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İ : 4? â-Ö-İMİ Ö : 1 
1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Ankara mebusu Ahmed Ulus, Trabzon mebusu 
Şerif Bilgen ve Urfa mebusu geref Uluğun teşriî 
masuniyetlerinin kaldırılmasının Devre sonuna bıra
kılmasına dair mazbatalar kabul edildi. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 

verildi. 

Reisvekili 
Bursa 

Refet Canıtez 

Kâtip 
Hatay 

Hamdi Selçuk 

Jtâtip 
Çanakkale 

Z. Gevher Etili 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — inhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 

katî hesabı hakkında kanun lâyihası (1/619) (Diva
nı muhasebat encümenine) 

2 — Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 2162 
sayılı kanunun 3 ncü maddesinin E fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/620) (Millî Mü
dafaa encümenine) 

3 — Pasaport kanununun 10 ncu maddecinin tadili 
hakkında kanun lâyihası (1/621) (Dahiliyi ve Hari
ciye encümenlerine) 

Tezkereler 
4 — Askerî Ceza kanununda mevcut hfususî atıf

ların mana ve şümulünün tayini hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/370) (Millî Müdafaa ve A<Jliye encü
menlerine) 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez. 
KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Bilecik mebusu Salih Bozokun 
ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

REİS — Bir tezkere var, okunacaktır: 

vefat 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Bilecik mebusu Salih Bozokun Istanbulda 

25-IV-1941 tarihinde vefat etmiş olduğu Da

hiliye vekilliğinden alman 26 - IV - 194JL tarih ve 
2359 sayılı tezkerede bildirilmiştir. Aıjzederim. 

Başvekil 
Dr .R. Sfıydam 

REİS — Arkadaşımızın aziz hatırasını taziz 
için bir dakika ayakta sükût edilmesin^ rica ede
rim. 

(Bir dakika ayakta sükût edildi).) 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Milli Piyango idaresinin 1939 yılına ait 
bilançonun gönderildiği hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Maliye ve Divanı muhasebat encümen
leri mazbataları (3/279) 

REİS — Bugün tevzi edildiği için müzakere 
edemiyeceğiz. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi
yoruz. 

2 — Buenos Aires posta kongresi Sararlarını 
havi senetlerin tasdikına dair kanun Vâyihası ve 
Hariciye ve Nafia encümenleri rriazbataları 
(1/552) [1] 

REİS — Heyet umumiyesi hakkındja mütalea 
var mı?.. Maddelere geçilmesini reyinize arzedi-

[1] 164 sayılı basmayazı zaptın somundadır, 

- a -



İ : 4? â-t 
yorum. Kabul buyuranlar.... Etmiyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir. 

Buenos Aires Posta Kongresi kararlarını havi 
senetlerin tasdikına dair kanun 

MADDE 1 — 1939 yılında Buenos Aireste 
toplanmış olan on birnci Evrensel Posta kon
gresi kararlarını havi ve ilişik listede adları 
yazılı altı parçadan ibaret senetler mündericatı 
tasdik edilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe Münakalât vekili memurdur. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler.... 
Kabul edlmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
3 —• Milletlerarası Telekomünikasyon mu

kavelenamesine bağlı telgraf ve telefon nizam
nameleri ve nihaî protokolları ile Radyo komüni
kasyon umumî nizamnamesi, nihaî protokolü 
ve ilâve nizamname protokolü revisionlarının 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Nafia encümenleri mazbataları (1/558) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesı hakkında müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Milletlerarası Telekomünikasyon mukavele
namesine bağlı Telgraf ve telefon nizamname
leri ve nihaî protokolları ile Radyo komünikas
yon umumî nizamnamesi, nihaî protokolü ve 
ilâve nizamname ve protokolü (Kahire 1938) 

revizionlarmm tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Milletlerarası (Madrit 1932) 

[1] 163 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

»-İÖ41 Ö : 1 
Telekomünikasyon mukavelesine bağlı oİup 10â8 
senesinde Kahirede imza edilmiş olan Telgraf 
ve telefon nizamnameleri ve Nihaî proto-
kollerile Radyo komünikasyon umumî nizamna
mesi, nihaî protokolü ve ilâve nizamname ve 
protokolü revizionları tasdik edilmiştir. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Encümenden 
rica ediyorum. Revizyonları izah etsinler. 

NAFİA En. M. M. İZZET ARUKAN (Es
kişehir) — Efendim; buradaki «Revizyon» ke
limesini soroyorlar. Malûmu âliniz, beynelmilel 
mukarreratı tesbit etmek üzere yapılan bir mü
zakere için ara sıra içtima olur ve bizim Dev
letimiz de buna iştirak etmiştir. Beynelmilel bu 
müzakerede eski mukarrerat ta tekrar gözden 
geçirilir. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — 
«Tadilleri» deseniz. 

NAFİA En. M. M. İZZET ARUKAN (Es
kişehir) — Tadil değildir. Tadilin karşılığı 
«modifikasiyon» dur. Revizyon, tekrar gözden 
geçirmektir. Bu, beynelmilel bir mukaveledir 
ve bu kelimeler kullanılmıştır. Biz de aynen 
kabul ettik. 

REİS — Tadil takriri yoktur. Maddeyi ay
nen reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Münakalat vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamenin diğer madelerindeki lâyihalar 

henüz tevzi edilmiştir. Müddeti dolmamıştır. 
Tabiî müzakere edemeyiz. Pazartesi saat 15 de 
toplanılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15, 10 



^ 
^ 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Say ısı: 163 
Milletlerarası Telekomünikasyon mukavelenamesine bağlı 
Telgraf ve Telefon nizamnameleri ve nihaî protokolları ile 
radyo komünikasyon umumî nizamnamesi nihaî protokolü 
ve ilâve nizamname protokolü revizionlarının tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafia encümenleri 

mazbataları (1/558) 

T. C. 
Başvekâlet • 11 - 11 - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/513 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Milletlerarası Telekomünikasyon mukavelenamesine bağlı Telgraf ve telefon nizamnameleri ve 
nihaî protokollarile Radyo komünikasyon umumî nizamnamesi nihaî protokolü ve ilâve nizamna
me ve protokolü (Kahire 1938) Revisionlarmm tasdiki hakkında münakalât vekilliğince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince 28.- I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

1 şubat 1938 tarihinde Kahirede toplanmış olup mukarreratı Hükümetimizin salahiyetli Murah
hasları tarafından imza edimiş olan « Telgraf ve telefon » ve «Radyokomünikasyon » Konferans
larında, Madrit (1932) Milletler arası telekomünikasyon mukavelesine bağlı Telgraf telefon ni-
zamnamelerile Radyokomünikasyon umumî nizamnamesi tadil edilmiş ve yeni hükümlerin 1 ikin
ci kânun 1939 tarihinde meriyet mevkiine girmesi karar altına alınmıştır. 

Bu nizamnamelerin bir çok maddeleri tadil olunmuş ve bazı maddeler yeniden ilâve olunmuş
tur. 

Mezkûr nizamnamelerdeki tadil ve ilâvelerin başlıcalarmı aşağıda yazılı hususlar teşkil etmek
tedir: 

Telgraf nizamnamesi: 
Avrupa rejiminde, açık lisanla mukaveleli (Code) lisan tarifelerinin tevhidile eski açık lisan 

tarifesine nazaran % 10 tenzilâtlı bir tarife vücu de getirilmiştir. (Evvelce, Avrupa rejimi «Code» 
telgrafları adî tarifenin 3/10 u nisbetinde tenzilâtlı ayrı bir tarifeye tâbi idi. Adî telgraflar için 
Türkiyenin nihaî ücreti 20, Transit ücreti ise 15 altın frank santimi idi. Nizamnamenin Kahire Re-
vizyonundaki yeni hükümlere göre intihai ücretimiz 18 ve transit ücretimiz ise 13, 5 santime indiril
miştir. Diğer memleketlerin ücret hisseleri de aynı nisbet dahilinde tenzil edilmiş bulunmaktadır.). 

Havale telgraflarından başka hesap devri (Virement) telgrafları ihdas edilmiş ve telgrafların 
adresinde bazı sarahatler bulunmak şartile trenlerde yolculara gönderilmesi esası kabul edilmiştir. 

Avrupa Hükümetleri P. T. T. idarelerine aitTelgraf ve telefon servislerinin mütekabilen bir 



birlerine yardım etmeleri ve bu maksatla telgrafa ait konuşmaların ve konuşmaların teminine ait 
telgrafların ücretsiz olarak teatisi kabul edilmiştir. 

Radyo komünikasyon nizamnameleri: 
Muhtelif telsiz servislerine ait frekans bandları yeniden tevzi olunmuş ve ihtiyarî bir servis 

olmak üzere denizdeki gemilerle sahil istasyonları arasında teati edilmek üzere bahrî radyo 
mektupları ihdas edilmiştir. 

Telefon nizamnamesi: 
Evelce, 2 telefon postası arasında her gün muayyen saatta yapılmak suretile kabul edilmekte 

olan aylık abonman usulü konuşmalara ilâveten, idarelerce kabulü ihtiyarî olmak kay dile yedi 
günlük abonman usulü konuşmalar ihdas edilmiş; yıldırım konuşmalarına tatbik edilen adî konuş
manın 10 misli nisbetinteki ücret 5 misle tenzil edilmişi; muayyen saatlerde yapılması istenilen 
konuşmalarla evelden ihbarlı, davet ihbarlı ve malûmat talebi namındaki muhtelif nevi konuşma
lardan alman 0,50 altın frank santimi asgarî munzam ücret lağvedilmiştir. 

Milletlerarası telgraf, telefon ve telsiz (Radio commtınication) münasebetlerini tanzim eden 
mevzuubahs telgraf ve telefon nizamnamelerile Radyokomünikasyon Umumî nizamnamesi, Ka
hire (1938) Revizyonlarının Büyük Millet Meclisince tasdiki lâzım gelmekle bu lâyiha tanzim 
ve takdim kılındı. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 24 - III - 1941 

Esas No. 1/558 
Karar No. 30 

Yüksek Reisliğe 

Milletlerarası Telekomünikasyon mukavele
namesine bağlı telgraf ve telefon nizamnamele
ri ve nihaî protokollarile radyo komüni
kasyon umumî nizamnamesi nihaî proto
kolü ve ilâve nizamname ve protokolü 
( Kahire 1938 ) Revizionlarmm tasdiki hak
kında Münakalât vekâletince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetince 28 - I - 1941 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası Encümenimize havale buyurulmakla Hari
ciye vekilliği mümessilinin hazır bulunduğu iç-
timada müzakere ve tetkik olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan edilen 

mütalealara ve verilen izahata nazaran kanun 
lâyihasının istihdaf ettiği anlaşma menfaatimi
ze uygun görülmüştür. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile Nafia encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye En. R. M. M. Kâtip 

Konya istanbul Tokad 
M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 

Ankara Diyarbakır Diyarbakır 
F. Atay Zeki M. Alsan Dr. 1. Tali Öngören 

Gümüşane Manisa 
Edib Servet Tor Hikmet Bayur 



Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 
Esas No. i/558 
Karar No. 8 

26 - III - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Milletler arası Telekomünikasyon mukavele
namesine bağlı telgraf ve telefon nizamna
meleri ve nihaî protokollerile Radyo komüni
kasyon umumî nizamnamesi nihaî protokolü 
ve ilâve nizamname ve protokolü (Kahire 1938) 
revizyonlarının tasdiki hakkında Münakalât ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
28 - I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzedilip 
Encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
ve Hariciye encümeni mazbatası Posta telgraf 
ve telefon umum müdürü huzurile tetkik ve mü
zakere edildi. 

Kanun lâyihasının, gerek esbabı mucibesin-
de dermeyan edilen ve gerek verilen izahata na

zaran aynen kabulü Encümenimizce de muvafık 
görülerek Umumî Heyete arzedilmek üzere yük
sek reisliğe sunuldu. 
Nafia E. Reisi 

Erzincan 
A. 8. llter 

Urfa 
B. Soyer 

îçel 
C. Mersinli 
İsparta 

H. özdamar 
Çoruh 

A. B. Erem 

M. M. 
Eskişehir 
t. Arukan 

Afyon K. 
M. Gönenç 
Eskişehir 
0. Işın M. 
Tunceli 

8. Erkman 
Manisa 

0. Ergin 

Kâtip 
Sivas 

Ankara 
E. Demirel 
Malatya 

Ş. özpazarbaşt 
İzmir 

8. Epikmen 
Urfa 
Ş. Uluğ 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletler arası Telekomünikasyon mukavelename* 
sine bağlı Telgraf ve telefon nizamnameleri ve 
nihaî protokolları ile Radyokomünikasyon umu* 
mî nizamnamesi, nihaî protokolü ve ilâve ni» 
zarrmame ve protokolü (Kahire 1938) revizion* 

larının tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Milletler arası (Madrit 1932) 
Telekomünikasyon mukavelesine bağlı olup 1938 
senesinde Kahirede imza edilmiş olan Telg
raf ve telefon nizamnameleri ve Nihaî proto
kollerile Radyokomünikasyon umumî nizamna
mesi, nihaî protokolü ve ilâve nizamname ve 
protokolü revizionları tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 

Münakalât Vekili memurdur". 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
G. K. încedayı 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

28 - I - 1941 
M. M. V. 
S. Ankan 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

{ S. Sayısı : 163 ) 





S. Sayısı: 164 
Buenos Aires posta kongresi kararlarını havi senetlerin 
tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafia 

encümenleri mazbataları (1/552) 

T. C. 
Başvekâlet 11 - II - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/511 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Buenos Aires Posta kongresi kararlarını havi senetlerin tasdiki hakkında Münakalât vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 27 - I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve ilişiklerile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Mucip sebepler 

1939 yılının mayıs ayında «Buenos Aires» te toplanmış olan «On birinci Evrensel posta kon
gresi» nde yeniden gözden geçirilen ve son şekli, murahhasımız tarafından, usulü dairesinde Hü
kümetin tasdikına bağlı olarak imza edilen ilişik listede isimleri yazılı altı parçadan ibaret, se
netlerde milletlerarası posta münasebetlerinin inkişafını temin için yapılan başlıca tadiller ve ilâve 
edilen yeni hükümler şunlardır: 

1 — Haricî posta ücretlerinin bir kısmında yüzde yirmi nisbetinde tenzilât yapılmıştır. 
2 — Posta mürasele maddeleri arasına «Fonopost» adı verilen yeni bir muhabere maddesi 

katılmıştır. Bu yeni muhabere maddesi mürsil tarafından mürselünileyhe hitaben doldurulan 
hususî plâklardan ibarettir. Bu yeni müraselât nevi için ayrı ücret ve hususî kabul ve sevk şart
ları vazolunmuştur. 

3 — Beşmen tanınmış müesseseler arasında teati edilen parazitlerin ve muzır haşereleri it
lafa yarayan haşerelerin posta ile taşınması kabul edilmiştir. 

4 — Her nevi posta müraselâtı için «Haber isteme» muamelesinden başka bir de «Malûmat 
isteme» muamelesi ihdas olunmuştur. Bu yeni muamele birincisinden farksız olup ayni ücret ve 
şartlara tâbi tutulmuştur. Ancak ayni mürsilden ayni mürselünileyhe ayni zamanda gönderilen 
birden fazla posta maddeleri hakkında tanzim edilecek bir «Haber isteme» veya bir «Malûmat 
isteme» formülünden Kahire mukavelenamesi hükümleri hilâfına olarak madde adedine göre değil 
yalnız bir tek formüle ait ücret alınacaktır. 

5 — Taahhütlerin ziyamdan dolayı ödenmesi gereken tazminatın mesul idareden istenilebil-
mesi için mahreç idareye verilen iki senelik mühlet bir seneye indirilmiştir. 

6 — Taahhütlü ve kayda tâbi diğer müraselât tan ödeme şartlı olanlarda ödenmesi şart koşulan 
paranın iptal veya tenzil olunması gibi bu para miktarının istenilirse arttırılabileceği de kabul 
edilmiştir. 

7 — Katlanmış ve arasına başka bir madde giremiyecek surette iki yüzü birbirine tamamile 
yapıştırılmış kâğıt yapraklarının kart postallardan sayılması kabul edilmiştir. 

8 — Mektep talebeleri arasında, mektep müdürleri vasıtasile teati edilen müraselât şahsa ve 



içinde bulunulan zamana ait muhabere mahiyetini haiz olsalar dahi iş kâğıtlarından sayılmalarına 
karar verilmiştir. 

9 — Körlere mahsus kabartma baskıların, azamî ağırlığı yedi kilograma çıkarılmıştır. Körlere 
mahsus kabartma yazı işaretlerini ihtiva eden klişelerle resmen tanınmış bir kör müessesesi na
mına veya böyle bir müessese tarafından gönderilen münhasıran körlere mahsus ses plâkları, 
körlere mahsus kabartma baskılardan addedilmiştir. 

10 — Hava yolundan taşınacak «iadeli taahhütlü» müraselâtm posta ücretlerinin tespitinde 
«iade ilmühaberi» formülü ağırlığının da hesaba katılması için birlik idarelerine salâhiyet verilmiş
tir. 

11 — Birle beş kiloluk posta paketleri arasında mutavassıt bir ağırlık olmak üzere üç kiloluk 
paket adile yeni bir ağırlık derecesi kabul edilmiş ve bunun için ayrı bir ücret tespit olunmuştur. 

12 — Posta paketleri için «Yükleme haberi» adile yeni bir muamele ihdas edilmiştir. Bu mua
meleye göre, bir posta paketi gönderen kimse, miktarı muayyen hususî bir ücret vererek, paketinin 
her hangi bir iskeleden nakil vasıtasına yüklendiğinden kendisine malûmat verilmesini isteyebile
cektir. 

13 —- Sahibine teslim edilemiyen bir posta paketinin mahrecine iade edilebilmesi için ademi tes
lim haberinin gönderildiği tarih üzerinden geçmesi lâzım gelen mühlet bir aydan iki aya çıkarıl 
mıştır. 

14 — Adi hava yollarından taşınacak olan posta paketlerinin taşıma ücreti gayri safi bir kilo 
ağırlık için kilometre başına azamî bir buçuk altın frank miliyemi olarak tespit olunmuştur. 

Yukarda gösterilen tadillerle ilâvelerden başka ilişik senetlerde bazı değişiklikler daha ya
pılmış isede bu değişiklikler yeniden kabul edilen veya tadilâta uğrayan hükümlerin sureti tat
bikini gösterir mahiyetteki kayıtlardan ve kısmen de Birlik idarelerinden bazılarının arzettikleri 
hususiyetler dolayisile bunlar için umumî hükümler haricinde kabul edilmiş istisnaî hükümlerden 
olduğundan bunların burada birer birer zikrine lüzum görülmemiştir. 

«Buenos Aires» kongresi kararlarının 1 temmuz 1940 tarihinden itibaren meriyete girmesi 
mukarrer olduğundan bu kararların memleketimizde de mezkûr tarihten itibaren tatbik mevkiine 
konulması icap etmiştir. 

Sözü geçen senetlerin yukarda arzedilen sebeplere binaen tasdiki muvafık olacaktır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 24 - III - 1941 

Esas No. : 1/552 
Karar No. : 29 

Yüksek Reisliğe 

Buenos Aires Posta kongresi kararlarını 
havi senetlerin tasdiki hakkında Münakalât 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 27 - I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Encümeni
mize havale buyurulmakla Hariciye vekilliği 
mümessilinin hazır bulunduğu içtimada müza
kere ve tetkik olundu: 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan edi
len mütalealara ve verilen izahata nazaran ka
nun lâyihasının istihdaf ettiği kongre kararları
nı havi senetler memleketimizin menfaatine 

uygun görülmüştür. 
Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 

veçhile Nafia encümenine tevdi buyurulmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Hariciye En. R. M. M. Kâtip 
Konya İstanbul Tokad 

A. M. Göker A. Ş. Esmer Nâzım Poroy 
Ankara Diyarbakır Diyarbakır 

F. B. Atay Z. M .Alsan Dr. 1. T. Öngören 

Grümüşane Manisa 
E. S. Tör Hikmet Bayur 
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Nafia encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Nafia encümeni 26 - III -1941 

Esas No. 1/552 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

Buenos Aires posta kongresi kararlarını ha
vi senetlerin tasdiki hakkında Münakalât Ve
killiğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetin
ce 27 - I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası ve Hariciye en
cümeni mazbatası Encümenimize havale Duyu
rulmakla posta telgraf ve telefon umum müdürü 
huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihasının gerek esbabı mucib esinde 
dermeyan olunan mütalealara ve gerek bu hu
susta verilen izahata nazaran aynen kabulü En-
cümenimizce de muvafık görülerek Umumî Hey-

MADDE 1 — 1939 yılında Buenos Aireste 
toplanmış olan on birinci Evrensel Fosta kon
gresi kararlarını havi ve ilişik üstede adları 
yazılı altı parçadan ibaret senetler munderecatı 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ye-

ete arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Nafia E. Reisi . M. M. . Kâtip 

Erzincan Eskişehir Sivas 
A. 8. llter î. Arukan 

Urfa îçel Ankara 
B. Soyer C. Mersinli E. Demirel 
Malatya Tunceli Afyon K. 

M. Ş. özpazarbaşı 8. Erkman M. Gönenç 
Eskişehir İsparta Urfa 

O. Işın H. özdamar Ş. Uluğ 
Çoruh İzmir Manisa 

A. B. Erem S. Epikmen O. Ercin 

rine getirmeğe Münakalât vekili memurdur. 
27 - 1 - 1941 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam Fethi Okyar 8. Arikan 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Fayık öztrak 8. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. Îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. I. k. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. tncedayı M. ökmen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Buenos Aires Posta Kongresi kararlarını havi 
senetlerin tasdİkına dair kanun lâyihası 
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Liste 

1 —• Evrensel Posta mukavelenamesi (Son protokolü, işletme nizamnamesi, mektup postasının 
hava yolundan taşınmasına dair hükümler ve bunun son protokolü bir arada olarak). 

2 — Değer konmuş mektup ve kutulara dair uzlaşma (Son protokolü ve işletme nizamnamesi 
bir arada olarak). 

3 — Posta paketlerine dair uzlaşma (Son protokolü, işletme nizamnamesi ve posta paketleri
nin hava yolundan taşınmasına dair hükümler ve bunun son protokolü bir arada olarak). 

4 •— Posta havalenamelerine dair uzlaşma (işletme nizamnamesi ve seyahat posta bonoları ser
visine dair ilâve bir arada olarak). 

5 — Borçlar tahsiline dair uzlaşma (işletme nizamnamesi birlikte olarak). , 
6 — Gazeteler ve mevkut yazılar abonmanlarına dair uzlaşma (işletme nizamnamesi birlikte 

olarak). 
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