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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sanayide kullanılan ibtidaî maddelerle makine ve ı 
sairenin gümrük resimleri hakkında Hükümetçe itti
haz edilen kararların tasdikma dair kanun lâyihasının 
birinci müzakeresi yapılarak pazartesi günü toplanıl-

Mazbatalar 
1 — Sivas - Erzurum hattının Uzunahmedler is

tasyonuna kadar temdidine dair kanun lâyihası ve 

1 — Merkezi Pariste olmak üzere Beynelmilel 
Şar ab ofisi teşkiline dair olan mukaveleye ilti
hakımız hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, 
Gümrük ve inhisarlar, İktısad ve Ziraat encü
menleri mazbataları (1/119) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 

[1] 13 sayılı basmayazı zabtın somındadır. 

I mak üzere inikada nihayet verilidi. 
Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Camtez Çanakkale tsparta 

Z. G. Etili K. Ünal 

Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/275) 
(Ruznameye). 

söz isteyen var mı? 
NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar; bu kanun lâyihasının huzurunuza ge
çen gelişinde de söz almış ve üzerinde tedkike 
muhtaç bazı noktalar bulunduğunu arzetmiş-
tim. Onun üzerine diğer bazı arkadaşların mü
talaaları da inzimam edince kanun lâyihası Zi
raat encümenine tevdi olunmuştu. Fakat Ziraat 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

>•o<^ 

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

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 

KÂTÎBLER : Dr. Sadi Konuk (Bursa), Kemal Ünal (İsparta). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 •—• Adliye, Arzuhal, Dahiliye ve Nafia encü
menlerine aza intihabı 

BAŞKAN — İntihaba îzmirden başlıyoruz. 
Ona göre muhterem aza sıra ile reylerini kullan
sınlar. (Reyler toplandı). 

BAŞKAN — Reylerin tasnifi için kura ile 
üç aza seçeceğiz. İsimlerini okuyorum: 

Ahmed Aksu (Gazianteb) 
Hacim Çarıklı (Balıkesir) 
Hâzim Tepeyran (Niğde) 
Burada mevcud olmayan Hazim Tepeyran 

(Niğde) yerine, 
Süleyman Köstekçioğlu (Çorum) 
Bu arkadaşlar reylerin tasnifine memur edil

mişlerdir. 
Rey vermeyen zevat var mı? Rey toplama 

muamelesi bitmiştir. 

2 — Polis vazife ve salâhiyet kanununa bir 
madde eklenmesi ve Yalova kazasının Bursa vilâ
yetine bağlanması hakkındaki kanun lâyihaları
nın geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
15 - III - 1937, 17 - V - 1939 tarih ve 6/799, 

6/2567 sayılı tezkerelerle sunulan 2559 sayılı 
polis vazife, salâhiyet kanununa zeyil kanun lâ-
yihasile, Yalova kazasının Bursa vilâyetine bağ
lanması hakkındaki kanun lâyihasının geri alın
ması Dahiliye vekilliğinin 27 - XI - 1939 tarih 
ve 846 sayılı tezkeresile istenmektedir. 

Adı geçen kanun lâyihalarının geri gönderil
mesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — îade olunmuştur. 

4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
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encümenine tevdiinden sonraki vaziyette de yi
ne üzerinde tedMke muhtaç bazı noktalar kal
dığını gördüm. 

Arzedeceğim mütalealan İM safhaya ayırı
yorum: Birinci safha esasa taallûk eden, ikinci 
safha da şekle taallûk eden noktadır. 

Şekilden maksadım şudur: Uzlaşmanın ve 
buna bağlı olan nizamnamenin metinlerinde, 
bazı ifadesi bozuk, - ihtimal tercüme hatasın
dan mütevellid - hükümler mevcuddur. Beynel
milel bir mukavele olması itibarile, kolaykkla 
anlaşılması lâzım geldiği için müsaadenizle bu
na da temas edeceğim. 

Evvelâ, esasa taallûk eden noktalar: Birinci 
nokta: Gümrük ve inhisar encümeni mazbata 
smm sonunda deniyor ki: (Encümenimizce ka
nun lâyihasile bağlı uzlaşma metninde tashi-
hat yapılarak kabul edilmiştir) Kanun lâyiha
sının metninde encümenin yaptığı tashih (Mu
kavele) kelimesinin (Uzlaşma) kelimesile de
ğiştirilmesinden ibarettir. Başka türlü bir tas
hih görmedim. 

(Uzlaşma) ya gelince; Uzlaşmada ne gibi 
tadiller ve tashihler yapıldığına dair encümen 
mazbatasının metninde sarahat bulamadığım 
için bendeniz maddeleri gözden geçirirken bu 
uzlaşmada yapılacak her hangi bir tadile dair 
bir hüküm bulunup bulunmadığını ayrıca araş
tırdım: 

Uzlaşmanın 7 nci maddesinde şöyle bir hü
küm vardır: «Yukarıda yazılı 4 ncü maddenin 
ikinci paragrafındaki ahkâmı ihlâl etmeksizin 
ofise dahil memleketlerin üçte ikisi arzu ederse 
işbu uzlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi 
doğrudan doğruya kabildir». Şu halde bu uz
laşmayı kabul etmeden evvel bizim uzlaşmanın 
metninde her hangi bir tadil veya tashih yap
mamız isabetli olur mu? Bunlar tayin edilen 
nisbete göre diğer Devletler tarafından kabul 
edilmeden evvel derpiş edilebilir mi? Bu nok
tayı muhtacı tedkik görüyorum. 

Sonra yine esasa taallûk eden ikinci nokta: 
Uzlaşmanın birinci maddesinin (B) fıkrasıda 
«Şarabm sıhhî vasıflarını ve alkolizme karşı 
gösterdiği tesirleri isbat etmek gayesile yeni il
mî tecrübeleri tanzim edecek olan bir program 
çizmek» deniliyor. 

Bu (B) fıkrası gösteriyor ki; bu uzlaşmada 
mevzubahs olan ofis esas itibarile içki aleyhtarı
dır ve şarabı da içki aleyhtarlığını takviye ede
bilir bir içki olarak kabul etmektedir. 

Bu; sıhhî ve teknik noktai nazardan bizim 
anlayışımıza tamamile tetabuk ediyor mu? Bu
nu da tavziha muhtaç görüyorum. 

Sonra; üçüncü nokta, uzlaşmanın, beşinci 
maddesinde ofise, dahil her memleketin azamî 
beş aidat vahidi verebileceği yazılıdır. Bir aidat 
vahidi de (3 000) altm frank diye gösteriliyor. 
Şu halde uzlaşmaya dahil olacak memleketlerin 
rey kuvveti, verecekleri aidat vahidi nisbetinde 

çoğalacaktır. Bizim kaç aidat vahidi vereceği
miz hakkında mazbatalarda bir işaret göreme
dim. Bu nokta üzerinde de durulmak lâzım 
geldiğini arzedebilirim: 

İspanya Hükümetinin bu uzlaşmaya bir kaydi 
ihtirazî ile girdiği anlaşılıyor. Böyle bir kaydi 
ihtirazî vazı belki de ispanya Hükümetinin 
menfaaelerine uygun düşer. Vakıa bunu hakkile 
kavnyabilmek için bu Hükümetin ne gibi mülâ
hazalarla bu kaydi koyduğunu ve ne gibi men
faatlere dayandığını bilmek icab eder. Bunun
la beraber bizim de her hangi bir kaydi ihtirazi-
ye muhtaç olup olmadığımızı mütalea etmek, 
yerinde bir iş olur. 

Bunlar esasa müteallik mülâhazalarımdır. 
Şekle gelince: 

Uzlaşma, nizamname ve talimatname metin
lerinde manayı ihlâl edecek kadar bozuk bazı 
ifade tarzları vardır. Misal olmak üzere bazı 
numuneler arzedeceğim: Meselâ uzlaşmanın bi
rinci maddesinde, «merkezi mekarrı Pariste ol
mak üzere» deniyor. Merkez ve mekar bizde 
müteradif kelimelerdir. Fransızca metninde bu 
kelimelerin ayrı ayrı karşılıkları var mıdır? 
Sonra, birinci maddenin D fıkrasının (1) nu
maralı parçasında «şarabların tahlil neticeleri
nin yeknesak bir şekilde takdimini temin et
mek» deniyor. Bu ifadeden bir mâna çıkarmak 
çok müşküldür. Sonra, ayni maddenin (e) fık
rasında (No. 1) «şarablarm menşelerinin isim
lerinin himayesi» deniyor. Bundan belki takri
bi bir mâna çıkarılabilir. Fakat bu hukukî bir 
vesikadır. Sarih olması lâzımdır. Bir de ni
zamnamenin 12 nci maddesinde «komite tara
fından yazılan muhaberatı komite namına reis 
imzalar» deniyor. «Yazılan muhaberat» ne de
mektir? Sonra, malî nizamnamenin birinci fas
lında «işbu muntazam bütçeye, evvelki sene
ye aid varidat fazlası, tediyesi icab eden ba
kiyeler ve tahsili icab eden bakiyeler kayde
dilmiştir. Bu muntazam bütçe, ihtiyaçlara gö
re iptidaî bütçenin masarif ve varidatı hakkın
da yapılan tahminleri düzeltir» deniyor. Bura
da «düzeltir» kelimesinden maksad ne olduğu 
anlaşılmıyor. O fıkranm altında «her bütçeye, 
müteaddid senelere aid masarifi temin etmek 
maksadile bilhassa kira ve memur ücretlerine 
mukabele edebilecek» denilmiş. Buradaki «mu
kabele» her halde «karşılık tutulabilecek» de
mek olacaktır. Sonra, bir de «tegaddi» kelime
si vardır İd bu kelimenin kullanılış tarzı, bi
zim şivemiz itibarile ve ıstılah olarak anlaşılır 
şey değildir. Bu kelime, 12 nci sayıfada, 4 ncü 
fıkranın başındadır. Orada şöyle deniliyor : 
«Ofisin muhasibi namına bir posta çeki hesabı 
açılabilir; bu hesab yalnız Paul Gers banka
sından alman paralarla tegaddi edilir.» Bun
dan maksadın ne olduğunu anlamak çok güç
tür. Bunlarm, alâkadar encümenlerden izahı
nı rica ediyorum. 
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ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 

— Arkadaşım daha ziyade teferruata aid bazı 
meseleleri ileri sürdüler. Fakat bendeniz de bir 
kısmını iyice anlıyamadım, anladığım kısımlar 
hakkında arzı cevab edeceğim. 

Evvelâ ofise iştirak meselesi; Encümenimiz 
mazbatasında da izah ettiği veçhile bağcılığı
mızın inkişafı bakımından bilhassa son sene
lerde pek mükemmel netice veren şaraplarımızın 
sürümü ve teknik bakımından şarapçılığımızın 
ilerlemesi için bu iştiraki Encümenimiz çok ye
rinde bulmuştur. 

Esasen memleketimiz eskiden şarab müstahsili 
memleketler arasında mühim x mevkide bulu
nuyordu. Trakyadan senede 20 - 30 milyon lit
reye kadar harice şarab ihraç ediliyordu. Bun
ların büyük kısmı da Fransaya gidiyordu. Bu 
şaraplarımızın keyfiyetinin yüksekliği orada 
onların şarablannın ıslahına da vasıta oluyordu. 
Filoksera dolayısile bağcılığımız geriledi. Bi-
lahara Amerikan çubuklarile bağ tesisi başla
yınca yeniden inkişaf buldu ve bu inkişafa her 
gün mütezayid bir surette mazhar olmaktadır. 
Bu meyanda gerek İnhisar idaresinin ve gerek 
Tarım kredi kooperatifleri satış birliğinin îz-
mirde ve diğer mahallerde yaptıkları fabrika
larda istihsal edilen şarablar, keyfiyetçe fevka
lâde yüksek bir vasıfta görülerek dış piyasa
larda rağbete mazhar olmuştur. Çok temenni 
ederiz ki, bunun istihsalâtı bir kat daha fazla 
olsun ve o suretle dış piyasalarda şarabcıları-
mız mühim yer alsın. Esasen bugün bağcılığı
mız büyük bir buhran içindedir. Kuru üzüm
lerimizin bir kısmmı şaraba tahvil etmek mec
buriyetindeyiz. 

Kuru üzümlerimizin şaraba tahvili hariçte de 
büyük rağbete mazhar olmaktadır. Bu itibarla 
Pariste teşkil edilen, bu Ofise iştirak etmek bil
hassa şarablanmızm sürümü ve şarabcılık tek
niğinin memleketimizde ilerlemesi bakımından 
çok yerindedir, bu suretle şarabcüığı ilerlemiş 
memleketlerle münasebette bulunmağa imkân hâ
sıl olacaktır. 

Arkadaşım bir de aidat meselesine temas et
tiler: Buraya iştirak edecek olan devlet se
nevi 3 bin altın frank ki, bugünkü rayice göre 
aşağı yukarı bin liraya baliğ olmaktadır. Ar
kadaşımız burada bir defa uzlaşma esasma is-
tinad eden ve henüz Hükümetimiz tarafından 
iştirak edilmiyen, fakat salâhiyet istenen bu 
ofisin ana maddelerinden ziyade talimata aid 
meselelere temas buyurdular, bendeniz anlıya
madım. Bir defa 11, 12 nci maddelerden bahset
tiler ki, anlaşmanın esası 9 maddeden ibarettir, 
12 nci madde yoktur. 

Şarabın tahlilinin yeknasak bir şekilde ya
pılması faydalıdır. Tahlil usullerinde bir çok 
şekiller vardır. Bu usullerin esaslı bir metod 
dahilinde yapılması bizim de menfaatimiz iktiza-
sıdır, Arkadaşım bu hususta neyi kasdettiler, 
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bilmiyorum ki, bu fıkranın isabetsizliğinde ne
den İsrar ettiler? 

Şarabın menşe isimlerinin himayesi meselesi
ni garib buluyorlar. Halbuki şarabın menşei pi
yasada fevkalâde göz önünde tutulacak bir me
seledir. Tabiidir ki, şarabm menşeinin himaye
si, şüphesiz ki, şarabcılığı ileri götürmüş olan 
memleketler için de, iyi şarab çıkaran memle
ketler için de, mutlak olarak aranılan bir şey
dir. 

Ofisin dahilî nizamname ve talimatname me
selesi vardır. O talimatnamelerin tercümesinde 
belki ufak tefek farklar olabilir. Bunun esas 
kısmı Fransızcadır, ofis esasına taallûku yok
tur. Arkadaşım bunu ne surete tedkik ediyor
lar, bendeniz anlayamadım. Tekrar arzedece-
ğim, arkadaşımızın sualeri esasa taalûk etmiyor, 
uzlaşmağa aid olan maddeler hakkında esaslı bir 
şekilde izahı mucib bir şey göremiyorum. 

Yalnız İspanya delegesinin yaptığı kaydi ih-
tiraziyi Encümenimiz uzun boylu tedkik etti. 
Böyle bir kaydi ihtiraziyi varid görmedik. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Diyor
lar ki, lâyihayi aynen fransızcadan tercüme et
tik, kelimeleri oraya koyduk. Bizim Türkçe-
mizde bunların karşılığı yok mu? Varsa değiş
tirsinler. Her yerden üç kelime, beş kelime, on 
kelime, dilimiz döndü çorbaya. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Arkadaşım kelimeler üzerinde esaslı bir şey 
izah etmediler. Yalnız tercümeden bahsettiler. 
Bunun esası tabiî fransızcadır ve ofisin dahilî 
talimatnamesine aiddir. Bilmiyorum, bu dahi
lî talimatname üzerinde Meclisi Âli için iştigale 
mevzu olabilecek mesele var mıdır? 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Encü
menden soruyorum. Bunlarm türkçeleri var 
mıdır, yok mudur? Sarsa bunların konması lâ
zımdır. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Hangi ecnebi kelime vardır ki, mukabilinde 
türkçesi konmamıştır? İzah etsinler. Durak 
Bey; lütfen göstersin, hangi kelimeler vardır 
ki yanlıştır, bendeniz cevab vereyim. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Bendeniz, ifa
delerimin kolayca anlaşılabilmesi için bir tas
nif yaptım. Mütalealarımı iki safhaya ayırdım. 
Birincisi esasa, ikincisi şekle taallûk eder, de
dim. Esasa aid olanı üç numara altında arzet-
tim. Şekle müteallik bulunanları da ayrıca 
nümunelerile gösterdim. Arkadaşımız, esas ve 
şekle taallûk eden noktalan, verdikleri cevab-
larda karıştırmış vaziyettedirler. Tensib buyu
rurlarsa kendilerine bu iki safhaya göre dü
şündüklerimi söyliyeceğim: 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, sözlerimin ara
sında geçen (12 nci madde), uzlaşmaya merbut 
nizamnamenin maddelerindendir. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Esasta 12 mad
de yoktur. Dokuz maddedir. Esasa taallûk 
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edenler bu dokuz maddedir. Diğerleri memur
ların tayinine taallûk eder. Israr salâhiyetin
den bahsediyorlar. Arkadaşımız her şeyi olmuş, 
bitmiş sayıyorlar. Israr salâhiyeti mevzubahs 
değildir. 

NEVZAD AYAŞ (Devamla) — Esasa taal
lûk eden noktaların başında, Gümrük ve inhi
sarlar encümeninin, «uzlaşma» kelimesine «mu
kavele» kelimesini tercih ettiği vardır. Birin
ci mesele budur. Sonra, ayni encümenin maz
batasında uzlaşma metninde bundan başka da 
bazı tashihler yapıldığından bahsediliyor. Ben
deniz görüyorum ki, uzlaşmanın tadili hakkın
da yine uzlaşmanın bir maddesinde yol göste
rilmiştir. Bu yola göre, bizim şimdiden uzlaş
ma üzerinde bir tadil veya tashih yapmamız 
acaba amelî midir, ilerde bu, bizi bir müşkül 
vaziyete sokmaz mı? Çünkü uzlaşmanın bir 
maddesinde, gözden geçirilmesini yani tadilini 
teklif etmek için şu nisbette bir müracaat vaki 
olacaktır, deniyor. Bu madde dolayısile 
leamı arzettim. 

Sonra, aidat bahsinde izahat lütfettiler, bu 
izahatı kâfi görmedim. Çünkü aidatrn iki şekli 
vardır. Birincisi vahid esası olarak kabul edi
len üç bin altın frank vermektir. İkincisi, aza
mi beşe kadar aidat vahidi vermektir. Fakat 
reyler, aidat vahidinin mikdanna bağlıdır. 
Yani bir Devlet ne kadar çok aidat verirse o 
kadar reye sahib olacaktır. Bu da ayrıca tav
zihe muhtaçtır. Biz kaç vahid aidat vereceğiz? 
Bunu soruyorum. 

İspanyaya taallûk eden kaydi ihtirazı hak
kında encümence lâzımgelen tedkikatm yapıl
dığını söylediler. Mademki bu nokta üzerinde 
işlenmiştir, onu geçiyorum. Bir de ifade bo
zukluklarına aid numuneler bahsine temas ede
ceğim. İfade bozukluğu hem uzlaşma metnin
de, hem de uzlaşmaya bağlı nizamname ve ta
limatnamelerin metinlerinde görülüyor. Bun
lar; takımile hukukî bir vesika mahiyetinde 
Yüksek Meclise takdim olunmuştur. 

Şu halde bunları da uzlaşmanın zımnmda 
kabul etmiş olacağız. Bu nokta üzerinde tekrar 
duruşumun sebebi, ilerideki tatbikatta her hangi 
bir yanlışlığa mahal vermemektir. Bunlar ter
cüme hatası olabilir, yahud, bu gibi tercümeler
de mümaresesi olmryan bir zatın elinden çıkmış 
olabilir. Ricam, bu metinler, tekrar gözden ge
çirilerek veya her hangi bir suretle mevcud ip
hamların izalesidir. Tenvire muhtaç başka nok
ta varsa arzedeyim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR E. REİSİ İS
MET EKER ( Çorum ) — Arkadaşımız uğraş
mış, bu ofisin vazifesine taallûk eden uzlaşma 
maddelerini tedkik etmiş, ofisin icra komitesi
nin vazife ve salâhiyetlerini gösteren talimatna
meyi tedkik etmiş, bazı fikirleri hoş görmiye-
bilir. Fakat kanunun istediği mezuniyetin he
defi bu değildir, Buradaki uzlaşma bu komite

nin vazife ve salâhiyetlerini gösteren talimatı: 
tedkik ederek tadil edecek değiliz. Bu, umumî 
bir formüldür. Biz Hükümete mezuniyet veri
yoruz ; Hükümet bu şartları, bu vazife ve salâhi
yetleri tedkik edecek, faydalı bulursa iltihak 
edecek, bulmazsa etmiyecek. Hattâ mukavelede, 
iltihaktan sonra dahi çekilme salâhiyeti vardır. 
Ofisin, birinci maddede görülen vazifeleri, gö
rüyoruz ki, bizim memleketteki şarabcılık için 
nafi olacak bir takım vaziyetleri ihtiva etmek
tedir. Bunu tecrübe edeceğiz. Faydalı bulursak 
devam edeceğiz, faydalı bulmazsak çekileceğiz. 
Yoksa beynelmilel kavaidi tadil edecek değiliz, 
müzakere kâfidir, kabulünü rica ederim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF KA-
i RADENİZ (Trabzon) — Bu ofise iştirakimizle 
| devamlı bir taahhüd altma girmiş olmuyoruz. 
I Bu sadece ilmî mahiyette teşekkül etmiş bir ofis-
! tir ve bir salâhiyeti resmiyesi de yoktur. Biz 
! bu ofise girmekle haricî şarab piyasasının şek-
J lini öğrenmek ve sonra bu piyasalar hakkmda 
! malûmat almak ve şarabı bu suretle ıslah ede

bilmek için bu ilmî komisyonun mesaisinden 
faydalanmak niyetindeyiz. Buraya dahil olmak
la senede vereceğimiz aidat bin lirayı geçmez. 
Gerçi bu uzlaşma metninde 3 000 altm frank 
yazılmıştır amma, bilâhare 32 bin kâğıd franga 
tahvil edilmiştir ki bu da bu günkü kur üzerin
den bin türk lirasma yakm bir para tutar. 
Vereceğimiz aidat budur. Niyetimiz şimdilik bir 
hisse almaktır ve bununla iştirak etmektir. 
Ayrıca bunun için de bir mümessil gönderecek 
değiliz. Bu vazifeyi orada bulunan ataşe kom-
mersiyalımıza gördüreceğiz. Buyurdular ki bu 
asıl uzlaşma tadil edilebilir mi? 

Ortada bir uzlaşma vardır. Biz oraya işti
rak ederken eğer muayyen bir noktai nazarımız 
varsa ve eğer müessir olabileceğimizi aklımız 
keserse iştirak ederken, onları şart koşarız ve 
bir kaydı ihtirazi dermeyan edebiliriz. Fakat 
Şimdilik böyle bir kaydı ihtirazi dermeyanmı 
düşünmiyoruz. 

Bazı tercüme hatalarından bahis buyurdu
lar. Fakat malûmdur ki mukavelenin esası 
Fransızca metindir. Bu lâyihaya bağlı olan bu 
tercüme sadece Yüksek Meclisinize bu uzlaşma
nın mahiyeti hakkmda bir fikir vermek için 
hazırlanmıştır. Bizim bağlanacağımız asıl me
tin Fransızcadır. 

Yalnız arkadaşım bir noktaya temas ettiler; 
matbuat ta buna temas etmiştir. Şarap ofisine 
iştirak ediyoruz, binaenaleyh şarapçılığın tevsii 
şarap satışmm arttırılması, şarabın çoğaltılması 
arzu ediliyor. Bu ise alkolizme karşı iyi bir şey 
değildir yolunda tenkidler gördüm. 

Arkadaşımız da söyledler. Biz hiç bir zaman 
alkolü çoğaltmak niyetinde değiliz. Herkes al
kol alsm, istihlâk etsin ve içsin demiyoruz. 
Bilâkis halkm. sıhhatim korumak için yüksek 
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dereceli alkolden bunları kurtarmağa çalışryo- I 
ruz. 

Fakat derhal bunu menetmek, katiyen bu
nun içilmesine müsaade etmemek bir çok tecrü
belerle sabit oldu ki müsmir olmryor. O halde 
tedricen ve kendiliğinden halkı daha düşük de- | 
reçeli içkilere meylettirmek suretile ve birted- I 
riç yolile alkol ibtilâsmdan halkı kurtarmak ı 
tasavvurundayız. ı 

Bu noktayı bilhassa yüksek huzurunuzda te
barüz ettirmek istedim. 

Arkadaşımız bu ofise iştirak etmiyelim diye 
bir noktai nazar izhar etmedi. Endişelerinin ve 
takıldıkları noktaların de bu suretle tavazzuh 
etmiş ve bertaraf edilmiş olduğunu zannediyo
rum. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem veki
limizin izahlarına teşekkür ederim. Yalnız sor- I 
mak istediğim noktalardan biri şu idi: Gümrük 
ve inhisarlar encümeni uzlaşmada tashihler 
yapmış. Acaba bu tashihler yürüyebilecek 
midir? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF KA
RADENİZ (Trabzon) — Gümrük ve İnhisarlar 
Encümeni kanunun metnindeki «Mukavelename» 
yi «Uzlaşma» kelimesile tebdil etmiştir. Asıl uz
laşmayı ifade eden metinde bir tadil yaptığını ı 
zannetmiyorum. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Sonunda var- I 
dır. I 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF KA
RADENİZ (Trabzon) — Encümen uzlaşmayı 
esbabı mucibe mazbatasında izah ederken belki 
böyle yanlış bir mana çıkarmağa müsaid olacak | 
kelimeler kullanılmış olabilir. Fakat yaptığı! I 
tadil sadece ' bundan ibarettir ve kasıdları da 
budur. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı?. ı 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yenler.. Kabul edilmiştir. 

Merkezi Pariste olmak üzere Beynelmilel Şarab 
ofisi teşkiline dair 24 ikinci teşrin 1924 tarihli 
uzlaşmaya Hükümetimizin de iltihakı hakkmda | 

kanun 
MADDE 1 — Merkezi Pariste olmak üzere 

Beynelmilel Şarab ofisi teşkiline dair İspanya, 
Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Lüksen-
burg, Portekiz ve Tunus Hükümetleri tarafın
dan imzalanmış olan 29 ikinci teşrin 1924 tarihli 
uzlaşmaya iltihaka Hükümet mezundur. I 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. I 

' • « • " — >m-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İktısad, Gümrük ve İnhisarlar ve Ziraat 
vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
BAŞKAN — Adliye, Arzuhal, Dahiliye ve 

Nafia encümenlerindeki münhal azalıklara seçi
len arkadaşların isimlerini ve verilen reyleri 
okuyorum: 

Adliye encümenine; Hamdi Selçuk (Hatay), 
Memed Tecirli (Hatay) 260 reyle seçilmişlerdir. 

Arzuhal encümenine; Bekir Sıtkı Kunt (Ha
tay) 260 reyle seçilmiştir. 

Dahiliye encümenine; Abdülgani Türkmen 
(Hatay) 260 reyle seçilmiştir. 

Nafia encümenine; Abdullah Mursaloğlu 
(Hatay) 260 reyle seçilmiştir. 

2 — Türkiye - Macaristan arasında akid ve 
imza edilen Konsolosluk mukavelesinin tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye encümeni 
mazbatası (1/242) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında bir 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reye ar-
zediyorum: Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Maddelere geçilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kırallığı 
arasında akid ve imza olunan konsolosluk mu-

kavelesile merbutatınm tasdiki hakkında 
kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ma
caristan Kırallığı arasmda 18 haziran 1938 de 
Ankarada akid ve imza edilmiş olan Konsolos
luk mukavelesi ve merbutatı kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzediyo-
rum: Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Reye arztdiyorum: Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Hariciye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum: Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Başka konuşacak mesele kalmamıştır, çar

şamba günü saat 15 de toplanılmak üzere celse
ye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 16 

[1] 12 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
— • < • • • • 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 12 
Türkiye - Macaristan arasında akid ve imza edilen konso

losluk hakkında kanun lâyihasi ve Hariciye encümeni 
mazbatası (1/242) 

T.G. 
Başvekâlet 30-IX-1939 

Kararlar Müdürlüğü 
8ay% : 6/5261 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kırallığı arasında akid ve imza olunan konsolosluk mu
kavelesinin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 26-IX-
1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte su
nulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hükümeti Cümhuriye ile Maiaristan Kırallığı arasında tebaa hukukunu mütekabilen tanzim ve 
temin etmek üzere bir konsolosluk mukavelesi akdi teklifile Macaristan Hükümeti tarafından 
yapılan müracaat üzerine Trafeyn Murahhasları arasmda başlayan müzakere 18 haziran 1938 de 
neticelenmiş ve merbut mukavelename ile iki Taraf Murahhaslarmce imza olunmuştur. 

Hükümetimiz siyasî münasebatta bulunduğu Devletlerin hemen kâffesi ile konsolosluk mua
hedeleri akdetmek suretile tebaamızın bu mem leketlerdeki hukuk ve menfaatlerini ikamet ve 
seyahat şartlarını tanzim ettiği gibi bunların âmme hukukundan istifadelerini de temin etmek 
gayesini istihdaf eylemeği öteden beri şiar edinmiştir. 

Bu cümleden olarak Macaristan Hükûmetile de tebaa muamelâtı, tereke hususatı ve seyrise-
fain işlerini ihtiva etmek üzere akdedilmiş olanişbu mukavele projesi dahilî mevzuatımıza her 
cihetle uygun bulunmaktadır. 

Her bakımdan menfaatimize muvafık olan bu mukavelenin kanuniyet kesbetmesi için icab 
eden muamelâtın ifasile bunun biran evvel meriyet mevkiine vazı hususunda karar ittihazı Yük
sek tasvibe arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

6 - XII -1939 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kıral- mukavelesinin tasdiki hakkında Hariciye 
lığı arasında akid ve imza olunan konsolosluk vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye-

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/242 
Karar No. 9 
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tince > 26 - IX -1939 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte encümenimize havale buyuruj-
makla tedkik ve mütalea olundu: 

Esbabı mucibe lâyihasının tedkikinden an
laşıldığı üzere tebaamızın Macaristandaki huku
kî ve ticarî menfaatlerinin himayesini istihdaf 
eden konsolosluk mukavelesi ve merbutatr esas 
itibarile tasvib edilmiş ve kanun lâyihasının bi
rinci maddesinde küçük bir* tadil yapılmış ve 
diğer maddeler Hükümetin teklif ettiği şekilde 
ipka olunmuş ve kanun lâyihasının başlığı bi
rinci maddede yapılan tadile göre değiştiril
miştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kırallığı 
arasında akid ve imza olunan Konsolosluk mu

kavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Maca
ristan Kırallığı arasmda 18 haziran 1938 de An-
karada akid ve imza edilmiş olan Konsolosluk 
mukavelesi ve merbutu iki protokol kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Hariciye vekili memurdur. 

26 - IX -1939 
Bş. V. ve 
Ha. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık öztrak F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. V. ve T. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. 1. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya 

Havalesi veçhile Umumî heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Hariciye E. Rs. M. M. Kâtib 

Erzincan Konya İstanbul 
S. Arıkan M. Çöker A. Ş. Esmer 
Ankara Antalya Bolu 

F. Ii. At ay Dr. Cemal Tunca H. G. Çambel 
Diyarbakır Diyarbakır 

Dr. 1. Tali Öngören Zeki M. Alsan 
Elâzığ Erzurum İstanbul 

F. A. A.ykaç P. Demirhan Salâh Cimcoz 
İzmir Kars 
Halil Muhittin Akyüz 

Kocaeli Manisa Tokad 
8. Yiğit H. Bayur N. Poroy 

HARİCİYE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTÎRÎŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kırallığı 
arasında akid ve imza olunan konsolosluk mu-

kavelesile merbutatının tasdiki hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ma
caristan Kırallığı arasmda 18 haziran 1938 de 
Ankarada akid ve imza edilmiş olan Konsolos
luk mukavelesi ve merbutatı kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen yabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 12 ) 
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TÜRKIYE CUMIHURIYETÎLE MACARÎSTAN KIRALLIĞI ARASINÎDA 

KONSOLOSLUK MUKAVELESI 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kırallığı arasmda Konsolosların kabullerine, imtiyaz ve 
salâhiyetlerine müteallik münasebatı, hukuku umumiyei düvel esasına ve mütekabiliyet kaidesine 
göre tanzim etmek arzusu ile mütehassis bulunan Ekselans Türkiye Reisicumhuru ve Altes Serenisim 
Macaristan Kıral Naibi, 

Bu hususta bir mukavele akdini kararlaştırmışlar ve murahhasları olarak : 
Ekselans Türkiye Reisicumhuru 

Hariciye Vekâleti Umunu Kâtibi Büyük Elçi Ekselans Nutman Menemencioğlunu, 
Altes Serenisim Macaristan Kıral Naibi, 
Macaristanın Amkara Fevkalâde Murahhası ve Elçisi Zoltan De Mariassy'yi tayin etmişlerdir. 

Müşarünileyhima, usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ et
tikten sonra âtideki hususatı kararlaştırmışlardır : 

Fasıl : I 

Konsolosluk teşkilâtı 

Madde — 1 

Konsoloslar 

1 - Yüksek Âkidlerden her biri kendi arazisinde diğer Tarafın başkonsolos, konsolos ve muavin -
konsoloslarını kabul etmeği taahhüd eder. Bu memurlar meslekten veya fahrî olabilir. 

2 - Bununla beraber Âkidlerden her biri kendi arazisinin bazı mevaki veya aksamında konsolos
luklar tesisine müsaade etmemek hakkını muhafazaeder. Maahaza bu ihtirazî kayid diğer bilcümle 

Devletlere de şamil olmadıkça Âkidlerden biri hakkında tatbik edilemez. 
3 - Meslekten olan konsoloslarla meslekten olan konsolosluk memurları daima kendilerini tayin 

eden Devletin tebaasından olacaklardır. Bütün faaliyetlerini vazifelerinin ifasına hasredecekler ve 
binaenaleyh ikamet ettikleri memlekette ticaret, sanayi veya diğer kâr getirici işlerle meşgul olmı-
yacaklardrr. 

4 - Fahrî konsolosların tayininden evvel diplomasi yolu ile daima diğer Âkid Tarafın muvafakati 
istihsal edilecektir. 

Madde — 2 

Exequatur 

1 - Meslekten ve fahrî başkonsolos, konsolos ve muavin - konsoloslar bulundukları memlekette cari 
teamül ve kaidelere göre müesses usuller dairesinde kabul edilip tanındıktan sonra memuriyetleri hav
zası dahilinde vazifelerini ifa edebileceklerdir. t 

2 - Tayin beratlarının tevdii üzerine exequatur veya diğer kabul vesikasını bilâ teehhür 
ve bilâ harç alacaklardır ve mezkûr exequatur veya kabul vesikasının ibrazı üzerine vezaifi mev-
dularmı ifa edebilmeleri ve sıfatı memuriyetlerine merbut imtiyaz ve muafiyetlerden istifade 
eylemeleri için icab eden tedbirler, havzai memuriyetleri dahilindeki memurini aideee derhal it
tihaz edilecektir. 

3 - Şayed Yüksek Âkid Taraflardan biri, ahvali mahsusada, exequatur veya sair kabul ve
sikasının verilemiyeceği veya bunlarm geri alınması lâzım geldiği kanaatinde bulunursa, sebeb-
lerini, esbabı takdiriyesi yalnız kendisine aid olmak üzere diğer Tarafa tebliğ edecek ve ikinci 
şıkda dahi bu tebliği, exequatur veya diğer kabul vesikasının geri alınmasından evvel ya
pacaktır. 

( S. Sayısı : 12 ) 
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! , Madde — 3 ~ 

Konsolosluğun memuriyet havzası 

1 - Her konsolosluğun memuriyet havzası konsol asları tayin edecek olan Yüksek Âkid Tarafça 
tesbit edilerek diğer Tarafa tebliğ olunacaktır. Evvelce tesbit edilmiş olan memuriyet havzala
rında sonradan yapılacak tadilât için ayni suretle muamele ifa edilecektir. 

2 - Havzai memuriyet sahaları, konsolosluk tesisine müsaade olunmayan mevkileri veya 
arazi aksamını ihtiva edemez. 

Madde — 4 

Manii zuhur eden konsolosların istihlâfı 

1 - Başkonsolos, konsolos ve muavin - Konsolosların çıkan bir manileri, gaybubet veya vefat
ları halinde, konsolosluk vezaifini, mensub oldukları Yüksek Âkid Tarafça tesbit edilmiş olan 
sıra dahilinde, konsolosluğun diğer memurları vekâleten ifaya bihakkin salâhiyettar olacaklar
dır. Şu kadar ki, bunların resmî sıfatları evvelce salâhiyettar mahallî makamlara bildirilmiş bu
lunması şarttır. 

2 - Usulü dairesinde evvelce haberdar edilmiş olan mahallî makamlar bunlara muzaheret ve 
sahabet gösterecekler ve vekâleten vazife ifa ettikleri müddet zarfında bu mukavele mucibince 
vazifesini gördükleri asıl memura tanınmış olan muafiyet, imtiyaz, masuniyet ve hürmetlerden 
istifade etmelerini temin edeceklerdir. 

3 - Fahrî konsolosların manii zuhurunda veya gaybubet yahud vefatları halinde, diplomasi 
mümessiller bu manii zuhur eden veya gaybubet yahud vefat etmiş olan memurun yerine vazife 
görmek üzere evvelce mahallî Hükümete resmî sıfatı bildirilmiş meslek memurlarından biri in-
tihab olunmadığı takdirde üç ay müddeti geçmemek üzere bir memur tayin edebileceklerdir. 

Madde — 5 

Bir konsolosun kendisini istihlâf edecek bir memur bulunmaksızın vefatı halinde konsolosluk 
evrakına mühür vazı 

1 - Meslekden veya fahrî Başkonsolos, konsolos ve muavin' - Konsolosun, işini vekâleten gö
recek bir memur bulunmaksızın vefatı halinde mahallî makamlar dost bir Devlet konsoloslu
ğunun mümessili ile müteveffayı tayin eden Yüksek Âkid Taraf tebaasından iki vatandaşın .hu-
zurile dolaplarını hemen mühürliyeceklerdir. Bu şerait temin edilmediği takdirde dahi, mahallî 
makamlar mühürlerin vazına tevessül eyleyeceklerdir. Mezkûr makamlar Hariciye nezareti va-
sıtasile müteveffa konsolosu tayin etmiş olan Devletin siyasî mümessiliğini hemen haberdar ede
cekler ve bu hususta tanzim edilen zabıt varakasının bir nüshasını göndereceklerdir. 

2 - Mühürler ölen konsolosun halefinin veya konsolosluğun tâbi bulunduğu siyasî mümessille
rin intihab edeceği diplomasi veya konsolosluk memurunun huzurunda mahallî makamlar tara
fından fekk olunacaktır. 

Fasıl : II 

Ko?ısolosluk memurlarının muafiyet, imtiyaz ve masuniyetleri 

Madde -r- 6 

Teşrifat merasimine iştirak 

Yüksek Âkid Tarafların meslekten ve fahrî başkonsolos, konsolos ve muavin - konsoloslarr 
resmî vazifelerini ifa eyledikleri bilcümle ahvalde ve tahsisen kendilerini tayin eden Hükümeti 
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temsil eyledikleri zaman resmî sıfatlarının icab ettirdiği merasimi teşrifatiyeye mazhar olacak
lardır. 

Madde — 7 

Arma ve bayrak 

1 - Yüksek Âkid Taraflara mensub meslekten ve fahrî başkonsolos, konsolos ve muavin - kon
soloslar daire veya kançılaryanın bulunduğu binaya kendilerini tayin eden Devletin armasını havi 
levhayı başkonsolosluğu, konsolosluğu veya muavin - konsolosluğu yazısını ilâve ede
rek vazedebileceklerdir. 

2 - Mezkûr bina üzerine iki Devletin umumî merasim günlerinde kendilerini tayin «den Dev* 
İçtin bayrağını çekebileceklerdir. 

Madde —• 8 

Konsolosluk evrakının masuniyeti 

1 - Konsolosluk evrakı her zaman taarruzdan masun olacak ve mahallî makamat mezkûr ev
rakı teşkil eden kâğıd, vesika ve defterleri hiç bir bahane ile muayene ve müsadere edemiyeeek* 
lerdir. 

2 - Bu kâğıd, vesika ve defterler, fahrî konsolosluk memurlarının şahıslarına veya yapabile
cekleri ticaret ve sanayie müteallik defter, kâğıd ve vesikalardan tamamile ayrı bulundurulacaktır. 

3 - Yüksek Âkid Taraflardan birinin konsolosuna veya konsolosluk memuruna, mahallî adla 
veya idarî makamat tarafından kâğıd, vesika ve defterlerin tevdii veya bunlârm ibrazı taMbile 
müracaat vaki olup ta bu talebin icrasından imtina edildiği takdirde bu kâbîl müşkülâtın diplo
masi tarikile halli icab edeceğine göre haklarında zecri hiç bir tedbire tevessül olunamıyacaktır. 

Madde — 9 

Malî mahiyett eki muafiyetler 

§ : 1 

Istimval, şahsî mükellefiyet, askerî ibate 

1 - Yüksek Âkid Taraflardan birinin meslekten olan başkonsolos, konsolos ve muavin - kon-
soloslarile konsolosluk diğer memurları, diğer Âkidin ülkesinde istimval, şahsî mükellefiyet ve 
askerî ibate mükellefiyetlerinden muaf olacaklardır. 

2 - Bu muafiyet konsolosluk memurlarının mutasarrıf oldukları fakat konsoloshane hizmetine 
veya kendi ikametlerine tahsis edilmemiş olan gayri menkullere şamil olmayacaktır. Fahrî konsolos
larla diğer fahrî memurlar münhasıran kançılarya ve evraka tahsis edilmiş mahaller için istimval ve 
askerî ibate mükellefiyetinden muaf olacaklardır. 

§ : 2 

Yergiler 

1 - Meslekten olan başkonsolos, konsolos ve muavin konsoloslarla konsolosluk diğer memurları 
gerek Devlet gerek diğer bir amine müessesesi tarafından mevzu vasıtasız vergilerden muaf olacaklar
dır. 

2 - Bu muafiyet : 
a) Mukim oldukları Devlet ülkesinde gerek gayrimenkullerle bunlara mülhak i^Üikiklapdâaı ve 

gerek istiğlâl mukabilinde verilen sermaye veya kâ r getirici başka bir sanattan, 
b) Mjukim bulunduğu Devlet dahilindeki emlâk veyahud bunlara taallûk eden haklaMân, 
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c) Mukim bulunan Devlet ülkesindeki bir işlet-menin mütedavil sermayesinden alınan vergilere 

şamil değildir. 

§ : : 3 

Gümrük muafiyetleri 

1-lbdas edilecek olan konsolosluklara mensub oldukları Devlet tarafından Kançılaryada kullanıl
mak üzere gönderilecek olan ilk tesisat eşya ve edevatile arma levhalarının, bayrakların, kayid def
terlerinin, başlıklı kâğıdların, koçanlı defterlerin, pasaport, pul, resmî varakalrla diğer bilcümle ka
lem malzemesinin gümrük resminden muaf en imranna müsaade edeceklerini Yüksek Âkid Taraflar te-
ahhüd ederler. 

2 — Meslekten olan başkonsolos, konsolos ve muavin konsoloslarla konsolosluk diğer memurları, 
memuriyetlerine ilk defa gelişlerinde birlikte aldıkları veya muvasalâtlerinden iki ay evvel ve 
altı ay sonra şahıslarına ve aileleri efradına aid olmak üzere getirdikleri mefruşat, melbusat, 
şahsî ve ev eşyasmı, muayene ettirmek şartile gümrük resminden muafen idhal etmek hakkını 
haizdirler. 

3 - Vazifelerinin hitamından itibaren de altı ay zarfında mukim bulundukları memleketi terke--
derken gerek mobilye, gerek kendileri veya ailelerinin şahsî istimaline mahsus esası beytiye için çıkış 
resimlerinden muaf olacaklardır. 

4 - 2 ve 3 ncü fıkralardaki muafiyet, istihlâk eşyasına tatbik olunamaz. 
5 - Meslekten olan başkonsolos, konsolos ve muavin konsoloslarla diğer konsolosluk memurları, 

mukim bulundukları Devlet mevzuatına göre tatbik edilen idhalât ve ihracat memnuiyeti rejimine tâbi 
dirler. Bununla beraber, 3 ncü fıkrada musarrah olan ve kendileri tarafından idhal edilmiş bulunan 
eşyayi tekrar ihraç edebilirler. 

Madde — 10 

içtimaî sigorta 

Meslekten olan başkonsolos, konsolos ve muavin konsoloslarla konsolosluk memurlarının istihdam 
ettikleri eşhas içtimaî sigorta hususunda prensib itibarile oturdukları memleketin kanun ve teamül
lerine tâbi olacaklardır. Müstahdemin, konsolosu tayin eden Devlet tebaasından iseler, bunlar oturduk
ları Devlet ülkesinde cari maluliyet - ihtiyarlık - ölüm sigortaları mecburiyetine tâbi tutulamazlar. 

s Madde — 11 

Adlî imtiyazlar 

§ : 1 
Vazifeleri hususunda kazaî muafiyet 

Başkonsolos, konsolos, muavin - konsoloslarla meslekten olan diğer konsolosluk memurları, isim
leri ifayi vazife ettikleri memleket Hükümetine, usulü dairesinde, tebliğ edilmiş bulunmak kaydile, 
vazifelerini ifadan mütevellid hususlarda mahallî kazaya tâ,bi değildirler. 

§:2 
Mahallî mahkemelerin kazasına tebaiyet 

Başkonsolos, konsolos, ve muavin - konsoloslarla diğer konsolosluk memurlar, gerek hukuk ve ticaret, 
gerek ceza davalarında, mahallî tebaa için mevzu şerait dairesinde bulundukları memleket mahkeme-. 
lerinin kazasına tâbi olacaklardır. 
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§ : 3 

Tevkif 
Hukuk veya ticaret davalarında, meslekten olan başkonsolos, konsolos ve muavin - konsoloslar ve 

konsolosluk memurlarına karşı gerek ihtiyatî tedbir olarak bunların zabıta kuvvetile celbine karar 
verilmez. Yukarıda zikredilen memurlar mahallî kanunlar mucibince, asgarî bir sene hapis cezasını 
istilzam eden bir cürüm mevzubahs olmadıkça kablelhüküm hapis veya tevkif edilmiyeceklerdir. Şa-
yed bunlardan biri tevkif edilir veya hakkında başka suretle takibat yapılırsa memleketinin elçiliğine 
diğer Âkid Hükümet tarafından derhal malûmat verilecektir. 

§ : 4 

Şahidlik 

1 - Meslekten olan başkonsolos, konsolos ve muavin • konsolos ve konsolosluk memurları mukim bu
lundukları Devletin adlî makamları tarafından tahrirî olarak resmen taleb vukuunda, mezkûr ma
kamlar önünde şehadet edeceklerdir. Bununla beraber kendilerini tayin eden Hükümetin muvafakati 
olmaksızın, memuriyetlerinin ifasına temas eden vakıalar hakkında şehadetleri istenilemez. 

2 - Meslekten olan bir konsolosun şahid sıfatile dinlenmesi icab edip te ya hastalıktan dolayı ve
yahud vazifesi icabı mahkeme huzuruna çıkması mümkün olmazsa, adlî memurlar, mumaileyhin 
ifadesini almak için ya ikametgâhına gidecekler veyahud memleket mevzuatının âmir bulunduğu 
şekillere tevfikan tahrirî şehadetini taleb edeceklerdir; bu son şıkta, yukarıda ismi geçen memur işbu 
talebe mümaşat edip kendisine bildirilen müddet zarfında memleketin adlî makamlarına imzasile res
mî mührünü taşıyan tahrirî şehadetini isal edecektir. 

3 - Her hangi bir cezaî davada, ülkesinde mukimbulunulan Devlet mevzuatınca, meslekten olan kon
solosun adlî bir makam huzuruna şahsan çıkması lâbüd olursa ve bu memurun istimaı ikametgâhında 
yapılmazsa, konsolosun vazifesi icabı meşgul olması halinde adlî makam isticvabın .tarih ve saati 
hakkında kendisile anlaşacak, mümkün ise mumaileyhi mukarrer tarihte gecikmeksizin isticvab edip 
kendisinin bir an evvel gitmesine izin verecektir. ,-. __ 

Fasıl : IH 

Konsolosluk memurlarının vezaifi 

Madde — 12 

Tebaanın himayesi 

1 - Meslekten veya fahrî başkonsolos, konsolos ve muavin - konsoloslar kendilerini tayin eden Dev
let tebaasının himaye ve beynelmilel hukuk ve teamüllere tevfikan mezkûr tebaanın hak ve menfaat
lerini müdafaa edeceklerdir. 

2 - Bu maksadla mumaileyhim memuriyetleri havzasındaki makamlara müracaatla iki Yüksek 
Âkid arasında meri muahede ve mukavelelerin her türlü ihlâlinden yahud vatandaşların hukukuna 
her hangi bir şekilde taarruzdan dolayı şikâyette bulunabileceklerdir. 

3 - Konsoloslar memur oldukları vazifelerinin ifası hususunda bulundukları memleketin memurini 
aidesi nezdinde en geniş yardım ve en hayırhah müzahereti göreceklerdir. 

Madde — 13 

Evlenme 

Başkonsolos, konsolos ve muavin - konsoloslar ve diğer konsolosluk memurları nikâh akdedemezler. 
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Madde — 14 

Doğum ve ölüm vakalarının tescili 

1 - Başkonsolos, konsolos ve muavin - konsoloslar, kendilerini tayin eden Yüksek Âkid Taraf
lar tebaasının doğum ve ölüm vakalarını Devletlerinin kanun ve nizamlarına uygun olarak tes
cil etmek hakkını haiz olacaklardır. 

2 - Bu hüküm yerli kanunlara göre eşhası hususiyeye tahmil edilmiş olan doğum ve Ölüm va
kalarının mahallî memurlara bildirilmesi mükellefiyetini kaldıramaz. 

Madde — 15 

Medenî-hal vesaikinin tevdii 

1 - Yüksek Âkid Taraflardan her biri diğer Taraf tebaasının ahvali medeniye vukuatından 
dipğum, evlenme ve ölümlerine müteallik ilmühaber suretlerinin mütekabilen, harçsız ve diplomasi 
tariki veya konsolosluk vasıtasile resen ve bilâteahhür irsalini taahhüd eder. 

2 - Alaamafih bu hüküm Türkiye hakkında yalnız evlenme ve ölüm vakalarında tatbik oluna
caktır. Doğuma müteallik ilmühaber suretlerinin Türkiye tarafından tevdii ancak ecnebilerin me
denî hallerinin tesciline müteallik kanunun meriyet mevkiine vazından sonra yapılacaktır. 

3 - Yukarıda zikrolunan suretler, icabında resmî bir maksadla istenildiği takdirde bunlar bu 
maddede derpiş edilen şekilde ücretsiz olarak verilecektir. 

Madde — 16 

Pasaport ve diğer vesikalar 

1 - Başkonsolos, konsolos, muavin - konsolos ve meslekten olan diğer konsolosluk memurları 
jüte fahrî konsoloslar kendilerini tayin eden Devlet tarafından mezun oldukları takdirde o Devlet 
tebaasına pasaport vermek ye ecnebilerin pasaportlarını vize etmek hakkını haiz olacaklardır. 

2 - Kendilerini tayin eden Devlet mevzuatı dahilinde her türlü resmî vesikayı vermeye de 
salâhiyettar olacaklardır. 

3 - Başkonsolos, konsolos ve muavin - konsoloslar ve meslekten olan diğer konsolosluk memurla
rı kendi Devletleri tabiiyetindeki kura efradının askerî hizmet ve sıhhî muayenelerine aid bilcüm
le muamelâtı yapmak salâhiyetini haiz olacaklardır. 

i. _ - _ . . _ . . - ... . . . . 

Madde — 17 

Vesaikin tahrir, tasdik ve tercümesi 

1 - Başkonsolos, konsolos, muavin - konsoloslarla meslekten olan diğer konsolosluk memurları, 
kendilerini tayin eden Devletin mevzuatı kanuni yesine göre mezun oldukları takdirde vesaik tan
zim, tasdik ve tercümeye ve bunların suret, hulâsa ve tercümelerini tasdika hakları olacaktır. 

2 - Bununla beraber mevzubahs konsolosluk memurları tarafından memur oldukları Devlet 
ülkesinde tanzim, tasdik veya tercüme edilip mühürle tahtim olunan vesaik ile bu vesaikin mu-
saddak suret, hulâsa veya tercümeleri, aşağıdaki fıkranın a - g kısmında gösterilen ahvale münha
sır olmak şartile bu Devlet memurini resmiyesi tarafından tanzim, tasdik, tercüme veya tevsik 
edilmiş gibi sahih ve muteber ve ihticaca salih addedilecektir. Ihticaca salih, muteber ve sahih 
olmak sıfatları bu hukukî vesikaların eşkâli hariciyelerine aid olup müeddasına veya tesiratına 
matuf değildir. 

3 - Başkonsolos, konsolos, muavin - Konsoloslarla meslekden olan diğer konsolosluk memur
ları Devletlerinin mevzuatı kanuniyesile mezun oldukları takdirde hassaten aşağıdaki haklan 
hak oiae&klardır: 

a) Devletleri tebaasının (Meselâ tüccar, gemi kapdanı, mürettebat ve yolcularının) vaki olabi-

( S . Sayışı : 12 ) 



lecek ifadelerini almak, 
b) Devletleri tebaasının vasiyetnamelerini kabul etmek, 
c) Gemilerin satılmasına, gemi üzerine deniz ödüncüne, terhine ve taife kaydına müteallik 

mukavelelerle seyrisefaine müteallik bilcümle mukavelâtı tanzim ve kayda ve Âkid Taraflardan 
biri konsolosun mensub olduğu Devlet tebaasından olmak şartile gemilerin alım mukavelelerini 
tescil etmek, 

d) İMensub oldukları Devlet tebaası arasında veya bununla diğer bir Devletin tebaası arasında 
münakid her türlü mukavele tanzim veya kabul etmek, 

e) Münhasıran kendisini tayin eden Devlet ülkesinde kâin emval veyahud orada görülecek 
veya yapılacak işler hakkında âkidlerin ve alâkadarların tabiiyeti nazarı dikkate alınmaksızın 
bunlar tarafından tanzim olunacak veya bunlardan sadır olacak vesaik ve mukaveleleri kabul 
ve tanzim etmek, 

f) Mensub oldukları Devlet tebaasının imzalarile yukarıda (c) ilâ (e) fıkralarında gösterilen 
vesaik üzerindeki herhangi bir kimsenin imzalarını tasdik etmek, 

g) Mensub oldukları Devlet makamatından sadır olan her nevi evrak ve vesaiki tasdik ve 
tercüme etmek. 

4 - Yukarıda bahsi geçen senedi er yahud bilcümle diğer vesaik, memurun bulunduğu Devlet 
ülkesinde yapılacak işlere taallûk ettikleri takdirde bu Devletin kanunlarile mevzu damga resimlerine 
ve diğer harçlara ve bu mevzuatın tayin ettiği eşkâli kanuniyeye tâbi olacaklardır. 

5 - Âkidlerin konsoloshanelerinden birinin kançilâryasında tescil edilmiş olan bir varakanın veya
hud yukarıda yazılı suret, hulâsa ve tercümelerin sıhhat veya mutabakatından şüphe hâsıl olduğu 
takdirde bunlarm asıllarile mukabelesini taleb edecek olan alâkadarın bu talebi reddedil miyecek ve 
mumaileyh lüzum görürse işbu muamelenin icrasında hazır bulunabilecektir. 

Madde — 18 

Yeraset 

Yüksek Âkid Taraflardan birinin, diğer Taraf ülkesinde bulunan tebaasına aid ve menkul mu-
hallefata taallûk eden hususlarda, müteveffanın tâbi olduğu Devletin başkonsolos, konsolos ve mua
vin - konsolosları, millî kanunlarile mezun bulundukarı takdirde atideki salâhiyetleri haiz olacaklardır: 

§:1 
Konsolosa ihbar 

1 - Yüksek Âkid Taraflardan birinin tebaası ölür ve diğerinin ülkesinde metrükât bırakırsa ma
hallî . memurin, müteveffanın tâbi olduğu Devlet konsolosuna hemen keyfiyeti ihbarla mükellef ola
cak ve ayni zamanda veresenin isim ve adreslerile vasiyetname mevcudiyeti hakkında bilgilerini ve 
muhallefatm muhafazası zımnmda aldıkları tedbirleri izah edeceklerdir. Bu tebliğe, vefat hâdisesi 
konsolosun ikamet eylediği ülkede vuku bulmuş ise, ve mümkünse harçsız ölüm ilmühaberi veya ma
hallî kanun müsaid ise, ölüm mazbatasının musaddak sureti ilâve edilecektir. 

2 - Konsolos, her vaka hakkında daha mufassal malûmat talebine salâhiyettar olup mahallî me
murin de bunları imkân dairesinde temin edeceklerdir. 

3 - Müteveffanın tâbi olduğu Devlet konsolosu, vefat hâdisesinden mahallî makamattan önce ha
berdar olduğu takdirde keyfiyeti bunlara bildirecek ve bu hususa müteallik bilcümle malûmatı ita 
edecektir. 

§ : 2 

Menkul muhallefatm muhafazasına aid tedbirler 

1 - Bir Türk vatandaşı tarafından Macaristanda, veya bir Macar tebaası tarafından Türkiyede 
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bırakılan menkul emval hakkında konsolos ve mahallî memurin müştereken hareketle mükellef bulu
nacaklarına nazaran muhallefata dahil bütün menkulâtı muhafaza ve hüsnü idare için, muktazi her 
tedbiri almağa, bunların müfredat cedvelini tanzimve icabında menkulâtı mühürlemeğe veya emin bir 
mahalle yerleştirmek için talimat vermeğe yahud da muhallefatı idare etmek üzere itimada şayan bi

rini tayine mecburdurlar. 
2 - Gecikmekte bir tehlike varsa, konsolos veya mahallî memurin yukarıki muamelâtı yalnızca ifa 

etmeğe hakkı olacak ve hazır bulunmayan tarafa ayni muameleyi ikmal etmesi için hemen keyfiyeti 
bildirecektir. 

§ : 3 

Sdlâhiyettar merci ve tatbik edilecek kanun 

1 - Menkul muhallefatta veraset; veya hibeden mütevellid bütün ihtilâflar, müteveffanın tâbi ol
duğu Devlet mahkemelerinde ve bu Devlet kanunlarına göre halledilecektir. 

2 - Diğer taraftan, menkul muhallefatda veraset ve hibeden gayri bir sebebden çıkan bütün 
ihtilâflar muhallefatın bulunduğu ülkedeki Devlet mehakimin.de ve bu Devletin kanunlarına göre 
tesviye olunacaktır. 

3 - Gayrimenkule müteallik bütün ihtilâflar, veraset ve hibeden tehassül etse dahi, gayri
menkulun bulunduğu ülkedeki Devlet mahkemelerinde ve o Devletin kanunlarına göre hal ve 
fasledilecekdir. 

§ : 4 

Menkul muhallefatın teslimi 

1 - Aşağıdaki fıkralarda gösterilen istisnalar haricinde müteveffanın menkul muhallefatı, 
mahallî memurin tarafından fıkra 2 de zikredilen tedbirlerin ittihazını müteakib, müteveffanın tâbi 
bulunduğu Devlet konsolosuna teslim edilecektir. 

2 - Konsolos, hususî eşhasın veya mahallî makamatın vaziülyed bulundukları bütün menkul 
muhallefatı müteveffanın bizzat yapabileceği iade ve istirdad talebleri gibi istemek ve tesellüm 
etmek hakkmı haiz olacaktır, konsolos, mirasçıların menfaatlerini muhafaza veya bu maksadla 
fasıl 2 fıkra 1 de derpiş edildiği gibi bir mutemed tayin etmeğe mecburdur. 

3 - Eğer verese, veya lehlerine vasiyet edilen kimseler yahud dayinlerden bazıları menkul mu
hallefatın bulunduğu Devlet tabiiyetinde veya o Devlet ülkesinde ikamet etmekde iseler müte
veffanın ölümü tarihinden itibaren beş ay zarfında taleb etmeleri şartile muhallefatın temamı ya
hud kifayet edecek mikdarı, müddeaları hakkında, karar ittihazına kadar, mahalli makamat tara-
fındn alıkonulabilecektir, Mahalli makam, mirasıaçmak ve verese ile alacaklıları davet etmek için 
memleketin adatma ve mevzuatı kanuniyesine tevfikan, muktazi ilânları yapacak ve keyfiyeti 
konsolosa bildirecektir. Konsolos da, kendi tarafından, icabeden ilân ve ihbarda bulunabile
cektir. 

4 - Menkul muhallefat, bütün veresenin mirasm açıldığı Devlet dahilinde ikametleri ve bun
ların ekseriyetinin bundan evvelki fıkraya göre tesbit edilen müddet zarfında müracaatları ha
linde, konsoloslara teslim edilmez. 

5 - Bu takdirde, mahallî makam müteveffanın tâbi olduğu Devlet kanununu işin esasına tatbik 
etmeğe salâhiyettar olur. 

§ : 5 

Terekenin matlub kısmı üzerinde konsolosun tasarruf hakkı 

1 - Konsolos, mahkeme masarifatile konsolosluk resim ve harçlarını:, mahallî makamata verile
cek ücretleri, müteveffanın son hastalık ve cenaze masraflarını, hizmetçi aylıklarını ve son 
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altı aylık icar bedellerini ve icabı halinde müteveffanm ailesi efradmm iaşe ve ibatesine aid 
masrafları ödemek için, muhaHefata aid matlubat içinden münasib bir meblâğı hemen ayırıb 
almakla mükelleftir. 

2 - Konsolos, menkul emvalden bozulmağa istidadı olanları ve muhafazası mühim masrafı 
istilzam edenleri mahallî kanun veya âdetlerle muayyen merasim dahilinde müzayede suretile 
satabilir. 

3 - Konsolos, mukim olduğu memleket tebaası veya sekenesinin mirasa dahil eşya üzerindeki 
muhik iddiaları ve ülkesinde bhiunduğu Devletin de vergi ve malî matlubatı tatmin ve eda 
edilmedikçe, bu eşyayı harice göndermek hakkını haiz değildir. \, 

4 - Birinci ve üçüncü fıkralarda tadad edilen hususat, memleketin mevzuatı kanuniyesine göre 
imtiyazlı alacak ve iddiaların tesviye ve tatmininde takib edilecek tercih sırasını ihlâl edemez. 

5 - Yüksek Âkidlerden birinin tebaası tarafından diğerinin ülkesinde terkedilmiş olan muhalle-
fat malî mükellefiyet noktasından, mahallî tebaa muhallefatmın tâbi olduğu vergilerin aynına tâ
bidir. 

§ : 6 

I i Vekili kanunî sıfatı . \ , |; 
1 - Mirasın açılması, idaresi ve tesviyesinden mütevellid her meselede konsolos, kendisini tayin 

eden Devletin tebaasından gaib, mahcur ve küçük olan vereseyi, başka vekil tayin etmedikleri takdir
de, mahallî makamat önünde bihakkin temsile salahiyetli olacak ve hususî bir vekâletname ile isbata 
mecbur kalmaksızın kendisi mezkûr makamlar tarafından tereke vekili olarak tanılacaktır. Ancak 
hak sahihleri şahsen isbatı vücud ettikleri veya bilvekâle temsil edildikleri andan itibaren konsolosun 
müdahalesi mesmu olmayacaktır. Konsolos, veresenin veya terekenin kanunî vekili sıfatile, ikamet et
tiği Devlet ülkesindeki umumî ahkâm ve kavadde tâbidir. „ ! i 

2 - Muhallef atın vekili sıfatile konsolos, mukim olduğu memleket makamatı önünde verasete aid 
işlerden dolayı şahsan muateb olmayacaktır. 

3 - Konsolos, kendisini tayin eden Devletin tebaasından olan vârislerle mevhubünlehlerin, müte
veffa ayni tabiiyeti haiz olmasa dahi vekili kanu nişi olarak tanılacaktır. 

§ : 1 
Konsolosun gemicilerle seyyahların muhallef atına aid salahiyetleri 

1 - Yüksek Âkid Tarflardan birinin tebaası olub diğer tarafın ülkesinde veya Taraflardan birinin 
bayrağını hâmil gemide iken konsolosluk havzasında vefat eden gemicilerle yoleuların veya diğer sey
yahların muhallef atına gelince: Konsolos müstakil len bu metrukâtm müfredat defterini tanzim ede
cek ve müteveffanın maaş ve ücretile kıymetli evrakına ve diğer eşya ve emvaline vazıyed ederek 
terekenin muhafaza ve tasfiyesine müteallik mua melâtı ifa için icabeden resmî teşebbüslerde buluna
caktır. 

2 - Yukarıdaki fıkrada derpiş edilen ahvalde, K onsolos ;muhallefattaki paralardan borçları ve öden
mesi lâzımgelen harçları tediye ile mükellef olacaktır. 

Madde — 19 

Vesayet ve kayyumluk 

§ : t 
Konsolosa ihtar 

Memuren bulunduğu memleket ülkesinde başkonsolos, konsolos ve muavin - konsolosu tayin eden 
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Devlet tebaasından biri hakkında vesayet veya kay yumruk tesisine ihtiyaç gösterecek bir vaziyet hadis 
olduğu takdirde mahallî makamat keyfiyeti bilâteahhür konsolosa haber vereceklerdir. 

§ : 2 

Kanunî mevzuat ve salâhiyet 

Vesayet ve kayyumluk tesis, idare ve nezareti buna tâbi olan kimsenin mensub bulunduğu 
Devlet kanununa nazaran yapılacak, mukarrerat ittihazı da konsolosu tayin eden Devlet ülkesin
deki memurini müteallikasma aid bulunacaktır. 

§ : 3 

Vesayet ve kayyumluğun şümulü 

1 - 2 nci bende tevfikan tesis edilmiş olan vesayet ve kayyumluğun hükümleri diğer Ak id 
Taraf arazisinde bulunan küçük veya mahcurun şahsına ve emvaline bihakkın şamildir. 

2 - Konsolosun memuren bulunduğu ülkede kâin emvali gayrimenkuleye aid olup vasi ve kay-
yum tarafından ittihaz olunan mukarrerat ancak bu memleketin salâhiyettar makamının mııva-
fakatile muteberdir. Yalnız bu muvafakat zarureti kendi mevzuatile evvelce derpiş edilmiş ol
malıdır. 

Konsolosun muvakkat vasi veya kay yum sıfatı 

Küçük veya mahcur için millî kanuna göre salahiyetli makamlar tarafından vesayet, veya kay
yumluk tesisine muktazi müddet zarfında konsolos vasi veya kayyum vazifesini muvakkaten it'a 
edebilecektir. 

§ : B 

Vesayet makamları tarafından alınacak muvakkat tedbirler 

İkinci bende tevfikan veya müstacel ahvalde mahallî makamat vesayet veya kayyumluğun tesi
sine intizaren, küçük ve mahcurun şahıs ve emvalinin emniyetini temin için lâzımgelen tedabiri 
ittihaz edebilecektir. 

§ : 6 
Verilen salâhiyet 

1 — Yüksek Âkid Taraflardan birinin vesayet makamları, ahvali medeniye mesaili üzerinde 
karar vermek salâhiyeti hariç olmak üzere, (meselâ bazı işlerin rüyeti, emvalin veya bir kısmı
nın idaresi gibi) kendilerine teffiz edilmiş olan işleri, küçük veya mahcurun daimî ikametgâhı
nın yahud menkul ve gayrimenkul emvalinin kâin bulunduğu mnıtakadaki diğer Âkid Tarafın ve-' 
şayet makamına verebileceklerdir. 

2 - işbu makam bu takdirde kendi millî kanunlarının hükümlerini tatbik edeceklerdir. 
3 - Tevcih olunan böyle salâhiyetle hareket eden vesayet makamlarının kesbi katiyet etmiş 

olan kararları diğer Âkid Taraf arazisinde başka merasime tâbi olmadan muteber addolunacaktır. 
4 - Diğer Âkid Tarafın sevayet makamı tevcih olunan salâhiyeti kabul veya reddettiğini bildi

recektir. 
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Madde -*- 20 

Seyris*efain 

Konsolosun seyrisefaine müteallik vazifeleri bu, maddeyi takib eden aşağıdaki bendlerde mu-
sarrah hususata hasredilecek ve bir veçhile başka rukuat ve muamelâta teşmil edilmeyecektir. 

§ : 1 
Millî gemilerin himayesi 

1 - Başkonsolos, konsolos ve muavin - konsoloslar, liman nizamatma riayet şartile, kendilerini ta
yin eden Devletin millî bayrağını taşryan gemilerin limana girişini ve sevk muamelesini kolaylaştırmak 
için müdahale edebilecekler ve havzalarına dahil sulardaki tevakkufları esnasında bu gemilere mü
zaherette bulunabileceklerdir. ı J, { \ , \ 

2 - Bu maksadla, serbest pratika verilmesini müteakib, gemilere bizzat gidecek ve mümessil gönde
rebilecekler, tayfayı istievab, gemi evrakını tedkik, gemi adamlarının ve yolcuların seyahat, mev-
rid ve yol hâdiselerine dair yapacakları beyanatı ifatima ve manifestoları tanzim edebileceklerdir. 

3 - Bu maddede zikredilen «gemi adamları» tabiri, kaptan, zabitler, gemiciler, ateşçiler ve gemide 
müstahdem bütün diğer kimselere şamildir. 

"' " § : 2 "\ 
Gemilerde intizamı dahilinin muhafazası 

1 — Başkonsolos, konsolos ve muavin - konsoloslar millî bayraklarını taşıyan ticaret gemilerinde 
intizamı dahilinin muhafazasile münhasıran mükellef olacaklardır. Kendilerim tayin eden Devlet ka
nunlarının müsaadesi dahilinde bu gemilerin kaptan, zabit ve gemicileri arasında zuhur edecek her 
türlü ihtilâfları ve tahsisen ücurata ve akdedilen mütekabil taahhüdlerin ifasına müteallik olanları 
bizzat hal ve fasledeceklerdir. 

2 - Gemide hadis olan intizamsızlıklar, karada veya limanda umumî asayişi ihlâl eden bir mahiyet 
aldığı veya mahallî Hükümet tebaasından olan yahud gemi adamlarından olmayan kimselerin işti
rakleri görüldüğü takdirde mahallî makamat işe müdahale edebileceklerdir. 

3 - Ahvali sairede ve taleb vukuunda makamatr me2:kûre konsoloslara vazifelerinin ifasım kolay
laştırmak maksadile müzaherette bulunmakla iktifa edeceklerdir. 

§ : 3 . 

Gemi kaçaklarını tevkif hakkı 

1 - Başkonsolos, konsolos ve muavin - konsoloslar 'kendilerini tayin eden Devletin bayrağım taşiyau 
geminin mürettebatından olup diğer Devletin sularında gemiden firar etmiş olan her şahsı gemiye 
iade yahud memleketine sevk için tevkif ettirebileceklerdir. 

2 - Bunu temin için alâkadar mahallî memurine tahriren müracaatla gemi defterlerini yahud tayfa 
cedvellerini veya bunların musaddak suretlerini ibraz ederek iadesi taleb edilen eşhasın filhakika 
gemi mürettebatından bulunduklarının isbat edilmesi lâzım gelir. 

3 - Doğruluğu sabit olan bu taleb üzerine firarilerin teslimi, 6 ve 7 nci fıkralardaki kaydi ihtira-
ziden başka sebeblerle, reddedilemiyecektir. 

4 — Bundan başka, firarilerin taharri ve tevkifi için konsoloslara her türlü yardım ve müzaheret
te bulunulacak ve memurini aidesine yapılacak tahrirî taleb üezrine masarifi konsolosa aid olmak 
şartile firarilerin gemiye iadelerine veya memleketlerine gönderilmeleri için bir fırsat zuhuruna inti-
zaren mevkuf tutulacaklardır. Şu kadar ki tevkif olundukları günden itibaren iki ay zarfında bu 
sevk imkânı tahakkuk etmediği veya mevkufluk masrafı muntazaman tediye edilmediği takdirde 
konsolosa üç gün evvel haber verilmek suretile bufirariler serbest bırakılacaklardır. Kaçaklar, bu 
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takdirde aynı sebeb ve bahane ile yeniden tevkif edilemezler. 
5 — Konsolos bulunmıyan mahallrde kaptan veyahud gemiye kumanda eden kimse tarafından, 

bu madde ahkâmı dairesinde, firarilerin iadesi talebile memurini mahalliyeye müracaat olunabilir. 
6 — Firariler takibi, memurini mahalliyenin salâhiyeti dahiline giren bir cürüm işledikleri 

takdirde bu babda hüküm istihsal ve ceza tamamen infaz olununcıya kadar memurini mezkûre emri 
teslimi tehir edebileceklerdir. 

7 — Konsolosun nezdinde bulunduğu memleket tebaasından olan firariler hakkında bu madde 
hükümleri cari olmıyacaktır. 

§ : 4 
1 Haşaratı bahriyenin hal şekli 

Gemi mücehhizleri, hamule sahihleri ve sigortacılar arasında aksine hüküm ve karar bulunmadık
ça Yüksek Âkidler sancağını taşıyan sefainin denizde maruz kalacakları avaryalar - ister gemiler 
bilâ ihtiya'r iki taraf limanlarına girsin, ister buralarda mecburî tevakkuf halinde bulunsun -. limanı 
havzai memuriyeti dahilinde sayan konsolos tarafından hal ve tesviye olunacaktır. Konsolosun ül
kesinde vazife gördüğü memleket veya üçüncü bir Devlet tebaasının avaryalarda menfaatleri bulun
duğu ve bunu fasl için bütün alâkadarlar arasındahüsnü rızalarile bir anlaşma husule gelemediği 
takdirde haşaratı bahriyenin hal ve tesviyesi memurini mahalliyeye aid olacaktır. 

§ : 5 

Bahrî kazalar 

1 - Yüksek Âkidlerden birinin sancağını hâmil bir gemi diğer Taraf sahilinde batar veya ka
raya düşerse, memurini mahalliye, alâkadar konsolosu hemen haberdar edeceklerdir. 

2 - Batan veya karaya düşen gemilerin tahliyesine müteallik ameliyat, mevzuatı mahalliyeye 
göre icra ve geminin mensub olduğu konsolos tarafından idare edilecektir. Memurini mahal

liyenin bu babdaki müdahelesi, munhasıren konsoloslar veya mümessillerine müzaheret, intizamı 
muhafaza, gemi adamlarından olmayan tahlisiyecilerin menfaatlerini siyanet ve eşyanın idhal ve 
ihracında mevzuatın tatbikim teminden ibaret olacaktır. 

3 - Konsolosların veya mümessillerinin gaybubetinde ve bunların muvaseletlerine kadar memu
rini mahalliye kazadan kurtarılan eşhas ve eşyanm himaye ve muhafazası zımnında ieabeden 
bütün tedbirleri ittihaz etmekle mükellef olacaklardır. 

4 - Memurini mahalliyenin bu gibi ahvaldevaki olacak müdahaleleri millî gemilerden mü
masil vaziyetlerde tahsil olunan harçlardan başka bir resim istifasını icab ettirmiyecektir. Ma
mafih tahlisiye ameliyatının ve kurtarılan mevaddın emri muhafazasının istilzam edeceği masraf
lar tamamen tediye olunacaktır. 

5 - Kazayı bahriye uğrayan gemilerin tabiiyeti meskûn olduğu takdirde bu maddede musar-
rah vezaifi ifaya memurini mahalliye salâhiyettar olacaktır. 

6 - Kurtarılan emtia ve eşya memlekete idhal edilmediği takdirde gümrük resmine tâbi tutu-
maya çaktır. 

fasıl : 4 

Ahkâmdı umumiye 

Madde — 21 

Konsolosluk tmurunu tedvire memur elçilik memuru 

Hukuku düvel kavaidine tevfikan kendilerine bahşedilmiş olan diplomasi imtiyaz ve muafi-
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yetlere halel gelmemek üzere konsolosluk umurunu tedvire memur sefaret memurlarına da 2 ve 3 
ncü fasıllar ahkâmı tatbik olunacaktır. 

Madde — 22 

Hukuku düvel prensibleri rejimi 

Bu mukavelenin hükümlerinin derpiş ve tanzim etmemiş olduğu hallerde, hukuku düvel pren
siplerine tevfikan hareket edeceklerini Yüksek Âkidler kararlaştırmışlardır. 

Madde — 23 

En ziyade mazharı müsaaade millet kaydı 

1 - Yüksek Âkid Taraflardan her birinin başkonsolos, konsolos ve muavin - konsolosları ile 
meslekden olan diğer konsolosluk memurları ve fahrî konsolosları diğerinin ülkesinde üçüncü bir 
Devletin aynı sıfat ve dereceyi haiz memurlarına vazifelerinin devamınca tanınmış olan salâhiyet
ler ile bahşedilmiş ve edilecek olan imtiyazat, muafiyet ve masuniyetlerden istifade edeceklerdir. 

2 - Ancak şurası mukarrerdir ki, Yüksek Âkilerden hiç biri diğer Taraf konsolosluk memurla
rına tanıdığından başka veya daha geniş muafiyet, imtiyaz, masuniyet ve salâhiyeti kendi konso
losluk memurları lehine istemek için en ziyade mazharı müsaade millet kaydinden mütevellid is
tifade hakkını ileri süremiyecektir. 

Fsıl : 5 

Nihaî ahkâm 

Madde — 24 

Tasdik 

İşbu mukavele tasdik edilecek ve tasdiknameler sürati mümküne ile Budapeştede teati oluna
caktır. 

Madde — 2 5 ~" ~~~ ' 

Mukavelenamenin meriyeti ve müddeti 

1 - işbu mukavelenamenin üç sene müddeti olacak ve tasdiknamelerin teatisinin doksanıncı günü 
meriyete girecektir. 

2 - Maamafih, bu müddetin inkızasmdan altı ay evvel feshedilmediği takdirde mukavele zımnî 
temdid tarikile gayrimüayyen bir- müddet için temdid edilmiş addolunacaktır. Bu takdirde mu
kavelename, ihbar tarihinden itibaren altı ay daha meri kalmak şartile her zaman feshedilebile
cektir. 

Balâdaki mevaddı tasdikan iki Taraf murahhasları imza ve mühürlerini vazetmişlerdir. 

îki aslî nüsha olarak 18 haziran 1938 tarihinde Ankarada akdedilmiştir. 

Numan Mememencioğlu 
Zoltan de Mariassy 

. (S. Sayışa: 12) 



— 16 — 
NÎHAÎ PROTOKOL 

îşbu mukavele imza edileceği sırada iki Yiâknek Akid Taraf murahhasları âtideki hususatı ka
rarlaştırmışlardır : 

Madde 9 § 2 ye ilâve 

9 ncu maddenin 2 nei fıkrasının birinci bendinde muharrer muafiyetlere, kanalizasyon ve su 
yolu resmi gibi amme hizmetleri mukabili almam rüsum dahil değildir. 

Madde 13 e İlâve 

13 ncu maddede münderiç ahkâm diplomatik mümessillerin evlenme akidleri icra edebilecek
leri şekilde tefsir edilemiyecektir. 

Madde 20 ye ilâve 

Seyrisefaine müteallik ahkâm nehirlerde yapılan seferlere tatbik edilemez. 
îşbu maddenin < hükümleri, Türk gemilerini farklı muameleye tâbi tutan her hangi bir hük

mü ihtiva etmemek ştirtile beynelmilel nehirlerde meri umumî ve hususî ahkâmı değiştirmiyecektir. 
îşbu protokol bu gün imza edilen konsolosluk mukavelesinin metnine dahil olup konsolosluk 

mukavelesüe ayni zamanda tasdik edilerek meriyete girecektir. 

îki aslî nüsha olarak' 18 haziran 1938 tarihinde Ankarada akdedilmiştir. 

Numan Menemencioğlu 
Zoltan de Mariassy 
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S.-Sayısı: [3 
Merkezi Pariste j>lmak üzere Beynelmilel şarab ofisi teş
kiline dair olan mukaveleye iltihakımız hakkında kanun 

lâyihası ve Hariciye, Gümrük ve inhisarla', Iktısad 
ve Ziraat encümenleri mazbataları (!/l I 

T.C. 
Ba§vekâlet 3-V-1939 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/2258' '•_ ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Merkezi Pariste olmak üzere Beynelmilel şarab ofisi teşkiline dair olan 24 ikinci teşrin 1924 tarihli 
mukaveleye Hükümetimizin de iltihakı hakkında Gümrük ve' inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 28 - IV - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler lâyihası 

Şarab istihsalâtının kalite bakımından yükseltilmesi, sürümünün arttırılması, müstahsil ve müsteh
lik memleketler arasında rabıta tesisi ve mütekabil menfaatlerinin korunmasını mümkün kılacak ted
birler ittihazı, bağcılığın himayesi, bağcılık ve şarabcılığa aid beynelmilel eserlerin neşir ve tamimi, 
uluslararası şarab piyasasının ıslahını temin edecek anlaşmalar akdini teşvik, gibi maksadlarla 1924 
yılında Pariste Beynelmilel şarab ofisi. kurulmuştur. 

Bu ofise iştirak için zaman zaman teklifler alındı. 
Ofise iltihak yurdumuzda şarabcılığm ıslahı ve uluslararası şarabcılık muhitlerile temas bakımla

rından faideli görülmüş ve ekli kanun lâyihası bu maksadla hazırlanmıştır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 26 - V - 1939 

Esas No. 1/119 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

Merkezi Pariste olmak üzere Beynelmilel Şa- dilen kanun lâyihası encümenimizce tedkik ve 
rab ofisi teşkiline dair olan 24 ikinci teşrin 1924 müzakere olundu. 
tarihli mukaveleye Hükümetimizin de iltihakı Yurdumuzda şarabcılığm ıslahı ve Uluslar-
hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğince ha- arası şarabcılık muhitlerile teması bakımlarından 
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 28-IV-1939 faydalı görülen ve aynen kabul edilen kanun lâ-
•tarihli kararile Yüksek Meclisin tasvibine arze- yihası havalesi veçhile Gümrük ve inhisarlar En-
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cümenine tevdi Duyurulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 
Hariciye En. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan Konya İstanbul 
S. Arıkan M. Göker Ş. Esmer 

Aydın Bolu Diyarbakır 
M. Kaıpitik II. C. Çambel Dr. I. Tali Öngören 

Diyarbakır 
Zeki M. Alsan 

İzmir 
Halil Menteşe 

Elâzığ 
F. A. Aykaç 

Kars 
M. Akyüz 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyath 

' Erzurum 
P. Demirhan 

Manisa 
H. Bay ur 

Tokad 
iV. Poroy 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve 1. encümeni 
Esas No. 1/119 
Karar No. 11 

25 - IX - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Merkezi Pariste olmak üzere Beynelmilel şa-
rab ofisi teşkiline dair olan 24 ikinci teşrin 1924 
tarihli mukaveleye Hükümetimizin de iltihakı 
hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 28 - IV - 1939 
tarihli kararile Yüksek Meclisin tasvibine arzedi
len kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazba
tası encümenimize havale buyurulmakla Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti müsteşarı ve İnhisarlar şu
besi müdürü hazır olduğu halde müzakere ve ted-
kik olundu: 

Hariciye encümeninin noktai nazarına iştirak 
etmekle beraber ofisin mukavele değil bir uzlaş
ma esasına göre teşekkül ettiği anlaşıldığından 

encümenimizce kanun lâyihasile bağlı uzlaşma 
metninde tashih at yapılarak kabul edilmiştiı. 

Havalesi mucibince İktjsad encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

G. ve 1. E. Reisi M. M. 
Çorum İstanbul 

1. Eker 
Amasya Çanakkale 

N. Aktın Atıf Kam çil 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Denizli 

F. A. Akça 
Sinob 

II. Orucoğlu 

Kâtib 
Diyarbakır 
C. Çubukçu 

Çorum 
S. Köstekçioğlu 

Kocaeli 
S. Düzgören 

Yozgad 
Ekrem Pekel 

İktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 

Esas No. 1/119 
Karar No. 45 

28 - IX - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Merkezi Pariste olmak üzere Beynelmilel şarab 
ofisi teşkiline dair olan 24 ilk teşrin 1924 tarihli 
mukaveleye Hükümetimizin de iltihakı hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekilliğince'hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 28 - IV - 1939 tarihli 
karile Yüksek Meclise arzedilen kanun lâyihası ve 
Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası encü

menimize havale buyurulmakla Gümrük ve inhi
sarlar vekâleti müsteşarı hazır olduğu halde ted-
kik ve müzakere olundu. 

Memleketimizin bu anlaşmaya iltihakı şarab-
cılığın inkişafı bakımından faideli görülmüştür. 
Encümenimiz, Gümrük ve inhisarlar encümeninin 
noktai nazarına iştirak ederek kanun lâyihasında 
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yaptıkları tadilâtı aynen kabul etmiş ve Umumî 
Heyette müzakere edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmasına karar vermiştir. 
îktısad encümeni reisi Mİ. M. Eâ. 

Giresun Aydın izmir 
/ . Sabuncu N. Topcoğlu M. Aldemir 

Beynelmilel şarab ofisi teşkili hakkındaki -
uzlaşmaya Hükümetimizin de iltihakı için 
Umumî Heyetten encümenimize gönderilen ka
nun lâyihası okunup görüşüldü: 

Hariciye, Gümrük ve inhisarlar ve îktısad 
encümenlerinin mazbatalarında da işaret edildi
ği üzere bir taraftan bağcılığımızın inkişafını 
ve üzümlerimizin şaraba tahvil edilerek kıymet-
lendirilmesini ve dünya piyasalarında yer tuta
rak ihraç mallarımız arasında lâyık olduğu mev
kii almasını ve ayni zamanda şarabcılığımızın 
bu yolda ileri giden memleketlerin tekniğinden 
istifadesini göz önünde bulunduran ve diğer ta
raftan uzlaşma esasına göre teşekkül edip altı 
ay evvel haber vermek şartile her zaman bu «f is-

Erzincan Gazianteb Gümüşanf 
S. Başotaç Nuri Pazarbaşı Edib T'ör 

İstanbul İzmir Kars 
A. Dover Benal Anman K. Arıkh 

Siird Zonguldak 
N. Behnan H. Karabacak 

ten ayrılabilmek imkânını veren bu lâyihayı en 
cümenimiz de yerinde-bulmuştur. 

Heyeti Umumiyenih tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ziraat En. Rs. M. M. Kâtib 

İzmir Manisa Seyhan 
Rahmi Köken Yaşar özey Tevfik Tarman 

Elâzığ Edirne Denizli 
Sabit Sağıroğlu Faik Kaltakkıran E, Aslan Tokad 

Giresun Kırklareli Kocaeli 
Fikret Atlı. Zühtü Akın ibrahim Dıblan 

Siird Siird Siird 
Naki Bekmen Ali Rıza Esen Şevki Özdemir 

Sivas Sivas 
Atıf Esenbel İsmail Memed Uğur 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 6 - XII -1939 
Esas No. 1/119 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Merkezi Pariste olmak üzere Beynelmilel Şarab 
ofisi teşkiline dair 24 ikinci teşrin 1924 tarihli 
mukaveleye Hükümetimizin de iltihakı hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mrkezi Pariste olmak üzere 
Beynelmilel Şarab ofisi teşkiline dair îspanya, 
Fransa, Yunanistan, Macaristan, italya, Lük-
semburg*, Portekiz ve Tunus Hükümetleri tara
fından imzalanmış olan 24 ikinci teşrin 1924 ta
rihli mukavelenameye iltihaka Hükümet me
zundur, 

MADDE 2 -
teberdir. 

MADDE 3 
raya Iktısad, 

— Bü kanun neşri tarihinden mu-

— Bu kanunun hükümlerini ic-
Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat 

velâüeri memurdur. 
• . 

Bş. V. 
28.- IV -1939 

Ad. V. M. M. V. 
Dr. K. Saydam T. F. Süay N. Tınaz 

Da. V. 
F: Öztrdk 

.." Mİ V: 
Yücel 

S. I, M. V. 
Dr. H. Âlataş 

Mu. Mü V. 
A. Çetinkaya 

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

H. Çakır 
G. 1. V. Zr. V. ve Na. V. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

MADDE 2 
nen. 

MADDE 3 
aynen. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Merkezi Pariste olmak üzere Beynelmilel Şarab 
ofisi teşkiline dair 24 ikinci teşrin 1924 tarihli 
uzlaşmaya Hükümetimizin de iltihakı hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Merkezî Pariste olmak üzere 
Beynelmilel Şarab ofisi teşkiline dair ispanya, 
Fransa, Yunanistan, Macaristan, italya, Lüksen-
burg, Portekiz ve Tunus Hükümetleri tarafın
dan imzalanmış olan 29 ikinci teşrin 1924 tarihli 
uzlaşmaya iltihaka Hükümet mezundur. 

Hükümetin ikinci maddesi ay-

— Hükümetin üçüncü maddesi 
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PARİSTE BEYNELMİLEL BİR ŞARAP OFİSİ İHDASI GAYESÎLE TANZİM OLUNAN BİR 

UZLAŞMA 

Beynelmilel bir Şarab ofisi ihdasını faideli gören, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Lüksem-
burg, Portekiz ve Tunus Hükümetleri, bu hususta bir uzlaşma tanzimine karar vermişler ve aşağı
daki hususatta mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1 

Merkez makam Pariste kâin ve aşağıda yazılı işlerle muvazzaf olan bir beynelmilel sarp ofisi te
sis edilmiştir: , 

a) Şarabın iyiliklerini gösterecjek kabiliyette olan malûmatı toplamak, tedkik etmek ve neşret
mek. 

b) Şarabın sıhhî vasıflarını ve alkolizme karşı gösterdiği tesirleri isbat etmek gayesile yeni ilmî 
tecrübeleri tanzim edecek olan bir program çizmek. 

c) Akademiler, ilmî heyetler, beynelmilel kongreler veya şarap istihsal ve ticaretine müteallik 
sair kongreler tarafından izhar edilen arzu ve fikirler gibi lâzım gelen bütün malûmatı edindikten 
sonra, bağcılığın menfaatlerini himayeye, beynelmilel şarap piyasası şartlarını ıslâha yarayan ted
birleri, iltihak eden Hükümetlere bildirmek. 

d) Hükümetlere iştirak edilmesi faideli olan aşağıdaki gayeleri gözeten beynelmilel anlaşmaları 
haber vermek: 

1° - Şarabların tahlil neticelerinin yeknesak bir şekilde takdimini temin etmek. 
2° - Mutabakat tabloları tesis etmek maksadile, muhtelif devletler tarafından istimal edilen tahlil 

usullerinin mukayeseli tedkiklerini yapmak. 
e - Müstahsilin menfaatini olduğu kadar müstehlikin de menfaatini temin edebilecek bütün teklif

leri Hükümetlere arzetmek. 
1 - Şarabların menşelerinin isimlerinin himayesi; 
2 - Müstehlike satılmcaya kadar mahsullerin asilliğini ve saflığını garanti etmek. Bunun için de 

bu hususta kullanılan tedabiri almak icab eder. Bilhassa millî kanunlara intibaken verilmiş olan men
şe şahadetnamelerine istinad edilir. 

3 - Gayrı nizamî filiyatı menetmek, zarara duçar olanlara tazminat vermek ve sahtekârlık yapan
ları da cezalandırmak üzere, kanuna muhalif olarak arzedilecek mahsulâtın müsaderesi ve münferiden 
veya müçtemian olarak hukuk ve ceza davalarının ikamesi suretleri ile gayri meşru rekabetin ve sah
tekârlığın meni. 

f - Her memleketin kavaninine uygun bir şekilde, şarab ticaretinin inkişafını temin maksadile 
(İnisyatifler) almak; hususî, millî ve beynelmilel müesseselere ve hatta arzu eden alâkadarlara, mu
amelelerinde lâzım olan vesaik ve malûmatı vermek. 

Madde — 2 

Beynelmilel Şarap ofisi bir devlet müessesesidir. Bu müesseseye dahil olan her memleket kendi 
intihab ettiği mümessil vasıtasile temsil edilir. Mümessillerin heyeti mecmuası komiteyi teşkil eder. 
İşbu komitenin teşekkülü ve vezaifi aşağıdaki maddelerde tasrih ve tarif edilmiştir. 

Madde — 3 

Komite, her sene, kendini teşkil eden mümessiller arasında bir reisle iki ikinci reisden mürekkeb 
bir büro intihab eder. Bunların devrei intihabiyeleri ertesi senenin ilk toplantısına kadar muteberdir; 
tekrar intihab edilebilirler. Senede iki toplantı yapılır. Ofise dahil Hükümetlerin arzusu üzerine fev
kalâde içtimalar yapılabilir. 

Alelade toplantılarda komiteye arzedilecek meselelerin programı, yine komite tarafından bir ev-
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velki topantıda karar altına alınır. Fevkalâde bir toplantı arzu eden hükümet, tedkikini arzu ettiği 
meselelerin programını bildirecektir. 

Madde — 4 

Komite, Beynelmilel şarab ofisinin yüksek idaresini elinde tutar. Ofisin dahilî teşkilât ve faaliye
tine aid nizamnameyi münakaşa ve kabul eder. 

Mevcud kredilerin hududları dahilinde bütçenin varidat ve masarifini tayin ve hesablan kontrol 
ve tasvib eder. 

Ofisin vezaifinin genişlemesine veya masarifin çoğalmasına sebeb olan değişiklikleri komite ofise 
dahil olan Hükümetlerin tasvibine arzetmeğe mecburdur. Komite, direktörü tayin ve azleder. Direk
törün teklifi üzerine komite bürosu memurları ve müstahdemleri tayin ve azledebilir. Reylerin en 
aşağı üçte ikisini temsil eden mültehik memleketlerin üçte bir murahhaslarının toplantılarda bilfiil 
bulunması, müzakerelerin muteber tutulması için, muktazi olacaktır. Bir memleket mümessiliğini 
diğer bir memleketin mümessilliğine tevdi edebilir. Fakat bir mümessil kendi memleketinden başka 
ancak bir memleketi temsil edebilir. 

Madde — 5 • 

Ofise dahil her memleket serbest olarak mümessillerinin adedini tesbit eder, fakat ofise verdiği ai
dat vahidi mikdarına müsavi rey istimal edebilirler. 

Ofise dahil her memleket azamî beş aidat vahidi verebilir. Aidat vahidi 3 000 altın franktır. 
Maahaza, bir memleketin müstemlekeleri, dominyonları, protektoralarr, mandaları temellükâtı dahil 

olmak üzere teşkil ettiği grupun reylerinin heyeti mecmuası hiç bir veçhile beşden fazla olamaz. 
Ofise dahil olmıyan bir memleketin, mandalarının protektoralarının, dominyonlarının, temellükâ-

tının ve müstemlekelerinin teşki ettiklleri gruplar için de ayni veçhile hareket edilir. 
Ofise dahil her memleketin aidat mikdarı her sene başında ofise tevdi edilecektir. 

Madde — 6 

îşbu anlaşmada imzası bulunmıyan her memleket, Fransız Hükümeti nezdinde bulunan diploma
tik mümessili vasıtasile ofise duhul arzusunu izhar edebilir. Bu taleb ofise dahil diğer Devletlerin 
Hükümetlerine arzedilir. İstidanın tevdi tarihinden altı ay zarfında eğer ofise dahil Devletlerin ek
seriyeti! kabul cevabı verirlerse istidayı veren Devletin katî kabulü icra edilir. 

Madde — 7 

Yukarıda yazılı dördüncü maddenin ikinci paragrafındaki ahkâmı ihlâl etmeksizin ofise dahil mem
leketlerini 2/3si arzu ederse işbu uzlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi doğrudan doğruya kabil
dir. Bu vaziyet hâsıl olursa, ofise dahil memleketler altı ay zarfında Fransız Hükümetinin himmetile 
bir konferansa davet edilirler. Konferansın toplanmasından en az iki ay evvel program ofise dahil 
Hükümetlere tebliğ edilir. Böylece toplanan konferans bizzat takib olunacak kavaidin heyeti umu-
miyesini tesbit eder. Ofisin direktörü bu konferansda kâtibi umumilik vazifesi ifa eder. 

Madde — S • 

Ofise dahil Hükümetlerden her hangi biri, altı ay evvel haber vermek şartile işbu uzlaşma kendi
sine aid olan hususatta mefsuhiyetini ilân edebilir. Müteakib iki aidatın ademi tesviyesi, mefsuhiyeti 
ilân telâkki edilir. 

Madde — 9 

işbu uzlaşma tasdik edilecektir. Ofise dahil beş memleket tasdik eder etmez işbu uzlaşma meri-
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yete girmiş sayılır. En kısa zamanda her Devlet tasdik ettiğini Fransız Hükümetine bildirecektir. 
O da ofise dahil diğer Hükümetlere bu hâdiseyi tebliğ edecektir, işbu tasdik vesikaları Fransız Hü
kümetinin arşivlerinde muhafaza edilecektir. 

Bir tek nüsha olarak^ hariçten 29 ikinci teşrin 1924 de tanzim edilen işbu uzlaşmanın aslı Fransız 
Hükümeti arşivinde muhafaza edilecek ve musaddak suretleri de uzlaşmayı imza eden taraflara ve
rilecektir. Yukarıda söylendiği tarzda 29 ikinci teşrin 1924 tarihini taşıyan nüsha, 31 mart 1925 tari
hine kadar imzalanabilir. Bu ifademizi tasdik için, yukarıda zikredilen memleketlerin murahhasları 
işbu uzlaşmayı kararlaştırıp imza etmişlerdir : 

İspanya için : 
L. S. Başkasına atfetmek şartile : El Coşde de las Mirandes. 

Fransa için : 
L. S. Herriot et Queuille. 

Yunanistan için : 
L. S. Politis 

Macaristan için : 
L. S. Georges de* Barkoczi. 

İtalya için : 
L. S. Ballerini. 

Lüksemburg için : 
L. S. Basstin. 

Portekiz için : 
L. S. Antonio da Fonseca 

Tunus için : 
L. S. Henri Ponsot. 

İMZA HAKKINDA PROTOKOL 

Pariste kâin beynelmilel bir şarab ofisinin ihdasını gözeten ve bu günkü tarihi taşıyan uzlaşmanın 
imzası anında ispanya Hükümeti mümessili aşağıdaki kaydın nazarı itibare alınmasını dilemiştir : 

Şüphesiz, işbu uzlaşmanın birinci maddesinin (e) fıkrasının 1 ve 3 numaralı teferrüatile ofise ve
rilen salâhiyetler, mesele hakkında cari beynelmilel anlaşmaların tefsirini tesbit veya metnini tadil 
etmek hakkını vermezler. Meselenin iki taraflı anlaşmalarla veyahud da cari olan beynelmilel anlaş
maları imza etmiş olan hükümetlerin yapacakları büyük bir konferans neticesinde alacakları karar
larla kesbi.katiyet etmesine değin, ispanya Kiralı hükümeti beynlemilel anlaşmalar ve bilhassa Mad-
ridde 1891 tarihinde imzalanan anlaşmanın tefsiri hakkını muhafaza eder. 

işbu uzlaşmanın yukarıda zikredilen metinlerinde tesbit edilen tahkimnamenin yedi iktidarına aid 
olan bu kayid altında ve ofisin kendisine arzedeceği tekliflerin mecburî olması dolayısile, hatta ek
seriyeti âra ile kabul ettiği kararlar dahi mevzubahs olsa ispanya Kiralı Hükümeti işbu talimatname
nin birinci maddesinin (e) fıkrasındaki bir ve üç numaralı bahislere tamamile muvafakat ettiğini 
bildirir. 
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BEYNELMİLEL ŞARAP OF İS t KOMİTESİNİN DAHİLİ NİZAMNAMESİ 

Madde 1 — Beynelmilel Şarap Ofisi Komitesi her senenin son Trimestri dahilinde devre ha
linde içtima eder. ilk Trimestride de bir ikinci devrei içtimaiye yapılabilir. 

Komite senenin diğer mevsimlerinde bir veya bir kaç tane fevkalâde içtima akdedebilir. 
1 — Komiteye dahil Hükümetlerden birisinin arzusu üzerine, 
2 — Hususî sebebler dolayısile Komite Reisinin arzusu üzerine, 
3 — Komite azasının asgarî 1/3 nisbetinde Reise tevdi ettikleri istida üzerine. 

Madde 2 — içtimaa davet tarihi Reis tarafından tesbit edilir. Mumaileyh toplantıdan asgarî 
bir ay evvel bu tarihi mümessillere tebliğ edecektir. 

Madde 3 — Umumî bir kaide olarak her Reis intihabı icab ettiği zaman bu intihab senenin son 
Trimestrindeki alelade içtimada yapılır. Bu hususta reyi hafi kullanılır. 

Reis bir mâni dolayısile vazifesi başına gelemezse yerine kendisi intihab ettiği bir mümessili 
koyar, diğer ahvalde reisin yerine en yaşlı ikinci reis kaim olur. 

Madde 4 — Yeni bir mümessil tayin edildiği zaman, mümessilin aid olduğu Hükümet mesele
den Pariste Ofis" makamında bulunan Komite Reisini haberdar eder. 

Pariste bu meseleyi diğer Hükümetlere ve Ofis direktörüne bildirir. 

Madde 5 — Müşavir reyini haiz olarak Ofis Direktörü komitenin içtimalarında bulunur. Her 
devrei içtımaiyede direktörün tayin edeceği ofis memurlarından biri komitenin kâtibliğini yapar 
ve müzakeratın zabıtlarını tutar. 

Madde 6 — Komitenin müzakeratı 24 ikinci teşrin 1924 talimatnamesinde tesbit edildiği gibi, 
mevzubahs anlaşmanın dördüncü maddesine tevfikan mevcud ve temsil edilen mümessillerin ekseri
yetinin reyile kabul edilir. Eğer reyler mütesaviyen taksim edilmiş olursa, teklif reddedilir. 

Madde 7 — Komitenin içtimai için mümessilleri çağırırken, reis münakaşa edilecek olan ruzna-
menin mevzularını mümessillere bildirir. Her mümessil içtimadan on beş gün evvel komite reisine 
bildirmek şartile ruznameye münakaşası lüzumunu izah ettiği mevzuu ilâve ettirmek hakkına malik
tir. Komite bu toplantılarda ruznamede bulunmayan mevzular hakkında münakaşa etmek hakkına 
maliktir. Yeterki mevcud azanın 2/3 si bu mevzuun münakaşasının müstaceliyetine rey- versin. 

Her iki halde de alman karar ancak müteakib celsede yeniden tedkik edildikten sonra katiyet 
kesbeder. 

Madde 8 — Aşağıdaki hususatı tesbit etmek komiteye aiddir: 
a - Ofis neşriyatının mufassal plânını, 
b - Ofisin yapması lâzım olan çalışmalarını ve araştırmalarını, 
c - Ofis muhasebesinin umumî kaidelerini, 

Madde 9 — Senenin son Trimestrindeki içtimada komite, ofisin bütçesini tesbit eder; direktörün 
kendisine arzettiği kapanan senenin malî vaziyetini dinler ve tatbik ettikten sonra tasvib eder; direk
törün kendisine tevdi ettiği ofisin geçen seneye aid faaliyet raporunu alır ve tedkikten sonra esas
ları tesbit eder. 

Madde 10 — Ofisin faaliyetinin kontrolünü bizzat komite, içtimalarında yapar. Devrei içtima
iye aralarındaki zamanda bu kontrolü komite reisi ifa eder. 

Madde 11 — Devrei içtimaiyelerde, ofisin biten sene hesablarmı tedkik ve bütçeyi ihzar etmek 
için, üç azadan müteşekkil bir ikinci komisyon seçilebilir. Bu ikinci komisyon reyi hafi ile seçilir. 
Direktörün izahatını bu ikinci komisyon dinleyebilir. 

Muayyen gayeler için başka komisyonlar kurulabilir; bunların hepsi reyi hafi ile seçilirler. Reis 
bütün bu ikinci komisyonlara doğrudan doğruya dahildir. 

( S. Sayısı : 13 ) 
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Madde 12 — Komite tarafından yazılan muhaberatr, komite namma reis imzala/r. 

Madde 13 — Meveud sermayeler, komitenin tayin edeeeği bir kredi müesseseame tevdi edilirler 
Muhasip - evrak memurunun göstereceği ihtiyaç üzerine, direktörün imzasmı taşıyan çekler vasrta>-
sile kredi müessesesinden para alınır. 

Madde 14 — Komite reisi veya mümessili tarafından intihab devresi esnasında yapılan posta ve 
telgraf masarifi, ofisin bütçesinden verilir. Hususî vazifelerle seyahat eden mümessillerin harcırahı, 
komitenin bu hususta açtığı kredinin hududlan dahilinde, ofisin bütçesinden "verilir, 

MEMURLARA AÎD TALİMATNAME 

Madde 1 — Ofisin memurin kadrosu, > 
a - Bir direktör, 
b - Icab ederse komite kendisine umumî kâtiblik vazifesine verebileceği bir kâtib, bir muhasib, 

evrak memuru ve bir de steno - daktilograf. 
c - Bii* de hademeden, 

ibarettir. 

Madde 2 — Birinci maddenin b ve c fıkralarında ismi geçen memurların kadrosu bütçe menabiinin 
hududlan dahilinde ve işlerin icabına göre tesbit edilir. 

Madde 3 — 1° - Direktörün ücreti 10 000 altın frank olarak tesbit edilmiştir. 
Bilâhare komitenin kararile bu ücret sırasile 12 000 ve 14 000 altm franga çıkarılabilir. 
2° - Ofisin diğer memurlarının ücretleri aşağıdaki şekilde tayin edilmiştir. 
Kâtib 3 000 ilâ 6 000 altın frank 

Muhasib - evrak memuru 2 000 ilâ 3 000 altın frank 
Steno - Daktilo 1 500 ilâ 2 000 altın frank 
3° - Hademenin ücreti 1 400 altın frank olarak tesbit edilmiştir ve 1 900 altın franga iblâğ 

edilebilir. 

Madde 4 — Aldıkları aylıklardan maada memur ve müstahdeminin aşağıdaki meblâğları almağa 
hakları vardır : 

1° - Direktör için 600 altın frank ikamet bedeli, diğer memurlar için 400 altm franlj, 
2° - 18 yaşından küçük olan beher çocuk için 150 altın franklık tazminat, 

Madde 5 — Yukarıda tesbit edilmiş olan kadronun haricinde ve bütçenin hududlan dahilinde, ken
dilerine verilen vazifelere mukabil mükâfatlarını tesbit eden komite müsaadesile hususî işlerde çalışı-
mak üzere bir kaç memur ofis bürolarına iltihak edebilir. 

Madde 6 — Ofisde açık bulunan memuriyetlerden birine tayin edilen yeni bir memur veya işçi, 
bu vazife için gösterilen ücretin ancak asgarisini alabilir. Maamaîi vazifesi değiştirilirse bir memur 
veya işçi evvelce aldığı ücretten daha az bir ücret alamaz. 

Madde 7 — Her üç senelik bir devre hitammda, birinci maddenin B ve C fıkralarında zikredilen 
memurlar ve müstahdemin bulunduğu katagorideki en yüksek maaşa erişinceye kadar aşağıdaki zam
ları alabilirler : 

1 000 altın frank Kâtib, 
500 altın frank Evrak memuru - Muhasib 
250 altın frank Steno - daktilograf ve hademe. 
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Madde 8 — 2 ikinci teşrin 1924 tarihli beynelmilel nizamnamenin ahkâmına tevfikan, birinci mad

denin b ve e fıkralarında zikredilen memurlar, direktörün takdimi üzerine komite tarafından tayin 
edilirler. 

Madde 9 — Ofisin memurları muvakkaten direktör tarafından tedarik edilir. Mumaileyh evvelâ 
muhtelif vazifelere namzed olanların ilmî ve idarî vasıf ve derecelerini tedkik eder. Namzedler Fran
sızca lisanı hakkında umumî malûmatları olduğunu tevsik edeceklerdir. 

Kâtib, evrak memuru - mıüıasib, steno - daktilograf, Fransızcadan maada birer lisan daha bile
ceklerdir. Bu ikinci lisan, beynelmilel şarab ofisindeki işlerin icabatına göre tayin edilecektir. 

Madde 10 — Bir evvelki maddede zikredilen memur ve müstahdemin, asgarî altı aylık bir staj
dan sonra ve beynelmilel şarab ofisinin ihdasına aid olan talimatnamenin dördüncü maddesindeki şe
rait dahilinde aslî memur olarak tayin edilirler. Eğer bu altı aylık staj nihayetinde açığa çıkarılmaz-
larsa tayin emirleri katğileşir. 

Madde 11 — Memurların ve müstahdeminin her biri yalnız kendi vaizfesile meşgul olmakla mü
kelleftir. Ofiste bir memuriyetle, diğer her hangi bir memuriyetin bir kişide toplanması katiyen 
memnudur. 

Madde 12 — Memurlara tatbik edilebilecek disipline aid tedbirler berveçhi âtidir: 
1° - Direktör tarufrndan verilecek bir ihtar, 
2° - Direktör tarafından verilecek ve dosyaya kaydedilerek bilâhara terfie mâni olabilecek tekdir, 
3° - Direktörün teklifi üzerine komite reisinin vereceği, a'zamî aylıktan mahrumiyet ve bu müd

det zarfında işten el çektirme, - « 
4° - Direktörün teklifi üzerine komite tarafından verilecek azil kararı, 

Madde 13 — Disipline aid bir tedbire maruz kalan her memurun evvelden izahat vermesine ve 
müdafaası için vesika ibraz etmesine müsaade edilir. 

Direktör tatbik ettiği veya teklif ettiği disiplin hakkındaki tedabiri komiteye izah etmekle mükel
leftir. 

Madde 14 — Ofisin dosyalarından birini, direktörün müsaadesi olmadan bildirmesi memnudur. 
Aksi halde disipline aid tedabir alınır. 

Madde 15 — Memurların ofiste bulunması matlub olabilen bayram günlerine tesadüf eden tatil
lerden maada, memur ve müstahdeminin maaş ve ücretlerini almak şartile, senelik muntazam izin 
günleri şu şekilde tesbit edilmiştir: 

Birinci maddenin a ve b fıkralarında zikredilen memurlar için senede 30 gün daha aşağı memur
lar için senede 20 gün memur ve müstahdemin senenin herhangi bir zamanında tam veya parça par
ça olarak izin günlerini istimal etmek hakkını haizdirler. Senelik mezuniyetin başla.ngıer, direktörün 
müsaadesine ve "ofis işlerinin icabatına tâbidir. 

Madde 16 -— Hastalık dolayısile vukubulan devamsızlıklar, muntazam mezuniyet çevresine dahil
dirler. 

Madde 17 — Hastalık dolayisile, ofisteki vazifesine devam edemeyen memurlar derhal hiç vakit 
kaybetmeden direktörü haberdar etmelidir. Mumaileyh, eğer lüzum görürse hastaya bir doktor gön
derebilir. 

Hastalık dolayısile vukubulan devamsızlık, ancak doktorun tasdikile makbul addedilir. 

Madde 18 — Hastalık dolayisile vazifesine devaı.L edemeyen memur ilk dört ay zarfında maaşrnm 
tamamını alır ve devreden sonra, direktörün teklifi üzerine komitenin vereceği kararla hasta memura 
dört ay daha maaşının yansı verilerek ofis emrinde bulundurulur. 
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MALİ NİZAMNAME 

Birinci fasıl - Bütçe 

Her sene ikinci teşrin içinde, Ofisin direktörü, gelecek senenin masarif atı ve varidatı bütçesinin 
ilk projesini tesbit eder. Bütçe projesi maddelere, icab ederse fıkralara ayrılır. 

Bu proje, Ofis komitesinin müzakeratma arzedilir. Eğer lüzum hissedilirse komite nizamnamesinin 
11 nci maddesinde zikredilen, bütçe projesi, ikinci bir komisyon tarafından tedkik edilir ve sonra iş
bu bütçe projesini tadil ve katği olarak tesbit etmek hakkı komitenindir. 

Senenin ikinci sömestrinde, direktör komiteye muntazam bir bütçe arzeder. 
işbu muntazam bütçeye, evvelki seneye aid varidat fazlası, tediyesi icab eden bakiyeler, ve tah

sili icab eden bakiyeler kaydedilmiştir. Bu muntazam bütçe ihtiyaçlara göre ibtidaî bütçenin masarif 
ve varidatı hakkında yapılan tahminleri düzeltir. îbtidaî bütçe gibi bu da ayni şekilde tedkik ve 
katği olarak kabul edilir. 

Her bütçeye, müteaddid senelere aid masarifi temin etmek maksadile, bilhassa kira ve memur 
ücretlerine mukabele edebilecek ihtiyat akçesi için bir madde konulabilir. 

Bundan maada «tahmin edilmeyen masarif» isimini taşıyan bir madde konabilir. 
Bu maddede; bütçenin tanzimi esnasında tabiî olarak tahmin edilmeyen ve komitenin iki içtimai 

arasındaki zamanda kullanılabilecek krediler vardır. 
1 kânunusaniden 31 kânunuevvele kadar geçen zamanda ancak alınan paralar ve yapılan işler bu 

müddetin ismini taşıyan bütçe faaliyetine dahildirler. 
Bütçe işlerinin devrei icraiyesi, bütçenin tatbik edildiği seneden maada mahsullerin tahsili, alınan 

paraların tasfiyesi, masarifin havale ve tediyesi için ameliyelerin bitirilmesi hususunda müteakib 
sene içerisinde verilen fazla mühleti de ihtiva eder. 

Bu mühletler, bütçenin ismini taşıdığı müteakib senenin şubat ayının son gününde biter. Bu müh
letin hitamında faaliyet senesi bitmiştir. 

Hususî vazifelerle muvazzaf olan mümessillerin harcırahı komite tarafından tesbit edilir. Bu har
cırah ya götürü olarak verilir veyahud da komitenin tayin ettiği bir bareme göre verilir. 

Ofis direktörü, bu hususta komite tarafından açılan kredinin hududları dahilinde, vazife veri
len mümessillere bir mikdar avans verebilir. Maahaza vazifeden avdetinden sonra üç ay zarfında 
işbu mümessil avans kullandığına dair evrakı müsbiteyi ofis direktörlüğüne vermekle mükellef 
tir. 

İkinci fasıl - Varidat 

Ofisin faaliyeti, Ofise dahil Devletlerin verdikleri aidat ve tesadüfe bağlı olarak yapılacak 
yardımlar; hibeler ve ofise aid mülklerin gelirleri sayesinde temin edilir. 

Bütçe tahminlerine intibaken, direktör varidatın tahsilini takib ettirir, her varidat için, 
sene başında veya ofisin hukuku tasdik edilir edilmez, direktör bir tahsil kuponu tanzim.eder. 
Bu kupon tahsil edilmesi için muhasibe tevdi edilir. 

Üçüncü fasıl - Hazine 

Prensib itibarile, varidat, Bank dö Frans da ofis namına açılan depoya tediyatla toplatır. 
Maahaza eğer nakden ofisin muhasibine tediyat yapılırsa mumaileyh komitenin tasvib ettiği 
makbuz defterinden bir makbuz vermekle mükelleftir ve derhal aldığı meblâğı Bank dö Frans-
daki hesaba yatırır. Bank dö Fransda açılan depo hesabı, aşağıda izah edilen şekilde masa
rif atın tediyesi için, ofis namına Pariste Vivienne sokağında 22 numarada kâin Banque Paul 
Gers et Co. 22, rue, de ofis namına açılan hesabı cariyi beslemeğe yarar 

Bu kredi müesseselerinden biri, bir çok veya tediyat dolayısüe ofis namına tahsilat veya tedi
yat yaptığı zaman derhal ofisi işbu ameliyenin vaki olduğu gün borcundan veya alacağmdaö 
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haberdar etmelidir, işbu ihbar mektubuna borcun verileceği veya tediyatın alınacağı tarihi de 
işaret etmelidir. 

Bank dö Frans üzerine keşide edilen çekler veya Bank de Fransdan Paul Gers bankasına 
yapılan devirler, muhasibin teklifi üzerine ofisin direktörü tarafından tesbit edilirler. 

Komite nizamnamesinin üçüncü maddesine intibaken direktör bunları imzalamak üzere ya ko
mite reisine veya komite reisinin intihab ettiği mümessile arzeder. Bu iki zatın imzaları Bank 
dö Fransda mahfuzdur. Paul Gers bankasının kredite edebileceği çekler veya nakil arzuları, 
muhasibin evrakı müsbitelerine ve tekliflerine istinad ettirilerek komite reisinin veya mümes
silinin imzasına arzedilirler. 

Ofisin muhasibi namına bir posta çeki hesabı açılabilir; bu hesab yalnız Paul Gers banka
sından alman paralarla tegaddi edilir. Muhasib bu parayı doğrudan doğruya Bank dö Frans-
daki hesaba nakleder. Zira Bank dö Fransdaki hesab ofisin bilâ istisna bütün varidatının top
landığı yerdir. 

Bütçenin tasvibi esnasında, komite, tediyat ve masarifi ve tasarlanan tebdilâtın ve tarzını 
nazarı itibare alarak, mevcud sermayenin muhtelif paralar arasındaki taksimi hakkında aldığı 
direktifleri bildirmekle mükelleftir. 

Paralar üzerinde yapılacak her hangi bir ameliye Bank dö Frans vasıtasile yapılacaktır ve 
bir paranın diğer bir paraya tahvili komite reisi tarafından kaydedilecektir. 

Dördüncü fasıl - Masarif at 

Bütçe bahşettiği kredi hududları dahilinde Ofis direktörü, muhasibin mesuliyeti altında tediye 
edeceği, masarifi müteahhide havale eder. işbu nizamnamenin üçüncü faslının dördüncü fıkrasın
da tahmin edilen masarifattan maada masarifatın teahhüdü, ancak Reisin müsaademle Direktör ta
rafından yapılabilir. 

Direktör, Ofisten alacaklı olanların haklarını tesbit eden vesikaları görünce muhasebe bir havale 
veya bir tediye emri verir. Direktör havale veya tediye emrinde tediyatın mikdarını ve mukabilini 
alacaklının ismini ve icrayi mahsub bütçe maddesini ve tarihini işaret etmekle mükelleftir.' 

Prensib itibarile Ofisin bilûmum -masarifatı, bir çek ve tercihan çizilmiş bir çek vasıtasile, muha
sib tarafından tediye edilir. Maamafi müteferrik masarifi karşılamak üzere, 200 frangı geçmemek 
şartile bir mikdar para muhasibin emrine avans olarak verilebilir. Muhasib kullandığı parayı tevsik 
etmek mecburiyetindedir. Avans ancak alınan mebaliğin istimali tevsik edildikten sonra tecdid 
edilebilir işbu avansın mikdarı istisnaî olarak Reisin tahrirî müsaadesiie tezyid edilebilir, işbu mü
saade her hususî ahvalde tekrar edilmelidir. 

Muhasib ayni zamanda tediyatı kendi posta hesabı üzerine çekeceği çeklerle de yapabilir. 
Paul Gers Bankası üzerine veya posta hesab ma çekilen çekler çekleri tanzim eden muhasib ta

rafından imzalanır ve Direktörün vizesine arzedilir. Şu halde bu çeklerin her birinde Direktörün 
ve muhasibin (imzaları bulunması şarttır. 

Her iki türlü tediye tarzı için (nakdî ve çek) Direktörün vereceği havalelerde iki hususî sütun bu
lunmalıdır. 

Birinci sütun nakden tediyat içindir. Bu halde alacaklı havaleyi mutad şekilde imzalar. 
ikinci sütun çekle yapılan tediyat içindir. Bu kısma, ya posta çeki bürosunun kuyudatına göre 

veyahud Paul Gers Bankasının borç tediyesine dair verdiği malûmata göre, muhasib çekin tediye 
edildiği tarihi yazar. 

Beşinci fasıl - Direktörün ve muhasibin defterleri 

Komite reisinin veya Direktörün, Bank dö Frans, Paul Gers Bankası veya posta hesabı üzerinde 
çektikleri çekler, tarih sırasile Direktör tarafından çekin tarihini vize tarihini, çekin tutarını ve çeki 
alanın; ismini kaydetmek şartile bir deftere yazılır. 

Burçtan maada Direktör, muhasibe tevdi edilen tediye makbuzları için de bir defter ve bir do 
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verilen havalelerin esamisini ihtiva eden bip .defter tu ta r^^u : r i te i^e | t#r , mı^asil) fceeÜyfa^H ve^â 
tahsilatta bulu^diifeç/ı^MasU^aydete.; .Aiuh^şia bAftlarj JjeK ay l^riktöre,jfeıUıtöKıncklfc mü;k4öeftir. 

Direktör kredilerin seyrini, bir taraftan iptidaî ve muntazam bütçelerde tahmin edilen kredileri, 
diğer taraftan tahminî tutarı her taahhüdatta. kaydedilen masarif taahhüdatmı maddelerle tasrih eden 
bir masarifi taahhüdat karnesi] e takib eder. 

Muhasib, bütçe maddesine ve seneye güre masarif ve varidatı ihtiva eden bir yevmiye defteri tu
tar, bundan maada muhasib her seneye aid, kasa, Bank. dö; Frans, Paul Gerş,.;,posta çeki ve tevsik 
edilecek avans hesablarmdan gayri madde itibarile varidat ve bütçe masarifini kaydettiği., bir def teri 
kebir tutar. . 

Bir de kaşa : defteriler doğrudan doğruya kasasına yapılan, tediyata aid koçanlı bir defter tutar. 
; Direktörün ye muhasibin- tuttukları def terler, sene nihayetinde komitenin kendi bünyesi haricinde 

tayin ettiği bir hesab komiseri tarafından tesbit edilir. Bu komiser, muhasibin, senelik hesabatmı ted-
kik, varidatı ve masarifi kontrol eder ve müşahedelerini ihtiva eden bir zabıt vaimkası tanzimile Ko
mite Reisine gönderir. . . 

İşbu zabıt varakası, muhasibin muamelâtınım hesabile ̂ beraber, komitenin ilk içtimamda' kendisine 
arzedilir. 

Altıncı fasıl - Hesabat ve vesücalar 

Her sene 30 nisandan evvel bir sene evvelki muamelâtın hesabı muhasib tarafından tanzim ve tas
dik edilir. İşbu hesab cedveli Direktör tarafından tedkik ve vize edildikten sonra ofis komitesinin ilk 
içtimamda kendisine arzedilir, 

Bu hesab eedyeiile beraber masarif ve varidatın evrakı müsbiteleri ve hesab komiserinin raporu da 
komiteye verilir. Bu cedvel, evvelki senenin 3i birinci kânun ile, cari senenin 28 şubatına aid olan 
hesabatın muhasib tarafından tanzim edilen bir muvazenesine istinad eder. 

Bu muvazenelerin hesab komiseri tarafından doğru olduğuna dair tasdik edilmesi lâzımdır. 
Gösterilen fazla varidatı müteakib senenin munzam bir bütçesine nakledilir. 
Eğer senei maliye nihayetinde tahsil, edilecek bazı borçlar ve tediye edilecek bazı masarif kalırsa, 

bu alacakların ve borçların esamisi defterlerin katından evvel tanzim edilmesi ve munzam bütçe 
ile muamelâtın tesbitinde bunların nazarı itibare alınması lâzımdır. Müteakib senelerde tediyat veya 
tahsilat olursa, (Kapatılan sene üzerinden tahsilat veya tediyat) kaydi yapılarak varidat veya mas
raf faslına kaydedilir. 

Komite, Direktörün ve muhasibin defterlerinde uygunluk olduğunu tasdik eder bir karar vermeli 
ve bu kararla muhasibin sabık sene muamelâtına muvafık bir suretle nihayet verildiğini tasdik 
etmelidir. 

Sene içerisinde muhasib değişmişse, direktörün yeni gelen mulıasibin ve hesabat komiserinin huzu
runda, sabık muhasibin defterleri mumaileyhin işten çekildiği gün tesbit edilmelidir. 

Çıkan muhasibin ameliyatı, ayrı olarak ve giren muhasib tarafından muamelât hesabatmda zikre
dilir. Komite her iki muhasibe veya onların haklarını haiz olanlara ayrı ayrı quitus mutabakat ka
rarı verir. 

Muamelât, hesabat ve evrakı müsbite - Direktörün mesuliyeti altında ofis arşivlerinde muhafaza 
edilir. 

Binnetice, Beynelmilel şarab ofisinin bütçesi aşağıda yazılı esaslar dahilinde tesbit edilir. 

Varidat hütçesi 

Madde 1 — Ofise dahil devletlerin verdikleri aidat. 
Madde 2 — Ofise dahil olmayan Birliklerin ve Devletlerin Verdikleri tahsisat. 
Madde 3 — Müştereken veya hususî bir şekilde verilen tahsisat. 
Madde 4 — İhsan ve hibe. 
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Madde 5 — Ofisin malikânelerinden gelen varidat. 
Madde 6 — Emvali menkule veya gayri menku tenin satışından hâsıl olan mebalij. 

Masarif bütçesi 

Madde 1 — Komite azasının seyahat, temsil ve saire masrafları. 
Madde 2 — Temsil ve vazife masrafı. 
Madde 3 — Ofiste çalışan memurların ücretleri. 
Madde 4 — Memurların seyahat masrafları. 
Madde 5 — Umumî masarif, kira, sigorta, büro ve levazımatı (teshin, tenvir ve saire) 
Madde 6 — Propaganda için yapılan masarif (mecmua, neşriyat, ilân, konferans ve saire) 
Madde 7 — Sair senelerin masarifatına mahsub edilebilmesi için ihtiyat ve muvakkat termayey* 

tevdiat. 
Madde 8 — ilk tesisat, büroların enstelâsyonu ve möble füruhtu için mairaf. 
Madde 9 — Menkul veya gayri menkul kıymetlerin satın alınması. 
Madde 10 — Tahmin edilmeyen masarifi için mebaliğ. 
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