çanakkale 

H. Ergeneli 
izmir 

M. R. Mimaroğlu 
Kocaeli 

Ragib Akça 
Tokad 

Galib Pekel 

Ankara 
M. ökmen 
Çoruh 

Atıf Tüzün 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Konya 

G. Gültekin 
Tekirdağ 

C. Uybadtn 

* • * 

( S. Sayısı: 147 ); 



S. Sayısı: 148 
Türkiye - Estonya arasında imza edilen Ticaret ve kliring 
anlaşmalarının tasdiki hakkında 1183, Türkiye - Estony 
Ticaret ve kliring anlaşmalarına müzeyyel protokolün tas
diki hakkında 1/184 ve Türkiye - Estonya Ticaret ve kliring 
anlaşmalarına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokole ilişik 
(B) listesinde yazılı ham deri kontenjanı pozisyonlarının 
tadiline mütedair teati olunan mektubların tasdiki hak
kında 1/146 sayılı kanun lâyihaları ve Hariciye ve İkJsad 

encümenleri mazbataları 

Türkiye - Estonya arasmda imza edilen Ticaret ve kliring anlaşmalarının tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası (1/183) 

T.C. 
Başvekâlet 13 -VI - 1938 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3130 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye - Estonya Hükümetleri arasında 6 haziran 1937 tarihli Ticaret ve kliring anlaşmalarının 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 - VI - 1939 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, R. Saydam 

Türkiye ile Estonya arasmda 6 haziran 1937 tarihinde imzalanan Ticaret ve kliring anlaşmaları 
hakkında esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye ve Estonya Cumhuriyetleri rasında 6 haziran 1937 tarihinde imzalanan Ticaret ve Kli
ring anlaşmaları Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek huzuruna takdim kılındı. 

Ticaret anlaşması beş maddeden ibaret olub Âkid Taraflar emtiasının, merbut listelerde muharrer 
kontenjanlar dahilinde diğerinin ülkesine serbestçe idhal edileceeğine, tarafeynin diğer taraf ülkesin
de meri umumî idhalât rejimine müteallik mevzuattan istifade edeceklerine ve ticarî mübadelelere 
aid tediyatm ayni tarihle imza edilen Kliring anlaşması hükümlerine göre icra kılınacağına müteda
irdir. Anlaşma bir sene müddetle meri olacak, ancak, inkizasından üç ay evvel feshi ihbar 
olunmadığı takdirde birer sene kendiliğinden temdid olunmuş addolunacaktır. 

Kliring anlaşması mucibince, ticarî borçlar lâzimüttediye meblâğların Türkiyede Türkiye Merkez 
bankasına ve Estonyada E esti banka tevdii suretile tesviye olunacak ve mezkur bankalar bu pa
raları ingiliz lirasma tahvilden sonra mukabil banka namına açacakları bir ingiliz lirası hesabının 
matlûbuna geçireceklerdir. Bundan evvel meri olan 1935 tarihli anlaşmada bu hesabat Fransız fırangı 
ile tutulmakta olub Fransız frangının kıymetini gaybetmesi üzerine bu hesablarm ingiliz lirasına 
tahvili muvafık görülmüştür. Türk lirası ile Estonya kuronunun ingiliz lirasma tahvilinde tatbik 



— 2 — 
edilecek usuller hakkmda anlaşmaya bazı ahkâm vazedilmiştir. Matlûbatm tesviyesinde mallarm 
F. O. B. kıymeti esas ittihaz olunmuştur. 

Kliring anlaşmasile her iki Hükmet idhalâtçılarını kliring usulünü istimale mecbur etmek için lâ-
zrmgelen tedbirleri almayı taahhüd eylemiş bulunmaktadırlar. 

Akid memleketlerin birinde, açılacak olan panayır ve sergilerde teşhir edilecek diğer memleket 
meneşeli emtia bedellerinin ciro usulüne tâbi olmadan kliring yolile tesviye edilmesini temin etmek 
üzere de bir madde konulmuştur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
flm No. 1/183 
Karar No. 24 

24-VI - 1939 

Yüksek Eeisliğe 

Türkiye - Estonya Hükümetleri arasında 6 ha
ziran 1937 tarihinde imzalanan Ticaret ve kliring 
anlaşmalarının tasdiki hakkında Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
9 - VI -' 1939 tarihli kararile Yüksek Meclisin 
tasvibine arzolunan kanun lâyihası Encümenimiz-
ce tedkik ve müzakere olundu. 

İki memleket arasındaki ticarî münasebetle
rin inkişafını istihdaf eden kanun lâyihası aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile İktısad encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi 
Erzincan 
S. Arikan 

M. M. 
Konya 
M. Göher 

Aydın Elâzığ 
Mümtaz Kaynak F. A. Aykaç 

İzmir Kars 
Halil Menteşe M. Akyüz 

Kâtib 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 
Erzurum 

P. Demirhan 
Manisa 

H. Bayur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye - Estonya Hükümetleri arasında 6 hazi
ran 1937 tarihli Ticaret ve Kliring Anlaşmalarının 

tasdikına mütedair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankarada, 6 haziran 1937 tari
hinde Türkiye ve Estonya Hükümetleri arasmda 
imza edilen Ticaret ve Kliring Anlaşmaları, 28 
haziran 1937 tarihinde meriyete girmek üzere, 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — 8u kanunun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
9 - VI -1939 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 

Ad. V. 
F. Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. 
Yücel A. 

S. t M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Na. V. 
F. Cebesoy 
G. 1. V. 
R. Karadeniz 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 
H. Çakır 
Zr.V. 
M. Erkmen 

Ti.V. 
C. Ercin 

(S. Sayısı: 148) 



Türkiye - Estonya Ticaret ve Kliring Anlaşmalarına müzeyyel protokolün tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası (1/184) 

T. C. 
Başvekâlet 13 - VI -1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3129 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Estonya arasmda 6 haziran 1937 tarihli Ticaret ve Kliring Anlaşmalarına müzeyyel 
29 ağustos 1938 tarihli protokolün tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri 
Heyetince 9 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, B. Saydam 

Türkiye - Estonya Hükümetleri arasında 6 haziran 1937 tarihli Ticaret ve Kliring Anlaşmaları
na müzeyyel 29 ağustos 1938 tarihli protokol hakkında esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti arasında, 29 ağustos 1938 tarihinde Ankarada, 
bir Ticaret protokolü imzalanmıştır. 

Bu protokol 6 haziran 1937 tarihli Türkiye - Estonya Ticaret ve Kliring Anlaşmalarının bazı 
hükümlerini, iki memleket arasındaki ticarî mübadelelerine yeni bir veçhe vermek ve böylece 
inkişaflarını temin etmek üzere, tadil etmektedir. 

Bu tadilât cümlesinden olarak, evvelki anlaşmaya bağlı listeler yerine, yeni ihtiyaçlara uygun 
A ve B listeleri ikame edilmiştir. Bundan başka ve daha mühim olarak, Türkiye menşeli tütün 
müstesna olmak üzere her iki Taraf menşeli emtianın hususî takasa mevzu teşkil etmesi kabul 
edilmiştir. Ayni zamanda Estonya menşeli pamuk ipliklerinin bu protokole bağlı B listesinde 
mezkûr kontenjanlar haricinde de hususî takas yolile ve Türk menşeli pamuğun ihracma muka
bil Türkiyeye idhal olunabilmesi hakkında da iki Taraf arasında mutabakat hâsıl olmuştur. 

En esaslı noktaları bunlar olan işbu anlaşma, 6 haziran 1937 tarihli ticaret ve kliring anlaş
malarının bir cüzü mütemmimini teşkil etmekte ve ayni müddet ve fesih şartlarına tâbi bulun
maktadır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni 24 -VI -1939 
Esas No. 1/184 
Karar No. 25 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye - Estonya arasında imzalanan 6 ha
ziran 1937 tarihli Ticaret ve Kliring Anlaşmala
rına müzeyyel 29 ağustos 1938 tarihli protoko
lün tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 9 - VI -1939 
tarihli kararile Yüksek Meclisin tasvibine arzo-

lunan kanun lâyihası encümenimizce tedkik ve 
müzakere olundu. 

îki memleket arasındaki ticarî mübadeleleri
ne yeni ihtiyaçlara uygun bir veçhe veren pro
tokol muvafık görlümüş ve kanun lâyihası ay
nen kabul edilmiştir. 
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Havalesi veçhile İktisad encümenine tevdi 

Duyurulmak üzere Yüksek Reisyiğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi 
Erzincan 
S. Arıkan 

M. M. 
Konya 

M. Göker 

Kâtib 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 

Aydın Elâzığ 
Mümtaz Kaynak F. Ahmed Aykaç 

Erzurum İzmir Kars 
P. Demirhan Halil Menteşe M. Akyüz 

Manisa 
//. Bayur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Estonya arasındaki 6 haziran 1937 
tarihli ticaret ve kliring anlaşmalarına müzey-
yel 29 ağustos 1938 tarihli protokolün tasdiki 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Estonya Hükümet
leri arasındaki 6 haziran 1937 tarihli ticaret 
ve Kliring Anlaşmalarına müzeyyel olarak 29 
ağustos 1938 tarihinde Ankarada imzalanan 
protokol, 1 teşrinievvel 1938 tarihinden itiba
ren meri olmak üzere kabul ve tasdik edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmmı icraya 

îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. V 

Ad, V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

A. Çetinkaya 

9-VI-1939 
M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti.V. 

G. Ercin 

Türkiye - Estonya Ticaret ve Kliring Anlaşmasına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokole ilişik 
(B) listesinde yazılı ham deri kontenjanı pozisyonlarmm tadiline mütedair teati olunan mektub

larm tasdiki hakkmda kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisad encümenleri mazbataları (1/146) 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi 
müdürlüğü 
Sayı: 6/2572 

17 - V -1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye - Estonya Ticaret ve Kliring Anlaşmasına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokole ilişik 
B. listesinde yazılı ham deri kontenjanı pozisyonlarının tadiline dair Tallinnde 28 mart 1939 ve 
4 nisan 1939 tarihlerinde Estonya Hükûmetile teati olunan mektublarm imzası tarihinden itibaren 
tasdiki hakkmda Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 11 - V - 1939 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Adı geçen mektublarm, İcra Vekilleri Heyetince muvakkaten meriyete konulduğunu arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 
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Esbabı mucibe lâyihası 

Estonya ile açılan müzakerat neticesinde 6 haziran 1937 tarihli Türkiye - Estonya Ticaret ve kliring 
anlaşmasına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokole ilişik B listesinde yazılı türk gümrük tarifesi 72 
C. pozisyonuna tahsis edilen 50 tonluk ham deri kontenjanının 73 C. pozisyonuna da teşmili hususun
da mutabakat hâsıl olmuş ve keyfiyet Tallin Elçimiz Nuri Batu ile Estonya Hariciye Nazırı arasında 
nota teati edilerek tahakkuk ettirilmiştir. 

îşbu tadilât ile Estonya ile olan ticaretimizin, memleketimizin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde in
kişafına ve ayni zamanda kliring hesabatı muvazenesinin muhafazası mecburiyeti dolayısile de Es-
tonyanın memleketimizden daha fazla mubayaatta bulunmasına imkân verilmiş olacağından işbu 
tadilâta mütedair bağlı olarak sunulan kanun projesinin kabul ve tasdikini Hükümet Büyük Millet 
Meslisinin yüksek reylerine arzeder. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/146 
Karar No. 19 

81* V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye - Estonya ticaret ve kliring anlaşma
sına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokole ili
şik (B) listesinde yazılı ham deri kontenjanı 
pozisyonlarının tadiline dair Tallinde 28 mart 
1939 ve 4 nisan 1939 tarihlerinde Estonya Hükû-
metile teati olunan mektublarm imzası tarihinden 
itibaren tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 11 - V - 1939 
tarihli kararile Yüksek Meclisin tasvibine arzedi-
len kanun lâyihası Encümenimizce tedkik ve mü
zakere olundu. 

İki memleket iktisadiyatının inkişafını istih
daf eden kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile îktisad encümenine tevdi kı
lınmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi 
Erzincan 
8. Ankan 

Aydın 
Mümtaz Kaynak 

Elâzığ 
F. A. Aykaç 

Kars 
M. Akyüz 

Tokad 
İV. Poroy 

M. M. Kâtib 
Konya İstanbul 

M. Göker A. Ş. Esmer 
Bolu Diyarbakır 

H. C. Çambel Dr. 1. T. Öngören 
Erzurum îzmir 

P. Bemirhan Halil Menteşe 
Manisa Tekirdağ 
H. Bayur Yahya Kemal Beyath 

Diyarbakır 
Zeki M. Alsan 

îktisad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Îktisad encümeni 
Esas No. 1/146 
Karar No. 30 

Yüksek Reisliğe 

12-Yİ-1939 

Türkiye - Estonya ticaret ve kliring anlaş
masına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokole 
ilişik (B) listesinde yazılı ham deri kontenjanı 
pozisyonlarmm tadiline dair Tallinnde 28 mart 

1939 ve 4 nisan 1939 tarihlerinde Estonya Hükû-
metile teati olunan notaların imzası tarihinden 
itibaren tasdiki hakkında Hariciye vekâletince 
hazırlanıp icra Vekilleri Heyetinin 11 - V -1939 
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tarihli kararile Yüksek Meclise arzedilen kanun 
lâyihası Hariciye encümeninde müzakere ve ted-
kik edildikten sonra encümenimize havale edil
miştir. 

Memleketimiz sığır derileri küçük ve hafif 
olduğundan ağır köselelik deri ihtiyacımızın mü
him kısmı hariçten tedarik edilmektedir. 

Şimdiye kadar daha ziyade serbest dövizli 
memleketlerden getirilen bu nevi derilern, takas 
müşkülâtı dolayısile son zamanlarda tedarikin
de büyük zorluklarla karşılaşılmış bulunulmak
tadır. Bu nevi deri ihtiyacımızdan bir kısmını 
kliring yolu ile tedarike imkân veren ve mem
leketimiz iktisadî menafiine çok uygun görü
len işbu kanun lâyihası Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiş ve havalesi mucibince 

Umumî Heyette müzakere edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulmasına karar verilmiştir. 

Iktısad E. Rs. M. M. 
Giresun Aydın 

/ .Sabuncu N. Topcoğlu 
Afyon K. Ankara 

Berç Türker A. Ulus 
Erzincan Eskişehir 

S. Başotaç Emin Sazak 
Gümüşane İzmir 
Edib Tor Benal Anman 

Kastamonu 
M. Celal Bayar 

Kâtib 
İzmir 

M. Aldemir 
Diyarbakır 
İV. Sünkitay 

Gazianteb 
N. Pazarbaşı 

Konya 
A. H. Dikmen 
Rize 

E. Cavid 
Siird Zonguldak 

İV. Bekmen H . Karabacak 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Türkiye - Estoftya ticaret ve kliring anlaşmasına 
bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokola ilişik B. 
listesinde yazılı ham deri kontenjanı pozisyonla
rının tadiline dair Tallinde 28 mart 1939 ve 
4 nisan 1939 tarihlerinde Estonya Hükûmetüe 
teati olunan mektubların imzası tarihinden iti

baren tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 6 haziran 1937 tarihli Türkiye 
- Estonya ticaret ve kliring Anlaşmasına bağlı 
29 ağustos 1938 tarihli protokola ilişik B. lis
tesinde yazılı ham deri kontenjanı pozisyonla
rının tadiline mütedair Tallinnde 28 mart 1939 
ve 4 nisan 1939 tarihlerinde Estonya Hükümeti 
ile teati olunan mektublar imzası tarihinden 
itibaren merî olmak üzere kabul ve tasdik olun
muştur. 

HADDE 2 — 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 

Ad. V. 
T. F. May 

Ha, V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î . V. 
Dr. E. Alataş Bana Tarkan 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

n. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ergin 
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tktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îkttsad encümeni 
Esas No. 1/146,183,184 

Karar No. 38 

28 -VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye - Estonya Hükümetleri arasmda 6 
haziran 1937 tarihinde imzalanan ve 28 haziran 
1937 tarihinde meriyete giren Ticaret ve Kliring 
Anlaşmalarının tasdiki hakkında Hariciye vekil
liğince hazırlanıb İcra Vekilleri Heyetinin 9 hazi
ran 1939 tarihli kararile Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası ve 1 teşrinievvel 1938 
tarihinden itibaren meri olmak üzere bu Anlaş
maya müzeyyel 29 ağustos 1938 tarihli protokolün 
tasdiki hakkmda Hariciye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 9 haziran 1939 tarihli 
kararile Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası ve yine bu 29 ağustos 1938 tarihli proto
kole bağlı (B) listesinde yazılı ham deri konten
janları pozisyonlarının tadiline dair Tallinn' de 
28 mart 1939, 4 nisan 1939 tarihlerinde Estonya 
Hükûmetile imzaları tarihinden itibaren meri ol
mak üzere teati olunan mektublarm tasdikma 
mütedair Hariciye vekilliğince hazırlanıb İcra Ve
killeri Heyetinin 11 - V - 1939 tarihli kararile 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
ları Hariciye encümeninde tedkik, müzakere ve 
aynen kabul edildikten sonra Encümenimize ha
vale edilmiştir. 

6 haziran 1937 tarihli asıl Ticaret ve Kliring 
Anlaşmasile bunun zeyli olan diğer iki protokol 
ayni mevzua aid olduğundan birleştirilerek mü-
zakre ve tedkik edilmiştir. 

Anlaşmaya bağlı kontenjanlar dahilinde tara

feynin ülkesine serbestçe idhal hakkı veren ve 
tediyatm Kliring Anlaşması hükümlerine göre ic
ra kılınmasını kabul eden Anlaşma ile iki zeyil, 
âkid memleketler arasında ticaretin inkişafına ha
dim görüldüğünden tasdik edilmiştir. 

Ancak asıl anlaşma ile iki müzeyyel protokol 
beraber müzakere edildiğinden ayrı ayrı olan üç 
kanun lâyihası birleştirilerek bir kanun lâyihası 
haline getirilmiştir. 

Üç lâyihanın birinci maddeleri tek bir madde 
haline getirilmek suretile birinci madde yeniden 
tanzim edilmiştir. 

İkinci ve üçüncü maddeler de aynen kabul 
edilmiştir. 

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

Giresun Aydm İzmir 
/. Sabuncu N. Topcoğlu M. Aldemir 
Afyon K. Afyon K. Ankara 

Berç Türker Hamza Erkan A. ülu$ 
Diyarbakır Edirne Erzincan 

V. N. Sünkitay Fuad Balkan S. Başotaç 
Eskişehir Gümüşane İçel 

Emin Sazak Edib Tor Dr. M. Berker 
İzmir Kars Kastamonu 

Benal Anman K. Arıklt M. Celâl Bayar 
Konya Zonguldak 

Kâzım Okay H. Karabacak 
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ÎKTÎSAD ENCÜMENİNİN TEKLÎFÎ 

Türkiye - Estonya Hükümetleri arasında imza 
edilen 6 haziran 1937 tarihli Ticaret ve Kliring 
Anlaşmalarîle bu Anlaşmaya müzeyyel 29 ağus
tos 1938 tarihli Protokol ve yine bu Protokole 
^merbut B listecinde yazılı ham deri kontenjan 
pozisyonlarının tadiline dair mektubların tasdi

kine mütedair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 28 haziran 1937 tarihinden mu
teber olmak üzere Ankarada 6 haziran 1937 ta
rihinde Türkiye ve Estonya Hükümetleri ara
sında imza edilen Ticaret ve Kliring Anlaşmala-
rile bu Ticaret ve Kliring Anlaşmasına ek olarak 
hükmü 1 teşrinievvel 1938 tarihinden meri olmak 
üzere 29 ağustos 1938 tarihinde imzalanan Pro
tokol ve imzalan tarihinden muteber olmak üze
re bu Protokole ilişik (B) listesinde yazılı ham 

deri kontenjanı pozisyonlarının tadiline müte
dair Tallinn de 28 mart 1939 ve 4 nisan 1939 
tarihlerinde Estonya Hükumetile teati olunan 
mektublar kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmım tatbika 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur, 
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TÜRKİYE - ESTONYA TÎCAKET ANLATMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya C ümhuriyeti Hükümeti, iki memleket arasındaik ti
carî mübadeleleri kolaylaştırmak ve inkişaf ettirmek arzusile aşağıdaki ahkâmı kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1 

Melfuf liste I de tadad edilmiş Türk menşeli emtia işbu listede her madde için tahsis edilen 
kontenjanlar hududu dahilinde Estonyaya idhal edilecektir. 

Şurası mukarrerdir ki Estonya; idhalât esnasında Estonyada meri umumî idhalât rejiminden ay
rıca müstefid olacaktır. 

Madde — 2 

Melfuf liste I I de tadad edilmiş Estonya menşeli emtia işbu listede her madde için tahsis edilen 
kontenjanlar hududu dahilinde Türkiyeye idhal edilecektir. 

Şurası mukarrerdir ki Estonya; idhalât esnasında Türkiyede meri umumî idhalât rejimi kararna
mesinden ayrıca istifade edecektir. 

Madde — 3 

Karşılıklı ihraç edilecek her iki memleket menşeli emtiaya iki memleketin salâhiyettar makamatı ta
rafından melfuf modele göre çift nüsha olarak tanzim edilmiş menşe şahadetnameleri terfik edi
lecektir. Bu şehadetnamelerin B. nüshai saniyeleri Gümrük giriş büroları tarafından damgalana
cak ve kendi vedaatile idhalâtçmm tediyatı icra edeceği müesseseye tevdi edilecektir. 

Madde — 4 

işbu itilâfnameye tevfikan vaki olan ticarî mübadelelere aid tediyat, bu günkü tarihle imza edilen 
clearing itilâfnamesi ahkâmına göre icra edilecektir. 

Madde — 5 

işbu itilâf name 28 haziran 1937 de meriyete girecek vejbir sene muteber olacaktır. Üç ay evvel 
feshi ihbar olunmadığı takdirde birer senelik müddetle kendiliğinden temdid olunmuş addedilecektir. 

Ankarada 6 haziran 1937 de çift nüsha olarak tanzim olunmuştur. 

Ş. Saraçoğlu E. Vvrgo 
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Estonya tarife 
numaraları 

6,2 a,4 
7 
8 

n 
21,1,2,3 
27,1a, 2a 
28 

33,1 
62, 4b,a 

117,1,2,4 
124,1,2 
124,3 
179,1 
181,1 

— 10 — 
Liste - 1 

Emtianın tavsifi 

Taze üzüm, portakal 
Kuru meyve 
Zeytin 
Ceviz, fındık, badeni ve fıstık 
Tütün 
Likörler ve sair müskirat 
Şarab 

Tuz 
Susam 
Zeytin, susam, badem, ceviz, V. S. yağları 
Palamut 
Palamut hulâsası 
Pamuk 
Yün 

Senelik kontenjan 
Ton 

50 Ton 
200 » 

5 
30 

250 

10 

3.000 
5 

10 
185 

15 
1.000 

50 

List e - II 

Türk tarifesi 
numaraları 

281 
286 
324.C. 
328.a. 
328.b. 
331 
341 
370 
418.a. 

451 

618 

666 
695.d. 

Emtianm tavsifi 

Galalit 
Parke ve kontrplâke tahta 
Sargılık kâğıd 
Yalnız asgarî % 50 mekanik tahta hamuru ihtiva edenler 
Yalnız asgarî % 50 paçavra hamuru ihtiva edenler 
Kurutma kâğıdından maada 
Karton 
Pamuk ipliği 
Yelken bezi, çadır bezi (mevaddı saire ile mahlut olsun 
olmasın kasarsız) 
Çadır imaline ve eşya örtmeye mahsus muşambalar 
(mamul hale getirilmiş olanlar da dahil). 
Telli telefon makineleri, telli telefon santralleri ve ak
samı 
îktisad vekâletinden evvelden müsaade istihsali ile 

Senelik kontenjan 
Ton 

25 
50 
30 
80 
40 

5 
40 

250 

1,2 

15 

25 

6.000 
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_ İİ _ 
Menşe şahadetnamesi 

Gönderen Gönderilen 
îsmi : » . . . » İsmi : 
ikametgâh : İkametgâh 
Sokak : Sokak : . 
Emtianın cinsi : 
Ambalaj tarzı : • . * • • • . . . . . 
Denk adedi : 
Marka No. : 

Gayri safî Kg. 
Sıklet , G „ ^ 

Safı Kg. 
Fob kıymet 
Sevk", tariki 

Yukarıda irae olunan emtianın menşe ve mevridli olduğu ve işbu menşe şehadetna-
mesi Türkiye ile Estonya arasmda tarihinde akdolunan ticarî itilâfnameye tevfikan ita 
kılındığı tasdik olunur. 

Menşe şehadetnamesi 

(İkinci nüsha) 

Bu nüshanın numarası aslî nüshadaki numaranın ayni olacak ve Gümrük tarafından damgalanıp 
doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına tevdi edilecektir. 

Gönderen . Gönderilen 
İsmi : ' . . . . İsmi : 
İkametgâh : İkametgâh 
Sokak : Sokak : . 
Emtianın cinsi : 
Ambalaj tarzı : 
Denk adedi : . . . 
Marka No. : 
Q 1 1 . 1 Gayri safî Kg. 
S l k l e t /Safî Kg. 
Fob krymet : 
Sevk tariki : 

Yukarıda irae olunan emtianm menşe ve mevridli olduğu ve işbu menşe şehadetna
mesi Türkiye ile Estonya arasmda tarihinde akdolunan ticarî itilâfnameye tevfikan ita 
kılındığı tasdik olunur. 
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TÜRKİYE - ESTONYA CLEARİNG ANLAŞMASİ 

İki memleket arasında ticarî mübadelâtl an mütevellid borçların tesviyesi için Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ve Estonya Cumhuriyeti Hükümeti atideki hususatta mutabık kalmışlardır: 

; * Madde — 1 

Türkiyeye idhal edilen Estonya menşe ve mevridli emtia mubayaatmda'n mütevellid bilûmum 
ticarî borçlar, borçlu bulunan meblâğın Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasına tevdii suretile tes
viye olunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası bu suretle tahsil edilen mebaliği ingiliz lirasına tahvilden 
sonra E esti pank namına açacağı faizsiz bir «İngiliz lirası» hesabının matlubuna geçirecektir. 

Madde — 2 

Estonyaya' idhal edilen Türkiye menşe ve mevridli emtia mübayaatmdan mütevellid bilûmum ti
carî borçlar borçlu bulunan meblâğın Eesti panka tevdii suretile tesviye oluna'caktır. 

• Eesti pank bu suretle ta'hsil edilen mebaliği İngiliz lirasına tahvilden sonra Türkiye Cumhuri
yet Merkez bankası namına açacağı faizsiz bir «İngiliz lirası» hesabının matlubuna geçirecektir. 

Madde — 3 

İngiliz liralarının" türk lirasına ve türk liralarının ingiliz lirasına tahvili Türkiye Cumhuriyet 
Merkez bankasının tediye günü resmî rayiçler esası üzerine ve estonya kronlarının ingiliz liraları
na ve ingiliz liralarının estonya kronlarına tahvili tediye günü ingiliz lirasının Tallinn borsa
sındaki rayici esası üzerine yapılacaktır. 

Faturalar türk lirası, estonya kronu veya ingiliz lirasından maada paralarla tanzim edilmiş 
olduğu takdirde bunların ingiliz lirasına tahvili, tediyenin alâkadar ihraç müessesesine vaki ol
duğu gün Londranın malûm olan son rayiçlerine göre yapılacaktır. 

Madde — 4 

İki banka birinci ve ikinci maddeler mucibince kendilerine yapılan tediyat kredi ihbarname
lerini ve keza ticaret Anlaşmasının 3 ncü maddesi mucibince verilmiş olan menşe şahadetname
lerinin damgalanmış B. nüshalarını birbirine günü gününe vereceklerdir. 

İşbu şahadetnameler malların FOB kıymetini muhtevi olacak ve bu şahadetnameler üzerine 
böylece kaydedilmiş olan fiatler bir ve ikinci maddeler mucibince yapılacak olan tediyat için 
esas olarak kabul edilecektir. 

Her kredi ihbarnamesi (İngiliz lirası) hesabına ingiliz lirası olarak geçirilen mikdarı, alacağı 
müşir olan parayı ve keza alâkadar satıcıya tediyede bulunulmasını müsait kılacak tarih ve men
şe kayidlerini irae edecektir. 

Madde — 5 

Cumhuriyet Merkez bankasının kredi ihbarnamesinin hini ah zinde Eesti pank müşterek ingi
liz lirası hesabının mevcud hududu dahilinde ve tediyat tarihi sırasını takiben hak sahibine te
diyede bulunacaktır. 

Eesti pankın kredi ihbarnamesinin hini ahzinde Cumhuriyet Merkez bankası müşterek (İngiliz 
lirası) hesabının mevcudu hududu dahilinde ve tediyat tarihi sırasını takiben hak sahibine te-

, diyede bulunacaktır. 
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Madde — 6 

Âkid memleketlerden biri menşeli olup diğer memleketin panayır ve sergilerinde teşhir edil
miş ve satılmış olan mahsulât bedeli tediye tarihi sırasına tâbi tutulmadan clearing yolu ile tes
viye olunacaktır; şu kadar ki, bu panayır ve sergilerin açılacağı memleket nizamatı bu mevad-
dın idhaline ve satışına müsaade etmiş ola. 

Madde — 7 

Her Hükümet, idhalâtçılarını işbu Anlaşmada izah edilen clearing usulünü istimale mecbur 
etmek için kendisine teveccüh eden tedabiri lâzimeyi ittihaz edecektir. 

Madde — 8 

13 mart 1935 tarihli clearing Anlaşması ahkâmı mucibince fransız frangı olarak tutulan clea
ring hesabları işbu Anlaşmanın mevkii meriyete girdiğinde tesbit edilecek ve iki bankadan biri 
lehine tezahür edecek kredi bakiyesi işbu Anlaşmanın meriyete girdiği gün fransız frangının 
ingiliz lirasına nisbetle Londradaki rayici mucibince ingiliz lirasına tahvil olunacaktır. 

Madde — 9 . — 

İşbu Anlaşma feshedildiği takdirde iki Âkid Taraf münakid düyunun tasfiyesi zımnında An
laşmanın hükümden düştüğü zamana kadar tediyatı kabule devam edeceklerdir. 

Yeniden emtia idhalâtından mütevellid tediyata gelince, ancak kredi hesabında matlubu olan 
Taraf bakiyei matlubunun tamamen tasfiyesine değin işbu tediyatı kabul edebilecektir. 

Madde — 10 

İşbu Clearing anlaşması Türkiye ile Estonya arasında bu gün imza edilen Ticaret anlaşmasının 
cüzü mütemmimini teşkil etmektedir. 

Anlaşma Ticaret anlaşması ile beraber meriyete girecek ve ayni müddet için muteber olacaktır. 

Ankarada, 6 haziran 1937 de iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu E. Virgo 

PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile Estonya Cumhuriyeti Hükmeti, ticarî mübadelelerine yeni bir 
inkişa'f vermek arzusu ile mütehassis olarak, 6 haziran 1937 tarihli ticaret Anlaşmasını tadil etmeği 
kararlaştırmışlar ve aşağıdaki ahkâm hususunda mutabık kalmışlardır. 

1 — Bu protokola merbut A ve B listeleri 6haziran 1937 tarihli Türkiye - Estonya ticaret 
Anlaşmasına bağlı olan 1 ve 2 numaralı listeler yerine kaim olacaktır. 

2 — Bu protokola merbut A ve B listelerinde zikredilmeyen emtianın idhaline veya mezkûr lis
telerde tesbit edilmiş olan kontenjanların arttırılmasına mütedair talebleri her iki Hükümet en bü
yük bir hayırhahlrkla tedkik etmeği taahhüd ederler. 

3 — Tütünden maada Türk menşeli mahsulât kontenjanların müsaadesi nisbetinde Estonya men
şeli mahsulât ile hususî takas muamelâtına mevzu teşkil edebilecektir. 

XS. dayısı : 148). 
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Bu maddede mevzuubahs olan hususî takas muamelâtı her iki memlekette meri olan nsullere ve 

mezkûr memleketlerin salâhiyetdar makamatrnm tasvibine tâbi olacaktır. 
Bu protokolün meri bulunduğu esna'da başlanmış olub meriyetten çıktığı tarihde neticelenmemiş 

bulunan hususî takas muameleleri, bu protokol ahkâmına tevfikan ve protokolün inkızası tarihinden 
itibaren altı ay zarfında tasfiye edilirler. 

4 — Estonya menşeli pamuk iplikleri bu protokola bağlı B listesinde mezkûr kontenjanlar ha1-
ricinde ancak hususî takas yolu ile ve Türk menşeli pamnğun ihracına mukabil Türkiyeye idhal olu
nabilecektir. 

İşbu protokol 1 teşrinievvel 1938 tarihinde meriyete girecek ve 6 haziran 1937 tarihli ticaret ve 
kliring Anlaşmasının bir cüzü mütemmimini teşkil edecektir. 

Ayni müddet için muteber ola'cak ve mezkûr Anlaşmanın tâbi olduğu ayni şartlar dairesinde 
fesholunaıbilecektir. 

Ankarada 29 ağustos 1938 tarihinde fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

" Esad Atuner İt. Mickwiiz 

tiste(A) 

Estonya tarifesi Senelik kontenjan 
pozisyon No. Emtianın tavsifi fton 

G, 2 a, 4 
1 
8 

11 
ır>, 4 
21, 1. 2. 3. 
27,1 a, 2 a, 28 
33.1,2 
5(1 
52,1 
62,4 b a 
87,1 

116 
117,1,2,4 
124,1. 2 
124,3 
179,1 
179, 3 a 
179,1 ve 182,1 
181,1 
203 

Taze üzüm, portakal 
Kuru meyve 
Zeytin 
Ceviz, fındık, badem ve fıstık 
Defne yaprağı 
Tütün 
Likör ve diğer ispirtolu içkiler, şarap 
Tuz 
Tabiî sünger 
Balmumu 
Susam 
Kitre ^ 
Afyon (Salâhiyettar vekâletin iznine bağlıdır) 
Zeytin, susam, badem ve ceviz yağları ve saire 
Palamut 
Valeks 
Pamuk 
Kenevir 
Pamuk ucu ve artığı 
Yün 
Yün halı 

50 
300 

5 
50 

5 
350 
10 

3.000 
1 
5 

10 
10 

0,200 
10 

185 
15 

1.000 
100 
100 
50 

1 
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Türk tarife No. 

66 A 
72 C 
106 B C 
281 
284 [*] 

285 ve 286 
323 C [*] 

324 A G 
328 A B 

ex 328 B 
ex 331 
341 
366, 367 ve 370 
377, 378 ve 379 
418 A 

451 

469 [*] 

497 
569 H 
618 
619 
ex 666 [*] 

695 D 
782 

— 15 — 
Liste (B) 

Emtianın tavsifi 

Hayvani zamk 
işlenmemiş deri 
Saf yünlü mensucat 
Galalit ve benzerleri 
Kereste (îktısad vekâletinin müsaadesine bağlıdır. 

Kontreplâk? parke plâkajı için tahta yaprak ve tahta bağlar. 
Sellüloz (îktısad vekâletinin müsaadesine bağlıdır). 

Ambalaj kâğıdı 
Adi ve ince matbaa kâğıdı (îktısad vekâletinin iznine bağlıdır). 

Kesilmemiş yazı kâğıdı 
Filtre kâğıdı 
Karton 
Pamuk ipliği 
Pamuklu mensucat 
Yelken bezi, beyaz olmayan çadırbezi (Diğer madedlerle mahlut 
veya gayri mahlut 
Çadır imaline, emtia örtmeğe yarar muşamba (mamul olanlar da
hil) 
Çimento (îktısad vekâletinin iznine bağlıdır). 

Senelik kontenjan 
Ton 

10 
50 

5 
25 

Tahdid edilme
miştir. 

100 
Tahdid edilme
miştir. 

60 
Tahdid edilme
miştir. 

100 
5 

40 
55 
75 

2 

30 
Tahdid edilme
miştir. 

300 
10 
25 

2 

Adi pencere camı 
Aleminyumdan veya halitalarından mamul eşyalar 
Telefon âletleri (telli) telefon santralleri ve teferruatı 
(Radyo) Telsiz telgraf âletleri 

Buz makineleri ve-figorifikler (Ik tısad vekâletinin iznine bağlıdır). Tahdid edilme
miştir. 

6 000 
Kasein (Oas&ne) 5 

[*] Bu müesseseler G. t. R. kararnamesi ahkâmına tevfikan bu pozisyona, dahil emtianın idhaU 
serbest bulunduğu müddetçe taleb edilmeyecektir. 

N. B. Türkiye Gümrük tarifesinin 328 A ve B pozisyonlarına dahil âdi matbaa ve ince kâgıdlar 
için sipariş verilmeden evvel Îktısad vekâletinin müsaadesi alınacaktır. 
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TeXUnn> 28 mart 1939 

Bay Nazır, 

Hariciye nezaretinin 15 teşrinisani 1938 tarih ve 719 sayılı Notasına atfen Hükümetimin, Ankara-
da 29 ağustos 1938 tarihinde Türkiye ile Estonya arasında imza edilen Ticaret Protokolüne bağ
lı B. listesinde yazılı Türk Gümrük tarifesi 72 C. pozisyonuna tahsis olunan 50 ton ham deri kon
tenjanının 73 C. pozisyonuna da teşmil edilmesine muvafakat eylediğini Ekselanslarının ittilâma vaz 
ile şeref kazanırım. 

Yukarıda mezkûr Protokolün bir cüzi mütemmimini teşkil edecek olan işbu mektub muhteviyatına 
Hükümetinizin muvafakat ettiğini bana teyid etmenizi Ekselanslarından rica ederim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Nazır. 

Ekselans Bay Kari Selter- Tallinde Türkiye Elçisi 
Hariciye Nazırı Nuri Batu 

Talihin 

Tallinn, 4 nisan 1939 
Bay Elçi, 

28 mart 1939 tarihinde Ekselansları muhteviyatı aşağıda yazılı notayı göndermek lûtfuııda 
bulundular: 

Hariciye Nezaretinin 15 teşrinisani 1938 tarih ve 719 sayılı notasına atfen Hükümetimin An-
kacada 29 ağustos 1938 tarihinde Türkiye ile Estonya arasında imza edilen ticaret protokolü
ne bağlı B listesinde yazılı Türk gümrük tarifesi 72 C. pozisyonuna tahsis olunan 50 ton ham 
deri kontenjanının 73 C. pozisyonuna da teşmil edilmesine, muvafakat eylediğini Ekselânları-
nın ıttılaına vaz ile şeref kazanırım. 

Yukarıda mezkûr protokolün bir cüzü mütemmimini teşkil edecek olan işbu mektub muhte
viyatına Hükümetinizin muvafakat ettiğini bana teyid etmenizi Ekselanslarından rica ederim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Nazır. 
Bu notayı aldığımı Ekselanslarına teyid ile muhteviyatına Hükümetimin muvafakat ettiğini 

beyan eylerim. 
Derin saygılarınım kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

Ekselans Bay Nuri Batur Estonya Hariciye Nazırı V. 
Türkiye Elçisi 

Tallinn 
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S. Sayısı: |49 
1926 tarihli Beynelmilel mukavelenamenin tasdiki hakkın
daki 3542 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Hariciye ve 

Sıhhat ve İçtimaî muavenet encümenleri 
mazbataları (1/167) 

T. C. ' '•" ' " ' ' 
Başvekâlet 7 -VI -1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3033 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3542 sayılı kanuna ekvqlarak Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 1-VJ 939 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebier lâyihası 

19 haziran 1893 ve 25 kânunuevvell894 tarihli Hidiv İradeleri ve 19 haziran 1893 tarihli Mısır 
nezaret kararnamesi mucibince teşkil edilmiş olan Mısır Sıhhiyei bahriye ve karantine meclisinin 
kaldırılarak bu ,meclis tarafından ifa edilmekte olan vazifelerin Mısır sıhhat makamlarına devrine 
karar verilmiş olduğundan ilgası kararlaştırılan meclisin salâhiyet ve vazifelerine dair 1926 Bey
nelmilel sıhhî mukavelenameye konulmuş olan hükümlerin değiştirilmesine lüzum hissedilmiş ve 
bu değişiklikler ayrı bir mukavelename şeklinde tesbit edilerek Pariste 31 teşrinievvel 1938 tarihin
de Cumhuriyet Hükmetimizin de murahhası bulunduğu bir toplantıda alâkadar Hükümetler murah
hasları tarafından imza edilmiştir. 

Tadile uğrayan 1926 tarihli Beynelmilel sıhhî mukavelename 28 - XI - 1938 tarih ve 3452 sayılı 
kanun ile Cumhuriyet Hükümetimizce kabul ve tasdik' edilmiş olduğundan bu mukavelenamenin 
tadile uğrayan kısımlarını muhtevi yeni mukavelenameye de iştirakimiz zarurî görülmüş ve bunun 
için bir kanun lâyihası hazırlanarak ilişik bir halde sunulmutur. " 

Yeni mukavelename başlıca altı maddeyi ihtiva etmektedir. Birinci maddesinde; Mısır sıhhiyei 
bahriye ve karantine meclisinin ilgasına ve bu meclisin ifa etmekte olduğu vazifelerin iMısır sıh
hat makamlarına devredildiğine dair hükümler mevcüddur. İkinci maddesi; 1926 tarihli mukavele
namenin 68, 70 nci maddelerile dördüncü babı tamamile kaldırılmış ve Mısır sıhhiyei bahriye ve 
karantine meclisi ifadelerini taşıyan on beş maddesini tadil ederek bu on beş maddenin muaddel 
şekillerini tesbit eylemiştir. Yeni mukavelenamenin üçüncü maddesi; lâhik bir maddeyi ve 4, 5 ve 
6 nci maddeleri dahi bu kabîl beynelmilel mukavelenamelerde bulunması mutad olan bazı forma
litelere aid hükümleri ihtiva eylemektedir. 
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'Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/167 
Karar No. 23 

Yüksek Reisliğe 

3542 sayılı kanuna ek olarak Hariciye ve- sek Reisliğe sunulur. 
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyeti
nin 1 - VI -1939 tarihli kararile Yüksek Mec
lisin tasvibine arzedilen kanun lâyihası encü-
menimizce tedkik ve müzakere edilmiş ve aynen 
kabul olunmuştur. 

Havalesi veçhile Sıhhat ve içtimaî muave
net encümenine tevdi buyurulmak üzere Yük-

Ha. En. Reisi 
Erzincan 

8. Arıkan 
Aydın 

Mümtaz Kaynak 
İzmir 
Halil 

- VI -1939 

M. M. 
Konya 

M. Göker 
Elâzığ 

F. A. Aykaç 
Kars 

M. Akyûz 

Kâtib 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 
Erzurum .•.>•' 

P. Demirhan 
Manisa, 

H. Bayur 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
S. ve 1. M. encümeni 
Esas No. 1/167 
Karar No. 10 

29 -VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

3542 sayılı kanuna ek olarak Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
1 - VI - 1939 tarihli kararile Yüksek Meclisin 
tasvibine arzedilen kanun lâyihası encümenimiz-
ce tedkik ve müzakere edildi. 

21 haziran 1926 tarihli beynelmilel sihhiye 
mukavelenamesini tadil eden ve 31 ilk teşrin 
1939 da Pariste imzalanan mukavelename okun
duğunda bunun 44 ncü maddesinin türkçe met
ninde fransızcasında yazılı bulunan (lekeli hum
ma) hastalığının zikredilmediği görüldüğünden 
bu maddeye işbu hastalığın da yazılmasına ve bu 
suretle kanun lâyihasının kabulüne karar veril
di. 

Umumi Heyete arzolunraak üzere Yüksek 

Riyasete sunuldu. 

S. ve 1. M. E. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Bursa Antalya - Edirne 

Dr. Refik Güran Dr. M. Soykan Dr. F. Memik 
Ağrı Aydın Burdur 

Dr. II. Kural Dr. Ş. Şener Dr. A. R. Yeşilyurd 
Gazianteb Kastamonu , Kayseri 

Dr. M. Ali Ağakay R. Saltuğ 8. Turgay 
Kocaeli Konya 

Dr. Fuad Sorağman Dr. O. Şevki Uludağ 
Manisa Mardin Tekirdağ 

Asım Tümer Dr. R. Levent N. Trak 
Zonguldak 
H. Okan 

( S. Sayısı : 149 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

28 - II - 1938 tarih ve 3542 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 28 - II -1938 tarih ve 3542 sa
yılı kanun ile tasdik ve kabul edilmiş olan 
21 haziran 1926 tarihli Paris beynelmilel Sıh
hiye mukavelenamesinin dördüncü babile bazı 
maddelerini kaldıran ve bir kısım maddelerini 
değiştiren 31 teşrinievvel 1938 tarihinde alâka
dar Hükümetler murahhasları tarafından imza 
edilmiş olan mukavelename kabul ve tasdik edil
miştir. 

HADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3 '— Bu kanun hükümlerini yürüt

meğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
1-VI-1939 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fa/yık öztrak 
Mf. V. 

Yücel A 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş R. 
Mü. V. 

Ad. V. 
Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

F. Cebesoy 
G. 1. V. 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Karadeniz Muhlis Erkmen 
T] 

A. Çetinkaya C. 
. V. 
Ercin 
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21 HAZİRAN 1926 TARİHLÎ BEYNELMİLEL SIHHÎYE MUKAVELENAMESİNİ TADİL 

EDEN VE 31 İLK TEŞRİN 1938 DE PARİSTE İMZALANAN MUKAVELE 

Almanya Hükümeti Şanselyesi, Dominiken - Cumhuriyeti Reisi, Majeste Mısır Kiralı, Amerika 
Birleşik Hükümetleri Reisi, Fransa Cumhuriyeti Reisi, Majeste Büyük Britanya ve İrlanda ve 
denizler aşırı ingiliz Dominyonları Kiralı ve Hindistan İmparatoru*:,.;,:Majeste -Yunanistan' Kiralı',-*' 
Majeste İtalya Kiralı ve Habeşistan imparatoru, Majeste Japon İmparatoru, Majeste «Hollanda 
Kıraliçesi, Majeste Romanya Kiralı, İsviçre Federal Meclisi, r 

£i r taraftan, Mısır Sıhhiyei bahriye ve karan tine meclisinin'^idaresi Mısırın,, sıhhî teşkilât ve 
müessesatı vaziyetine tevafuk etmediği için buna nihayet verile -̂ek^ »Pariste imzalanmış olan 21 
haziran 1924 tarihli Beynelmilel sıhhiye mukavelenamesinde adı geçen meclisin ^feshini'istihdaf 
eden tadilât icra edilmesini, - -•: ",- :. ^ ' 

Diğer taraftan, beynelmilel sıhhî itilâfların tefsir ve tatbiki hususunda Beynelmilel hıfzıssıh-
hai umumiye ofisinin istişarî ve fennî bir meclis mahiyetindeki rolünün mukavelenamede tasrih 
olunması, • 

Göz önüne alarak bu maksadla bir mukavele akdini .kararlaştırmışlar ve mümessil olarak: 
Almanya Hükümeti Şanselyesi: • x. ' ' > 

Hükümet Sıhhati umumiye ofisi Reisi ve Beynelmilel sıhhiye ofisi daimî komitesinde 
murahhas Profesör Dr. Reiter ile Hükümet Müşaviri Dr. Haubold'ı, 

Dominiken Cümhurreisi: 
Paris Elçiliği sıhhi ateşesi Dr. Ramon S. Lovatoıryı, 

Majeste Mısır Kiralı: 
Hariciye Nazırı Ekselans Abdülfettah Yahya Paşa ile Pariste Orta elçi Ekselans Mah-

mud Fahri Paşayı ve eski Londra Büyük elçisi ve Beynelmilel sıhhiye ofisi Daimî komitesinde 
murahhas Ekselans Hafız Afifî Paşayı ve Hariciye Nezareti Müşaviri Kıralisi ve Umuru hukuki-
yei muhtelite Meclisi Reisi Abdülhamid Bedavî Paşayı, 

Amerika Birleşik Hükümetleri Reisi: 
Sıhhati umumiye idaresinden ve Beynelmilel sıhhiye ofisi Daimî komitesinde murahhas 

Dr. Hugh S. Cumming, Surgeon General (Ret) i, 
Fransa Cümhurreisi: 

Mebusandan Hariciye Nazırı Georges Boımet ile Beynelmilel sıhhiye ofisi Daimî komite
sinde murahhas Büyük elçi Ekselans Camille Barrere ve Hariciye Nezaretinde Şark - Afrika 
Bürosu direktörü muavini Orta elçi Ernest Lagar de ve Tıb akademisi azasından Dr. G. Boruardel'i, 

Majeste Büyük Britanya ve İrlanda ve denizler aşırı İngiliz Dominyonları Kiralı ve Hindistan 
imparatoru: 

Büyük Britanya ve Şimalî irlanda için, Pariste Orta Elçi Ronald lan Cambell, C. B, C. M. 
G.. ile Beynelmilel Sıhhiye Ofisi Daimî Komitesi Reisi Dr. Montagu Travers Morgan, M. D., M. O., 
yi, 

Avustralya Hükümeti için, Beynelmilel Sıhhiye Ofisi Daimî Komitesinde murahhas Dr. Frank Mc 
Callum, M. B., B. S., D. P. H., D. T. M., H. yi 

Hindistan için Hindistan müsteşarlığı müşaviri Tıbbisi Majör General Sir John Wallace 
Dick Megaw, K. C. I. E., I. M. S. (Ret.) yi, 

Majeste Yunanistan Kiralı : 
Paris Orta Elçisi Ekselans Nicolas Politis ile Hükümet Hıfzıssıhha Enstitüsü Direktörü ve 

Beynelmilel Sıhhiye Ofisi Daimî Komitesinde Murahhas Dr. Tassos Katsoyannıs yi, 
Majeste italya Kiralı ve Habeşistan imparatoru: 

Beynelmilel Sıhhiye Ofisi Daimî Komitesinde Murahhas ve Ayan azasından profesör Ekse
lans Comte Aldo Castellani ile Krallık valisi rütbesini haiz sıhhiye - Umum müdürü ve Beynelmilel 
Sıhhiye Ofisi Daimî Komitesinde Murahhas profesör Ekselans Giovanni Petragnani yi, 
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Majeste Japon İmparatoru : 

Büyük Elçilik kâtibi, Shoshiro Şato, Zyogoi yi, 
Majeste Hollanda Kıraliçesi : 

Parisde Hollanda Orta Elçisi M. le Jonk heer J. Loudon ile Sıhhiye Meclisi Reisi ve Bey
nelmilel Sıhhiye Ofisi Damî Komitesi fahrî Reisi Dr. N. M. Josephus Jıtta ve Beynelmilel Sıhhiye 
Ofisi Daimî Komitesinde Murahhas Doktor W. Th. de Vogel, i, 

Majeste Romanya Kiralı : 
Beynelmilel Sıhhiye Ofisi Daimî Komitesinde Murahhas profesör Danielopolu yu, 

İsviçre Federal Meclisi : 
Orta Elçilik kâtibi Jean Decroux yi, 
întihab etmişlerdir. Bu mümessiller salâhiyeti kâmileyi haiz olduklarını gösteren vesikala

rını ibraz ettikten sonra aşağıda yazılı hükümleri tekarrür ettirmişlerdir: 

Madde — 1 

Mısır Sıhhiye ve Karantine Meclisi lâğvolunacak ve onun vazifeleri 1926 senesi Beynelmilel Sıhhiye 
mukavelesinin aşağıdaki ikinci maddede tadil edilmiş şekline tevfikan Mısır makamları tarafından 
rüyet edilecektir. Vazifenin devri işbu mukavelenin meriyete girmesi tarihinden itibaren üç ay sonra 
yapılacaktır. 

Madde — 2 

1926 beynelmilel sıhhî mukavelenin 68 ve 70 nci maddelerile dördüncü babı ilga edilmiştir. 
Mezkûr mukavelenin 44, 69, 72, 73, 75, 77, 86, 88, 89, 95, 138, 139, 142, 144 ve 151 nci maddelerile 

2 nci bab ve onun 1 nci kısmı berveçhi âti tadil olunmuştur : 
Madde 44 : Yüksek Âkid Taraflar, vapur kaptanlarını ve bilhassa tabibi olmayanları bu muka

velenamede yazılı hükümleri tatbik ile mükellef kılmağa muktazi bir talimatnameyi kendi sıhhiye ida
relerince tanzim ettirmeği deruhde ederler. Gemi süvarisi ile gemi tabibi, sıhhat makamı tarafından 
geminin seyahati esnasında sıhhî hallerine dair sorulan tekmil suallere cevab vermekle mükelleftirler. 

Süvari ve tabib geminin hareketinden beri içerisinde ne vebadan, ne koleradan, ne sarıhumma-
dan ve lekeli hummadan, ne de çiçek hastalığından vaka olmadığını, ne de mutad hilâfında fare 
telefatı bulunmadığını ihbar eyledikleri vakit sıhhat makamı kendilerinden katği veya yemin ile mü-
eyyed beyanat taleb edebilir. x 

Madde 69 : Avrupada yahud Akdeniz ve Karadeniz sahillerinde kâin ve vebaya, yahud koleraya 
bulaşık bir limandan gelerek Mısır limanlarından birine yanaşmak veya Süveyş kanalını geçmek 
isteyen bulaşık veya şüpheli gemilerin tâbi oldukları tedbirler bu mukavelename hükümlerine tev
fikan Mısır sıhhat makamı tarafından tayin edilecektir. 

Madde 72 : Salim gemiler : Salim gemiler Süveyş kanalından karantine altında geçebilirler. 
Madde 73 : Şüpheli gemiler : Tabibi bulunan gemiler, sıhhat makamınca kâfi teminatı haiz adde-

dilirse Mısır Sıhhiye idaresince tesbit edilen icra nizamnamelerinde münderiç şartlara tevfikan Sü
veyş kanalından, karantina altında geçmeğe müsaade alabilirler. 

Madde 75 : Mekke haccı zamanında Hicazdan veba veya kolera bulunduğu takdirde Hicazdan 
veya 'Bahriahmerin Arabistan sahilinin diğer her hangi bir kısmından, hacı yahud mümasili kafilelor 
bindirmeksizin, gelen ve seyahatları müddetince içlerinde şüpheli »bir arıza zuhur etmemiş olan ge
miler, alelade şüpheli gemiler sınıfına dahil olur. 

Bu türlü gemiler o sınıftan gemilere mevzu tedbirlere ve muameleye tâbi tutulurlar. 
Bu gemiler Mısıra gidiyorlar ise, Mısır Sıhhat makamı tarafından gösterilen bir sıhhat müessese

sinde, irkâb tarihinden itibaren kolera için beş gün, veba için altı gün müşahedeye tâbi tutulabi
lirler. Bundan maada, o gemiler şüpheli gemiler için konulan bilcümle tedbirlere (dezenfeksiyon ve 
saireye) tâbi olurlar ve ancak tıbbî muayeneye müsaid bir netice verdikten sonra serbest pratika alır
lar. Bu gemilerin seyahatları esnasında şüpheli arızalar zuhur etmiş ise, (Uyunu Musa) da müşa-
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hedeye konulacağı ve müşahedenin kolera için beş gün, veba için altı gün olacağı malûmdur. 

Madde 77 : Süveyş kanalından karantine altında geçmek müsaadesi Süveyş limanı Sıhhat makamı 
tarafından verilecektir. 

Ma'dde 86 .: Karantina altında transit olarak geçen gemilerin Süveyşde veya Portsaidde kömür 
veya petrol almaları zarurî olduğu takdirde bu gemiler bu ameliyeyi tecrid ve sıhhî nezaret husu
sunda lâzım ve Mısır Sıhhat makamı tarafından bildirilecek olan teminat altında icra etmelidirler. 
Kömür alırken müessir bir nezaret tesisi ve içerisindeki insanlarla1 her türlü temasın menedilmesi 
mümkün olan gemiler için kömür alma ameliyesinin liman amelesi vasıtasile icrasına müsaade oluna
bilir. Geceleyin ameliye mahalli elektrik ziyasile iyice tenvir edilmelidir. 

Madde 88 : Aşağıda" tayin edien harp gemileri, Süveyş kanalından geçmek için aşağıdaki hüküm
lerden istifade 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 muvasalattan on iki sa

atten daha 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 kapdanı tarafında'n tasdik olunacak, ye
min ile müeyyed veyahud katği beyanat şeklindeki bir şahadetname üzerine sıhhat makatın tarafın
dan salim olarak tanılacaklardır. 

Bu gemiler tıbbî muayeneden istisna edilerek derhal serbest pratika alırlar. 
Şüpheli veya bulaşık harp gemileri meri nizamlara tâbi tutulurlar. 
Ya'lnz saffıharp gemileri harp gemisi addolunur. Nakliye gemileri, hastane gemileri alelade gemi

ler sınıfına girerler. 
Madde 89 : Gemilerin karantina altında tevakkufları esnasında Mısır Hükümeti posta çantaları

nın veya bulaşık memleketten gelen adi yolcuların karantine treni erile Mısır arazisinden transit ola
rak ..nakil edilmeleri zımnında' teshilât gösterecektir. 

Madde 95 : Bahriahmerde kabotaj yapan ve «Kabotaj seferleri» tabir olunan kısa1 mesafeli nak
liyata tahsis olunan hacı gemileri ya menşe memleketlerinde veya muvasalat memleketinde cari 
olan nizamname hükümlerine tâbi olurlar. Bu nizamnameler alâkadar hükümetlere ve beynelmilel 
Hıfzıssıhha ofisine tebliğ edilecektir. 

Madde 138 — Tur sıhhiye mevkiinde müşahede müddetini ikmal ettikten sonra yalnız Mısırlı 
hacılara .memleketlerine gitmek üzere gemiyi terk etmelerine müsaade edileceği seyrisefain Şirketleri 
acentalarına ve süvarilere bildirilir. 

Ancak, Mısırın resmî bir makamı tarafından verilmiş ve numunesine uygun ikamet vesikasını 
hâmil bulunan ha'cılar Mısırlı veyahud Mısırda mütemekkin addedilirler. 

Mısırlı olmayan hacılar Turdan ayrıldıktan son ra ancak hususî bir müsaade ile ve Mısır sıhhat ma
kamının göstereceği şartlar altında bir Mısır limanına çıkabilirler. Binaenaleyh, ecnebi hacıların 
Mısır için gerek Turda, gerek Süveyşte, yahud Portsaidde veya Iskenderiyede her defasında hususî 
müsaade almaksızın başka gemiye aktarma edilmeleri memnu olduğu Seyrisefain acentalarile süva
rilere bildirilir. 

Mısırlı, olmayan milletlere mensub hacdan hâmil\ olan gemiler bu hacıların tâbi oldukları şartlara tâ
bi olacaklar ve Akdenizdeki hiç bir Mtsıf limanına kabul edilmeyeceklerdir. 

Madde 139 : Mısırlı Hacılar Turda yahud Mısır sıhhat makamı tarafından tayin edilecek diğer her 
hangi bir mevkide üç günlük bir müşahede ile tıbbî muayeneye ve lüzum görüldüğü takdirde dezen-
feksiyona ve itlafı haşerat ameliyesine tâbi olurlar. 

Madde 142 : Ne Hicazda, ne de geminin geldiği limanda veba veyahud kolera mevcud değil ise ve 
Hicazda hac esnasında görülmemiş ise gemi Turda,Kamaranda salim gemiler için vaaolunan kaidelere 
tâbi olur. 

Hacılar karaya, çıkarılıp duşta yıkanırlar, yahud deniz banyosuna girerler, kirli çamaşırları, kul-' 
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landıkları eşyadan yahud zatî eşyalarından sıhhat makamının takdirine nazaran şüpheli addedilen 
kısım dezenf eksiyonuna tâbi olur. Bu ameliyelerin müddeti yetmiş iki saati geçmemelidir. 

Bununla beraber bir hacı gemisinde Ciddeden Yenbua ve Tura kadar yolda vebaya, yahud kole
raya musab hasta olmamış ise ve Turda karaya çıkarıldıktan sonra yapılan tıbbî muayene neticesin
de bu kabîl hastaların bulunmadığı anlaşılırsa, Süveyş kanalından karantina altmda geçmesine Mı
sır Sıhhat makamı tarafından müsaade edilebilir. Bu gemiler : 

1 - Gemide sıhhî hizmetler, ifa eden diplomalı ve Hükümetçe tasdik edilmiş bir veya müteaddid 
tabib bulundu; 

2 - Gemide müessir surette işleyen bir dezenfeksiyon etüvü mevcud olduğu; 
3 - Gemideki hacıların iadedi hac hizmetlerile tayin edilen adedden ziyade olmadığı tebeyyün 

ettiği; 
4 - Süvari, ilk iskele olarak gösterdiği limana doğrudan doğruya gitmeği taahhüd eylediği; 
Ve bu dört şart tamamen ifa edildiği takdirde geceleyin dahi Süveyş kanalından karantina altında 

gedebilirler. 
Madde 144 : Mısır limanlarında hacıların gemiden gemiye aktarma edilmeleri katiyen memnudur. 

Yalnız Mısır sıhhat makamının bildireceği hususî şartlar altında olmak üzere aktarma yapılabilir. 
Madde 151 :. Mısır Hükümeti ile Suudiye Ar ab Hükümeti ve Mekke haccı ile alâkadar bulu

nan diğer Hükümetler haç mevsiminde Hicazın ve hacıların geçtiği mıntakaların sıhhî halleri 
hakkında kendisine vasıl olan malûmat ve istihbaratı vakit vakit ve icabında en süratli vasıta
larla alâkadar bilûmum memleketlerin sıhhat makamlarına ve ayni zamanda Beynelmilel hıfzıs- ' 
sıhha ofisine işbu mukavelenamede derpiş edilen şartlar dairesinde tebliğ edecektir. Bundan 
maada hacca dair senelik bir rapor tanzim ederek Beynelmilel hıfzıssıhha ofisine gönderecektir. 

Beynelmilel hıfzıssıhha ofisi kendisine vukubulaeak ihbaratı ve yukarıda zikredilen senelik ra
porları sürati mümkine ile alâkadar memleketlere tebliğ edecektir. 

Madde — 3 

1926 beynelmilel sıhhiye mukavelenamesinin 5 nci babı baş tarafına aşağıdaki lâhik madde ilâ
ve edilmiştir: 

Lâhik madde — Yüksek Âkid Taraflar Beynelmilel sıhhiye ofisi Daimî komitesini beynelmi
lel sıhhî mukavelelerin tefsir ve tatbiki hususunda istişarî bir meclisi fennî olarak kabul ederler 
ve işbu mukavelenamenin tefsir ve tatbiki münasebetile aralarında müşkülât zuhur ettiği takdir
de başka hiç bir muameleye teşebbüs etmezden evvel mezkûr komitenin reyine müracaat edecekle
rini bildirirler. 

Madde — 4 

Bu mukavele bu günkü tarihli olacak ve üç ay müddetle, 1926, 1912, 1903 beynelmilel sıh
hî mukavelelerine iştirak etmiş olan bütün memleketlerin imzalarına açık bulundurulacaktır. 

Bu mühletin mürurundan sonra mukavelenamenin musaddak ve bütün imzaları havi suretleri 
Fransa Cumhuriyet Hükümeti tarafından sürati mümküne ile yukarıda adı geçen muahedeler 
ile bağlı Hükümetlere tebliğ edilecektir. 

Mühletin inkızasından sonra 1926, 1912 ve 1903 muahedelerile bağlı bulunan her memleket Fran
sa Cumhuriyet Hükümetine bir beyanname ile müracaat ederek bu mukaveleye iştirak edebilir. 
Fransa Hükümeti her bir iştirak talebini yukarıdaki muahedelerle bağlı Hükümetlere ve Beynel
milel sıhhiye ofisine ihbar edecektir. 

Madde — 5 

îşbu mukavele tasdik olunacak ve tasdik evrakı muamelâtın hitamını müteakib Pariste depo 
edilecektir. Fransa Cumhuriyet Hükümeti her tasdik vakasını 1926, 1912 ve 1903 beynelmilel 
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bulunan Hükümetlere ve ayni zamanda Beynelmilel sıhhiye ofisine haber ve-

Madde —6> 

Hali hazırda Mısır Deniz ve Karantine sıhhiye meclisinde temsil edilmekte olan Hükümetlerden 
dördü tasdiklerini veya tasdika muvafakat ettiklerini tebliğ eder etmez Fransa Cumhuriyet Hükü
meti keyfiyeti zabıtname ile tesbit edecek ve zabıtname kopyalarını 1926, 1912 ve 1903 beynelmilel 
muahedelerile merbut olan bilcümle memleketlere ve ayni zamanda Beynelmilel sıhhiye ofisine teb
liğ, eyliyecektir. îşbu mukavele mezkûr zabıtnamenin tanzimi tarihinden itibaren meriyet mevkii
ne geçecektir. 

Alâkadar murhahaslar tasdikan lilmakal işbumukavelenanıeyi imza etmişlerdir. 

Pariste 1938 senesi birinci teşrin ayının 31 nci günü bir nüsha olarak tanzim edilip Fransa Cum
huriyet Hükümeti evrak mahzeninde hıfzedilecektir. 

Almanya namına: 
Reiter. 
Haubold. 

Dominiken Cumhuriyeti namına: 
Lovaton , 

Mısır Hükümeti namına: 
A. Yehia. 
Fakhry. 
H. Afifi. 
A. Badaout. 

Birleşik Amerika Hükümetleri namına: 
Hugh. S. Cumming. 

Fransa Hükümeti namına: 
Georges Bonnet 
Camille Barrere 
E. Lagarde. 

Büyük Britanya ve Şimalî îrlânda namına 
Roandd Campbell 
M. T. Morgan. 

Avustralya Hükümeti namına: • 
F. Mac Callum. 

Hindistan namına: 
J. W. D. Megaw. 

Yunanistan namına: 
N. Bölîtis 
T. KatzoyanMS 

italya namına : 
Aldo Castellani Di Chısıntajo 
Giovanni Petragnani 

Japon Hükümeti namına : 
Shoshıro Şato 

Felemenk namına : 
N. M. Johsphus Jıtta 
De Vogel 

Romanya namına : 
* Danielopolu 

isviçre Federal Meclisi namına : 
J. Decroux 
Dördüncü maddede mezkûr müddet zar
fında ve bu maddenin hükümlerine tev
fikan aşağıdaki memleketler murahhas
ları imza etmişlerdir. 

Polonya namına : 3 - Teşrinisani 1938 : 
Chodzko. 

Portekiz namına : 23 - Teşrinisani 1938 : 
M. De Antas De Oliveira 

Lüksenburg Büyük Dokalığı namına 
Teşrinisani 1938 : 

Forman 

26 -

Monako Prensliği namına : -24 - Kânunusani 
1939 : 

C. Bellando De Castro 

Danimarka namına : 25 - Kânunusani 1939 : 
A; Oldenburg 

Berezilya namına : 26 - Kânunusani 1939 : 
A. De S. Maghado Guimarâes 
irlanda namına : 28 - Kânunusani 1939 : 
C. C. Oremin 

Çekoslovakya namına : 28 - Kânunusani 1939 : 
Stefan Osusky 

tsveç namına : 30 - Kânunusani 1939 : 
Finar Hennings 
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Hayti namına : 30 - Kânunusani 1939 : Arnavudluk namına : 31 - Kânunusani 1939: 

A. N. Liger Memed Abid 

Venezüella namına : 30 - Kânunusani 1939: Meksika namma : 31 - Kânunusani 1939 : 
Jaime Picon - Febres N. Bassols. 

Macaristan namına • 30 - Kânunusani 1939; Yugoslavya namına : 31 Kânunusani 1939: 
Khuen . Hgdervary Bojidar Pouritch, 

NÎHAÎ MADDE 

Mısır Deniz karantine sıhhiye meclisine müteallik 1926 Beynelmilel sıhhî mukavelenin hükümle
rini tadil maksadile Majeste Mısır Kiralının teşebbüsü üzerine Fransa Cumhuriyet Hükümeti tara
fından davet edilmiş olan konferans 28 ilk teşrin 1938 tarihinde Pariste imzalanmıştır. Konferansa 
iştirak eden Devletleri temsil eden muhhaslarm isimleri şunlardır : 

Efganistan : 
Paris sefareti müşaviri Islambek Khoud ar Khan ile Doktor Kâyom Rassoul 

Arnavutluk : 
Pariste Arnavudluk maslahatgüzarı Altes Prens Memed Abid 
Sefaret kâtibi : Milto (Murahhas vekili). 

Almanya : 
Sıhhat dairesi reisi ve Beynelmilel sıhhiye ofisi daimî komitesinde murahhas Profesör 
Dr. Beiter ve Devlet müşaviri Dr. Haubold 

Suudî Arabistan : 
Sıhhiye umum müdürü ve Beynelmilel sıhhiye ofisi daimî komitesinde murahhas Dr. 
Mahmud Hamoda 

Arjantin Cumhuriyeti : 
Buenos - Aires Bakteriyoloji enstitüsü müdürü Profesör Alferdo Sordelli 

Avustralya : 
Sıhhati umumiye nezareti reisi ve Beynelmilel sıhhiye ofisi daimî komitesinde murahhas 
Dr. Frank Mc Callum 

Belçika : 
Hıfzıssıhha işleri umum müdürü (Sıhhiye nezaretinde murahhas) ve Beynelmilel sıhhiye 
ofisi daimî komitesinde murahhas Dr. G. Timbal ve fahrî umum müfettiş (Müstemlekât neza
retinde murahhas) ve Beynelmilel sıhhiye of isi daimî komitesinde murahhas Dr. J. Yan Cam-
penhout 

Brezilya : 
Paris sefareti başkâtibi Argeu De Sagdas Machado Gruimarâes 

Şili : 
Pariste Şili başkonsolosu ve Beynelmilel sıhhiye ofisi daimî komitesinde murahhas Al-
fredo Viel # 

Çin : 
Pariste Çin sefareti müşaviri Dr. Scie - Ton - Fa ' 

Kolombiya: 
Pariste Kolombiya başkonsolosu Dr. Enrique Chaux 

Küba Cumhuriyetti : 
Dr, Domingo M. Gom©z 

( 3. Sayısı : 14*9 ) 
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Danimarka : 

Pariste sefaret müşaviri Henrik Seedorff 
Dominik Cumhuriyeti : 

Ramon S. Lovaton Pıttaluga 
Mısır : 

Hariciye Nazırı Ekselans Abdel Fettah Yahya Paşa Pariste Orta Elçi Ekselans Fakheri 
Paşa, 

Sabık Londra Elçisi ve Beynelmilel Sıhhiye Ofisi Daimî Komitesinde Murahhas Ekselans Dr. Ha
fız Afifi Paşa 

Hükümet Umuru Hukukiye Komitesi Reisi Ekselans. Abdel Hamid Badaoui Paşa ile müşavir 
olarak 

Mısır Deniz ve Karantine Sıhhiye Meclisi Reisi Binbaşı J. Gilmour, 
Sabık Sudan Sıhhiye Meclisi Reisi Dr. O. F . H. Atkey, 
Nazırlar meclisinde Müşaviri Kırali: Maurice Jacquet, 
Mısır Deniz ve Karantine Meclisi Kâtibi, Harold Sheridan, 
Sıhhati Umumiye Nezaretinde Salgın hastalıklar şubesi müdürü Dr. Ahmed Mohammed Kamal, 
Heyeti Murahhasa Kâtibi Samy Aboul Fetouh, 

Ekvator : 
Doktor Teodoro Salguero, 

İspanya : 
Pariste İspanya Büyük Elçisi Ekselans Dr. M. Pasuua ve Murahhas Vekili olarak Sefaret 
kâtibi J. M. Llopis, 

Amerika Birleşik Hükümetleri : 
Umum Amerika Sıhhiye Bürosu Müdürü Beynelmilel Sıhhiye Ofisi Daimî Komitesinde Mu
rahhas Dr. Hugh S. Cumming ile Surgeon General (Ret) 

Pariste Amerika Birleşik Hükümetleri Sefareti ikinci kâtibi : Edwin A. Plıtt, 
Fransa : 

Mebusandan Hariciye Nazırı : Georges Bonnet ve Büyük Elçi rütbesini haiz ve Beynel
milel Ofis Daimî Komitesinde Murahhas Ekselans, Camille Barrere ve Orta Elçi rütbesini 
haiz ve Hariciye Nezaretinde Afrika - Şark Şubesi Müdür Muavini E. Lagarde ve Tıb Aka
demisi azasından Fransa Sıhhiyei Umumiye Yüksek Şurası Reisi Dr. Gf. Brouardel, 

Murahhas muavini olarak : Hariciye Nezaretinde fahrî müdür ve Beynelmilel Sıhhiye Ofisi Da
imî Komitesinde Murahhas De. Navailles ve Müstemlekât İdaresi Müdürü ve Beynelmilel Sıhhiye 0-
fisi Daimî Komitesinde Murahhas Tabib General Blanchard ve Fas Sıhhiyei Umumiye İdaresi ve 
Beynelmilel Sıhhiye Ofisi Daimî Komitesinde Murahhas Doktor, Gaud ve Cezayir limanı deniz sıh
hiye idaresi müdürü ve Beynelmilel Sıhhiye Ofisi Daimî Komitesinde Murahhas Doktor Mcunicr ve 
Fransa Mandası altındaki Şark memleketleri Sıhhat İdareleri Sabık müdürü ve Beynelmilel Sıhhiye 
Ofisi Daimî Komitesinde Murahhas Tabib General, Martin 

Hariciye Nezareti Hukuk Müşaviri : Chargueraud ve 
Büyük Elçilik Müşaviri : Hauteclocque 
Heyeti Murahhasa umumî kâtibi Sefaret kâtibi: Wolfrom. 

Büyük Britanya : 
Pariste Büyük Britanya Murahhas Elçisi M. R. 1. Campbell Londra limanı sıhhiye bürosu 
müdürü ve Beynelmilel Sıhhiye Ofisi Daimî Komitesi Reisi Dr. M. T. Morgan ile 
Müşavir olarak Sıhhiye Nezaretinden Dr. N. M. Goodman ve 
Sudan Sıhhiye meclisi sabık reisi ve beynelmilel Sıhhiye ofisi daimi komitesinde murahhas 
O. F. H. Atkey, M. B. F. R. C. S. 
Heyeti murahhasa Umumî kâtibi Hariciye nezaretinden Rose, 

(S. Sayısı : 149 ) 
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Yunanistan : 

Patiste Yunan Orta Elçisi Ekselans: Nicolas Politis ve Devlet Hıfzıssıhha enstitüsü müdürü 
ve beynelmilel Sıhhiye ofisi Daimî komitesinde murahhas Dr. Tassos Katsoyannis, 

Guatemala : 
Pariste Guatemala Orta Elçisi Ekselans Jose Gregorio Diaz, 

Macaristan : 
Pariste Macar sefareti kâtibi mütehassıs iUexandre De Hollan, 

Hindistan : 
Hindistan Müsteşarlığı nezdinde tıbbî müşavir Majör General Sir John W. D. Megaw, K. 
C. I. E., I. M. S. (Ret) 

Irak : 
Bağdad hastanesi müdür muavini ve beynelmilel Sıhhiye ofisi Daimî komitesinde mura'hhas 
Dr. Saıbih Wahbi, 

Iran : 
Ekselans Anouchiravan Sepahbodı, 
İranın Bürükseldeki Orta Elçiliği kâtibi ve beynelmilel Sıhhiye ofisi Daimî komitesinde 
murahhas Dr. Reza Khan îspahan, 

İtalya : 
Romada memaliki Harre hastalıkları seririyat müdürü ve beynelmilel Sıhhiye ofisi Daimî 
komitesinde murahhas ayan azasından Ekselans profesör Kont Aide Castellanı, 
Kırallık vali rütbesini haiz Sıhhati umumiye ve beynelmilel Sıhhiye ofisi Daimî komitesinde 
murahhas Ekselans profesör G. Petragnanı, 
Müşavir olarak : Sıhhati umumiye müdürlüğü nezdinde müfettiş Dr. G. A. Cama/pena, 
Paris Büyük Elçiliği kâtibi A. Corrias, 

Japonya : 
Birinci sınıf sefaret kâtibi Shoshiro Şato Zyogoi, 
Beynelmilel Sıhhiye ofisi Daimî komitesinde murahhas Kusama1 (fennî müşavir) 

Liberya : 
Pariste Liberya Orta Elçisi Baron Bogaerde, 

Litvanya : 
Pariste Litvanya Orta Elçiliği müşaviri Kajetonas Dobkevkius, 

Lüksenburg Büyük Dokalığı : 
Lüksenburg Tıb mektebi reisi Joseph Forman, 
Lüksenburg Tıb mektebi kâtibi Mathias Stensel, 
Meksika : 
Beynelmilel Sıhhiye ofisi Daimî komitesinde murahhas Dr. Ermilo Esquivel Medina, 

Monako Prensliği : 
Pariste Orta Elçilik müşaviri ve beynelmilel Sıhhiye ofisi Daimî komitesinde murahha* 
Charles Bellando de Castro, 

Norveç : 
Hıfzıssıhha enstitüsü müdürü ve beynelmilel Sıhhiye ofisi Daimî komitesinde murahhas Dr. 
E- Aaser, 

Paraguay : 
Pariste Paraguay Orta Elçisi Ramon Ca-ballero De Bedoya 
Sefaret müşaviri Dr. Eduardo Leyba1, 

Hollanda : 
Pariste Hollanda Orta Elçisi Jonkheer J. Loudon, 
Beynelmilel Sıhhiye ofisi Daimî komitesinde murahhas Dr. N. M. Josephus Jıtta', 
Beynelmilel Sıhhiye ofisi daimî komitesinde murahhas Dr. W. Th. De Vogel, 

İ(fi.fk9*':3&). 
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Peru : 

Dr. Krıesschreıber, 
Polonya: 

Sabık Sıhhati umumiye Nazırı Devlet Hıfzıssıhha mektebi müdürü ve Beynelmilel sıh
hiye ofisi Daimî komitesinde murahhas Dr. Witold Chodzko 

Portekiz: 
Paris Orta elçiliği Başkâtibi Antas De Oliveira 

Romanya: 
Beynelmilel sıhhiye ofisi Daimî komitesinde murahhas Profesör Danielopolu 

Senmarino Cumhuriyeti: 
Dr. Fausto Zambrini 

isveç: 
Devlet Bakteriyoloji enstitüsü müdürü Beynelmilel sıhhiye ofisi Daimî komitesinde mu
rahhas Profesör C. A. Kling 

İsviçre: 
Pariste İsviçre Orta elçiliği kâtibi Deeroııx 

Türkiye: 
Pariste Türkiye Büyük elçiliği Müsteşarı Celâl Hazım Arar 

Cenubî Afrika İttihadı: 
Pariste Cenubî Afrika İttihadı Maslahatgüzarı vekili Parminter 
Cenubî Afrika İttihadı sabık Sıhhiye müdürü ve Beynelmilel sıhhiye ofisi Daimî komite
sinde murahhas Miralay P. G. Stock, C. B. C. B. E. 

Uruguay: 
Pariste Orta elçilik müşaviri Dr. Abelardo Saenz 

Yugoslavya: 
Paris Orta elçilik ateşesi De Radossavlievitoh 

İşbu murahhaslardan başka konferansın mesaisine Beynelmilel sıhhiye ofisi Daimî komitesi 
namına Garbî Fransa Afrikası murahhası Tabib General Sorel ile Madagaskar murahhas Tabii) 
General Passa ve Umum müdür Dr. R. Pierret ve Beynelmilel sıhhiye ofisi Umumî kâtibi Marig-
nac dahi iştirak etmişlerdir. 

» • « 
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