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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI
1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa merbut cetvelde bazı tadilât yapılmasına, Hudut ve sahil,
ler sıhhat umum müdürlüğünün 1932 malî senesi bütçesine munzam tahsisat verilmesine, Tütün inhisarı idaresinin 1932 malî senesi bütçesinde tadilât yapılmasına,
Seyrisefain idaresince aktedilecek istikraza, dahilî istik-

raz aktine mütedair kanun lâyihaları müzakere
ve
kabul edilerek cumartesi günü toplanılmak üzere ini
kada nihayet verildi.
Reisvekili
Kâtip
Kâtip
ı
Yozgat
Afyon Karahisar
]
Hasan
Avni Doğan
Kuşen Eşref

HAVALE EDİLEN EVRAK
Teklifler
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Mazbatalar
2 — 1932 senesi muvazenei umumiye kanununun 14
üncü maddesinin tefsiri hakkında 3/254 rumaralı Baş
vekâlet tezkeresile Millî Hükümet bütçelerine ait hiz
metler için yapılmış olan tediyatın tasfiye ve mahsubu
Aakkmda 1/481 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve
Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye)
3 — Devlet demiryolları ve limanları işletme umum
müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 25 000 liralık müna
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kale yapılması hakkında 1/490 numaralı kanun lâyihası
ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye)
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5 — Tuz satışı ve tuz fiatlan hakkındaki kanunun
4 üncü maddesinin değiştirilmesine dair 1/469 numa
ralı kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar encümeni
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6 — Türk parası kıymetini koruma kanununa müzeyyel 1/458 numaralı kanun lâyihası ve iktisat, Maliye
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merbut (N) cetvelinin birinci
lik daha konulması
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nun lâyihası ve Maarif ve Bütçe

umumiye
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fil
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buttur.
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REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı efendim? ( Hayır sesleri ) Maddelere bul edilmiştir.
geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul
MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmım icraya
edilmiştir.
tcra Vekilleri memurdur.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... Ka
1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununun bul edilmiştir.
39 uncu maddesine merbut (N) işaretli cetvele
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler...
yirmi muallimin daha ilâvesi hakkmda kanun
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei umu
3 — Türkiye Cümhuriyetile Belçika Hükümeti
miye kanununun 39 uncu maddesine merbut (N) arasında aktedilen ikamet mukavelenamesinin tas
işaretli cetvelin (1) numaralı kısmında gösterilen diki hakkında 1/354 numaralı kanun lâyihası ve
(liseler, orta mektepler ve imam, hatip mektepleri- Hariciye encümeni mazbatası fil
le muallim mektepleri) kadrosuna derece, adet ve
maaşları aşağıda gösterilen yirmi muallim daha
REİS — İkinci müzakeresidir.
ilâve edilmiştir:
Hükümetimizle Belçika Hükümeti arasında akit
Derece
Memuriyetin nevi Adet
Maaş
ve imza olunan ikamet mukavelenamesinin
7
Muallim
5
55
tasdiki hakkında kanun
8
»
5
45
MADDE 1 — Hükümetimizle Belçika Hükü
9
»
3
40
meti arasında 30 temmuz 1931 tarihinde Ankarada
12
»
7
25
akit ve imza olunan ikamet mukavelenamesi ka
BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka bul ve tasdik olunmuştur.
bul edilmiştir.
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute bul edilmiştir.
berdir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka teberdir.
bul edilmiştir.
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya bul edilmiştir.
Maliye vekili memurdur.
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
leri Heyeti memurdur.
bul edilmiştir.
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile
bul edilmiştir.
reyinize arzediyorum.
Kanunu tayini esami ile reyinize arzediyprum
efendim.
2 — Pariste imzalanan otomobil seyrüseferine
müteallik beynelmilel mukavelenamenin tasdiki
4 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya Hükümeti
hakkında 1/5 numaralı kanun lâyihası ve, Dahiliye arasında aktedilen itilâfnamenin tasdiki hakkında
ve Hariciye encümenleri mazbataları fil
1/471 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Millî
Müdafaa encümenleri mazbataları [2]
REİS — Kanunun ikinci müzakeresidir efen
dim.
ft.nad.olu sahilleri ile Meis adası arasındaki ada
ve
adacıkların ve Bodrum körfezi karşısındaki
24 nisan 1926 tarihinde Pariste imzalanan oto
adanın
ciheti aidiyeti hakkında İtalya Hükûmemobil seyrüseferine dair beynelmilel mukavele
tile
aktolunan itilâfname hakkında kanun
namenin tasdiki hakkında kanun
MADDE 1 — Anadolu sahilleri ile Meis adası
MADDE 1 — 11 teşrinievvel 1909 tarihli mu
arasındaki
ada ve adacıkların ve Bodrum körfezi
kaveleyi tadilen 24 nisan 1926 tarihinde Pariste
imza olunan « otomobil seyrüseferine dair beynel karşısındaki Kara adanın ciheti aidiyetini tesbit
ve mezkûr ada ve adacıkları ihata eden kara su
milel mukavele » tasvip olunmuştur.
larını tahdit zımnında İtalya Kırallığı ile 4 kâ
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka nunusani 1932 tarihinde Ankarada imza edilmiş
bul edilmiştir.
olan itilâfname kabul ve tasdik edilmiştir.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
ler
Kabul edilmiştir.
teberdir.
fil

Birinci müzakeresi 21 inci inikattadır.
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Yüksek Reisliğe
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
Emlâk ve eytam bankasından istikraz edile
berdir.
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen cek üç milyon lira ile inşa edilecek remsi binalar
hakkındaki bu günkü ruznamede dahil bulunan
ler . . . . Kabul edilmiştir.
lâyihai kanuniyenin Meclisi Alinin kış tatiline
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye girmesinden mukaddem kanuniyet kesbetmemesi
vekili memurdur.
bir inşa mevsiminin geçmesine ve inşaatm bir se
SEÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen ne tehirine sebep olacağından lâyihanın müstace
ler . . . . Kabul edilmiştir.
liyet kararile müzakeresini teklif ve rica ederim
Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile efendim.
reyinize araediyoruın efendim.
Nafıa vekili
Hilmi
5 — Konya ovası sulama idaresinin 1932 senesi
REİS — Teklifi kabul edenler... Etmeyenler...
bütçe kanununun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi
ve mezkûr kanuna bazı maddeler ilâvesi hakkında Kanunun müstaceliyetle müzakeresi kabul edil
1/479 numaralı kanun -lâyihası ve Bütçe encümeni miştir.
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz iste
mazbatası fi]
yen var mı?
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu kanunun
REİS — Efendim, bu kanunun ikinci müzake
ihtiva ettiği mevat zaten yapılmasını millete karşı
residir.
vadettiğimiz bazı vezaifin ifasını teshil olduğun
Konya ovası sulama idaresinin 1932 malî senesi dan dolayı şayanı kabuldür. Yalnız Adliye vekili
arkadaşımızdan, bu inşasına tahsisat istediği bi
bütçe kanununda bazı tadilât icrasına
nalar
hakkında bazı malûmatın verilmesini rica
dair kanun
edeceğim. Kanunun tahrir tarzına göre tahsisatın
MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin yalnız hapishanelere ait olduğu anlaşılryor. Hal
1932 malî senesi bütçe kanununun altıncı maddesi buki programımızın maddei mahsusasmda mev
aşağıda yazılı olduğu gibi tadil edilmiştir:
kuflarla mahpusları ayırmamağa ve hapishaneleri
( Sulama idaresi, umum sulama tesisatının birer ıslah yeri haline getirmeğe çalışacağımızı
ova köylerindeki gayrimuntazam şebekesinin ıs vadetmiştik. Bu vesile ile acaba hapishaneler
lahına ve Beyşehir gölü barajında yapılacak tadi hakkında tutulan tip ve asri binalardan intihap
lâta tahsisen ihtiyaç tahakkuk ettikçe Ziraat ve edilen şekil hangisidir? Alman bu tahsis \t ile
kâletinin tasvibile peyderpey alınıp sarfedilmek kaç yerde kaç hapishane yapılacaktır? Acaba mev
ve beş senede itfa edilmek üzere Maliye vekâleti cut bazı büyük binaların tamiri suretile hapisha
nin kefaletile doksan bin liraya kadar istikraz ak neler vücude getirmek ihtimali de var mıdır? Bun
üne mezundur. )
dan maada Adliye vekâletinin bu gün işgal et
BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... mekte olduğu bina, zannediyorum ki bidayette
Kabul edilmiştir.
Temyiz mahkemesi olarak yapılmıştı ve kanun
mucibince bir Temyiz mahkemesi ve bir de Ad
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu liye binası yapılacağına göre eldeki binanın tasar
teberdir.
ruf edilerek diğer adlî umurda istimali kabildir.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Acaba Temyiz mahkemesini bu binaya koymak
Kabul edilmiştir.
suretile tasarruf edilecek para ile memlekette bir
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya veya daha fazla hapishane yapmak suretile pek
zarurî olan ihtiyacın tatmini yolunda bir tedbir
Maliye, Nafıa ve Ziraat vekilleri memurdur.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... alınmak imkânı var mıdır? Bu noktalar tenvir
edilecek olursa istenilmiş olan paranın tahsis ma
Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesi tayini esamile re halli hakkında tenevvür edeceğimiz için tabiî mü
teşekkir kalırız.
yinize arzedilecektir.
Bu vekâlet binalarının her üçünün bir kanunla
6 — Adliye, İktisat, Nafıa ve Ziraat vekâletle- teklif edildiğine göre insanın aklına bu bina tip
bir
rile Temyiz mahkemesi ve hapisane binaları inşası lerinin bir olacağı ve hatta mecmuunun
hakkında 1/475 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe sakaf altında olacağı gibi bir şey hatıra gelir. Eğer
böyle bir fikir yoksa bile ben kendi hesabıma
encümeni mazbatası [2]
Devlete ait her binanın ayn ayn tipler şeklinde
REİS — Bu kanunun müstaceliyetle müzake tecelli etmesinin husule getirdiği geyribediiliresi hakkında bir teklif vardır, okuyacağız:
ğin önüne geçilmesini bilhassa rica edeceğim.
Yalnız şurasını hatırlatmak istiyorum ki dört tane
fi] Birinci müzakeresi 22 nci inikattadır.
vekâlete tahsis edilecek bu paraların kendi arala
f2] 55 numaralı matbua zaptın sonuna mer rında taksimi hakkında Büyük Millet Meclisinden
buttur.
salâhiyet çıkmazsa yani her vekâlete ne miktar
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masraf verileceği tesbit edilmezse acaba bu vekâ için sarf edeceğiz, kısmen de şimdiki hapishaneler
letler bu parayı aralarında taksim etmekte müş deki izdihamı defetmek için çalışacağız diyerek
külâta uğrarlar mı, uğramazlar mı? bu cihetlerin arzı cevap etmiş oluyorum.
de bize izah edilmesini rica edeceğim.
Programımızdaki hapihanelerle tevkifhanelerin
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında başka birbirinden katiyen ayrılması meselesine de bu su
söz isteyen var mı?
retle mümkün olduğu mertebe muvaffak olaca
ADLÎYE VEKÎLÎ YUSUF KEMAL B. (Si ğız zannediyorum. İzdihamı defedecek olursak bel
nop ) — Bu bir milyon liranın bir kısmı ile, yani ki bazı ağır ceza mahkemelerinin hapishanelerini;
yansı ile yeni bir hapishane yapmak tasavvurun- oraların yalnız tevkifhanesi ve hemen her yerde
dayız. Yeni hapishaneler nizamnamesi tertip edil tevkifhane ile beraber küçük hapisler için hapisha
miştir, Şûrayi devlete takdim edilmek üezeredir. ne haline koyacağız ki, o zaman bu hapishanelerin
Onunla yeni hapis usulünü tatbik etmeye çalışa vasfı galibi hapishane olmaktan ziyade tevkifhane
cağız. Doğrudan doğruya başka memleketlerde olacaktır. Hapishaneler hakkında emrettikleri ci
tatbik edilen hücre usulünün memleketimizde tat- hetler zannederim ki bu idi.
bikına memleketimizin serveti itibarile imkân yok
REFÎK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Evet efen
tur demezsem de pek güç olacaktır, Bu bir
dim.
İkincisi, zaten bugün o usule şiddetle taraftar
ADLÎYE V. YUSUF KEMAL B. ( Devamla )
olan memleketlerde de bu usul terkedilerek mah — Yeni hapishanenin yeri henüz tayin edilme
kûmları bir arada yatırmak usulüne doğru gidil miştir. Müsaade buyurursanız bunu Hükümetçe
mekte olduğu için biz de bu usulü kabul edeceğiz. tayin edelim.
Yeni hapishane memleketimiz için bir model ola
AHMET HAMDÎ B. ( Yozgat) — Yozgat mercaktır. Bundan sonra yapılacak hapishanelerimize kezî bir yerdir.
ve bundan sonra mahkûmlara tatbik edilecek usui
ADLÎYE V. YUSUF KEMAL B. ( Devamla )
hakkında onun bir model olmasına çalışacağız. — Efendim, yeni hapishanede mecburî çalışma
Binaenaleyh Meclisi Âlice kabul buyurulacak usulünü tatbik edeceğiz. Mecburî çalışma usu
olursa verilecek bu tahsisatın bir kısmı ile yeni lünde bazı muamelât olacaktır. Başka memleket
liğe doğru gideceğiz. Bu yeniliğe doğru gitmek lerde şimdiye kadar gördüğümüz şekillere göre
yolu zaten yalnız programımızda değil ceza ka değil, memleketimizin ihtiyacına, aklüselimin ka
nununda da vaktile gösterilmiştir, o yola gitmek bulüne göre ve mümkün olduğu mertebe istihlâk
lüzumu kabul edilmiştir. Ceza kanununda kabul merkezine yakın bir yerde olmalıdır. îstihlâk
edilen hapishane sistemi malûmu âliniz olan ha merkezine yakın değilse, istihlâk merkezlerine
pishanelerimizin şekli hazırından dolayı şimdi tat hapishaneden çıkacak eşyanın kolayca sevkedilebik edilememektedir. O sistemi tamamile tatbik ceği bir yerde olmalıdır.
edeceğiz demiyorum, çünkü onu da tadil edeceğiz.
Sonra binayı yapacağız. Binayı yaparken
O sistem hücre usulüdür. Ceza kanunu mahpus şüphesiz azamî tasarrufa riayet edeceğiz. Vakıa
ları gündüzleri de hücrelerde tutmak, bir bu doğrudan doğruya bizi alâkadar etmez, o,
kısmını gündüz, bir kısmını hem gündüz hem Maliye vekâletine ait bir meseledir. Fakat şüp
gece bir kısmım da gece hücrelerde tutmak hesiz tabiî malzemeden mümkün mertebe çok isti
usulünü vazetmiştir. Şöyle hulâsa edebilirim İd fade edilecek bir yerde yapacağız. Yani müm
memleketimizin hapishanelerinin hepsini yenileş kün mertebe bize çok ucuz çıkacak bir yerde ya
tirmek lâzımgelir. Fakat bu yavaş yavaş ola pacağız. Sonra yeni sistem bir hapishane olduğu
caktır ve yavaş yavaş yeni hapishaneler yapılın için mahkûmların diğer yerlerden mümkün oldu
caya kadar memleket hapishanelerindeki bu gün ğu mertebe kolay sevkedilecek bir yerde yapaca
kü izdihamı da kaldırmak lazımdır. Onun için ğız. Muhtelif sebepler var ki bu sebeplerin hep
kabul buyurulursa verilecek paranın kısmı diğeri- sini nazan itibara alarak müsait bir yer intihap
le de bu izdihamı kaldırmağa çalışacağız. Bu iz edeceğiz.
dihamı kaldırmak için de yeniden eski usulde
Temyiz binasına gelince arkadaşlar: Evet
binalar yapmak yoluna gitmeyeceğiz. Memleketi şimdiki AdIİ3Te vekâletinin oturduğu bina Temyiz
mizin bazı yerlerinde mevcut ya hapishane yapıl binası olarak yapılmıştır. Fakat Türkiye Cumhuri
mak için başlanmış veya kışla, mektep gibi vak yetinin temyiz mahkemesinin daha iyi, dana me
tile başlanmış terkedilmiş veya eskiden her hangi habet verici ve bu millete daha lâyik bir binada
bir surette kalmış binalardan istifadeye çalışa oturmasını zannederim arzu buyurursunuz.
cağız. Bu suretle bazı yerlerde edineceğimiz bina
SÜLEYMAN SIRRI B, ( Yozgat) — O halde
ların bize 4000, 4500, 5000 kişilik yer vereceğini kalenin ortası tam temyiz mahkemesinin yeridir,
ümit ediyoruz. Edirnede yanık kışlayı tamir mehabetli. (Handeler).
edeceğiz, ediyoruz demektir. Bir kaç gün içinde
ADLÎYE VEKÎLÎ YUSUF KEMAL B. (De
ihalesini yapacağız. Oradan da bir miktar yer
vamla
) — Yerden bahsetmiyorum rica ederim.
edineceğiz. 2000 kişi kadar... Bu suretle muhterem
Refik Şevket Beyefendinin suallerinin birinci kıs Yerden bahsetmiyorum.
Takdim etmek üzere bulunduğumuz mahkeme
mına, bu parayı kısmen yeni hapishane yapmak
lerin teşkili kanunu bu sene kabul edildiği takdir-
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de orada zaten Temyiz mahkemesinin Hükümet
merkezinde olacağına dair sarahat vardır. Bina
enaleyh temyizin buraya gelmesi için bu binanın
yapılmasını beklemeyeceğiz ve şimdiki vekâletin
işgal ettiği binayi Temyiz mahkemesine vereceğiz.
Şimdi orada bulunan ankara mahkemelerini kira
ile bulduğumuz başka binalara çıkarmağı düşü
nüyoruz. Temyiz mahkemesi şimdilik şimdiki Ad
liye vekâleti binasında - ki esasen temyiz binası
olarak yapılmıştır - bulunacaktır. Temyiz binası
yapıldıktan sonra Ankara mahkemelerinin nasıl
olsa bir binaya ihtiyacı vardır. Münasip görülürse
o binayı da ankara mahkemelerine vereceğiz.
Esasen şimdi bile Ankara mahkemelerinin bir
kısmı kira ile tutulmuş binalarda çalışıyorlar. Bu
suretle hepsi bir araya toplanmış olacaktır. Ta
savvur budur.
RASIHB. (Antalya) — Bu bina Temyiz mah
kemesi ile beraber Ankara mahkemelerini de isti
ap edemez mi?
ADLÎYE VEKlLÎ YUSUF KEMAL B. — Al
mıyor. Hattâ vekâletin odaya olan ihtiyacı tem
yizden daha az olduğu halde bu bina, vekâletle
beraber Ankara mahkemelerini almıyor. Onun
için eski Adliye vekâleti olan binayı da isticar
ettik Ankara mahkemelerinin bir kısmı orada ça
lışmaktadır. Tasavvurumuz budur arkadaşlar.
ŞÜKRÜ B. ( Bolu ) — Efendim, memleket*
miz hapishanelerinin hepsinin yenileştirilmesi
lâzımgeldiği yolunda bir beyanatta bulundular.
Düzcede, 90 bin nüfusu olan bu kasabada bir ha
pishane vardır. Burası bir maktelden başka bir
şey değildir. Harekâtı milliye zamanında kendim
de orada yattım. İnsaniyete, merhamete, insafa
lâyik olmayacak derecede fena bir şekildedir
Tepesinden yağan yağmur dibini buluyor. Acabü.
hapishaneler tahsisatından böyle çok mübrem biı
ihtiyaç karşısında bulunan büyük kaza!aranızdaki
hapishanelerin tamiri için bir şey ayrılmaya
cak mı?
ADLÎYE VEKÎLÎ YUSUF KEMAL B. ( Si
nop ) — Zannediyorum, Şükrü Beyefendinin ta
lepleri gibi taleplerde bulunacak aramızda daha bir
çok arkadaşlar vardır. (Çok, çok sesleri). Zaten
bundan mesul olan Adliye vekâletinin vicdanı üze
rindeki en ağır yüklerden birisi, hapishanelerimi
zin şimdiki halidir. Onları bu halden kurtarmak
için vekâlet çalışıyor ve çalışacaktır. Şükrü Beye
fendinin bahsettiği yeri değil daha başka yerle
ri de nazarı dikkate alacaktır. Bu suretle mahsus
tahsis edilen bir milyon liradan maada tamir
için de alelade bütçemizde bir para alacağız. Mun
hasmın Düzceyi değil, sair yerleri de nazarı dik
kate alacağız.
REŞİT B. (Gazi Antep) — Mahkemei temyizin
şimdiki Adliye vekâleti binasında oturacağını
söylediniz. Adliye vekâleti nerede oturacaktır?
Vekâlet binası yapıldıktan sonra mı Mahkemei
temyiz buraya gelecektir? Evvelce Millî Müdafaa
vekâletinin işgal ettiği şimdiki Sanayi mektebine
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yerleştirilse daha iyi olmaz mı? O mektebin esasen
100 kadar talebesi vardır. Mekteple bir arada otu
rabilir. Evvelce Müdafaai Milliye vekâleti de öyle
yapmıştı.
ADLÎYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. ( Si
nop ) — Efendim, maruzatınım vazıh olmasına ça
lıştım, amma demek ki arzedememişim. Temyiz
mahkemesinin Hükümet merkezinde bulunmasına
dair olan maddei kanuniye mevkii meriyete girer
girmez Temyiz mahkemesi buraya gelecektir. Tem
yiz mahkemesi için bina yapılması ve bitmesi bek
lenmeyecektir. Şimdiki Adliye vekâleti ve Ankara
mahkemeleri, oturdukları binadan çıkarak kira ile
bina tutacaklardır. Adliye vekâleti için bina yapı
lırsa vekâlet oraya geçer. Diğer mahkemeler yine
kirada kalır. Temyiz binası bittikten sonra Temyiz
mahkemeleri de yeni binalarına geçer ve Ankara
mahkemeleri yine şimdiki binalarına gelirler.
Başta söylemekliğim lâzım iken unuttuğum
bir şey vardır. Başka bir şey teklif ederken arzedecektim. O da encümenin, mazbatasında ha
pishaneler için gösterdiği büyük teveccühten do
layı - ki ümit ederim Meclisi Âli de buna iştirak
edecektir - hapishanelerden mesul olan vekil sıfatile encümene arzı şükran etmektir.
REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında
başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bazı vekâlet binalarile Temyiz mahkemesi ve hapisane binalarının inşasına dair kanun
MADDE 1 — îki milyon liraya kadar olan kıs
mı Adliye, Nafıa, İktisat ve Ziraat vekâletleri bi
nalarile Temyiz mahkemesi binasının inşasına ve
en az bir milyon lirası da hapisane binalarının in
şasına tahsis edilmek ve azamî on sene zarfında
tediye edilmek üzere üç milyon liraya kadar taahhüdat icrasına Maliye vekili mezundur.
ABDÜLMUTTALİP B. ( Malatya ) — Bu mad
dede Maarif vekâletinin ismi yoktur. Maarif ve
kâleti Ankarada ilk kurulduğu günden beri bir
mektep binasını işgal etmektedir. Vekâlet binaları
yapmağı düşündüğümüz şu sırada bendenizce Ma
arif vekâleti için yapılacak binayi başa koymak
ve şimdiki binayi vilâyet idarei hususiyesine iade
etmek lâzımdır. Bendeniz vereceğim bir takrirle
maddede ufak bir tadil teklif ediyorum. Müdde
tin 12 seneye ve borç miktarının da üç milyon
liradan 3,5 milyon liraya iblâğım istiyorum.
ŞÜKRÜ B. ( Bolu ) — Maliye vekâletinin de
mütaleasını dinleyelim.
Yüksek Reisliğe
Kanunda yazılı vekâletler binaları arasında
taahhüt müddetinin 12 yıla çıkarılması suretile
yarım milyon daha ilâvesini ve Maarif vekâleti
binasının da yapılmasına karar verilmesini teklif
eyleriz.
Afyon Karahisar Zonguldak Afyon Karahisar
Ruşen Eşref
Rifat
Haydar
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Adana
Malatya
Kocaeli
Zonguldak
A. Münif Muttalip ibrahim Süreyya Halil
İstanbul
Urfa Zonguldak Erzurum
Akçuraoğlu Yusuf Refet Celâl Sahir NafiAtuf
Ankara
Gazi Antep
Kırşehir
Samsun
Eşref
Reşit
Serdar Ahmet Âsim
Kastamonu Krklareli Diyarbekir Anraka
H. Hilmi
Dr. Fuat
Zülfü
Muslihittin
Aksaray
Konya
Aydın
Ordu
Rıza
Hamdi
Tahsin
A. Şevket
Elâziz
Çankırı
Aksaray
A. Saffet
Ziya
B. Atalay
REÎS — Takriri nazarı itibara alanlar... Almayanlar... Takrir nazarı itibara alınmıştır.
Maddeyi ona göre yazılmak için encümene
veriyoruz.
BÜTÇE E. M. M. KEMAL ZAÎM B. (Konya)
— Bu şekilde okunsun efendim.
REİS — Hayır bu şekilde okunmak olmaz.
Madde ne şekilde olacaktır, bunu encümen tesbit
eder, bu suretle reye konur. Encümen çabucak
şekli tesbit etsin efendim.
Madde şu şekli aldı efendim:
Bazı vekâlet binalarile Temyiz mahkemesi ve
hapishane binalarının inşasına dair kanun
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MADDE 1 — îki buçuk milyon liraya kadar
olan kısmı, Adliye, Nafıa, iktisat, Maarif ve
Ziraat vekâletleri binalarile Temyiz mahkemesi
binasının inşasına ve en az bir milyon lirası da
hapishane binalarının inşasına tahsis edilmek ve
azamî 12 sene sarfında tediye edilmek üzere üç bu
çuk milyon liraya kadar taahhüdat icrasına Mali
ye vekili mezundur.
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Vekâlet binalarmdaki ta
ahhüdün 12 sene olması arzu ve teklif ediliyor.
Buna göre hapishaneler de 12 sene zarfında mı ya
pılacaktır? (Hayır sesleri). (Madde reye konulsun
sesleri).
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Madde tadil ve ilâvelerile beraber kabul
edilmiştir.
MADDE 2 — Birinci maddede yazılı taahhüdatın Emlâk bankasından yapılacak istikrazla teminine Ve bu istikrazın itfası için on iki sene müddet
le mezkûr bankanın Hazineye ait temettülerüıin
karşılık ittihazına Maliye vekili mezundur.
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir.
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MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir.
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya
Maliye vekili memurdur.
ADLİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. ( Si
nop ) — Reis Pş. Hz. maddeye hapishaneler itibarile Adliye vekâletinin de ilâve edilmesi belki faideli olur. Bu sebeple Maliye vekilinin yanma Adlile vekili de ilâve edilsin.
REÎS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler . . .
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini tayini esamile re
yinize arzediyorum.
7 — 1240 numaralı kanuna göre yapılmış olan
binalara ait dahilî tesisat ile bu binaların fennî
tesisatı için gelecek seneye süren mukavele aktine
salâhiyet verilmesi hakkında 1/476 numaralı kanun
lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe
encümenleri mazbataları fil
SIHHAT VE İç. M. VEKlLt Dr. REFlK B. (İs
tanbul) — Efendim, mukaveleler aktedilmek üze
redir. Kanunun müstaceliyetle müzakeresini rica
edeceğim.
REÎS — Sıhhiye vekili Dr. Refik Bey kanunun
müstaceliyetle müzakeresini teklif ediyorlar. Bu
teklifi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul
edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesi hakkında
söz isteyen var mı?
REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Reis Paşa
Hazretleri müsaade buyurulursa.
REÎS ~ Buyurun.
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim,
1240 numaralı kanunu okudum. Orada Hudut ve
cahiller sıhhat umum müdürlüğünün bütçesinden
varidat fazlası olarak ihtiyat akçesinden ancak
(250 000) lira karşılık gösterileceği söyleniyor.
Halbuki 33, 34 senelerinde sarfedileceğinden bu
para okadar tutmaz, buradaki para 1 600 000 lira
olduğuna göre eski kanun ile yeni kanun arasında
bir tezat vardır. Lütfen bunu izah buyursunlar.
SIHHAT VE I. M. VEKİLİ Dr. REFlK B.
(İstanbul) — Efendim, malûmu âliniz, Ankara
numune hastanesi, hıfzıssıhha müessesesi; hıfzıssıhha mektebi laboratuarlarının inşası için bun
dan evvel 1240 numaralı kanun ile mezuniyet ve
rilmişti. Yeniden, iki milyon liraya zamimeten250
bin liraya kadar inşaat için Meclisi Âli tarafından
müsaade verildi. Bu verilen paralarla sırf yapı
lan binaların tesisatı fenniye ve tesisatı sıhhiyesi
ikmal edilecektir. Ankara numune hastanesinin
büyük paviyonunun tesisatı (530) bin liraya ihale
edilmiştir.

MADDE 3 — İkinci maddede yazılı temettülerden her sene taksitleri için mahsup edilecek mik
tarlar bir taraftan varidat bütçesinde tertibi mah
susuna irat ve diğer taraftan Maliye bütçesinin
irat getirmeyen inşaat tertibine tahsisat kaydo
lunur.
Fi 1 59 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
RElS — Kabul edenler ... Etmeyenler . . . Ka
bul edilmitir.
tur.
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Hıfzıssıhha mektebi ile hıfsıssıhha müessesesi
de (605) bin liraya ihale edilmiştir. Bu kanundan
maksat bu masraf.an yapmak için salâhiyet ver
mekten ibarettir. 032 bütçesinden 33, 34 senelerine
sari olmak üzere 1 600 000 liraya kadar sarfiyat
yapılması için müs-iadenizi. istirham ettik.
Bunun bir kısmını hudut sıhhiyesinin mevcut
ihtiyat akçesinden ve senelik fazlai varidatından
sarfedeceğimiz gibi bir taraftan da bize kıymetli
yardımlar ifa eden Rokfeller müessesesinin bize
ayırdığı paradan sarfedeceğiz. Binaenaleyh üç
sene zarfında bunların yapılmasına gayret edece
ğiz ve kâfi gelecektir.
REÎS — Kanunun heyeti umumiyeci hakkında
başka söz isteyen var mı?
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir.
1240 numaralı kanun mucibince yapılmış olan
binalara ait tesisat hakkında kanun
MADDE 1 — 1240 numaralı kanun mucibince
inşa edilmiş olan binalara ait muhtelif dahilî te
sisat ile bu binaların bilûmum fennî tesisat ve le
vazımına tahsis edilmek ve Hudut ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğü bütçesinin varidat fazlası
karşılık olarak gösterilmek üzere 1 600 000 liraya
kadar taahhüde girmeğe ve hükmü 1933 ve 1934
senelerine şamil mukaveleler aktine Sıhhat ve içti
maî muavenet vekili mezundur.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir.
MADDE 3 — Bıı kanunun icrasına Sıhhat ve
içtimaî muavenet vekili memurdur.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el
kaldırsınlar. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
8 — Hususî idareler bütçesinden maaş alan
muallim ve memurların tekaütlükleri hakkında
1/417 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Ma
arif ve Maliye encümenleri mazbataları fil
MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. ( Aydvn ) — Hususî bütçelerin tanzimine taallûku hasebile müstaoelen müzakeresine karar verilmesini
istirham ederim.
REFİK ŞEVKET B, (Manisa ) — Paşa Haz
retleri, usule dair arzedecoğim.
Arkadaşlar, 1929 veya 30 da çıkardığımız te
fi 7 60 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur.
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kaüt kanununun bir maddesinde hususî bütçeler
den maaş alanların tekaütlükleri hakkında ayn
bir kanun yapılacağı yazılıdır. İki senedenberi mü
temadiyen Mecliste buna müteallik her mesele mevzubahs olduğunda bu kanunun bu maddesile alâka
dar olan vatandaşların, memurların hukukunu mu
hafaza için böyle bir kanun getirmesi hususunda
Meclisi Âli, Hükümeti o kadar teşvik ve teşci
etti ki hakikaten şimdi şayanı dikkat bir kanun
çeldi. Üç senelik bir intizar yaşatan bu kanun
geldiği zamanda üzerinde henüz meşgul olmadığı
nız bu işin mevzuu, üç senedenberi tatbik edilme
miş olmasının gösterdiği mana Meclisi mütema
diyen alâkadar etmesi itibarile ifade ettiği mana
noktasından çok mühimdir. Binaenaleyh bu kadar
memuru, bu kadar muallimi ve daha bilmem bu ka
dar - af finizi istirham ederim, daha tamamen tetkik
edemedim - ve yekûnu çok ehemmiyetli olan menurlann hukukuna taallûk eden bu meselenin benv'ienizce tetkike çok değeri vardır. Dahiliye encüme'• indeki arkadaşlarımız ve diğer arkadaşlar Hü
kümetin uzun boylu tetkikatı ile, komisyonlar
teşkil ederek tetkikatile huzuru âlinize arzettiği
bu meseleyi bir millet vekili olmak itibarile ta
hammül ettiğimiz vazifeyi yapmak, yerine getir
mek ve rey vermek için bendeniz Heyeti muhteremenin bu kanunun gelecek içtimalarm birine ta
lik edilmesini rica ediyorum.
MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Üç sene da
ha sürer.
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Meclise ge
lip üç sene süren kanun yoktur. Bu meclisin faali
yetini inkâr gibi bir şey olur. Bu lâyiha perşem
be günü tevzi edilmiştir. Bu gün cumartesi, ben
kendi kanaatimi süylüyorum. Heyeti muhtere
me tabiî hâkimdir. Daha biraz talikında hukuk
esbabının faydaları vardır.
MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. (Ay
dın) — Bu kanun üzerinde alâkadar Hükümet dai
relerince iki sene çalışılmıştır ve Büyük Mecli
sin encümenlerinde dikkatle itina ile uzun uzadıya çalışılmıştır, işlenmiştir. Kanun, emin olabi
lirsiniz ki bütün noktai nazarlardan tekemmül
etmiş ve memlekette 15 000 muallimin, bütün hu
susî idare memurlarının yıllardanberi bekledikleri
emniyete kavuşturabilecek bir hale gelmiştir. Hu
susî idare bütçelerinin tanziminden evvel taham
mül edeceği külfetler nazarı dikkate alınıp me
selenin bir yıl daha gecikmemesi için bu tatil
gününde muallimlerinize bir kıymetli hediye ola
rak müstaceliyet kararını lütfetmenizi rica ede
rim (Muvafık sesleri).
REÎS — Bu lâyihanın müstacelen müzakeresini
kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Müstaceli
yetle müzakeresi demek derhal müzakeresi demek
değildir. Bir defaya mahsustur demektir. Ben te
hiri müzakeresini talep ediyorum.
REİS — Esbabı mucibe olarak Vekil beyefen
dinin zikrettikleri sebep tehiri müzakeresi değil
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bilâkis derhal müzakeresi talebidir. Maamafih tah ahkâmın bunlar için de varit olacağı yazılmıştır.
Binaenaleyh böyle mufassal bir unvana hacet yok
riren bir teklif verirseniz reye koyarım.
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Tahrirî tale tur.
Eğer muhakkak bu ipka edilecekse tabirler yi
bim vardır.
ne
kesiktir.
Deniliyor ki ( muallimlerin tekaüt,
MAARİF VEKİLİ Dr. ESŞÎT GALİP B. (Av
dın) — Zaten müzakere sırası gelmiş olduğu için yetim ve dullarına verilecek maaş hakkında) bu
bendeniz tercihan müzakeresini arzetmedim. Fa tutmuyor, eksik bir ibaredir. O vakit âzımgelir ki
kat eğer usul icabı olarak tercihan müzakeresini ( muallimlerin tekaüt maaşlarile yetim ve dulla
de ileri sürmek lâzımgeliyorsa onu da rica ederim. rına verilecek maaş hakkında kanundur) densin.
Bu da çok uzun gidecektir. Buna bendenizce lü
Yüksek Reisliğe
zum yoktur. (Doğru sesleri). Onun için taksir et
Hususî idareler bütçelerinden maaş alan mual meli ( Hususî idarelerden maaş alan muallim ve
limler ve memurların tekaütlükleri hakkındaki ka memurların tekaüt kanunu) demelidir.
nunun çok ehemmiyetli tetkika muhtaç görülmesi
Kanunun esası hakkında söylenecek söz bittabi
ve halbuki tevzi tarihi ile müzakere tarihi arasın yalnız tasvipten ibarettir. Meclise hemen üç sene
daki zaman bu tetkikatın ifasına kâfi gelmeyeceği den beri terettüp eden bir vazifeyi ifaya delâlet
sebebile müzakeresinin talikini teklif ederim.
ettiği için Hükümete ve bilhassa Maarif vekili be
ye teşekkür ederim. İntihap dairelerimizde mual
Manisa
lim arkadaşlarımızla her karşılaştığımız vakit bu
Refik Şevket
yüzden bize ancak sıkılmak düşüyordu. Bizden bu
REİS — Müzakerenin taliki teklif ediliyor mahcubiyeti kaldırdığı için bilhassa teşekkür ede
(Ret sesleri).
rim. Yalnıs Meralar hakkında kendimce bazı müTeklifi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Talik ! talealar serdedeceğim. Zannederim ki varit görületeklifi kabul edilmemiştir.
i çektir. Bunlann yeri belki maddelerdir, fakat heSÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgat) — Efendim, I yeti umumiyeye şamildir. Sonraya kalırsa belki kalâyihayı okuyacak kadar vakit bulamadığım için ! rışabilir.
bir sual sormağa mecbur oldum.
Bir defa müşterek bir tekaüt sandığı tesisi...
Memurlardan bahsediliyor, bunlar yalnız ma I Bendenizce buna mecburiyet yoktur. Maksat
arif memurları mıdır, yoksa idarei hususiyeye ait memur ve muallimlerin tekaüt hakkının kabulü
bilcümle memurlar mıdır?
dür. Her vilâyetin hususî bütçesi bunu temine kâ
REİS — Kanunlar tevziden kırk sekiz saat fidir. Zaten biliyoruz ki hususî idareler buhran
sonra müzakere edilir ve bu müddet zarfında oku dolayısile büyük bir sıkıntı geçirmektedirler. Pa
nur. Nizamname bu kadar vakit vermiştir. Bina ralarının bir cüzünü bir zerresini bile feda edecek
enaleyh okunmuş addediyoruz.
vaziyette değildirler. Şimdi kendilerine tekaüt yü
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, kü tahmil ediliyor. Bu yükün umumî bütçemizde
dün cuma idi, yeni geldik.
ne kadar ağırlık teşkil ettiğini biliyoruz. Buna,
REÎS — Cuma günü de okunur. Nizamname inzimam edecek tekaüt sandığı teşkilâtı masrafını
neden ilâve edelim. Bu masraf varidatın bir kısmı
cumayı istisna etmiyor.
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, ben nı beledecektir. Bunları doğrudan doğruya mual
bu kanunun evvelâ unvanına dokunacağım. Un limlerin, memurların tekaüt maaşlarına tahsis et
vanında fazla söz vardır. Ezcümle « dullar » sö mek bendenizce daha doğrudur.
zünün yazılmasına hacet yoktur. Çünkü kanunda
Sonra ikincisi; haleti ruhiyeyi de nazarı dikka
diyor ki: (Memur ve muallimlerin tekaüt, yetim te almak lâzımgelir mi bilmem? Böyle müşterek
ve dullarına verilecek maaş hakkında kanun). Bu bir sandık teşkil edilince her vilâyet kendi memur
şeye lüzum yoktur. Çünkü bu sözü koyacak olur larını mehmaemken yenilemek, tazelemek için
sak 1683 numaralı kanunun 48 inci maddesinde bir heves hâsıl edebilir. Çünkü onun yüzünden
yetimlerin tasnifinde derecelerin gösterilmesinde yalnız kendisi mesul değildir. Yük diğer vilâyetle
« babaya ve zevce eğer muhtaç ise maaş verilir » re de teşmil edilecektir. Gerçi bazı noktalar var
diyor. Binaenaleyh (dul) sözünü koymamak lâ dır ki kanunidir. Fakat gene biliriz ki memurin
zımdır. Hem dul tabiri; çocukları, dul ana ve kız kanununun 77 inci maddesi mucibince vilâyetlere
ları ihtiva etmektedir. Hem de fazla olarak muh yerilmiş bazı haklar vardır. Az çok hoşuna git
taç olan babaya, muhtaç olan zevce de şamil meyen bir memuru yenilemeği tercih edecektir.
dir. Binaenaleyh bu tabirin buraya dercedilme- Binaenaleyh kendilerini fazla masrafa sevketmeye
mesi lâzımdır. Bu iş için asıl kanun (Askerî ve hacet yoktur. Çünkü verecekleri % 2 veya % 4
mülkî tekaüt kanunudur). O kanunun unvanında tür. O para umumî bir masraftan çıkacaktır. Bi
ayrıca dullardan, yetimlerden bahsedilmiyor. Bi naenaleyh böyle tekaüt maaşı fazlalatılmak dolayı
naenaleyh biz burada « hususî idarelerden maaş sile hem de teşkilâta verilecek para dolayısile bu
alan memur ve muallimlerin tekaüt kanunu » der na lüzum yoktur. Bütün vilâyetler, muamelâtım Zi
sek kâfidir. Zaten bu kanun muhteviyatında, bir raat bankasile yapıyorlar. Ziraat bankasında ka
maddede mülkiye memurlarına ait olan bilcümle lacak paradan faiz hesap edilecekmiş. Zaten oraya
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mevdu olan paraların faizi yürümektedir. Binaen
aleyh müşterek tekaüt sandığı teşkiline bendenizce
hacet yoktur.
îkinci noktaya gelince, bu % 2 nisbetinin ne
esa-stan tevellüt ettiğini bendeniz anlayamadım.
Esbabı mucibe mazbatalarında da bunu gösterir
hiç bir şey yoktur. Halbuki biz umumî bütçeyi na
zarı itibara alırsak bu % 2 nisbetinin pek az oldu
ğu yeknazarda anlaşılabilir. Onun için bendenizce
c
/( 2 nisbeti bu kanunun tatbikini tavik değilse bi
le teşviş edecektir. Bu nisbet Heyeti Vekile k a r a n
ile tezyit edilecektir. Fakat böyle lortası muamelâ
tın ne kadar uzun sürdüğü bizce malûmdur. Bu şe
kilde nisbetler yükseltilecektir. Ashabı maaş vaktü
zamanile naili hak olamayacaktır.
% 2 yi neden istintaç ettiğim cihetine gelince:
umumî bütçeye bakın. Geçen sene tekaüt maaşatı
asıl maaşatınıısm yüzde 28 ni tutmuştur. Bu nisbete baliğ olan bir miktar burada yüzde 2 ile nasıl te
lâfi olunabilir? Hatta maaşatın yüzde 28 i, eğer
bunda tereddüt ediliyorsa arzedeyim. Gecen
seneki maaşat yekûnu GO milyondu. BU:R.I:.I] 17
milyonu tekaüt maaşatını teşkil ediyordu ki tam
yüzde 28 tutar. Hatta 1931 senesinde tahminat ile
tahakkukat arasında 5.5 milyon kadar bir fark ol
muştur ki butumla bu nisbet yüzde 23 a baliğ ol
muştur. Acaba ne suretle hususî bütçelerden yüzde
2 ile tekaüt maaşatı verilebilecektir?. Binaenaleyh
bu miktarın mütemadiyen tezyidi lâzımgelecektir.
Buna nazaran ben diyorum k i ; tekaüt sandığı tesis
etmezsek her vilâyta bütçesini tekaüt müstehiklerine göre tanzim edebilecektir. Bu suretle hem
yüzds iki nisbeti bertaraf ediiecek hem de evvelce
arzettiğim gibi bu tekaüt sandığının tesisi ve teş
kiline verilecek para heder edilmiş olmayacaktır.
Bilâkis bu para ashabı istihkakın talebine masruf
olacaktır, maruzatım bundan ibarettir.
MAAEİF VEKÎLÎ Dr. REŞİT GALİP B. —
Muhterem arkadaşımızın başlıca endişesi bu teka
üt kanunu dolayısile büyük teşkilâtlar yapılarak
vilâyetlerin sırtına yeni yükler yükletmek ve ağır
masraflara kapı açmak yoluna gidileceği tarzında
dır. Halbuki bunun için yapılacak hiç bir teşkilât
yoktur.
Yapılacak şey vilâyetlerin ayrı ayrı kendi te
kaüt işleri için yapacakları teşkilât yerine, Ziraat
bankaları şubelerini bu iş için veznedar gibi kul
lanmak ve merkezde Dahiliye ve Maarif vekâ
letlerinden ayrılmış bir kaç kişilik bir heyetle
muameleyi tetkik ve murakabe etmekten ibarettir.
Binaenaleyh iki masraf değildir. Küçük teşkilât
ve az masraf esası güdülmektedir. Vilâyetlerin
ayrı ayrı bütün tekaüt işlerini takip edebilmeleri
son derece müşkül ve onlar için ağır bir iştir.
Cüzdanların takibi, yetimlerin, dulların takibi,
hayatlarının daimî surette takip ve tahkiki, kesi
lecek maaş ve sam müddetlerinin takip ve tahkiki
için merkezde küçük bir sandık idare heyeti hulunmasr, lâzımdır, muamelâtın intizamını temin
noktasından zarurîdir.
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Arkadaşımızın bir endişesi de % 2 nisbetinin
bu işe kifayet edememesi noktasıdır. % 2 nisbeti
gerek Maarif vekâletinde münferiden, gerek Ma
liye vekâletile müştereken yapılan tetkikat neti
cesinde tayin edilmiş bir nisbettir. Temin oluna
bilir ki; bu nisbet usun zamanlar için vilâyetlere
daha fazla yük tahmil etmeksizin kifayet ede
cektir. Umumî bütçeden maaş alan mütekaitlerin,
umumî bütçeye verdikleri % 28 ıüsbetinden bah
sediyorlar. Malûmu âlinizdir ki umumi bütçeden
maaş alan mütekaitler 40 - 50 seneden beri Dev
let hizmetinde bulunmuş olanlar ve büyük bir
kısmı da imparatorluk zamanından devredilmiş bu
lunanlardır. Halbuki bu kanun ancak bundan sonra
tekaüde sevkedilecek - Hükümet lâyihasında göste
rilmiş oldn?" u üzere - mülkî ve askerî tekaüt kanu
nunun çıkmış olduğu zamandan bu zamana kadar,
eğer tasvibinize iktiran ederse tekaüt edilmiş olan
ların tekaütlük parasını ve masrafını istihdaf
ediyor. Demek ki bu nisbet. ancak önümüzdeki
zamanlar için tekaüde sevkedilecek hususî idare
memurlarının masrafını karşılayacak bir yekûn
nisbetidir.
Biliyorsunuz k i ;
muallimlerimizin % 90 i,
gayet gene unsurlar, sizin devrinizde yetişmiş genç
muallimlerdir. 12 yaşında ilk mektepten 17 - 18
yaşında muallim mektebinden çıkarlar. Demin ar
zettiğim gibi bu gün bunların % 90 i 20 - 25 yaş
arasında bulunmaktadır. Her sene bin muallim
çıkmaktadır ve söylediğim gibi bunlar 17 - 18
yaş arasında çıkmaktadır. Demek ki, % 2 nisbeti
bunların tekaütlük yaşına girecekleri 20 - 25 sene
lik zaman için kifayet ettikten başka, müterakim
yekûn yapmak ihtimali dahi çok kuvvetlidir. Her
halde nisbet, ihtiyaca kâfidir. Yapılmış olan he
saplar, bunun hakkında müsterih bir ruh taşıma
mıza müsait olacak şekildedir. O halde bu endişe
dahi varit değildir. Bu kifayet edecek olan yüzde
ikiyi sekize, dokuca, ona iblâğ edipte vilâyetleri
dar bütçelerinden beyhude yere para ayırmağa
sevketmek doğru değildir.
REİS — İsmet Bey, kanun hakkında encüme
nin bir mütaleası var mı?
ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Bir hususu arzetmeme müsaadelerini rica ediyorum. Bir ibare dü
şüklüğü vardır, onu formüle edeyim:
« Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan me
mur ve muallimlerin tekaütlükleri ve bunların ye
tim ve dullarına verilecek maaş hakkında kanun
lâyihası » Böyle dersek ibare düşüklüğü zail olmuş
olur. Emir buyurulursa bu hususta bir de takrir
vereyim.
İSMET B. (Çorum) — Efendim, bendeniz Ma
liye encümeninde bulunmuyorum. Maamafih Şük
rü Beyefendinin dedikleri doğrudur. Maksat seriâvha tashihinden ibarettir.
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim,
(dullar) tabiri tasrih edilince muhtaç bir baba
maaş alabilecek mi? yoksa alamayacak mı? Bunun
da tasrihi lâzımgelir.
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ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, eğer te
kaüt kanununda hakkı varsa tabiî alacaktır.
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — O halde dul
tabirine lüzum yoktur.
MÜKEEREM B. (İsparta) — Efendim, bu ka
nunda da askerî ve mülkî tekaüt kanununun hü
kümleri cari olacağı yazılıdır. Binaenaleyh kanun
da dullardan bahsetmeğe lüzum yoktur. Bendenizce serlâvha şu şekilde olmalı:
« Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan me
mur ve muallimlerin tekaüt maaşları hakkında ka
nun lâyihası » ve metin de buna göre tashih edil
melidir (Çok güzel sesleri).
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaşlar,
bu az ve dar zamanda lâyihaya göz gezdirmiş
olmamın verdiği intibaları arzetmek istiyorum.
Bir Devlet idaresinde ayni makinanın dönmesi
için çalışanların aralarındaki müsavatsızlık kadar
insanların ruhundaki gayreti, şevki kıran hiç bir
şey yoktur. Bu kanun çoktanberi devam eden mü
savatsızlığın izalesi noktasından çok eyi tanzim
edilerek buraya gelmiş olması itibarüe şayanı tak
dirdir, fakat benim noktai nazarıma göre tekaüt
kanununun ahkâmı umumiyesinden istifade ettire
ceğimiz muallimleri bu sefer diğer memurlardan
ayır bir hükme tâbi tutmak suretile yine müsavat
sızlığa gidiyoruz. Binaenaleyh vekil bey arka
daşımız bize diğer memurlardan % 2 kesilmediği
halde bunlardan kesilmesinin... (Maaşından kesil
miyor sesleri).
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Fazladan
veriliyor, kesilmiyor.
KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Acele oldu Refik
Şevket Bey!
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Acelenin
cezası bu...
Sonra arkadaşlar bir şey rica edeceğim; bu
% 2, eksik kesilirse vilâyetlere taksim ve tevzi
keyfiyeti vardır. Maarif vekili bey arkadaşımı
zın vermiş olduğu izahata göre son zamana kadar
eksik gelmeyecektir. Fakat acaba tevziatı böyle
umumî ypmaktansa, vilâyetlerin her birine kendi
tekaütlerini tahmil edersek aradaki fark ne ola
caktır? Bunu şimdi istemiyorum. Bilâhare bu
hususta emniyetbahş beyanatlarını verebilirler.
Eksikleri diğer vilâyetlere tahmil etmek arada bir
nisbetsizlik vücude getiriyor. Her mütekaidin kül
fetini doğrudan doğruya mütekait olduğu vilâ
yetin bütçesine tahmil etmekte acaba daha çok
mu müşkülât vardır?
AHMET SÜREYYA B. (Aksaray) — İdarei
hususiye bütçeleri mütefavittir.
DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğ
la) — Reis Paşa, müsaade ederseniz kendilerine
cevap vereyim. Vilâyetlerin ne varidatında ve ne
de müstahdemininde müsavat vardır. Böyle ya
pılırsa mütekaitler müşkülâta maruz kalırlar. O va
kit bir muallimi, bir doktoru bir kabileyi 30 sene
mütemadiyen bir yerde tutmak lâzımgelir ki buna
maddeten imkân yoktur.
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Saniyen vilâyetler arasında malî bir tesanüt
vardır. Her hangi bir vilâyet tesadüfen veya coğ
rafî ve iktisadî vaziyetinden dolayı zengin olmuşsa
diğer geri kalan vilâyetlere yardım etmesi zaruri
dir ve bunların eksiğini temin etmekle mükellef
tir. Binaenaleyh, maddenin bu şekilde kalması
lâzımdır.
REMZİ B. ( Sivas) — Arkadaşlarım, bende
niz de bu % 2 nin kifayet etmeyeceği fikrinde
bulunan muhterem arkadaşımın fikrine iştirak
ediyorum. Bendeniz şimdi burada alelacele bir he
sap yaptım. Seksen lira maaş alan bir kimseyi
misâl ittihaz ettim. Bunun maaşından kesilecek
%2
(Maaşından değil sesleri) yanlış anla
mışım. Affinizi rica ederim.
REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında
başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini
kabul edenler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur
ye muallimlerin tekaüt maaşları hakkında kanun
MADDE 1 — Vilâyet hususî idareler tekaüt
sandığı namile bir sandık teşkil edilmiştir.
REİS — Efendim, serlevhayı Mükerrem beyin
teklifi ve heyeti aliyelerinin tasvibi veçhile oku
duk. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — Her sene idarei hususiye bütçele
rinin maaşat tertiplerine mevzu tahsisatın yüzde
ikisi nisbetinde tahsisat vazolunarak hususî idare
ler tekaüt sandığına gönderilir.
REİS — İkinci maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir.
MADDE 3 — Sandığın veznedarlık vazifeleri
Ziraat bankaları tarafından ifa olunur.
REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4 — Hususî idarelerden maaş alan
muallim ve memurlar 1683 numaralı askerî ve
mülkî memurların tekaütlükleri hakkındaki kanu
nun mülkî memurlara ait hükümleri dairesinde te
kaüt edilirler. Bu muallim ve memurların yetim
lerine ve dullarına da bu kanuna göre maaş tah
sis olunur.
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir ) — Efendim,
( yetimler ) kelimesi kifayet edecektir. Asıl ka
nunda da böyledir. Zaten unvan değişmiştir, (dul)
tabiri (yetimler) sözünde mündemiçtir.
MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B.( Ay
dın ) — Maddeden dullar tabiri çıkarılabilir. ( Ye
timler ) kelimesi şamildir.
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Sonra, bir
?,ual sormak istiyorum. Tekaüt kanununda bir de
ikramiye meselesi vardır. Bu ikramiye kelimesinin
burada tasrihine hacet yok mudur?
MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT Galip B. (Ay
dın) — Tasriha hacet yoktur. Ahkâmı umumiye
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I « Hususî idarelerden ve hususî bütçelerden ma
cari olacaktır.
EEÎS — Maddeden (dullarına) kelimesi kal aş aîan memurlar hakkında yeni ahkâm konulun
kıyor. Yalnız (Şetimlerine) denilecektir. Bu ke caya kadar eski tekaüt kanunu meri ve muteber
lime dullar s, ela şamildir. Maddeyi bu suretle ka dir. »
Maliye encümeni işte bu maddeye binaen bizim
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
bu 8 inci maddemizi tayyetmiştir. Halbuki mezkûr
MADDE 5 — Hususî idarelerden maaş alan madde, muvakkat bir maddedir.
muallim ve memurların tekaüt, yetim maaşları
Bu madde yep yeni ahkâmı ihtiva eden ve o
muamelesi mensup oldukları vilâyetlerce ik maddenin ahkâmım ihtiva ediyorsa bile onu tadil
mal edildikten sonra ait oldukları vekâletlere gön eden bir maddedir ve o madde, tadili icap eden
derilir. Vekâletçe tetkik ve kabul edilince maa bir maddedir. Çünkü senelerce memlekete tekaüt
şın miktarı tahsis tarihi sandık idaresine bildiri hissesi vermiş bir takım memurlar var ki tekaüt
lir. Sandıkça keyfiyet veznedarlık vazifesini ya kanununun neşrinden bu güne kadar icabı sin ve
pan Ziraat bankası müdüriyeti urnumiyesine bil ya icabı hal ve maslahat olarak tekaüt edilmişler
dirilerek cüzdan da alâkadara gönderilir.
dir. Niçin kanunun neşrinden sonra bu vatandaş
REİS — Dul kelimesini buradan da kaldırdık. lar eşkâl yüzünden diğer mümasillerinden az ma
Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul aş alsınlar (Doğru sesleri). Bunlar adet itibarile
edilmiştir.
de istiksar edilecek bir miktarda değildir. Heyeti
MADDE 6 — Hususî idareler tekaüt sandığı umumiyesi yetmişi tecavüz etmez. Ellisi muallim
nı idare edecek heyetin vazife ve salâhiyeti, kad | diğerleri doktor, ebe ve sairedir. Bundan başka
rosu ve maaşlarının miktarı tanzim edilecek bir ni mülhak ve diğer bütçelerle idare olunan idare
zamname ile tayin olunur. Bu heyetin maaş ve ler idarei hususiyelere kıyas edilemez. Çünkü
masrafı sandık sermayesinden tesviye olunur. Zi idarei hususiyeler Devlet bünyesine dahil ayrıca
raat bankasının sandık nam ve hesabına bankaya bir mahiyeti haizdirler. Binaenaleyh heyeti aliyatırılacak paralar için vereceği faiz miktarile ban yenizden rica edeceğim, Hükümetin ve diğer en
kaca bu hususta ihtiyar olunacak masarif yapıla cümenlerin kabul ettiği bu madde aynen kabul
buyurulsun. O vakit kâtip beyin okuduğu madde
cak müşterek anlaşma ile tesbit edilir.
dokuzuncu madde olur ki onun hakkında da bir
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen ricam
vardır. Neşri tarihinden muteber olmasın.
ler . . . Kabul edilmiştir.
Hazirandan muteber olsun, çünkü bütçeler hazi
MADDE 7 — Müşterek tekaüt sandığı için ikin randa mevkii meriyete girer. Her iki maddenin
ci madde mucibince sandık namına Ziraat banka de arzettiğim şekillerde kabullerini rica ediyorum.
sına tevdi olunacak tekaüt aidatı mütekait mual
SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Muhterem arka
lim ve memurlarla bunların yetimlerine tahsis daşlar, bendeniz de Dahiliye vekili Şükrü Kaya Be
olunacak maaşları tediyeye kifayet etmediği yefendinin teklif ettiği sekizinci maddenin müza
takdirde eksiği hususî idare bütçeleri maaş tertip- kere ve kabulünü rica edecektim, kendileri tek
lerindeki muhassasata göre İcra Vekilleri kararile lif ettiler, bendeniz de iştirak ediyorum. Yalnız
mütenasiben vilâyetlere tevzi olunmak suretile ta bir noktanın müphem kaldığım zannediyorum ki
mamlanır.
arzedeceğim: 1683 numaralı askerî ve mülkî te
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen kaüt kanununun meriyete girdiği tarihten bu gü
ler ... Kabul edilmiştir.
ne kadar tekaüt olmuş ve maaş almış olan idarei
hususiye memurlarına o tarihten bu kanunun
MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mute meriyete gireceği tarihe kadar geçen zamana ait
berdir.
farkı maaş ve ikramiye verilecek midir? (Tabiî,
DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğ tabiî sesleri). Yoksa bu kanunun meriyetinden
la ) — Efendim, bu madde Hükümetin 9 uncu sonra askerî ve mülkî tekaüt kanununun ahkâmına
maddesidir. Halbuki gerek Hükümetin teklifinde göre maaşları tashih mi edilecektir? Bu çok
ve gerek Dahiliye ve Maarif encümenleri teklifle müphemdir. Tatbikatta çok teşevvüşü mucip ola
rinde bir 8 inci madde vardır. Bu madde şöyledir: bilir, bu noktanın izahını rica ederim.
DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğ
«MADDE 8 — 1683 numaralı askerî ve mülkî te
kaüt kanununun neşrinden sonra kendi talebi ve-1 la) — 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu
ya kanunî sebepler üzerine tekaüde sevkediîen vi nunun kabul edildiği tarihte tekaütlükleri tekem
lâyet hususi idare memurlariîe muallimler ve bun- j mül etmiş olanların ellerine cüzdanları verilmiş
lann yetim ve dulları da bu kanunun ahkâmından tir, maaşlarını almaktadırlar. Bu teklif ettiği
miz madde, o kanunun neşrinden sonra tekaüt
istifade ederler.»
Dahiliye ve Maarif encümenleri bunu aynen ka edilmiş olupta bu gün hiç bir yerden maaş alama
bul ediyorlar. Fakat Maliye encümeni mazbatasın yanlar hakkındadır.
da bu madde yoktur. Sebebi görülüyor.
KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Maaş aidimi, bitti.
1683 numaralı kanunun 68 inci maddesinde
SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Bu maddeye
der ki:
göre farkını alır.
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REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Dahiliye ve
kilinden bir sual soracağım efendim.
REİS — Buyurun.
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Bendenizin
hatrnmda kaldığına göre tekaüt kanununun 68 inci
maddesi, hususî bütçelerle mülhak ve - zanne
derim ki - belediye bütçelerinden maaş alanlar
hakkında hususî bir kanun yapılacaktır diyor.
Halbuki Evkaf ve diğer mülhak bütçelerle idare
olunan daireler, henüz bu kanunu göndermemiş
lerdir. Bu idarelere mensup memurlardan tekaüt
muameleleri iki sene evvel bitmiş ve fakat henüz
maaş almayan zevat vardır Bu kanunlar, üç
dört sene sonra gelirse bu gün bu kanunu makab
line teşmil ettiğimiz gibi onlara da teşmil etmek
vaziyetinde kalmayacak mıyız? O vakit ne yapa
caklardır?
İSMET B. (Çorum) — Efendim, Evkaf müdü
riyeti umumiyesi, memurlarını bir madde ile yeni
tekaüt kanununa ithal etmiştir. Hakikaten Ma
liye encümeninin noktai nazarında şey vardır.
Bu hususî idare ve mülhak bütçelerden maaş alan
memurların tekaüt maaşları için, yeni kanun ya
pılıncaya kadar eski kanun tatbik edilir denince
bu suretle tekaüt olanların yeni ahkâma dahil edil
memesi, adalet noktai nazarından ziyade, mül
hak ve hususî idarelerin şimdiye kadar gelmeyen
kanunları müddetince tekaüt olanlara da numune
olacağı mütaleasmdan münbaistir.
Halbuki bunda başka bir hususiyet var. Mül
hak bütçe, ya Devlete bağlı müesseselerde olur
veya hussî idareler gibi Devlet bünyesinin içinde
bulunan, Devlet içinde dahil olan bir idarede olur.
Binaenaleyh bu hususî idarelerin bu mahiyeti mabsusalarma ve bunların mamurlarını!] tekaüt ma
aşları, vilâyetlerin müşterek tahsisatları iie temin
edilir prensibi kabul edildiğine göre, artık bu yeni
tekaüt kanununun neşrinden sonra, tekaüt mua
meleleri ikmal edilmiş dünün mütekaitleri ile
bu günün mütekaitleri arasında ayrı ayrı
maaş kabul etmek ve sandık yapmak im
kânsızlığı vardır. Bu noktai nazardan ve zaten,
rızaları ile tekaüt edilmişler pek azdır, çünki hep
si bu kanunu bekliyorlar, tekaüt edilmiş olanların
hepsi kanunî sebeplerle tekaüt edilmişlerdir ve
yeni tekaüt kanunu ahkâmı, umumî bütçe me
murları ve ona ilhak edilen bütçe memurları
hakkında cayır cayır tatbik edilirken bu şekilde
ki bütçeden maaş almaj^anları harice bırakarak;
nereden alırsa alsın deye düşünmeyerek bu mad
deyi çıkaracak olursak bu gibi müstehaklann hak
larını nasıl vereceğiz? Onun için bu maddenin ko
nulmasında lüzum vardır. Maliye encümeninin hak
kını da şu noktadan kabul etmek lâzımdır ki bu
idarelerden başka diğer muhtar idareleri bu ka
nuna ilhak etmek isterlerse prensip olarak on
ları kabul etmemek lâzımdır. Çünkü bu tekaüt
usulünü muhtar müesseseler için daha iyi bir
usulle değiştirmek lazınıgelir. Eğer onları da
bunlara ilhak ettirecek olursak, - ki bu pek
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kolay bir şeydir - işte yeni bir kanun vardır
bunlar da buraya ilhak edilsin deyecek olursak
o vakit hakikaten bütün muhtar müesseseler ken
dilerinin akibetlerini yeni yeni esaslara raptede
cekleri yerde, hâdiselerin tahavvülâtı ile tahavvülâta uğrayacak olan bir usule bağlamış olurlar.
Ziraat bankası ve saire hepsi başka başka usuller
takip etmektedirler. Buna iltihakı kabul etsek
dahi, tekaüt edilmiş olan memurları yeni ahkâm
dahiline sokmağa imkân yoktur. Onlar doğrudan
doğruya kendi müesseselerinden maaş alabilirler.
REÎS — Efendim, Hükümetin teklif ettiği 8
inci maddeyi okuyoruz.
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, bir
şey buyurdular. 1683 numaralı kanunun tarihi
neşrinden itibaren tekaüt edilmiş olanlar, maaşla
rını bu şekilde alacaklardır, dediler. Halbuki ka
nun tarihi neşrinden muteber olacaktır. Bunu na
sıl temele irca edeceğiz? Bundan evvele irca ede
bilmek için ayırca bir maddei kanuniye ilâvesi lâsımgelir. İkincisi; bu muvakkat bir maddedir. Bi
naenaleyh bunu muvakkat madde halinde yazmalı.
Maksat; bu zevat hakkmda eski yani 1683 numa
ralı kanunun hükmünün cereyanı ise, onu da ay
rıca tasrih etmelidir.
DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğ
la) — Eğer İsmet Bey arkadaşımızın çok müdel
lel ve vazıh sözleri Refik Şevket Bey arkadaşımı
zı tamamen tatmin etmemiş ise, ben de cevap ver
mek isterim. Zannediyorum ki tatmin etmiştir...
Vatandaşların atisini temin meselesi, bu gün
Devletlerin, milletlerin umumî siyasetine esaslı ola
rak girmiş bir maddedir. Nerede kaldı ki hayat ve
faaliyetlerini, Devletin her hangi bir şubesine hasredenlerin istikbali mevzubahis olunca bunların
hayat ve istikbalini temin etmek en esaslı bir va
zife olmasın! Başka memleketlerde çiftçinin, sa
natkârın, hatta doktorların bile yani her vatanda
şın akibeti düşünülmektedir. Bu gibi insanları, va
tanlarına hizmet ettikten sonra artık çalışmak ve
kazanmaktan mahrum kaldıkları bir zamanda - ki
ihtiyaçları da fazla artar - düşünmek lâzımdır.
Cemiyetin ve cemiyeti temsil eden Devletin, o
yaşında, o halinde ona muavenet etmesi esaslı bir
borcudur. Bizim, Devletimizin bu yolda giderek va
tandaşların atisini temin edeceğine kanaati tammemiz vardır. Bu; hayatı mevzubahis olan doktor
ların, muallimlerin ve kabile hanımların adedi
yetmişten ibarettir. Bunlar yeni kanun ahkâmına
;öre tekaütlüklerini almaları lâzımgelirdi. Fakat
kanun şu veya bu sebepten teahhur etmiştir. Ya
kayitleri ikmal edilmiş tekaütlüklerini, veya ala
cakları parayı beklemektedirler. Bir suçu olmayan
bu adamlara askerî ve mülkî tekaüt kanununun
temin ettiği menfaati tamamile teşmil etmek mec
buriyetindeyiz. Bundan evvel eski tekaüt kanunu
mucibince tekaüt olmuş ve cüzdanlarını almış
olanlar ise Hazinei maliyeden maaşların alagelmektedirler.
Bunun diğerlerine misal olması meselesine ge-
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linçe: Vazn kanun bir kanunu diğer bir kanuna
uydurmakta muhtardır. Fakat, bu iki sınıf memur
arasında mahiyet itibarile çok büyük bir fark var
dır. Belediyeler, mülhak bütçeler memurlarile,
esMdenberi Devlet memuru olarak ifayi memuriyet
etmiş memurlar arasında elbette fark vardır.
Çorum mebusu îsmet Beyin dediği gibi, idarei
hususiyeleri Devlet müesseselerinden ayıramayız.
Bunlar ancak muamelâtı hesabiyede ayrılırlar.
izmir mebusu Hüsnü Bey arkadaşımızın koyduk
ları şarta ise muvafık değilim. Çünkü bu madde
muvakkat değildir, daimidir, kanun baki kaldıkça
devam edecektir. Sonra meriyet maddesini de, iş
bu kanun bir hazirandan muteberdir, demek lâzım
dır. Çünkü idarei hususiyelerin bütçeleri tanzim
edilmiştir. Kanuniyet kesbetmiştir. Varidatları,
masrafları taayyün etmiştir. Eğer, şimdiden mute
berdir, denilecek olursa vazn kanun, idarei husu
siyeleri, bütçelerini yeniden tanzime sevketmiş ola
bilir. Binaenaleyh 1 haziran 1933 tarihinden mute
berdir, dersek, bunlar gelecek sene bütçelerine bu
parayı koyarak borçlarını öderler. Kanun, teklif
noktasından büyük bir şey koymuyor. Sonra hazi
randan muteberdir, demekle sekizinci maddenin
hükmüne bir halel de gelmiyecektir. Yani sekizinci
maddenin hükmünü tahdit etmez, sekizinci madde
nin hükmü sarihtir.
SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat) — Bendeniz
vekil beyefendinin izahatından şunu anladım:
İdarei hususiyeden maaş alan memur ve mu
allimler eğer tekaüt cüzdanlarını ellerine almış
larsa bu kanundan istifade etmeyecekler, yalnız
' muameleye tevessül etmişler de muameleleri he
nüz intaç edilmemişse muamelelerinin intacından
sonra yeni tekaüt kanunu mucibince maaş alacak
lardır. Cüzdanını eline almış olanlara hakkı müra
caat verilmiyor. Binaenaleyh bunun maddeye gir
mesi lâzımdır.
DAHİLÎYE VEKİLÎ ŞÜKRÜ KAYA B. ( Muğ
la ) — Son çıkan askerî ve mülkî tekaüt kanunu
ile o tarihte muameleye tevessül etmiş olup ta
cüzdanlarını eline almış olanlar Hazinei maliyeden
maaş almağa devam edeceklerdir ve etmektedir
ler. Bu maddenin onlarla hiç bir alâkası yoktur.
o kanunun neşrinden sonra tekaüdiyesi gel
miş ve fakat muamelesi ikmal edilmiş olmayıp ta
bu kanunun neşrinden sonra muamelesini tekem
mül ettirmiş olanlar bu kanundan istifade ede
ceklerdir.
SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat) — Anlaşıldı
efendim. Zapta geçmesi kâfidir.
SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — Bu maddeye
sekizinci madde deye numara koymaktansa mu
vakkat madde demek daha muvafık olur.
REÎS — Vekil beyefendi ne buyuruyorlar.
DAHİLÎYE VEKÎLÎ ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğ
la ) — Pek âla öyle deyelim.
REİS — O halde 8 inci madde yerine muvak
kat madde denecektir.
MUVAKKAT MADDE — 1683 numaralı askerî
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ve mülkî tekaüt kanununun neşrinden sonra kendi
talebi veya kanunî sebepler üzerine tekaüde sevkedilen vilâyet hususî idare memurları ile mual
limler ve bunların yetimleri de bu kanun ahkâ
mından istifade ederler.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmişti!'.
Evvelce okuduğumuz sekizinci maddeyi Dahi
liye vekili Beyin teklifi veçhile tekrar okuyoruz:
MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir.
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir.
MADDE 9 — Bu kanun ahkâmını icraya İcra
Vekilleri heyeti memurdur.
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
MAARİF VEKİLÎ Dr. REŞİT GALİP B. (Ay
dın) — Muhterem arkadaşlar, bu kanun hakkın
daki kararınızla büyük bir içtimaî adalet hükmü
yerine gelmiş oluyor. Köy muallimi artık köyün
de ati ve istikbaline en derin huzur ve emniyetle
bakarak bütün gayretile çalışabilir. 15 bin ilk
mektep muallimi ve bütün hususî idare memurları
namına yüce Meclise şükran sunarım (Bravo ses
leri, alkışlar).
REÎS — Kanunun heyeti umumiyesini kabul
edenler... Etmeyenler... Müttefikan kabul edil
miştir.
9 — Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki
819, 843 ve 1051 numaralı kanunlara müzeyyel
1/473 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Maa
rif encümenleri mazbataları Fil
MAARİF VEKİLÎ Dr. REŞİT GALÎP B. (Ay
dın) — Bunun da hususî idareler bütçelerine taal
lûku vardır. Müstacelen müzakeresini rica ederim.
REİS — Lâyihanın müstacelen müzakeresi tek
lif ediliyor. Müstaceliyet teklifini kabul eden
l e r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı?
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Evvelce
çıkan bir kanunla idarei hususiye varidatının %10
lan ilk mekteplere tahsis edilmişti. Şimdi bu ka
nun, bakayanın sureti istifasını gösteriyor. Bil
mem ki böyle bir kanuna lüzum var mıdır? Ne va
kit olsa idarei hususiyeden ilk mektepler alacak
lıdır. Dahiliye vekâletinin bir emrile bu alacak
kabili temin değil midir ki böyle bir kanun yapı
lıyor. Bendeniz, bu kanun zaittir kanaatindeyim.
MAARİF VEKİLÎ Dr. REŞÎT GALÎP B. (Ay
dın) — Süleyman Sırrı Beyefendinin buyurdukları
gibi bundan 6,5 yıl kadar evvel merhum Necati
zamanında yapılmış olan bu kanunla bu % 10 larm
esası tesis edilmişti.. Beş sene müddetle % 10
fil
tur.
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lar alınmış, fakat vilâyetlerce maarif hesabına
ödenilmemiş olduğu için vekâletin bunu tahsil
edebilmesi zımnında kanunun müddeti iki sene
temdit olunmuştur, önümüzdeki haziranda bu
iki sene tükeniyor. Vilâyetlerin verecekleri iki
buçuk milyon lira kadar paranın tahsili hazirana
kadar bitirilmiş olmak lâzımgelir. Vilâyetlerin
bu buhran yıllarında ne kadar derin bir sıkıntı
içine girdikleri cümlenizce malûmdur. Bu kadar
kısa bir zamana sıkıştırmamak için beş sene gibi
uzun bir mühlet koyduk. Vilâyetlerin bütçelerine
beş seneye taksim ederek ödemelerinin temini yo
lunu aradık. Kanun bu maksadı istihdaf ediyor.
Dahiliye vekâletinin tamimile bunların ödenmesi
mümkün değildir.
REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında
başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini
reyinize arzediyorum. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki
819, 843 ve 1051 numaralı kanunlara
müzeyyel kanun
MADDE 1 — Vilâyetler hususî bütçelerinden
muallim mekteplerine yardım hissesi olarak avrılması icap eden yüzde onlardan Maarif vekâleti he
sabına tahakkuk edipte henüz alınmamış olan pa
ralan 1937 mayıs sonuna kadar üçüncü madde mu
cibince ödeyeceklerdir.
REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Efendim,
çoktan beri zihnimi işgal eden bir meselenin
halline medar olduğu için, verdiğimiz paraların
sarfolunacağını anlattığı ve artan paraların da
nerelere sarfedileceğini gösterdiği ve nihayet ba
zı ukteleri hallettiği için, bu kanunun bana ay
rıca faidesi oldu. Yalnız şurası muhakkak ki
bu kanunun esasını teşkil eden 819 numaralı ka
nun, idarei hususiyelere şu parayı vereceksin
diye bir emir vermiştir. Ondan sonra 843 numa
ralı kanun çıkarılmış bunda denmiştir ki: Bu
mekteplere mahsus olan paradan köy yatı mek
tepleri dahi yaptırılabilir. Ondan sonra beş se
nelik olan bu paradan daha iki sene sarfedüebilir diye bir kanun çıkarmışız. Bu kanun ise arzettiğim kanunların, verilmesini emrettiği para
lardan vilâyet bütçelerinde bakiye kalanlarını
tahsil ve nereye sarfedeceğimizi gösteren bir ka
nundur. Bir defa bu paralan vereceksiniz diye
bir kanun çıkmıştı. O kanuna tevfiki hareketle
mükellef idarei hususiyeler vardır ve bu idarei
hususiyeler paralan bütçelerinde, kanun muci
bince borç olarak tahakkuk ettirmişlerdir. An
cak orta yerde eksik kalan kısım vardır. Bu pa
ralan vermemişlerdir. Bu kanun, verilmeyen
bu paraların tahsili kanunu değil, verilmeyen
paranın tahsilinden sonra sarfım gösteren bir ka
nundur. Onun için ödeyeceklerdir diye mev
cut bir kanun varken yeniden bir kanun ile öde
necektir demek eski kanunun hükümsüzlüğünü
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ifade etmektir. Bu doğru değildir.
Biz ilga etmedikçe kanun meridir. Bunun için
bendenizce bu kanunun manası, ödenme değil,
bütçelerinde beş sene zarfında ödemekle mükellef
oldukları paranın, ödenmeyen kısmının şu kanu
nun filân maddesinde gösterilen şerait dairesin
de ödenmesini teminden ibarettir. Hakikatte
Maarif vekâletinin her hususî bütçeden alaca
ğı vardır. Cetveli de vardır. Biz bunu affetmiş
değiliz, bilâkis o paralar gelecek diye biz maa
rif programımızda tesisat yapmışız. Ancak bu
paraların niçin verilmediğini bildiğimiz için ida
rei hususiyelere teshilât gösteriyoruz. Siz bize de
faten vermiyorsunuz, üç vekil birleşecek, bunla
rın verecekleri karar dairesinde siz bu borcunuzu
vereceksiniz diyoruz. Bu arzettiğim sebeplere
göre bendeniz bu maddenin tadilini teklif ediyo
rum. Mutlaka ödeyeceksin demeye lüzum yok
tur. Zaten kanun vardır.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Borçlu
durlar.
REPÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Borçlu ol
duğun parayı üç taksitle, beş taksitle vereceksin
diyoruz. Tecil ediyoruz demektir. Buna göre ta
dil teklifi takdim ediyorum.
AHMET ÎHSAN B. (Ordu) — Efendim, Maa
rif vekâletinin getirdiği kanun gayet doğru bir
şeydir. Bu paranın tahsilinin teahhuru mesele
sinde vilâyetlerin gösterdiği derecattan bahsetmek
istiyorum. Ankara ile İstanbul tayin olunan mik
tarı tamamile ödemiştir. Kocaeli zengin bir vilâ
yet olduğu halde yarısını ödemiştir. Diğerleri de
böyle aşağılı, yukarılıdır. Şu vesile ile rakamları
tebarüz ettirerek vilâyetlerde bulunan erkânın ma
arif uğrundaki hizmetlerinin düzeltilmesini rica
ediyorum.
Yüksek Reisliğe
Arzettiğim sebeplere binaen birinci maddenin
aşağıdaki şekilde kabulünü teklif ederim:
Madde 1 — Vilâyetler hususî bütçelerinden mu
allim mekteplerine yardım hissesi olarak aynlrpta
henüz ödenmemiş olan paralann tahsili 1937 se
nesi nihayetine kadar üçüncü madde mucibince
tecil edilmiştir.
Manisa
Refik Şevket
REİS — Bunu Maarif vekâleti ve encümen de
kabul ederse maddenin bu tadil edilmiş şeklini
reye koyalım.
MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. (Ay
dın) — Kabul ederiz efendim.
REİS — Birinci maddeyi bu şekilde kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — % 10 lardan Maarif vekaletince
elde edilen ve edilecek olan paralar 1937 mayısı so
nuna kadar sarf olunur.
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, mü
saade buyurursanız bu madde hakkmda gene
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noktai nazarımı arzedeyim. Madde, % 10 lardan i MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini icraya
Maarif vekâletince elde edilen ve edilecek olan Dahiliye, Maliye ve Maarif vekilleri memurdur.
paralar 1937 senesi mayısının sonlarına kadar sar
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler...
folunur diyor. Zaten Devlet tahsil ettiği parayı Kabul edilmiştir.
hidematı âmmeye sarfetmeğe mecburdur. Nerede
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
kaldı ki kanunun beşinci maddesinde, bu % 10 yorunı. Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun
lardan teraküm eden paralar memleketin umu kabul edilmiştir.
mî irfan hayatı için lüzumlu müesseselerin in
10 — 19 haziran 1930 tarih ve 1704 numaralı
şaat ve tesisatına sarfolunur demliyor. Binaen
aleyh paralar gelmiş, toplanmış. Bu paraların kanunun 8 inci maddesinin tashihine ve mezkûr kasarfı için de beşinci madde konmuş ki sarfetmi- nuna. bir madde tezyiline dair 1/161 numaralı ka
yenler tabiatile mesuldür. Behemehal sarfını bu nun lâyihası ve Adliye ve Dahiliye encümenleri
madde ile kabul ettiğimize göre sarfı hakkında bir mazbataları fil
madde daha koymağa lüzum yoktur. Maksat bu
DAHÎLÎYE ENCÜMENİ M. M. ŞÜKRÜ B.
şekilde anlaşıldıktan sonra bu ikinci maddeye lü
zum yoktur. Binaenaleyh bu maddenin tayyini (Çanakkale) — Efendim, bu kanun vatandaşların
hukukunu müstacelen temine ait olduğundan müs
teklif ederim.
taceliyetle müzakeresini teklif ederim.
ŞÜKEÜ B, (Çanakkale ) — Efendim, bu mad
SALAHATTÎN B. (Kocaeli) — Adliye encü
de ile, çene nihayetinde sarfolunraayıpta mevcut meni de buna iştirak eder.
kalan para iptal olunmasın, ertesi seneye devroREÎS — Müstaceliyet teklifini reyinize arzelmısun demek istiyoruz. Çünkü bu inşaat üç dört diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler... Kabul
sene devam edecektir. Her sene için ayrı ayrı i edilmiştir.
hesap edilmemek ve madde tedvin olunmamak icİB.
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
bu madde konulmuştur. Doğrudur ve bu maddesin yenler . . . Kabul edilmiştir.
kalmam: leşindir.
REÎS — Refik Şevket B., takririni geri almış
tır. Maddeyi aynen reyinize arzediyorunı. Kabul | 19 - VI -1930 tarih ve 1704 numaralı kanunun
bazı maddelerinde tadil ve tashih icrasına ve
edenler . . . Etmeyenler
Kabul edilmiştir.
;
bir madde ilâvesine dair kanun
MADDE 3 — Vilâyetler Maarif vekâletine olan
MADDE 1 — 1704 numaralı kanunun birinci
borçlarım 1937 mayıs sonuna kadar tamamen öde
meğe mecburdurlar. Bu borçtan her sene ne mik maddesi aşağıda yazılı surette değiştirilmiştir:
Han, pansiyon, otel ve bekâr odalarını işle
tarının tesviyesi lâzımgeleceği Dahiliye, Maliye ve
tenler ve malî müesseseler, ticaret şirketleri, tica
Maarif vekâletlerince tesbit olunur.
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... rethaneler ve dükkânlar gibi ticaret ve sanat için
açılan bütün yerleri idare edenler ve hastanelerle
Kabul edilmiştir.
dinî ve sair umumî müesseselerin müdür ve âmir
MADDE 4 — Birinci maddede mezkûr borçla leri bu yerlerde her hangi bir suretle oturanlarla
rım üçüncü rnadde mucibince senesi içinde ödeme daimî olarak çalışanlara numunesi 1704 numaralı
yen vilayetlerin Maliyede olan alacakları borçla- kanuna merbut hüviyet varakalarını imza ettire
rilo mahsup edilir. Bu suretle elete edilecek paralar rek yirmi dört saat içinde ait olduğu zabıta ida
bir taraf Lıı-n varidat bütçosine irat ve diğer taraf relerine göndermeğe ve bu yerlerden ayrılanları
tan da Masâ'if vekâleti masraf bütçesinde açılmıç haber vermeğe ve buralarda oturanlarla daimî
olan farili: mahsusa tahsisat keydedilir.
I olarak çalışanlara da verilecek hüviyet varakala
&ÜKRÜ B. ( Çanakkale ) — Efendim, bu mad rını doldurup imza etmeğe mecburdur.
dede geçen « masraf » kelimesi zaittir. Çünkü MaaREÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler . . . Ka
rif vekâletinin varidatı yoktur. Binaenaleyh bu
bul
edilmiştir.
kelimenin kalkması lâzımdır.
EEÎS — Maddeyi bu şekilde reyinize arzediMADDE 2 — 1704 numaralı kanunun sekizin
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul ci maddesi aşağıda yazılı surette düzeltilmiştir:
edilmiştir.
Bu kanunda yazılı mecburiyetleri ifa etmeyen
MADDE 5 — % 10 lardan teraküm eden para lerle menedilen şeyleri yapanlar hakkmda Türk
lar memleketin umumî irfan hayatı için lüzumlu ceza kanununun 543 üncü maddesi hükmü tatbik
olunur.
müesseselerin inşaat ve tesisatına sarfolunur.
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler...
HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Okunan
Kabul edilmiştir.
maddede « düzeltilmiştir » kaydi vardır. Kanun
MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mute ların tashihi olmaz. Tadili olur.
berdir.
fil 57 numaralı matbua zaptın sonuna mer
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler...
buttur.
Kabul edilmiştir.
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ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, tadili mev- larda bu mukavelelere iltihak edeceğimizi söyle
zubahs değildir. Ya bir sehvi tabı veyahut ta iste- mişlerdir. Binaenaleyh memleketin bu vadide attı
noğrafi yanlış yazması yüzünden (543) yazılacak ğı fedakâr ve ileri adımı bir an evvel göstermek
iken (534) yazılmıştır. Bu madde ile, ceza kanu ve tahakkuk ettirmek üzere arzettiğim kanunun
nunun numarası yanlış yazılan bir maddesinin nu müstacelen müzakeresini müstaceliyetle kabul bu
marasını tashih ediyoruz. Binaenaleyh, mesele yurmanızı rica ederim.
REÎS — Hariciye vekili beyefendinin beyan
tashihten ibarettir, tadil değildir.
ettiği
lâyihalar evvelce tab ve tevzi edilmiştir.
HASAN PEHMÎ B. (Gümüşane) — Ne olursa
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. ALÎ RANA B.
olsun yine tadildir, bizim hayatı teşriiyemize ka
(İstanbul) — Efendim, tabı ve tevzi edilmiş olan
nunların tashihi girmemiştir.
ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — O halde numarayı bir lâyiha daha vardır. Bu da tuzlama ihraç
edenlerin lehinedir. Bu lâyihanın müstacelen
tadil etmek lâzımgelir ki o vakit garip olur.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka müzakeresinin kabulünü rica edeceğim.
NAFIA V. HÎLMÎ B. ( Adana ) — Efendim,
bul edilmiştir.
bendenizin de küçük bir istirhamım olacaktır.
MADDE 3 — 1704 numaralı kanuna aşağıda Henüz tabı ve tevzi edilememiştir ( Gürültüler ).
yazılı madde ilâve edilmiştir:
Müsaade buyururlarsa arzedeyirı. Devlet demir
1704 numaralı kanunun birinci ve dördüncü yolları bütçesinin mütehassıs faslına ufak bir mü
maddeleri mucibince alâkadarların verecekleri hü nakale istirham ediyorum. Hepinizin de arzu bu
viyet varakalarile beyannamelere damga pulu ya yurduğunuz gibi martta bir mütehassıs gelecek
pıştırılmaz.
tir. Kanun gecikirse gelememek tehlikesi vardır.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka Onun için müstaceliyetle müzakeresini rica edi
bul edilmiştir.
yorum.
REÎS — Efendim, Maliye, Hariciye ve Güm
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mute
rükler vekillerinin, tabı ve tevzi edilmiş olan lâ
berdir.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka yihaların; Nafıa vekilinin de henüz tabı ve tev
zi edilmemiş lâyihanın ruznameye alınıp müstace
bul edilmiştir.
liyetle müsakoro teliflerini reyinize arzediyorum.
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Bu teklifleri kabul edenler... Etmeyenler... Ka
Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur.
bul edilmiştir.
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
O halde sırasile müzakere edeceğiz.
ler . . . Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ...
11 — Türk parası kıymetini koruma kanununa
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
müzeyyel 1/458 numaralı kanun lâyihası ve İkti
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK sat, Maliye ve liütee encümenleri mazbataları [1]
B. ( Çankırı) — Türk parasının kıymetini koru
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
mak için üç sene evvel bir kanunla vekâlete bir
teyen
var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
salâhiyet verilmişti. O salâhiyet üç şubatta bitiyor.
Üç sene evvel çıkan bu kanunun daha üç sene ler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul
temdidi lâzımdır, lâyiha tab ve tevzi edildi. Esasen edilmiştir.
bir maddelik bir kanundur. Derhal müzakere
sinin icrasını teklif ederim. (Kabul, kabul sesleri) Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki
20 şubat 1930 tarih ve 1567 numaralı kanuna
Arkadaşlar müsaade buyururlarsa müstacelen mü
müzeyyel kanun
zakere edilsin. (Hay hay sesleri).
HARİCİYE VEKİLİ Dr. T. RÜŞTÜ B. (İzmir)
MADDE 1 — Türk parasının kıymetini koru
— Bende arkadaşlarımdan La Haye beynelmilel ma hakkındaki 20 şubat 1930 tarihli ve 1567 nu
afyon mukavelenamesine ve onun munzam proto maralı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı üç sene
kolüne; 1925 senesi uyuşturucu maddeler hakkın müddet altı seneye iblâğ edilmiştir.
daki beynelmilel mukavelenameye ve keza 1931
BÜTÇE E. M. M. KEMAL ZAÎM B. (Konya)
uyuşturucu maddeler hakkındaki beynelmilel teş — Efendim, millî paranın kıymetini korumak
riki mesaiyi temin eden mukaveleye iltihakı istih için evvelce tasvibi âlinize iktiran eden kanunun
daf eden kanunun kabulünü rica ediyorum. İn verdiği mühim ve güzel neticeler hepimizce ma
sanların sıhhati için çok büyük alâkası ve büyük lûmdur. O hususta maruzatta bulunmayı zait
bir iyiliği olan bu mukaveleleri ötedenberi He addediyorum. Hükümet bu kanunla verilmiş olan
yeti celileniz takip etmiştir. Yakından biliyorsu salâhiyetlerin - esasen kanunun müddeti üç sene
nuz ki Hükümetiniz uyuşturucu maddelerin tah idi - daha üç sene temdidini istiyor. Bu günkü şeribatına karşı mücadele için Büyük şefimiz Reisi
cumhur Hz. nin reisliğinde toplanarak mühim ka
[11 62 numaralı matbua zttptm somuta mer
rarlar almıştır ve yine biliyorsunuz muhtelif vesi
lelerle murahhaslarımız beynelmilel konferans buttur.
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rait altında bu kanunun verdiği salâhiyetleri
temdit etmemeğe imkân yoktur. Henüz gerek
umumî iktisadî vaziyet ve gerek kambiyo muame
lâtı, paranın istikrarı meseleleri henüz daha hal
ledilmemiş olması dolayısile bu salâhiyetlerin
temdidine zaruret vardır. Eu itibarla Bütçe en
cümeninde arkadaşlarımız müttefikan kanunun
esasını kabul etmek tarafını iltizam etmişlerdir.
Yalnız müddet meselesinde bir itilâfı nazar hasıl
oldu. Bu itilâfı nazara dahil olanlar meyanında
bulunduğum için bu münasebetle akalliyette bu
lunan arkadaşların bu husustaki noktai nazarla
rını Heyeti Celilenize arzetmek istiyorum. Nok
tai nazar şudur: Bu kanunun verdiği salâhiyetler
fevkalâde ahvali iktısadiyenin istilzam ettiği fev
kalâde tedbirler mahiyetindedir. Zamanımızda
iktisadî vaziyetler çok seri bir surette tahavvüle
maruzdur. Bundan dolayıdır ki bu nevi tedbir
lerin sık sık gözden geçirilmesinde daima fayda
mevcuttur. İstenilen temdit müddeti üc sene idi.
Biz arkadaşlarımızla bunun iki seneye kasrında
fayda mülâhaza ettik. İki sene sonra tekrar tet
kik edilir, o zaman tekrar temdidi zarurî kıla
cak sebepler olursa tekrar temdit olunur.
Bu mahivette tedbirler ittihazma Ivzıım kalmaz
Bunları hattâ takviye et™ ek mevzubahs olursa.
o zaman bunlar tekrar r-azan mütaleaya anmr.
Heyeti celüemz de bu noktai na^a^nım tasvip
buyuruısa kanunun temdit müddetini iki sene
olarak kabul buyurmanızı rica ediyoruz. Bu hu
susta bir de takrir takdim, ettik.
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REİS — İkinci maddeyi kabul edenler... Et
meyenler , . . Kabul edilmiştir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
BEİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler . . .
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . ..
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
12 - La !?'-:;ıc bcjınchnih l afyon mvka.velcnamesi
>'c •nnıJ!(,:a;)i protokolü ile Cenevre mukavele ve pro'oi(>!h:rin< iiii'ıak hakkında î/49! numaralı kanun
lâyihası ve Hariciye ve iktisat encümenleri mazba
taları fil
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı efendim?
Maddelere geçilmesini kabul edenler .. Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir.
La Eaye ve Cenevre afyon mukavelename ve
protokollerinin tasdikına dair kanun
.îftA/D'OEl — 19i 9 senesinde T,a Haye de imzala
nan afyon mukavelenamesile 1914 tarihli munzam
protokolüne ve 1925 tarihli Cenevre afyon mukave
lenamesi ve protokolüne ve 1931 tarihli Cenevrede
protokolüne
i ''-.'Ai- rdi^-p ?fvov ı T . - " , " ^ . '
Hükümetimizin iltihakı kabul edilmiştir.
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
Yüksek Reisliğe
Önümüzdeki senelerin icabatiîiı navara alabil teberdir.
REİS — Maddeyi kabul e d e n l e r . . . Etmeyen
mek ve bu icaplara göre tedbir alabilmek }mtvsunu mümkün kılmak üzere bu lâyihada teklif ler .. . Kabul edilmiştir.
edilen temdit müddetinin iki sene olarak kabulünü
MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını icraya İcra
arz ve teklif eyleriz.
Vekilleri Heyeti memurdur.
Çorum
Konya
Gümüsane
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir.
Mustafa
Kâzım
Hasan Fehmi
Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile
Konya
reyinize arzediyorum.
Kemal Zaim
A. Hamdi
7.7 —- Tuz satışı v<' tuz fiatları hakkındaki ka
REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Bu tak
riri nazarı dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Na nunun i üncü maddesinin de.aiştirilmcsine dair
zarı dikkate alınmıştır. Maddeyi buna göre oku 1/-i(L0 numendi kanun lâyihası ve Gümrük ve in
hisarlar enenmeni mazbatası [2]
yorum :
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 20
yen
var mı efendim?
şubat 1930 tarihli ve 1587 numaralı kanuna
Maddelere
geçilmesini kabul e d e n l e r . . . Etme
müzeyyel kanun
yenler . . . Kabul edilmiştir.
MADDE 1 — Türk parasının kıymetini koru
ma hakkındaki 20 şubat 1930 tarihli ve 1567 nu 1513 numaralı kanunun 4 üncü maddesinin tadili
maralı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı üç sene
hakkında kanun
müddet beş seneye iblâğ edilmiştir.
MADDE 1 -— 1513 numaralı kanunun 4 üncü
REİS — Birinci maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir.
[1,2] 63? 61 numaralı matbualar zaptın sonuna
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
merbuttur,
berdir.
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maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir:
Memleket içinde hasırlanıp ta tuzlu ve sala
mura halinde ecnebi memleketlere ihraç olunan baîik, peynir ve zeytine sarf edilen tuzların beher
kilosu için beş kuruş prim olarak sahiplerine ve
rilir. İşbu maddelerde bulunan tuzun miktarı Güm
rük ve inhisarlar ve İktisat vekâletierince tesbit
edilecek nisbetlere göre tayin edilir.
Bu tuzluların gümrüklerden harice geçtiğini
tesbit edecek evrakın şekli Gümrük ve inhisarlar
vekâletince yapılır.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir.
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur.
BEİS — Maddeyi kabul edenler.. . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir.
Kanunu tayini esami ile reyinize arzediyerum.
./.-T — 1932 senesi muvazenci umumiye kanunu
nun 14 üncü maddesinin tefsiri hakkında 3/^54 nu
maralı Başvekâlet lezker•esile Millî Hükümet büt
çelerine ait hizmetler için yapılmış olan tediyatın
tasfiye ve mahsubu hakkınaa 1/481 numaralı ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları fil

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ
MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden mu
B. (Gümüşane) — Arkadaşlar, Hazinei maliyenin
teberdir.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka bankalarla olan hesabı carilerinden teraküm eden
faiz ve aciyoların sureti mahsubu hakkında bir
bul edilmiştir.
maddelik bir kanun vardır. Muamelesi geçmiş se
MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Gümrük nelere aittir. Müsaade buyurursanız Ruznameye
ve inhisarlar vekili memurdur.
alalım. Bir maddeden ibarettir. Okunsun ve tas
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka vibi âlinize iktiran etsin (Çok muvafık sesleri,
bul edilmiştir.
müstacelen sesleri).
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . .
Müstaceliyet talebi tabiidir. Bunu da istirham
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
ediyoruz.
MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — İnşallah bu
14 — Devlet demiryolları ve limanları işletme
sondur.
umum
müdürlüğü. 1932 malî senesi bütçesinde
REİS — Hasan Fehmi Beyin teklif ettiği lâyi
2 500 liralık münakale yapılması hakkında 1/4.9)
numaralı kanun lâyihası ve flütçe encümeni maz hanın Ruznameye alınmasını ve müstacelen müza
keresini kabul e d e n l e r . . . Etmeyenler... Kabul
batası fil
edilmiştir. Lâyiha bir defa okunsun.
(Heyeti umumiyesi okundu)
REİS — Bu tabı ve tevzi edilmemiş bir lâyi
hadır. Bastan aşağı okunsun.
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında saz iste
SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat) — Hepsini yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
çıkaralım paşam, ne varsa çıkaralım.
l e r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
( Lâyiha okundu )
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste Millî Hükümet bütçelerine ait hizmetler için
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden yapılmış tediyatın tasfiye ve mahsubu hakkında
ler .. . Etmeyenler . .. Kabul edilmiştir.
kanun
MADDE 1 — 1931 malî senesi nihayetine ka
Devlet demiryolları ve limanları işletme U. mü
dar Millî Hükümet hizmetleri mukabilinde tediye
dürlüğünün 1932 malî senesi bütçesinde münakale
edilmiş veya bankalarca Hazine hesabı carisine
yapılması baklanda kanun
zimmet kaydedilmiş olupta bütçelerde mahsubu
MADDE 1 — Devlet demiryolları ve limanlan yapılmamış olan masraflar, taallûk ettikleri sene
işletme umum müdürlüğünün 1932 malî senesi ler bütçelerinin umumî yekunlarında tahsisat ba
bütçesine merbut (A) işaretli cetvelde 6 ncı fas kiyesi bulunmak şartile, Maliye bütçesinde nâzmı
lın 3 üncü maddesinden 25 000 lira tenkil edile masraflar faslında (eski seneler mahsubatı) un
rek 13 üncü ( Ecnebi mütehassıs ) faslına naklo- vanı altında açılmış olan maddeden mahsup olu
nur.
lunnıuştur.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler. .. Ka
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
bul edilmiştir.
ler . . . Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
teberdir.
berdir.
REİS — Kabul edenler . Etmeyenler . . . Ka
REİS — Kabul e d e n l e r . . . Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
bul edilmiştir.
fil
buttur,

6:") numaredt matbua zaptın sonuna mer

fil
buttur.
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64 numaralı matbua zaptın sonuna

mer
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
Maliye vekili memurdur.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . Ka
bul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Efendim, reylerin neticesini arzediyorum:
Hükümetimizle Belçika Hükümeti arasında aktedilen ikamet mukavelenamesinin tasdiki hakkın
daki kanuna (184) zat rey vermiştir. Kanun (184)
reyle kabul edilmiştir.
Konya ovası sulama idaresi hakkındaki kanuna
(164) zat rey vermiştir, muamele tamamdır. Bi
naenaleyh kanun (164) reyle kabul edilmiştir.
1932 senesi muvazenei umumiye kanununa mer
but (N) cetvelinin birinci kısmına 20 muallim
daha ilâvesi hakkmdatki kanuna (164) zat rey

C:

vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (164) reyle
kabul edilmiştir.
Türkiye Cümhuriyetile İtalya Hükümeti ara
sında aktedilen itüâfnamenin tasdiki hakkındaki
kanuna (182) zat rey vermiştir. Birde ret rey
vardır. Kanun (181) reyle kabul edilmiştir.
Adliye, İktisat, Nafıa ve Ziraat vekâletlerile
Temyiz mahkemesi ve hapishane binaları inşası
hakkındaki kanuna (164) zat rey vermiştir. Mu
amele tamamdır, kanun (164) reyle kabul edil
miştir.
Afyon mukavelesine iltihak hakkındaki kanun
lâyihasına (184) zat rey vermiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun (184) reyle kabul edilmiştir.
Nafıa vekâleti bütçesinde münakale icrası hak
kındaki kanuna (165) zat rey vermiştir. Binaen
aleyh kanun (165) reyle kabul edilmiştir.

TAHLİFLER
/ —- Çanakkale
tahlifi.

mebusu

Ahmet

(-erat

Hej/iu

pılacaktır. Buyurun Cevat B. Kâğıttaki yazıyı
yüksek sesle okuyunuz.

REİS — Efendim, Meclise yeni iltihak eden
(Ahmet Cevat Beyin tahlifi yapıldı), (Alkış
Çanakkale mebusu Ahmet Cevat Beyin tahlifi ya lar ),
TAKRİRLER
1 —Afyon Karahisar mebusu Ali ve Tekirdağ me laşmaları ve halk ile temasa gelmeğe imkân bula
busu Cemil Beylerin, Meclisin 1 mart 1933 e kadar bilmeleri için müteakip celsenin 1933 senesi mar
tının birinci çarşamba gününe birakılmasmı teklif
tatili faaliyet etmesine dair takriri.
eyleriz.
REİS — Efendim, Afyon mebusu Ali ve Te
Afyon Karahisar
Tekirdağ
kirdağ mebusu Cemil Beylerin takrirleri vardır,
Ali
Cemil
okunacaktır.
REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Kabul
Yüksek Reisliğe
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
Bulunduğumuz içtima içinde Yüksek Meclise
Kabul edilen takrire göre Meclis martın bi
tevdi olunan kanun lâyihaları intaç edilerek mü rinci günü toplanacaktır. Celse tatil edilmiştir.
him bir iş kalmamış ve Hükümet tarafından da Cümlenize selâmetle gitmek, selâmetle gelmek te
getirilecek müstacel bir iş olmadığı anlaşılmış ol menni ederim ( Alkışlar ).
duğundan azayi kiramın intihap dairelerini do
Kapanma saati: 16,32

t : 24
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C: i

Hükümetimizle Belçika Hükümeti arasında akit ve imza olunan ikamet mu
kavelenamesinin tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi
( Kanun kabul edilmiştir )
Aza adedi
Reye iştirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak etmeyenler
Münhaller

317
184
184
0
:
0
132
1

/ Kabul edenler ]
Balıkesir
Enver B.
İbrahim Yürük B.
İsmail Hakkı B.
Memet Cavit B.
Muzaffer B.
'>ertev Etçi B.
Vasfi Memet B.
Bayazıt
Bayraktaroğhı Halit B.
Bolu
Hasan Cemil B.
ismail Hakkı B.
^ükrü B.
Bursa
Asaf B.
Bakteriyolok Refik B.
Dr. Galip B.
Dr. Rasim Ferit B.
Rsat B
Mustafa
Fehmi B.
Eşref B.
lefet B.
Halit Ferit B.
Rüştü
B.
Hasan Yakup B.
Cebelibereket
Muslihittin Abdullah B.
Hasan Basri B.
Rifat B.
ibrahim
B.
Antalya
Naci Pş.
Dr. Cemal B.
Çanakkale
Dr. Nazifi Şerif B.
Osman
Niyazi
B.
Haydar B.
Ziya
Gevher
B.
Numan B.
Çankırı
Rasih B.
Mustafa Abdülhalik B.
Aydın
Rifat B.
Adnan B.
Ziya B.
Dr. Reşit Calip B.
Çorum
Tahsin B.
Bekir Karamemet B.
Adana
Ali Münif B.
Hilmi B.
Zamir B.
Afyon KaraMsar
Ali B.
Haydar B .
İzzet B.
tzzet Ulvi B.
Mollaoğlu Cemal B.
Aksaray
Ahmet Süreyya B.
Besim Atalay B.
Rıza Nisari B.
Yaşar B.
Amasya
Esat B.
İsmail Hakkı B.
Nafiz B.
Ankara

İsmail Kemal B.
İsmet B.
Münir B.
Nabi Rıza B.
Denizli
Haydar Rüştü B.
Mazhar Müfit B.
Yusuf B.
•Diyarbekir
Kâzım Pş.
Zülfü B.
Edime
Faik B.
Hasan Hayri B.
Elâziz
Ahmet Saffet B.
Hüseyin B.
Erzincan
Abdülhak B.
Erzurum
Asım B.
Aziz B.
Dr Ahmet Fikri B.
Dr. Hakkı Şinasi Pş.
Gazi Antep
Reşit B.
Şahin B.
Giresun
Münir B.
Gümüşane
Edip Servet B.
Hasan Fehmi B.
Hakâri
İbrahim B.

tçel
Emin B.

-97 -

Hakkı B.
İstanbul
Ahmet Hamdi B.
Ali Rana B.
Hamdi Mustafa B.
Sadettin Rıza B.
Yaşar B.
Ziyaettin B.
İzmir
Kâmil B.
Kâzım Pş.
Kitapçı Hüsnü B.
Mahmut Esat B.
Memet Sadettin B.
Mustafa Rahmi B.
Saraçoğlu Şükrü B
İsparta
Hüseyin Hüsnü B.
Kemal Turan B.
Mükerrem B.
Kars
Baha Tali B.
Faik B.
Muhittin Pş.
Ömer Kâmil B.
Kastamonu
Ali Rıza B.
Halil B.
Refik B.
Tahsin B.
Velet B.
Kayseri
Ahmet Hilmi B.
Ahmet Tevfik B.
Coşkun Osman B.
Sait Azmi B.

İ : 24
Kırklareli
Dr. Fuat B.
Kırşehir
Lûtfi Müfit B.
Serdar Ahmet B.
Kocaeli
Ali B.
Kemalettin B.
Ragıp B.
Salâhattin B.
Sırrı B.
Konya
Ahmet Hamdi B.
Haydar B.
Kâzım B.
Kâzım Hüsnü B.
Kemal Zaim B.
Mustafa B.
Sırrı B.
Kütahya
Hakkı B.
İbrahim B.
Memet B.
Ömer Davut B.

14-İ-1933

Malatya
Dr. Hilmi B.
İsmet Pş.
Mahmut Nedim B.
Talât Haşim B.
Vasıf B.
Manisa
Dr. Saim B.
Isman B.
Refik Şevket B.
Turgut B.
Maraş
Memet B.
Nuri B.
Mardin
Ali Rıza B.
Mersin
Ferit Celâl B.
Muğla
Dr. Hüseyin Avni B.
Nuri B.
Şükrü Kaya B.
Niğde
Ilalit B.
Ordu
Ahmet İhsan B.

C

Hamdi B.
İsmail B.
Recai B.
Şevket B.
Rize
Ali B.
Atıf B.
Esat B.
Fuat B.
Samsun
Aziz Hızır B.
Dr. Asım B.
liuşeni B.
Siirt
Halil Hulki B.
Sinop
Hulusi B.
İbrahim Alâettin B.
Sivas
İsmail Memet B.
Remzi B.
Şemsettin B.
Ziya ettin B.
Şebin Karahisar
İsmail B.

Vasfi Raşit B.
Tekirdağ
Cemil B.
Mahmut Rasim B.
Tokat
Hüsnü B.
Mustafa Vasfi B.
Trabzon
Halil Nihat B.
Ncbizade Hamdi B.
Raif B.
Süleyman Sırrı B.
Urfa
Behçet B.
Yozgat
Ahmet Avni B.
Avni Doğan B.
Hamdi B.
Süleyman Sırrı B.
Zonguldak
Celâl Sahir B.
Esat B.
Hasan B.
Rifat B.

/ Reye iştirak etmeyenler /
Adana
Ömer Resul B.
Afyon Karahisar
Ruşen Eşref B.
Ankara
Gazi Mustafa Kemal Pş.
(R. C.)
Şakir B.
Yahya Galip B.
Artvin
Asım B.
Memet Ali B.
Aydın
Dr. Mazhar B.
Fuat Şahin B.
Balıkesir
Ali Şuuri B.
Hacim Muhittin B. (Me
zun)
Kâzım Pş. (Rs.)

Bayazıt
İhsan B.
Übeydullah B.
Bilecik
Hayrettin B.
İbrahim B.
Salih B.
Bolu
Cevat Abbas B. (Mezun)
Dr. Emin Cemal B.
Falih Rıfkı B.
Burdur
Halit B.
Mustafa Şeref B.
Bursa
Emin Fikri B.
Çanakkale
Ahmet Cevat B.
Şükrü B.
Çankırı
Talât B.

'Nafiz B.
[Necip Asım B.
Eskişelıir
Alioğhı Ahmet B.
Cafer B.
Emin B.
Yusuf Ziya B.
Gazi Antep
Kılıç Ali B.
Nuri B.
Giresun
Hakkı Tank B.
İhsan Pş.
Elâziz
Kâzım
B.
iFazıl Ahmet B. (Mezun)
Şevket
B.
IHasan Tahsin B.
Gümüşane
Memduh Şevket B.
Şevket
B.
Erzincan
Aziz Samih B.
İstanbul
Saffet B.
Abdülhak Hâmit B.
Erzurum
Akçuraoğlu Yusuf B.
Nafi Atuf B.
Alâettin Cemil B.

|
Çorum
'Dr. Mustafa B.
Benizli
Dr. Kâzım B.
i Emin Aslan B.
•Necip Ali B.
Diyarbekir
»Zekâi B. (V.)
İZeki Mesut B.
Edirne
Şakir B.
Şeref B. (Mezun)
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Dr. Refik B. (V.)
Halil Etem B.
Hasan Vasıf B.
Hayrullah B. (Mezun)
İbrahim Tali B.
Mitat B.
Salâh Cimcoz B.
İzmir
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.)
Halil B.
Mahmut Celâl B. (V.)
Osmanzade Hamdi B.
İsparta
İbrahim B.
Kars
Memet Nafiz B.
Kastamonu
Dr. Suat B.
Hasan Fehmi B.
Kayseri
Reşit B.

Reşit Saffet B.
Konya
Mustafa Lûtfi B.
Naim Hazım B.
Refik B.
Tevfik Fikret B.
Kütahya
Muhlis B. (V.)
Rasim B.
Recep B.
Malatya
Abdülmuttalip B.
Manisa
Kân! B. (Mezun)
Memet Sabri B. (Mezun)
Mustafa Fevzi B.
Tahir B.
Yakup Kadri B.
Maraş
Abdülkadir B.
Mitat B.

Kırklareli
Memet Nahit B.
Şevket B.
Kırşehir
II azim B.
Kocaeli
İbrahim Süreyya B.

Mardin
Vbdürrezzak B.
trfan Ferit B (I. Â.)
Mersin
Hamdi B.
Süleyman Fikri B.

C : 1

Muğla
Yunus Nadi B.
Muş
Hasan Reşit B.
Kılıcoğlu Hakkı B.
Maki B. (Mezun)
Niğde
Ahmet Vefik B.
Faik B.
Galip B.
Rize
Akif B.
Hasan Cavit B.
Samsun
Emin B.
Etem B.
Memet Hacıyunus B.
Zühtü B.
Siirt
Mahmut B.
Sinop
Recep Zühtü B.
Yusuf Kem^l B. (V.)
Sivas
Necmettin Sadık B.
Rahmi B.

Rasim B.
Selin Karahisar
Sadri Maksudi B.
Tekirdağ
Celâl Nuri B.
Faik B.
Tokat
.îekir Lûtfi B. (Mezun
Nazım B.
Süreyya Tevfik B.
Trabzon
Daniş B.
Hakkı Sofu B.
Hasan B. (Rs. V.)
Urfa
Ali Saip B.
Memet Emin B.
Refet B.
Van
Hakkı B.
Münip B.
Yozgat
Ahmet Cevdet B.
Zonguldak
Halil B.
Ragıp B.

K o n y a o v a s ı ş u h u n a i d a r e s i n i n 1İ);V2 s e n e s i b ü t ç e k a n u n u n u n r» n c ı m a d d e
s i n i n defuştirilmesi v e m e z k û r k a n u n a b a z ı m a d d e l e r ilAyesı h a k k ı n d a k i
k a n u n u n reyleri neticesi
( Kanun kabul edilmiştir. )
Aza adedi
Reye iştirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak etmeyenler
Münhaller

317
164
164
0
0
152
1

/ Kabul edenler J
Adana
Ali Münif B. •
Hilmi B,

Afyon Karahisar
Ali B.
Haydar B.

îzzet Ulvi B.
Mollaoğlu Cemal B.
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Aksaray
Besim Atalay B.
Rıza Nisari B.
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İsmail Kemal B.
ismet B.
Münir B.
Nabi Rıza B.
Denizli
Mazhar
Müfit
B.
Ankara
Yusuf
B.
Eşref B.
Diyarbekir
Halil, Ferit B.
Kâzım Pş.
Hasan Yakup B.
Muslihittin Abdullah B. Zülfü B.
Edirne
Rıfat B.
Faik
B.
Antalya
Şakir B.
Dr. Cemal B.
Elâziz
Dr. Nazifi Şerif B.
Ahmet
Saffet
B.
laydar B.
Hüseyin
B.
Numan B.
Erzincan
Hasılı B.
Abdülhak B.
Aydın
Erzurum
Adnan B.
Asım
B.
Talisin B.
Aziz B.
Balıkesir
Dr. Ahmet Fikri B.
Enver B.
Gazi Antep
Memet Cavit B.
Reşit B.
Muzaffer B.
Şahin B.
Vasfi Memet B.
Bolu
Giresun
Hasan Cemil B.
Münir B.
İsmail Hakkı B.
Gümüşane
Şükrü B.
fidip Servet B.
Bursa
[asan Fehmi B.
Asaf B.
İçel
Bakteriyolok Refik B.
Emin B.
Dr. Calip B.
Hakkı B.
Dr. Rasim Ferit B.
İstanbul
Esat B.
Ahmet Hamdi B.
Mustafa Fehmi B.
Ali Rana B.
Rcfct B.
Hamdi Mustafa B.
Rüştü B.
Sadettin Rıza B.
Cebelibereket
Yaşar B.
Ziyaettin B.
Hasan Basri B.
ibrahim B.
İzmir
Naci Pş.
Kâmil B.
ÇanakkaU
Kâzım Pş.
Mustafa Rahmi B.
Osman Niyazi B.
Saraçoğlu Şükrü B.
Ziya Gevher B.
Çankırı
İsparta
Mustafa Abdülhalik B. Hüseyin Hüsnü B.
Rıfat B.
Kemal Turan B.
Çorum
Mükerrem B.
Bekir Karamemet B.
Yaşar B.
Amasya
Esat B.
İsmail Hakkı B.
Nafiz B.

C : 1

Kars
Baha Tali B.
Faik B.
Memet Nazif B.
Ömer Kâmil B.
Kastamonu
Ali Rıza B.
Halil B.
Refik B.
Tahsin B.
Velet B.
Kayseri
Ahmet Hilmi B.
Ahmet Tcvfik B.
Coşkun Osman B.
Sait Azmi B.
Kırklareli
Dr. Fuat B.
Kırşehir
Lûtfi Müfit B.
Kocaeli
Ali B.
Kemalettin B.
Ragıp B.
Salâhattin B.
Sırrı B.
Konya
Ahmet Hamdi B.
Haydar B.
Kâzım B.
Kâzım Hüsnü B.
Kemal Zaim B.
Mustafa B.
Sırrı B.
Kütahya
Hakkı B.
İbrahim B.
Memet B.
Ömer Davut B.
Malatya
Dr. Hilmi B.
ismet Pş.
Mahmut Nedim B.
Talât Haşim B.
Vasıf B.
Manisa
Dr. Saim B.
Osman B.
Refik Şevket B.
Turgut B.
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Maraş
Nuri B.
Mardin
Ali Rıza B.
31 er sin
Ferit Celâl B.
Muğla
Şükrü Kaya B.
Niğde
Halit B.
Ordu
Ahmet İhsan B.
Hamdi B.
İsmail B.
Reeai B.
Şevket B.
Bize
Ali B.
Atıf B.
Fuat B.
Esat B.
Samsun
Dr. Asım B.
Siirt
Halil Hulki B.
Sinop
Hulusi B.
İbrahim Alâettin B.
Sivas
ismail Memet B.
Remzi B.
Şemsettin B.
Ziyaettin B.
Şebin Karahisar
ismail B.
Vasfi Raşit B.
Tekirdağ
Cemil B.
Mahmut Rasim B.
Tokat
Hüsnü B.
Mustafa Vasfi B.
Trabzon
Halil Nihat B.
Nebizade Hamdi B.
Raif B.
Süleyman Sırrı B.
Urfa
Behçet B.
Refet B.

I : 24
Yoz yat
Ahmet Avni B.
Avni Doğan B.
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Zonyuldak
Celâl Sahir B.
Esat B.

Haindi B.
Süleyman S i m B.

Hasan B.
Rıfat B.
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Bursa
Adana
Emin Fikri B.
Ömer Resul B.
Çanakkak
Zamir B.
Ahmet Cevdet B.
Afyon Karahisar
Şükrü B.
İzzet. B.
Çankırı
Ruşen Eşref B.
Talât B.
Aksaray
Zıya B.
Ahmet Süreyya B.
Çorum
Ankara
Dr.
Mustafa
B.
Gazi Mustafa Kemal Pş,
Denizli
(Rs. C.)
Dr. Kâzım B.
Şakir B.
Emin Aslan B.
Yahya Galip B.
Haydar Rüştü B.
Artvin
Necip
Ali B.
Asım B.
Memet Ali B. (I. Â.)
Diyarbekir
Aydın
Zekâi B. (V.)
Dr. Reşit Galip B. (V.) Zeki Mesut B.
Dr. Mazhar B.
Edirne
Fuat Şahin B.
Hasan Hayri B.
Balıkesir
Şeref B. (Mezun)
Ali Şuuri B.
Elâziz
Hacim Muhittin B. (Me Fazı] Ahmet B. (Mezun)
zun)
Hasan Tahsin B.
ibrahim Yürük B.
Memdulı Şevket B.
ismail Hakkı B.
Erzincan
Kâzım Pş. ( M. ila.)
Aziz Şamili B.
Pertev Etçi B.
Saffet B.
Bay azı t
Erzurum
Bayraktaroğlu Halit B. Dr. Hakkı Şinasi Pş.
(t. A.)
Nafi Atuf B.
î lisan B.
Nafiz B.
Übeydullah B.
.Necip Asım B.
Bilecik
Eskişehir
Hayrettin B.
Alioğlıı Ahmet B.
İbrahim B.
Cafer B.
Salih B.
Emin 13.
Bolu
Yusuf Ziya B.
Cevat Abbas B. (Mezun)
Gazi Aniep
Dr. Emin Cemal B.
Kılıç Ali B.
Palih Rıfkı B.
Nuri B.
Burdur
Giresun
Halit B.
Hakkı Tank B.
Mustafa Şeref B.
İhsan Ps.

Konya
Mustafa Lûtfi B.
Nainı Hazim B.
Refik B.
Tevfik Fikret B.
Kütahya
Muhlis B. (V.)
Rasinı B. (Mezun)
Recep B.
Malatya
Abdülmuttalip B.
Manisa
Kani B. (Mezun)
Memet Snbri B. (Mezun)
Mustafa Fevzi B.
Talıir B.
Yakup Kadri B.
Maraş
İzmir
Abdülkadir
B.
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.
Memet B.
Halil B.
Mitat B.
Kitapçı Hüsnü B.
Mardin
Mahmut Celâl B. (V.)
Abdürrezzak
B.
Mahmut Esat B.
İrfan
Ferit
B.
(t. A.)
Memet Sadettin B.
Mersin
Osmanzade Hamdi B.
Hamdi B.
İsparta
Süleyman Fikri B.
îbrahim B.
Muğla
Kars
Dr. Hüseyin Avni B.
Muhittin Pş.
Nuri B.
Kastamonu
Yunus Nadi B.
Dr. Suat B.
Muş
Hasan Fehmi B.
Hasan Reşit B.
Kayseri
Kılıcoğlu Hakkı B.
Reşit, B.
Naki B. (Mezun)
Kırklareli
Niğde
Memet Nahit B.
<\hmet Vefik B.
Şevket B.
Faik B.
Kırşehir
Galip B.
Hazim B.
RİS6
Serdar Ahmet B.
Akif B.
Kocaeli
Hasan Cavit B.
İbrahim Süreyya B.
Samsun
Reşit Saffet B.
Emin B.
Kâzım B.
Şevket B.
Gümüşan*
Şevket B.
Hakari
İbrahim B.
İstanbul
Abdülhak Hâmit B.
Akçuraoğlu Yusuf B.
Alâettin Cemil B.
Dr. Refik B. (V.)
Halil Eteni B.
Hasan Vasıf B.
Haynillah B. (Mezun)
Dr. İbrahim Tali B.
Mitat B.
Salâh Cimeoz B.
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Eteni B.
Memet Hacıyunus B.
Ruşen i B.
Zülıtii B.
Siirt
Mahmut B.

Stvas
Necmettin Sadık B.
Rahmi B.
Rasim B.
Şebin Karahisar
Sadrı Maksudi B.

Sinop
Recep Zühtü B.
Yusuf Kemal B. (V.)

Tekirdağ
Celal Nuri B.
Faik B.

C : 1

Tokat
Bekir Lûtfi B. (Mezun)
Nazım B.
Süreyya Tevfik B.
Trabzon
Daniş B.
Hakkı Sofu B.
{Tasan B. (ite. V.)
JJrfa
Ali Saip B.

Memet Emin. B.
Van
Hakkı B.
Münip B.
Yozgat
Ahmet Cevdet B.
Zonguldak

Halil B.
Ragıp B.

1 9 3 2 imdi senesi m u v a z e n c i umumiye; k a n ı l ı n ı n ı m 3i) u n c u m a d d e s i n e ıııt
hııl. (X) işaretli c e t v e l e yirmi m u a l l i m i n d a h a ilavesi h a k k ı n d a k i k a n u n a
v e r i l e n r e y l e r i n neticesi
[ Kanun kabul edilmiştir ]
Aza adedi
317
Reye iştirak edenler
104
Kabul edenler
164
Reddedenler •
0
Müstenkifler
0
Reye iştirak etmeyenler : 152
Münhaller
1
Kabul
Adana
Ali Münif B.
Hilmi B.
Afyon Karahisar
Ali B.
Haydar B.
izzet Ulvi B.
Mollaoğlu Cemal B.
Aksaray
Besim Atalay B.
Rıza Nisari B.
Yaşar B.
Amasya
Esat B.
ismail Hakkı B.

Rifat B.

Antalya
Dr. Cemal B.
Dr. Nazifi Şerif B.
Haydar B.
Numan B.
Rasıh B.
Aydın
Adnan B.
Tahsin B.
Balıkesir
Enver B.
Memet Cavit B.
Muzaffer B.
Vasfi Memet B.
Nafiz B.
Bolu
Ankara
Hasan Cemil B.
Eşref B.
ismail Hakkı B.
Halit Ferit B.
Şükrü B.
Hasan Yakup B.
Bursa
MuslihUtin Abdullah B. Asaf B.

edenler
Bakteriyolok Refik B.
Dr. Galip B.
Dr. Rasim Ferit B.
Esat B.
Mustafa Fehmi B.
Refet B.
Rüştü B.
Cebelibereket
Hasan Basri B.
ibrahim B.
NTaci Pş.
Çanakkale
Osman Niyazi B.
Ziya Gevher B.
Çankırı
Mustafa Abdülhalik B.
Rifat B.
Çorum,
Bekir Karamemet B.
İsmail Kemal B.
î smet B.
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Münir B.
Nabi Rıza B.
Benizli
Mazhar Müfit B.
Yusuf B.
Diyarbekir
Kâzım Pş.
Zülfü B.
Edirne
Faik B.
Şakir B.
Elâ&iz
Ahmet Saffet B.
Hüseyin B.
•SJ
Erzincan
Abdülhak B.
Erzurum
Asım B.
Aziz B.
Dr. Ahmet Fikri B

I : 24
Öaeî -4n(«p
Reşit B.
Şahin B.
Giresun
Münir B.
Gümüşam
Edip Servet B.
Hasan Fehmi B.
İçti
Emin B.
Hakkı B.
İstanbul
Ahmet Hamdi B.
Ali Bana B,
Hamdi Mustafa B.
Sadettin Rıza B.
Yaşar B.
Ziyaettin B.
İzmir
Kâmil B.
Kâzım Pş.
Mustafa Rahmi B.
Saraçoğlu Şükrü B.
İsparta
Hüseyin Hüsnü B.
Kemal Turan B.
Mükerrem B.
Kars
Baha Tali B.
Faik B.
Memet Nazif B.
Ömer Kâmil B.
Kastamonu
Ali Rıza B.

Halil B.
Refik B.
Tahsin B.
Velet B.
Kayseri
Ahmet Hilmi B.
Ahmet Tevfik B.
Coşkun Osman B.
Sait Azmi B.
Kırklarâli
Dr. Fuat B.
Kırşehir
Lûtfi Müfit B.
Kocaeli
Ali B.
Kemalettin B.
Ragıp B.
Salâhattin B.
Sırrı B.
Konya
Ahmet Hamdi B.
Haydar B.
Kâzım B.
Kâzım Hüsnü B.
Kemal Zaim B.
Mustafa B.
Sırrı B.
Kütahya
Hakkı B.
İbrahim B.
Memet B.
Ömer Davut B.
Malatya
Dr. Hilmi B.

14- - İ 9 3 3
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İsmet Pş.
Mahmut Nedim B.
Talât Haşim B.
Vasıf B.
Manisa
Dr. Saim B.
Osman B.
Refik Şevket B.
Turgut B.
Maraş
Nuri B.
Mardin
Ali Rıza B.
Mersin
Ferit Celâl B.
Muğla
Şükrü Kaya B.
Niğdt
Faik B.
Ordu
Ahmet İhsan B.
Hamdi B.
İsmail B.
Recai B.
Şevket B.
Rize
Ali B.
Atıf B.
Esat B.
Fuat B.
Samsun
Dr. Asım B.
Siirt
Halil Hulki B.

Sinop
Hulusi B.
İbrahim Alâettin B.
Sivas
İsmail Memet B.
Remzi B,
Şemsettin B.
Ziyaettin B.
Şebin Karahisar
İsmail B.
Vasfi Raşit B.
Tekirdağ
Cemil B.
Mahmut Rasim B.
Tokat
Hüsnü B."
Mustafa Vasfi B.
Trabzon
Halil Nihat B.
Nebizade Hamdi B.
Raif B.
Süleyman Sırn B.
TJrfa
Behçet B.
Yozgat
Ahmet Avni B.
Avni Doğan B.
Hamdi B.
Süleyman Sırrı B.
Zonguldak
Celâl Sahir B,
Esat B.
Hasan B.
Rifat B.

Reye iştiark etmeyenler
Adana
Ömer Resul B.
Zamir B.
Afyon Karahisar
İzzet B.
Ruşen Eşref B.
Aksaray
Ahmet Süreyya B.
Ankara
Gazi Mustafa Kemal Pş.
(R.C.)
Şakir B.
Yahya Galip B.

Kâzım Pş. (Rs.)
Pertev
Etçi B.
Asım B.
Bayazıt
Memet Ali B. (1. Â.)
Bayraktaroğlu Halit B.
Aydın
Dr. Reşit Galip B. (V.) (1. A.)
İhsan B.
Dr. Mazhar B.
Übeydullah B.
Fuat Şahin B.
Bilecik
Balıkesir
Hayrettin
B.
Ali Şuuri B.
Hacim Muhittin B. (Me İbrahim B.
Salih B,
zun)
Bolu
İbrahim Yürük B.
Cevat Abbas B. (Meran)
İsmail Hakkı B.
Artvin
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Dr. Emin Cemal B.
Falih Rıfkı B.
Burdur
Halit B.
Mustafa Şeref B.
Bursa
Emin Fikri B.
Çanakkale
Ahmet Cevat B.
Şükrü B.
Çankırı
Talât B.
Ziya B.

İ : Ûİ
Çorum
Dr. Mustafa B.
Denizli
Dr. Kâzım B.
Emin Aslan B.
Haydar Küstü B,
Necip Ali B.
Diyarbekir
Zekâi B. (V.)
Zeki Mesut B.
Edirne
Hasan Hayri B.
Şeref B. (Mezun)
Elâziz
Fazıl Ahmet B. (Mezun)
Hasan Tahsin B.
Memduh Şevket B.
Erzincan
Aziz Samih B.
Saffet B.
Erzurum
Dr Hakkı Şinasi Pş.
Nafi Atuf B.
Nafiz B.
Necip Asım B.
Eskişehir
Alioğlu Ahmet B.
Cafer B.
Emin B.
Yusuf Ziya B.
Gazi Antep
Kılıç Ali B.
M. Nuri B.
Giresun
Hakkı Tarık B.
îhsan Pş.
Kâzım B.
Şevket B.
Gümüşane
Şevket B.

14 İ-19Ö3

G : İ

I
Bakâri
jNaim Hazim B.
I
Samsun
Refik B.
Emin B.
İbrahim B.
Tevfik Fikret B.
Etem B.
İstanbul
Kütahya
Memet
Hacıyumıs B.
Abdülhak Hâmit B.
Muhlis B. (V.)
Zühtü B.
Akçuraoğlu Yusuf B.
Rasim B.
[Ruşeni. R.
Alâettin Cemil B.
Recep B.
Dr. Refik B. (V.)
Siirt
Halil Etem B.
Malatya
Mahmut B.
fiayrullah B.
Abdülmuttalip B.
Sinop
Hasan Vasıf B.
Manisa
Recep Zühtü B.
İbrahim Tali B. ('.Mezun ) Kani B.
Yusuf Kemal B. (V.)
Mitat B.
Memet Sabri B. (M<3zun)
Sivas
Salâh Cimeoz B.
Mustafa Fevzi B.
[Necmettin Sadık B.
İzmir
Tahir B.
Rahmi B.
Dr. Tevfik Küstü B. (V. ) Yakııp Kadri B.
Rasim B.
Halil B.
Şebin Karahisar
Maraş
Sadri Maksudi B.
Kitapçı Hüsnü B.
Abdülkadir B.
Tekirdağ
[Mahmut Celâl B. (V.)
Memet B.
Celâl Nuri B.
Mahmut Esat B.
Mitat B.
Faik B.
Memet Sadettin B.
Mardin
Osmanzade Hamdi B.
Tokat
Abdürrezzak B.
İsparta
Bekir
Lûtfi
B. "(Mezun)
İrfan Ferit B. (1. Â.)
İbrahim B.
Nazım
B.
Mersin
Süreyya Tevfik B.
Kars
|Hamdi B.
Trabzon
Muhittin Pş.
Süleyman Fikri B.
p a n i ş B.
Kastamonu
Muğla
Hakkı Sofu B.
Dr. Suat B.
Dr. Hüseyin Avni B.
Hasan B. (Rs. V.)
Hasan Fehmi B.
Nuri B.
Urfa
Kayseri
Yunus Nadi B.
Ali Saip B.
Reşit B.
Muş
Refet B.
Kırklareli
Hasan Reşit B.
Memet Emin B.
Memet Nahit B.
Kılıcoğlu Hakkı B.
Şevket B.
Van
Naki B. (Mezun)
Kırşehir
Hakkı
B.
Niğde
Hazim B.
Münip B.
Ahmet Vefik B.
Serdar Ahmet B.
Yozgat
|Faik B.
Kocaeli
Ahmet
Cevdet
B.
[Galip B.
İbrahim Süreyya B.
Zonguldak
Rize
Reşit Saffet B.
Halil B.
Akif B.
Ragıp B.
Konya
Basan Cavit B.
Mustafa Lûtfi B.

î : 24

14-4-1933

C : İ

Anadolu sahillerile Mcis adası arasındaki ada ve adacıkların ve Bodrum
körfezi karşısındaki adanın ciheti aidiyeti kakkmda İtalya hükümeti ile
Aktedilen itilâf name hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi
[ Kanun kabul edilmiştir ]
Aza adedi : 317
Reye iştirak edenler : 182
Kabul edenler : 181
Reddedenler :
l
Müstenkifler :
0
Reye iştirak etmeyenler : 134
Münhaller :
l
/ Kabul edenler ]
Adana,
Ali Münif B.
Hilmi B.
Zamir B.
Afyon Karahisar
Ali B.
Haydar B.
îzzet B.
îzzet Ulvi B.
Mollaoğlu Cemal B.
Aksaray
Ahmet Süreyya B.
Besim Atalay B.
Kıza Nisari B.
Yaşar B.
Amasya
Esat B.
ismail Hakkı B.
Nafiz B.
Ankara
Eşref B.
Halit Ferit B.
Hasan Yakup B.
Muslihittin Abdullah B.
Rifat B.
Antalya
Dr. Cemal B.
Dr. Nazifi Şerif B
Haydar B.
Numan B.
Rasıh B.
Aydın
Adnan B.
Dr. Reşit Galip B.

Balıkesir
Çorum
Bekir Karamemet B.
Enver B.
ismail Kemal B.
îbrahim Yürük B.
ismet B.
tsmail Hakkı B.
Münir B.
Memet Cavit B.
Muzaffer B.
Nabi Rıza B.
Pertev Etçi B.
Benizli
Yasfi Memet B.
Haydar Rüştü B.
Bayazıt
Mazhar Müfit B.
Bayraktaroğlu Halit B. Yusuf B.
Bolu
Diyarbekir
Hasan Cemil B.
Kâzım Pş.
tsmail Hakkı B.
Zülfü B.
Şükrü B.
Edirne
Faik B.
Bursa
Asaf B.
Hasan Hayri B.
Bakteriyolok Refik B.
Elâziz
Dr. Galip B.
Ahmet Saffet B.
Hüseyin B.
Dr. Rasim Ferit B.
Erzincan
Esat B.
Abdülhak B.
Mustafa Fehmi B.
Erzurum
Refet B.
Asım B.
Rüştü B.
.Aziz B.
Cebelibereket
Dr. Ahmet Fikri B.
Hasan Basri B.
Dr. Hakkı Şinasi Pş.
İbrahim B.
Gazi Antep
Naci Pş.
Reşit B.
Çanakkale
Şahin B.
Osman Niyazi B.
Ziya Gevher B.
Giresun
Münir
B.
' Çankırı
Gümüşane
Mustafa Abdülhalik B.
Edip Servet B.
Rifat B.
Hasan Fehmi B.
Ziya B.
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Hakâri
îbrahim B.
İçel
Emin B.
Hakkı B.
İstanbul
Ahmet Hamdi B.
Ali Rana B.
Hamdi Mustafa B.
Sadettin Rıza B.
Yaşar
B.
t
Ziyaettin B.
İzmir
Kâmil B.
Kâzım Pş.
Kitapçı Hüsnü B.
Memet Sadettin B.
Mustafa Rahmi B.
Saraçoğlu Şükrü B
İsparta
Hüseyin Hüsnü B.
Kemal Turan B.
Mükerrem B.
Kars
Baha Tali B.
Faik B.
Muhittin Pş.
Ömer Kâmil B.
Kastamonu
Ali Rıza B.
Halil B.
Refik B.
Tahsin B.
Velet B.

Kayseri
Ahmet Hilmi B.
Ahmet Tevfik B.
Coşkun Osman B.
Sait Azmi B.
Kırklareli
Dr. Fuat B.
Kırşehir
Lûtfi Müfit B.
Serdar Ahmet B.
KocaeU
Ali B.
Kemalettin B.
Eagıp B.
Salâhattin B.
Sırn B.
Konya
Ahmet Hamdi B.
Haydar B.
Kâzım B.
Kâzım Hüsnü B.
Kemal Zaim B.
Mustafa B.
Sırrı B.
Kütahya
Hakkı B.

C: I
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24

İbrahim B.
Memet B.
Ömer Davut B.
Malatya
Dr. Hilmi B.
ismet Pş.
Mahmut Nedim B.
Talât Haşim B.
Vasıf B.
Manisa
Dr. Saim B.
Osman B.
Refik Şevket B.
Turgut B.
Maraş
Memet B.
Nuri B.
Mardin
Ali Rıza B.
Mersin
Ferit Celâl B.
Muğla
Dr. Hüseyin Avni B.
Nuri B.
Şükrü Kaya B.

Niğde
Halit B.
Ordu
Ahmet îhsan B.
Hamdi B.
İsmail B.
Recai B.
Şevket B.
Rize
Ali B.
Atıf B.
Esat B.
Fuat B.
Samsun
Dr. Asım B.
Kuşeni B.
Siirt
Halil Hulki B.
Sinop
Hulusi B.
ibrahim Alâettin B.
Sivas
ismail Memet B.
Remzi B.
Şemsettin B.
Ziyaettin B.

/ Reddedenler

Şebin Karahİsar
İsmail B.
Vasfi Raşit, B.
Tekirdağ
Cemil B.
Mahmut Rasim B.
Tokat
Hüsnü B.
Mustafa Vasfi B.
Trabzon
Halil Nihat B.
Nebizade Hamdi B.
Raif B.
Süleyman Sırrı B.
Urfa
Behçet B.
Yozgat
Ahmet Avni B.
Avni Doğan B.
Hamdi B.
Süleyman Sırrı B.
Zonguldak
Celâl Sahir B.
Esat B.
Hasan B.
Rifat B.

]

İzmir
Mahmut Esat B.
/ Reye iştirak etmeyenler J
Adana
Ömer Resul B.
Afyon Karahisar
Ruşen Eşref B.
Ankara
Gazi Mustafa Kemal Pş.
(R. C.)
Şakir B.
Yahya Galip B.
Artvin
Asım B.
Memet Ali B.
Aydın
Dr. Mazhar B.
Fuat Şahin B.

Burdur
Halit B.
(Me Mustafa Şeref B.
Bursa
Emin Fikri B.
Çanakkale
Ahmet Cevdet B.
Şükrü B.
Çankırı
Talât B.
Çorum
Dr. Mustafa B.
Denizli
Bolu
Cevat Abbas B. (Mezun) Dr. Kâzım B.
Emin Aslan B.
Dr. Emin Cemal B.
Necip Ali B.
Falih Rıfkı B.

Balıkesir
Ali Şuuri B.
Hacim Muhittin B.
zun)
Kâzım Pş. (Reis)
Bayazıt
ihsan B.
Übeydullah B.
Bilecik
Hayrettin B.
ibrahim B.
Salih B.
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Diyarbekir
Zckâi B. (V.)
Zeki Mesut B.
Edime
Şakir B.
Şeref B. (Mezun)
Elâziz
Fazıl Ahmet B. (Mezun)
Hasan Tahsin B.
Memduh Şevket B.
Erzincan
Aziz Samih B.
Saffet B.
Erzurum
Nafi Atuf B.
Nafiz B.

İ : 24
Necip Asım B.
Eskişehir
Alioğlu Ahmet B.
Cafer B.
Emin B.
Yusuf Ziya B.
Gazi Antep
Kılıç Ali B.
M. Nuri B.
Giresun
Hakkı Tarık B.
ihsan Pş.
Kâzım B.
Şevket B.
Gümüşane
Şevket B.
İstanbul
Abdülhak Hâmit B.
Akçuraoğlu Yusuf B.
Alâettin Cemil B. <
Dr. Refik B. (V.)
Halil Etem B.
Hasan Vasıf B.
Hayrullah B. (Mezun)
Mitat B.
Salâh Cimcoz B.
İbrahim Tali B.
İzmir
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.
Halil B.
Mahmut Celâl B. (V.)
Osraanzadc Hamdi B.

14-1 1 9 3 3
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Mustafa Fevzi B.
İsparta
Tahir B.
ibrahim B.
Yakup Kadri B.
Kars
Maraş
Memet Nazif B.
Abdülkadir B.
Kastamonu
Mitat B.
Dr. Suat B.
Hasan Fehmi B.
Mardin
Abdürrezzak B.
Kayseri
irfan Ferit B. (I. Â.)
Reşit B.
Mersin
Kırklareli
Hamdi B.
Memet Nahit B,
Süleyman Fikri B.
Şevket B.
Kırşehir
Muğla
Hazini B.
Yunus Nadi B.
Muş
Kocaeli
Hasan Reşit B.
ibrahim Süreyya B.
Kılıcoğlu Hakkı B.
Reşit Saffet B.
Naki B. (Mezun)
Konya
Niğde
Mustafa Lûtfi B.
Ahmet Vefik B.
Naim Hazini B.
Faik B.
Refik B.
Galip
B.
Tevfik Fikret B.
Rize
Kütahya
Akif B.
Muhlis B. (V.)
Rasim B.
Hasan Cavit B.
Recep B.
Samsun
Emin B.
Malatya
Etem B.
Abdülmuttalip B.
Memet
Hacıyunus B.
Manisa
Zühtü B.
Kani B. (Mezun)
Siirt
Memet Sabrı B. (Mezun)
Mahmut B.

Sinûp
Recep Zühtü B.
Yusuf Kemal B. (V.)
Sivas
Necmettin Sadık B.
Rghmi B.
Rasim B.
Şebin Karahisar
Sadri Maksudi B.
Tekirdağ
Celâl Nuri B.
Faik B.
Tokat
Bekir Lûtfi B. (Mezun)
Nazım B.
Süreyya Tevfik B.
Trabzon
Daniş B.
Hakla Sofu B.
Hasan B. (Rs. V.)
Urfa
Mi Saip B.
Refet B.
Memet Emin B.
Van
Hakkı B.
Münip B.
Yozgat
Ahmet Cevdet B.
Zonguldak
Halil B.
Ragıp B.

»•ür^raacoj^^y.j» <

Bazı vekalet hinalarile Temyiz m a h k e m e s i ve hapishane binalarının inşasına
dair k a n u n a verilen reylerin neticesi
( Kanun kabul edilmiştir )
Aza adedi : 317
Reye iştirak edenler : 164
Kabul edenler : 164
Reddedenler : 0
Müstenkifler : o
Reye iştirak etmeyenler : 152
ıVUinhaller : l
/ Kabul edenler J
Adana
Ali Münif B.

Hilmi B.

Afyon
Ali B.
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Karahitar

Haydar B.
îzzet Ulvi B.

I : 24

14-1-1933

Mollaoğlu Cemal B.
Çankırı
Mustafa Abdülhalik B.
Aksaray
Rifat B.
Besim Atalay B.
Rıza Nisari B.
Çorum
Yaşar B.
Bekir Karamemet B.
Amasya
İsmail Kemal B.
Esat B.
ismet B.
ismail Hakkı B.
Münir B.
Nafiz B.
Nabi Rıza B.
Ankara
Denizli
Eşref B.
Mazhar Müfit B.
Hali t Ferit B.
Yusuf B.
Hasan Yakup B.
Diyarbekir
Muslihittin Abdullah B. Kâzım Pş.
Rifat B.
Zülfü B.
Antalya
Edirne
Dr. Cemal B.
Faik B.
Dr. Nazifi Şerif B.
Şakir B.
Haydar B.
Elâziz
Numan B.
Ahmet Saffet B.
Rasıh B.
Hüseyin B.
Aydın
Erzincan
Adnan B.
Abdülhak B.
Tahsin B.
Erzurum
Asım B.
Balıkesir
Aziz B.
Enver B.
Dr. Ahmet Fikri B.
Memet Cavit B.
Muzaffer B.
Gani Antep
Vasfi Memet B.
Reşit B.
Bolu
Şahin B.
Hasan Cemil B.
Giresun
İsmail Hakkı B.
Münir B.
Şükrü B.
Gümüşane
Bursa
Edip Servet B.
Asaf B.
Hasan 'Fehmi B.
Bakteriyolok Refik B.
İçel
Dr. Galip B.
Emin B.
Dr. Rasim Ferit B.
Hakkı B.
Esat B.
İstanbul
Mustafa Fehmi B.
Ahmet Hamdi B.
Refet B.
Ali Ramı B.
Rüştü B.
Hamdi Mustafa B.
Cebelibereket
Sadettin Rıza B.
Hasan Basri B.
Yaşar B.
İbrahim B.
Ziyaettin B.
Naci Pş.
İzmir
Kâmil B.
Çanakkale
Kâzım Pş.
Osman Niyazi B.
Mustafa Rahmi B.
Ziya Gevher B.
Saraçoğlu Şükrü B.
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İsparta
Hüseyin Hüsnü B.
Kemal Turan B.
Mükerrem B.
Kars
Baha Tali B.
Faik B.
ılomot Nazif fi.
Ömer Kâmil B.
Kastamonu
Ali Rıza B.
Halil B.
Refik B.
Tahsin B.
Velet B.
Kayseri
Ahmet Hilmi B.
Ahmet Tevfik B.
('oşkuıı Osman B.
Sait Azmi B.
Kırklareli
Dr. Fuat B.
Kırşehir
Lûtfi Müfit B.
Kocaeli
Ali B.
Kemalettin B.
Ragıp B.
Salâhattin B.
Sırrı B.
Konya
Ahmet Hamdi B.
Haydar B.
Kâzım B.
Kâzım Hüsnü B.
Kemal Zaim B.
Mustafa B.
Sırrı B.
Kütahya
Hakkı B.
İbrahim B.
Memet B.
Ömer Davut B.
Malatya
Dr. Hilmi B.
İsmet Pş.
Mahmut Nedim B.
Talât Haşim B.
Vasıf B.
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Manisa
Dr. Saim B.
Osman B.
Refik Şevket B.
Turgut B.
Maraş
Nuri B.
Mardin
Ali Hıza B ,

Mersin
Ferit Celâl B.
Muğla
Şükrü Kaya B
Niğde
Halit B.
Ordu
Ahmet Ilışan B.
Hamdi B.
İsmail B.
Recai B.
Şevket B.
Rize
Ali B.
Atıf B.
Esat B.
Fuat B.
Samsun
Dr. Asım B.
Siirt
Halil Hulki B.
Sinop
Hulusi B.
İbrahim Alâettin B.
Sivas
İsmail Memet. B.
Remzi B.
Şemsettin B.
Ziyaettin B.
Şebin Karahisar
İsmail B.
Vasfı Raşit B.
Tekirdağ
Cemil B.
Mahmut Rasim B.
Tokat
Hüsnü B.
Mustafa Vasfi B.
Trabzon
Halil Nihat B.
Nebizade Hamdi B.
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Raif B.
Süleyman Sırrı B.
Urfa
Behçet B.
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Yozgat
Ahmet Avni B.
Avni Doğan B.
Hamdi B,

C : 1

Süleyman Sırrı B.
Zonguldak
Celâl Sahir B.

Esat B.
Hasan B
Rifat B.

/ Reye iştirak etmeyenler J
Adana
Ömer Resul B.
Zamir B.
Afyon Karahisar
İzzet B.
Ruşen Eşref B.
Aksaray
Ahmet Süreyya B.
Ankara
Gazi Mustafa Kemal Pş.
(R. e.)
Şakir B.
Yahya Galip B.
Artvin
Asım B.
Memet Ali B. (t. A.)
Aydın
Dr. Reşit Galip B. (V.)
Dr. Mazhar B.
Fuat Şahin B.
Balıkesir
Ali Şuuri B.
Hacim Muhittin B.
(Mezun)
İbrahim Yürük B.
İsmail Hakkı B.
Kâzım Pş. (Rs.)
Pertev Etçi B.
Bayazıt
Bayraktaroğlu Halit B.
( î . A.)
ihsan B.
Übeydullah B.
Bilecik
Hayrettin B.
Salih B.
İbrahim B.
Bolu
Cavat Abbas L. (Mezun)
Dr. Emin Cemal B.
Falih Rıfkı B.
Burdur
Halit B.

Mustafa Şeref B.
Bursa
Emin Fikri B.
Çanakkah
Ahmet Cevdet B.
Şükrü B.
Çankırı
s. ala t o.
Ziya B.
Çorum
Dr. Mustafa B.
Denizli
Dr. Kâzım B.
Emin Aslan B.
Haydar Rüştü B.
Ne«ip Ali B.
Diyarbekir
Zckâi B. (V.)
Zeki Mesut B.
Edirne
Hasan Hayri B.
.Şeref B. (Mezun)
Elâziz
Fazil Ahmet B. (Mezun
Hasan Tahsin B.
Memduh Şevket B.
Erzincan
Aziz Samih B.
Saffet B.
Erzurum
Dr. Hakkı Şinasi Pş.
Nafi Atuf B.
Nafiz B.
Necip Asım B.
Eskişehir
Alioğlu Ahmet B.
Cafer B.
Emin B.
Yusuf Ziya B.
Gazi Antep
Kılıç Ali B.
M. Nuri B.

Giresun
Hakkı Tank B.
İhsan Pş.
Kâzım B.
Şevket B.
Gümüşane
Şevket B.
Hakâri
İbrahim B.
İstanbul
Abdülhak Hâmit B.
Akçuraoğlu Yusuf B.
Alâettin Cemil B.
Dr. Refik B. (V.)
Halil Etem B.
Hasan Vasıf B.
Hayrullah B. (Mezun)
İbrahim Tali B.
Mitat B.
Salâh Cimcoz B.
izmir
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.)
Halil B.
Kitapçı Hüsnü B.
Mahmut Celâl B. (V.)
Mahmut Esat B.
Memet Sadettin B.
Osmanzade Hamdi B.
İsparta
İbrahim B.
Kars
Muhittin Pş.
Kastamonu
Dr. Suat B.
Hasan Fehmi B.
Kayseri
Reşit B.
Kırklareli
Memet Nahit B.
Şevket B.
Kırşehir
Hazim B.
Serdar Ahmet B.
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Kocaeli
İbrahim Süreyya B.
Reşit Saffet B.
Konya
Mustafa Lûtfi B.
Naim Hazım B.
Refik B.
Tevfik Fikret B.
Kütahya
Muhlis B. (V.)
Rasim B.
Recep B.
Malatya
Abdülmuttalip B.
Manisa
Kani B. ( Mezun)
Memet Sabri B. (Mezun)
Mustafa Fevzi B.
Tahir B.
Yakup Kadri B.
Maraş
Abdülkadir B.
Memet B.
Mitat B.
Mardin
Abdürrezzak B.
irfan Ferit B.
(1. A.)
Mersin
Hamdi B.
Süleyman Fikri B.
Muğla
Dr. Hüseyin Avni B.
Nuri B.
Yunus Nadi B.
Muş
Hasan Reşit B.
Kılıcoğlu Hakkı B.
Naki B. (Mezun)
Niğde
Ahmet Vefik B.
Faik B.
Galip B.

İ : 24
Rit»
Akif B.
Hasan Cavit B.
Samsun
Emin B.
Etem B.
Memet Hacıyunus B.
Kuşeni B.
Zühtü B.
Siirt
Mahmut B.
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Sinop
Recep Zühtü B.
Yusuf Kemal B.
Sivas
»Necmettin Sadık B.
Rahmi B.
Rasim B.
Şebin Karakisar
Sadri Maksudi B.
Tekirdağ
Helâl Nuri B.
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İFaik B.
Tokat
Bekir Lûtfi B. (Mezun)
[Nazım B.
jSüreyya Tevfik B.
Trabzon
İDaniş B.
Hakkı Sofu B.
Hasan B. (Rs. V.)
Urfa
(Ali Saip B.

|Refet B.
[Memet Emin B.
Van
İHakkı B.
|Münip B.
Yozgat
Ahmet Cevdet B.
Zonguldak
[Halil B.
Ragıp B.

La H a y e ve C e n e v r e afi yon m u k a v e l e n a m e l e r i p r o t o k o l l e r i n i n t a s d i k i m i datı
k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n neticesi
[ Kanun kabul edilmiştir j
Aza adedi
ştirak edenler
<abul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştir ak etmeyenler
M (inha İler
Reye

: 317
: 184
: 184
:
o
;
0
: ]3 2
:
i

/ Kabul edenler J
Adana
Ali Münif B.
Hilmi B.
Zamir B.
Afyon Karahisar
Ali B.
Haydar B.
izzet B.
îzzet Ulvi B.
Mollaoğlıı Cemal B.
Aksaray
Ahmet Süreyya B.
Besim Atalay B.
Rıza Nisari B.

Yaşar B.
Amasya
Esat B.
tsmail Hakkı B.
Nafiz B.
Ankara
Eşref B.

Osman Niyazi B.
Vaafi Memet B.
lialit Ferit B.
Ziya Gevher B.
Bayazıt
Hasan Yakup B.
Çankırı
Muslihittin Abdullah B. Bayraktaroğlu Halit B.
Bolu
i Mustafa. Abdülhalik 1
Rifat B.
Rifat B.
Antalya
Hasan Cemil B.
Ziya B.
Dr. Cemal B.
tsmail Hakkı B.
Çorum
Dr. Nazifi Şerif B
Şükrü B.
Bekir
Karamemet
B.
Haydar B.
Bursa
İsmail Kemal B.
Numan B.
Asaf B.
İsmet B.
Rasıh B.
Bakteriyolok Refik B.
Münir B.
Aydın
Dr. Galip B.
Nabi Rıza B.
Adnan B.
Dr. Rasim Ferit B.
Denizli
Dr. Reşit Galip B.
Esat B.
Haydar Rüştü B.
Mustafa Fehmi B.
Tahsin B.
Mazhar Müfit B.
Refet
B.
Balıkesir
Yusuf
B.
Rüştü
B.
Enver B.
Diyarbekir
Cebelibereket
İbrahim Yürük B.
Kâzım Pç.
İsmail Hakkı B.
Hasan Basri B.
Zülfü B.
Memet Cavit B.
İbrahim B.
Edirne
Xaei Pş.
Muzaffer B.
Faik B.
Çanakkale
Pertev Etçi B.
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Hasan Hayri B.
Elâziz
Ahmet Saffet B.
Hüseyin B.
Erzincan
Abdülhak B.
Erzurum
Asım B.
Aziz B.
Dr. Ahmet Fikri B.
Dr. Hakkı Şinasi Pş.
Gazi Antep
Reşit B.
Şahin B.
Giresun
Münir B.
Gümüşane
Edip Servet B.
Hasan Fehmi B.
Hakâri
İbrahim B.
İçel
Emin B.
Hakkı B.
İstanbul
Ahmet Hamdi B.
Ali Hana B.
Hamdi Mustafa B.
Sadettin Rıza B.
Yaşar B.
Ziyaettin B.
İzmir
Kâmil B.
Kâzım Pş.
Kitapçı Hüsnü B.
Mahmut Esat B.
Memet Sadettin B.
Mustafa Rahmi B.
Saraçoğlu Şükrü B.
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Kütahya
Hakkı B.
İbrahim B.
Memet B.
Ömer Davut B.
Malatya
Dr. Hilmi B.
İsmet Pş.
Mahmut Nedim B.
Talât Haşim B.
Vasıf B.
Manisa
Dr. Saim B.
Osman B.
Refik Şevket B.
Turgut B.
Maraş
Memet B.
Nuri B.
Mardin
Ali Rıza B.
Mersin
Ferit Celâl B.
Muğla
Dr. Hüseyin Avni B.
Nuri B.
Şükrü Kaya B.
Niğde
Halit B.
Ordu
Ahmet İhsan B.
Hamdi B.
İsmail B.
Recai B.
Şevket B.
Riz*
Ali B.
Atıf B.
Esat B.
Fuat B.

İsparta
Hüseyin Hüsnü B.
Kemal Turan B.
Mükerrem B.
Kars
Baha Tali B.
Faik B.
Muhittin Pş.
Ömer Kâmil B.
Kastamonu
Ali Rıza B.
Halil B.
Refik B.
Tahsin B.
Velet B.
Kayseri
Ahmet Hilmi B.
Ahmet Tevfik B.
Coşkun Osman B.
Sait Azmi B.
Kırklareli
Dr. Fuat B.
Kırşehir
Lûtfi Müfit B.
Serdar Ahmet B.
Kocaeli
Ali B.
Kemalettin B.
Ragıp B.
Salâhattin B.
Sırrı B.
Konya
Ahmet Hamdi B.
Haydar B.
Kâzım B.
Kâzım Hüsnü B.
Kemal Zaim B.
Mustafa B.
Sırrı B.

Samsun
Dr. Asım B.
R ıışeni B.
Siirt
Halil Hulki B.
Sinop
Hulusi B.
İbrahim Alâettin B.
Sivas
İsmail Memet B.
Remzi B.
Şemsettin B.
Ziyaettin B.
Setin Karahisar
İsmail B.
Vasfi Raşit B.
Tekirdağ
Cemil B.
Mahmut Rasim B.
Tokat
Hüsnü B.
Mustafa Vasfi B.
Trabzon
Halil Nihat B.
Nebizade Hamdi B.
Raif B.
Süleyman Sırrı B.
Urfa
Behçet B,
Yozgat
Ahmet Avni B.
Avni Doğan B.
Hamdi B.
Süleyman Sırrı B.
Zonguldak
Celâl Sahir B.
Esat B.
Hasan B.
Rifat B.

/ Reye iştirak etmeyenler ]
Adana
Ömer Resul B.
Afyon Karahisar
Ruşen Eşref B.
Ankara
Gazi Mustafa Kemal Pş.
(R. C.)

Şakir B.
Yahya Galip B.
Artvin
Asım B.
Memet Ali B. (1. Â.)
Aydın
Dr. Mazhar B.

Fuat Şahin B.
Bayaett
İhsan
B.
Balıkesir
Übeydullah B.
Ali Şuuri B.
Bilecik
Hacim Muhittin B. (Mezun)
Hayrettin B.
Kâzım Pş. (Rs.)
İbrahim B.
Salih B.
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Hasan Cavit B.
Yusuf Ziya B.
Kocaeli
Samsun
Gazi Antep
İbrahim Süreyya B.
Emin B.
Kılıç Ali B.
jReşit Saffet B.
Etem B.
Nuri B.
Konya
Mustafa Lûtfi B.
Giresun
Memet Hacıyunus B.
Naim Hazım B.
Hakkı Tarık B.
Zühtü B.
Refik B.
İhsan Pş.
Siirt
Tevfik Fikret B.
Kâzım B.
Mahmut B.
Kütahya
Şevket B.
Sinop
Muhlis B. (V.)
Gümüşüne
Reeep Zühtü B.
Rasim B,
Şevket B.
Yusuf Kemal B. (V.)
Recep B.
İstanbul
Stvas
Malatya
Abdülhak Hâmit B.
Necmettin Sadık B.
Abdülmuttalip B.
Akçuraoğlu Yusuf B.
Rahmi B.
Manisa
Alâettin Cemil B.
Rasim B.
Kani B. (Mezun)
Dr. Refik B. (V.)
Dr. Mustafa B.
Şebin Karahüar
Memet Sabri B. (Mezun) Sadri Maksudi B.
Halil Etem B.
Denizli
Mustafa Fevzi B.
Hasan Vasıf B.
Dr. Kâzım B.
Tekirdağ
Tahir B.
Haymllah B. (Mızıın)
Emin Aslan B.
Celâl Nuri B.
Yakup Kadri B.
İbrahim Tali B.
Necip Ali B.
Faik B.
Maraş
Mitat B.
Diyarbekir
Tokat
Abdülkadir B.
Salâh Cimcoz B.
Zekâ i B. (V.)
Bekir Lûtfi B. (Mezun)
Mitat B.
İzmir
Zeki Mesut B.
Nazım B.
Dr. Tevfik Rüştü B (V.)
Mardin
Edirne
Süreyya Tevfik B.
Halil B.
Abdürrezzak B.
Şakir B.
Trabzon
İrfan Ferit B.
Mahmut Celâl B. (V.)
Şeref B. (Mezun)
Daniş B.
(t. Â.)
Osmanzade Hamdi B.
Elâziz
Hakkı Sofu B.
Mersin
Fazıl Ahmet B. (Mezun)
Hasan B. (Rs. V.)
İsparta
Hamdi B.
Hasan Talisin B.
Urfa
İbrahim B.
Süleyman Fikri B.
Memduh Şevket B.
Ali Saip B.
Kars
Muğla
Erzincan
M. Emin B.
Memet Nazif B.
Yunus
Nadi
B.
Aziz Samih B.
Refet B.
Kastamonu
Muş
Saffet B.
Van
Dr. Suat B.
Hasan Reşit B.
Erzurum
Hakkı B.
Hasan Fehmi B.
Kılıcoğlu Hakkı B.
Nafi Atuf B.
M'ünip B.
Kayseri
\ a k i B. (Mezun)
Nafiz B.
Yozgat
Reşit B.
Necip Asım B.
Ahmet
Cevdet
B.
Niğd«
Kırklareli
Zonguldak
Ahmet Vefik B.
Eskişehir
Memet Nahit B.
Halil B.
Faik B.
Alioğlu Ahmet B.
Şevket B.
Raj^p B.
Galip B.
Cafer B.
Kırşehir
Rize
Emin B.
llazim B.
Akif B.
Bolu
Cev&t Abbas B. (Mezun)
Dr. Emin Cemal B.
Falih Rıfkı B.
Burdur
Halit B.
Mustafa Şeref B.
Bursa
Emin Fikri B.
Çanakkale
Ahme! Cevdet B.
Şükrü B.
Çankırı
Talât B.
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme u m u m m ü d ü r l ü ğ ü n ü n 1 9 3 0 mâİi
senesi bütçesinde m ü n a k a l e yapılması hakkındaki k a n u n a
verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmiştir)
Âza adedi : 317
Reye iştirak edenler
165
Kabul edenler
165
Reddedenler
0
Müstenkifler
Ö
Reye iştirak etmeyenler
İ51
Münhaller .
1
/ Kabul edenler ]
Adana
Ali Münif B.
Hilmi B.
Afyon Karahisar
Ali B.
Haydar B,
İzzet Ulvi B.
Mollaoğlu Cemal B.
Aksaray
Besim Atalay B.
Rıza Nisari B.
Yaşar B.
Amasya
Esat B.
İsmail Hakkı B.
Nafiz B.
Ankara
Eşref B.
Halit Ferit B.
Hasan Yakup B.
Muslihittin Abdullah B.
Rifat B.
Antalya
Dr. Cemal B.
Dr. Nazifi Şerif B.
Haydar B.
Numan B.
Rasıh B.
Ayd%n
Adnan B.
Tahsin B.
Balıkesir
Enver B.
Memet Cavit B.
Muzaffer B.

Vasfi Memet B<
Bolu
Hasan Cemil B.
İsmail Hakkı B.
Şükrü B.
Bursa
Asaf B.
Bakteriyolok Refik B.
Dr. Galip B.
Dr. Rasim Ferit B.
Esat B.
Mustafa Fehmi B.
Refet B.
Rüştü B.
Cebelibereket
Hasan Basri B.
ibrahim B.
Naci Pş.
Çanakkale
Osman Niyazi B.
Ziya Gevher B.
Çankırı
Mustafa Abdülhalik B.
Rifat B.
Çorum
Bekir Karamemet B.
İsmail Kemal B.
İsmet B.
Münir B.
Nabi Rıza B.
Denizli
Mazhar Müfit B.
Yusuf B.
Diyarbekir
Kâzım Pş.

Zülfü Ö,
Edirne
Faik B.
Şakir B.
Elâzi»
Ahmet Saffet B.
Hüseyin B.
Erzincan
Abdülhak B.
Erzurum
&.sım B.
A.ziz B.
Dr. Ahmet Fikri B.
Gazi Antep
Reşit B.
Şahin B.
Giresun
Münir B.
Gümüşant
Edip Servet B.
Hasan Fehmi B.
Hakâri
İbrahim B.
îçel
Emin B.
Hakkı B.
İstanbul
Ahmet Hamdi B.
Ali Rana B.
Hamdi Mustafa B.
Sadettin Rıza B.
Yaşar B.
Ziyaettin B.
İzmir
Kâmil B.
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iâzım Pş.
Mustafa Rahmi B.
Saraçoğlu Şükrü B
İsparta
Hüseyin Hüsnü B.
Kemal Turan B.
Mükerrem B.
Kars
Baha Tali B.
Faik B.
Memet Nazif B.
Ömer Kâmil B.
Kastamonu
Ali Rıza B.
Halil B.
Refik B.
Tahsin B.
Velet B.
Kayseri
Ahmet Hilmi B.
Ahmet Tevfik B.
Coşkun Osman B.
Sait Azmi B.
Kırklareli
Dr. Fuat B.
Kırşehir
Lûtfi Müfit B.
Kocaeli
Ali B.
Kemalettin B.
Ragıp B.
Salâhattin B.
Sırn B.
Konya
Ahmet Hamdi B.
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Haydar B.
Kâzım B.
Kâzım Hüsnü B.
Kemal Zaim B.
Mustafa B.
Sırrı B.
Kütahya
Hakkı B.
İbrahim B.
Memet B.
Ömer Davut B.
Malatya
Dr. Hilmi B.
İsmet Pş.
Mahmut Nedim B.
Talât Haşim B.
Vasıf B.
Manisa
Dr. Saim B.
Osman B.

Refik Şevket B.
Turgut B.
Maraş
Nuri B.
Mardin
Ali Rıza B.
Mersin
Ferit Celâl B.
Muğla
Şükrü Kaya B.
Niğde
Halit B.

[Atıf B.
Esat B.
Fuat B.
Samsun
Dr. Asım B.
Siirt
Halil Hulki B.
Sinop
Hulusi B.
İbrahim Alâettin B.
Sivas
İsmail Memet B.
Remzi B.
Şemsettin B.
Ziyaettin B.
Şebin Karahisar
İsmail B.
Vasfi Raşit B.
Tekirdağ
Cemil B.
Mahmut Rasim B.

Ordu
Ahmet İhsan B.
Hamdi B.
ismail B.
Recai B.
Şevket B.
Rize
Ali B.

Tokat
Hüsnü B.
Mustafa Vasfi B.
Trabzon
Halil Nihat B.
Nebizade Hamdi B.
Raif B.
Süleyman Sırrı B.
Urfa
Behçet B.
Yozgat
Ahmet Avni B.
Avni Doğan B.
Hamdi B.
Süleyman Sırrı B.
Zonguldak
Celâl Sahir B.
Esat B.
Hasan B.
Rıfat B.

/ Reye iştirak etmeyenler ]
Adana
Ömer Resul B.
Zamir B.
Afyon Karahisar
izzet B.
Ruşen Eşref B.
Aksaray
Ahmet Süreyya B.
Ankara
Gazi Mustafa Kemal Pş.
( R. C. )
Şakir B.
Yahya Galip B.
Artvin
Asım B.
Memet Ali B. (1. A.)

Kâzım Pş. (Rs.)
Pertev Etçi B.
Bayazıt
Bayraktaroğlu Halit B.
(I- Â . )
ihsan B.
(îbeydullah B.
Bilecik
[Hayrettin B.
İbrahim B.
Salih B.
Bolu
Cevat Abbas B. (Mezun)
Dr. Emin Cemal B.
Falih Rıfkı B.
Burdur
Aydın
Halit B.
Dr. Reşit Galip B. (V.) Mustafa Şeref B.
Dr. Mazhar B.
Bursa
Fuat Şahin B.
Emin Fikri B.
Balıkesir
Çanakkale
Ali Şuuri B.
Ahmet Cevdet B.
Hacim Muhittin B. (Me Şükrü B.
zun)
Çankırı
İbrahim Yürük B.
Talât B.
ismail Hakkı B.
Ziya B.

Çorum
Dr. Mustafa B.
Denizli
Dr. Kâzım B.
Emin Aslan B.
Haydar Rüştü B.
Necip Ali B.
Diyarbekir
Zekâi B. (V.)
Zeki Mesut B.
Edirne
Hasan Hayri B.
Şeref B. (Mezun)
Elâziz
Fazıl Ahmet B. (Mezun)
Hasan Tahsin B.
Memduh Şevket B.
Erzincan
Aziz Samih B.
Saffet B.
Erzurum
Dr. Hakla Şinasi Pş.
N'afi Atııf B.
Nafiz B.
Necip Asım B.

114

Eskişehir
Al i oğlu Ahmet B.
Cafer B.
Emin B.
Yusuf Ziya B.
Gazi Antep
Kılıç Ali B.
Nuri B.
Giresun
Hakkı Tank B.
İhsan Pş.
Kâzım B.
Şevket B.
Gimıüşane
Şevket B.
İstanbul
Abdülhak Hâmit B.
A.kçuraoğlu Yusuf B.
Alâettin Cemil B. '
Dr. Refik B. (V.)
Halil Etem B.
Hasan Vasıf B.
Hayrullah B. (Mezun)
İbrahim Tali B.
Mitat B.
Salâh Cimcoz B.

İ : 24
İzmir
Üı\ Tevfik Rüştü B. (V.
Halil B.
Kitapçı Hüsnü B.
Mahmut Celâl B. (V.)
Mahmut Esat B.
Memet Sadettin B.
Osmanzade Hamdi B.
İsparta
İbrahim B.
Kars
Muhittin Pş.
Kastamonu
Dr. Suat B.
Hasan Fehmi B.
Kayseri
Reşit B.
Kırklareli
Memet Nahit B.
Şevket B.
Kırşehir
Hazini B.
Serdar Ahmet B.
Kocaeli
İbrahim Süreyya B.
Reşit Saffet B.
Konya
Mustafa Lûtfi B.

14-1 - 1 9 3 3

Naim Hazım B.
Refik B.
Tevfik Fikret B.
Kütahya
Muhlis B. (V.)
Rasim B.
Recep B.
Malatya
Abdülmuttalip B.
Manisa
Kani B. (Mezun)
Memet Sabri B. (Mezun
Mustafa Fevzi B.
Tahir B.
Yakup Kadri B.
Maraş
Abdülkadir B.
Memet B.
Mitat B.
Mardin
Abdürrezzak B.
İrfan Ferit B. (î. Â.)
Mersin
Hamdi B.
Süleyman Fikri B.
Muğla
[Dr. Hüseyin Avni B.

-

C : 1

Nuri B.
Yunus Nadi B.
Mu.ş
Hasan Reşit B.
Kılıcoğlu Hakkı B.
NTaki B. (Mezun)
Niğde
Ahmet Vefik B.
Faik B.
Galip B.
TtİZB
Akif B.
ftasan Cavit B.
Samsun
Emin B.
Btem B.
Memet Hacıyunus B.
Ruşeni B.
Zühtü B.
Siirt
Mahmut B.
Sinop
Recep Zühtü B.
Yusuf Kemal B. (V.)
Sivas
Necmettin Sadık B.
Rahmi B.

•--j»-.> •_> • - <~ş;-«s£—

Rasim B.
Şebin Karahisar
Sadri Maksudi B.
Tekirdağ
Celâl Nuri B.
Faik B.
Tokat
Bekir Lûtfi B. (Mezun)
Nazım B.
Süreyya Tevfik B.
Trabzon
Daniş B.
Hakkı Sofu B.
Hasan B. (Rs. V.)
Vrfa
Ali Saip B.
Refet B.
Memet Emin B.
Van
Hakkı B.
Münip B.
Yozgat
Ahmet Cevdet B.
Zonguldak
Halil B.
Ragrp B.

T. B. M. M. Matbaan

Sıra No 5 6
1932 senesi muvazenei umumiye kanununa merbut [N]
cetvelinin birinci kısmına (20 ] muallimlik daha konulması
hakkında 1/438 numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe
encümenleri mazbataları

T. C.
Başvekâlet
Muamelât müdürlüğü
Sayı: 6İ3018

/5-X//-1932
B. M. M. Yüksek Reisliğine

1932 malî senesi bütçesi (N) cetvelinin birinci kısmına yirmi muallimlik daha konulması
hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 5 -XII - 932 toplantısında Yüksek Meclise
sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile ve Maliye vekilliğinin mütaleasile
birlikte arzolunmuştur.
Başvekil
İsmet
Esbabı mucibe
Cenup vilâyetlerimizin Adanadan başka hiç birinde lise bulunmaması bu havalinin irfanca zayıf
kalması neticesini vermektedir. Büyük irfan merkezlerimize uzaklığı dolayısile bu havalide çocuk
larımızın tahsiLi orta mektep
derecesinden ileriye gidememektedir. Bu zaruret karşısında,
vekâletimiz şimdilik iki veya üç yerde mevcut orta mektepleri lise haline koymak ihtiyacını duymuş
tur. Ancak bu gmikü muallim kadrosile bunu yapmağa imkân bulunmadığından 1932 bütçesile ka
bul edilmiş olan muallim kadrosuna 20 muallim daha ilâvesi icap etmiş ve merbut kanun lâyihasının
birinci maddesi bu maksatla teklif olunmuştur.
1932 Maarif bütçesinin maaş faslı, kadronun bu suretle artmasından husule gelen açığı karşılaya
cak vaziyette olduğundan, yeniden (tahsisat istenmemiştir. Çünkü 1702 numaralı kanun mucibince
zam gören muallimlerin bütçe kanununun 28 inci maddesine göre bu sene zam farklarının yalnız
yarısı verilecektir ve bu suretle hâsıl olacak tasarruf 20 muallimliğin kânunuevvelden itibaren mayı?
sonuna kadar olan altı aylığını fazlasile karşılayacaktır. İkinci madde bunun için konulmuştur.

Maliye vekilliğinin 28- XI - 1932 tarih ve 15803/654 sayılı tezkeresi suretidir
Cenup vilâyetlerinde açılacak liseler için 1932 bütçesine merbut (N) cetvelinin birinci kısmında
gösterilen orta tedrisat muallimleri kadrosuna 20 muallimin daha konulmasına dair olup Hazineye
havale buyurulan Maarif vekâletinin tezkeresile kanun ve esbabı mucibe lâyihaları tetkik olundu.
Bahsi geçen 'kadroda gösterilen yirmi muallime ait maaşatm vekâleti müşarileyha bütçesinin 50(5
meı faslına mevzu tahsisat tasarrufundan temin edileceği dermeyan kılınmasına göre bu kadronun
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ilâvesinde Hazinece mahzur görülememiş olmakla bağlı kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının Yüksek
Meclise takdimini takdiri samilerine arzeylerinı efendim,
Maliye vekili
Af. Abdülhalü

Maarif encümeni mazbatası
T. li. M. M.
Maarif encümeni
Karar No. ,7
Esas No. l/ViH

7 - / - 1933

Yüksek Reisliğe
Başvekâletin 15 - XII - 932 tarih ve 307K numaralı t ez keresi 1 e encümenimize havale huyundan
Maarif vekâletinin 1932 senesi bütçesine ilişik (N) cetvelinin birinci kısmına
20 muallimlik daha
konulması hakkındaki kanun lâyihası, Maarif vekili Reşit Calip Beyefendinin huzurile tetkik ve müza
kere olundu.
Cenup vilâyetlerimizin Adanadan başka hiç bir yerinde lise yoktur. Bu hal yurdumuzun o kıs
mının irfanca zayıf kalması neticesini vermektedir. Büyük irfan merkezlerimize uzaklığı dolayısile
l)iı havalide çocuklarımızın tahsili orta mektep derecesinden ileriye »idememektedir. Türk çocukla
rını memleketin her tarafında irfanla beslemek Cumhuriyetin yüksek şiarı iktizasındandır.
Hükümet, bu zaruret karşısında şimdilik iki veya üç yerde mevcut orta mektebi lise haline koy
mak ihtiyacını duymuştur. Ancak bu i>ünkü muallim kadrosile hu işi başarmak imkânı olmadığın
dan .1932 bütçesi!e kabul edilmiş olan muallim kadrosuna yeniden (20) muallim ilâvesi icap et
mektedir. Bu maksat ve düşünce ile hazırlanmış olan kanun lâyihasını, zarurî ve faideli bulan en
cümenimiz aynen ve müttefikan kabul etmiştir. Cmuml heyetin nazarı tasvibine arzolunur.
Maarif encümeni reisi
Erzurum
NafiAluf
Aza
Sivas
Rahmi

M. M.
Url'a
Refel
Aza

Kâ.
Afyon Karahisar
,

Aza
Konya
Naim Hazım

Aza
Muş
K. O. Hakkı

Aza
Ordu
ilamdı

Aza

Bütçe encümeni mazbatası
T. li. M. M.
Hülçı encümeni
M. No. 5:i
Esas No. 1/ İ3S

10-1-1933

Yüksek Reisliği*
1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununun 39 uncu maddesine merbut «N» cetvelinin
d ) numaralı kısmına yirmi muallimlik daha konulması hakkında hazırlanan ve Tcra Vekilleri
Heyetinin 5 - XII.'-1932 taplantısıncla Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun layihasile
esbabı mucibesinin gönderildiğine dair Başvekâletin 15 'kânunuevvel 1932 tarih ve 6/3078 numa
ralı tezkeresi ve Maarif encümeninin mazbatası encümenimize havale buyurulmuş olmakla Maa
rif vekili bey hazır olduğu halde uıütalea ve tetkik olundu:
Cenup vilâyetlerinde mevcut orta mekteplerden bazılarının lise haline konulması için teklif

- 3 olunan bu lâyihanın esası vekil beyden alman izahattan sonra encümeniinizce de kabul edilmiş
ve 1617 numaralı kanunla azamî olarak tesbit edilen muallim kadrosundan 1932 malî senesi
zarfında kullanılmasına mezuniyet verilen kısma, bu kadronun kullanılmayan kısmından muh
telif dereceli yirmi muallimin daha ilâvesi muvafık görülmüştür.
Lâyihanın birinci maddesi yazılış tarzı itibarile değiştirilmiş ve kadroya ilâve edilecek yirmi
muallim maaşlarının Maarif vekâleti bütçesinin 506 ncı maaşat faslı tasarrufatından verilmesi ta
biî görüldüğünden ikinci maddenin tedvinine hacet kalmamıştır.
Yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur.
Rs. V.
Konya
K. Hüsnü
Kayseri
A. Hilmi

M. M.
Konya
K. Zaim

Kâ.
Tokat

Sivas
M. Remzi

Bursa
Dr. Galip
Yozgat
S. 8%m

Çorum
Mustafa

Erzurum
Asım

Edirne
İsparta
Faik Mükerrem

HÜKÜMETİN T E K L İ F t

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

i 932 mali senesi bütçesine ilişik « N » cetvelinin
birinci kısmına 20 muallimlik daha
konulması
iğin kamın lâyihası

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununun
39 uncu maddesine merbut ( N) işaretli cetvele
yirmi muallinıin daJıa ilâvesi hakkında
kamın
lâyihası

MADDİ'} 1 — 1!)32 malî yıh bütçesine ilişik
« N » cetvelinin bir numaralı kısmında gösterilen
orta tedrisat muallimleri kadrosuna derece ve ma
aşları aşağıda yazılı 20 muallimlik daha konulmuş
tur :

MADDİM 1 — 1932 malî senesi muvazenei umu
miye kanununun 39 uncu maddesine merbut ( N )
işaretli cetvelin (1) numaralı kısmında gösterilen
(liseler, ort-a mektepler ve imam, hatip mekteplerde
muallim mektepleri) kadrosuna derece, adet ve ma
aşları aşağıda gösterilen yirmi muallim daha ilâve
edilmiştir:

Derece

Memuriyet

dol

7

Muallim

S

»

9
12

»
»

5
5
3
7

Maaş
Lira
55
45
40
25

jrece
7
8
9
12

Memuriyetin nevi

Ad

Maaş

Muallim
»
»
»

5
5
3
7

45
40
25

i>5

MADDE 2 — Birinci maddeye göre yeni konu
lacak muallimliklerin maaşları Maarif vekâleti büt
çesinin 506 ncı faslındaki tasarrufattan verilir.
MADDE 3
teberdir.

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDPJ 4 — Bu kanunun hükümleri Maliye
MADDE 3 — Bu kanunun
ve Maarif vekilleri tarafından yerine getirilecek Maliye vekili memurdur,
tir.
5 - XII -1932
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
İsmet
Yusuf Kemal
Zekât
Da. V.
Ha. V.
Mal. V.
Ş. Kaya
Dr. Tevfik Rüştü M . Abdülhalik
Mf. V.
Dr. Reşit Galip

Na. V.
Hilmi

S. t. M. V.
Dr. Refik

G. I. V.
Ali Rana

îk. V.
M. Celâl
Zr. V.
Muhlis

hükmünü icraya

Sıra No 5 5
»

Adliye, İktisat, Nafıa ve Ziraat vekâletlerile Temyiz mahke
mesi ve hapisane binaları inşası hakkında 1/475 numaralı
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası
T. C.
Başvekâlet
Muamelât müdürlüğü
Sayı 6\7

1-1-1933
H. M. M . Y ü k s e k K<Msli(jiıı<k

Nafıa, Ziraat ve Adliye vekâletleri ile Temyiz mahkemesi ve hapisane binaları için Maliye
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3 l-XII- Q32 tarihinde Yüksek Meclise arzı
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
Hükümet merkezindeki bazı vekâlet binalarının müteferrik bir halde ve ihtiyaçları tamamen te
min edemeyecek bir şekilde bulunmaları hasebile bunların yeniden inşalarına zaruret hâsıl olduğu
gibi hapishanelerimiz de muasır Devletler hapishanelerde kıyas kabul etmeyecek derecede gayrısıhhî ve halihazır terakkiyatmın icap ettirdiği vesait ve matlup şeraiti haiz •olmamalarına binaen
yeniden ve bir milyon liraya kadar sarfiyat icrasile icap eden mahallerde modern hapishaneler in
şası ve iki milyon liraya kadar bir meblâğ sarf ile de ihtiyaca salih vekâlet binaları vücude getirilme
si zarurî görülmüş olduğundan bu maksadın temini için şimdiye kadar Emlâk bankasına Hazine ser
mayesi olarak verilmiş olan emlâkten vukubulan tahsilat 3 175 000 liraya ve tahsil edilecek mebaliğ
miktarı da 2 183 000 liraya baliğ olmakta ve buna ilâveten Hazinece mezkûr bankaya 3 038 000 lira
lık emlâk devredilmiş (bulunmaktadır.
Şimdiye kadar tahsil olunan kısmından senede asgarî 180 000 ve en kuvvetli bir ihtimal dahilinde
olarak 210 000 lira temettü hissesi alınmaktadır. Bundan başka fevkalâde ihtiyat sermaye akçesinin
banJkaca çıkarılması kararlaştırılan (B) hissesine kalbi
«üretil e
Hazine
hukukunun
vika
yesi
zımnında
bankaca
vaki
teklif
neticesinde Hazinenin bu
kısımda 978 850 1 im
lik ikinci bir sermayesi inzimam etmektedir. Bu hisse dahi senede asgarî 50 ilâ 60 bin lira kadar bir
temettü temin edecektir. Binaenaleyh bir taraftan her sene inzimam etmekte olan satış hasdatı tak
sitlerinin ilâve edeceği temettüler diğer cihetten de ihtiyat sermayeden Hazineye intikal edecek olan
bir milyon liraya yakın hisse senetlerinin açıktan ilâve edeceği temettü nazarı itibara alınırsa mez
kûr bina bedellerinin Hazineye hiç. bir külfet tahmil etmeksizin temin ve itfa edileceği tezahür ey
lemekte olduğundan merbut kanun lâyihası bu esaslar dairesinde tanzim ve takdim kılınmıştır.

- 2 Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
fiilice encümeni
M. No. ûî
Esas No. 1 /47~>

10-1-1933

Yüksek Reisliğe
Nafıa, Ziraat ve Adliye vekâletlerde Temyiz mahkemesi ve hapishane binaları için Maliye ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 3 1 - X I I - 1 9 3 2 tarihinde Yüksek Meclise arzı
kararlaştırılan kanun lâyihasının ve esbabı mueibesinin gönderildiğine dair Başvekâletin 1-1-1933
tarih ve (i/T numaralı tezkeresi encümenimize havale buyurulduğundan Maliye ve Ziraat vekili
beylerin huzurile mütalea ve tetkik olundu:
Hapisane binalarının inşası bu gün memleketimizde âcil ve mübrim zaruretler meyanmdadır.
Diğer taraftan Temyiz mahkemesinin Hükümet merkezine getirilmesi dahi kanunî icaplardan ve
bizatihi işin mahiyeti itibarile arzeylediği ihtiyaçlardandır. Bundan başka bazı vekâletlerin mü
teferrik binalarda çalışmalarının ve kira ile tuttukları esas binalarının teşkilâtlarını istiap ede
memesi yüzünden mütemadiyen dağılmalarının hem insicam dahilinde çalışmağa mâni teşkil ey
lediği hem de her sene verilmekte olan ve haddi zatinde mühim bir yekûn teşkil eden kira be
delini artırmakta bulunduğu ve bu vekâletlere ait binaların bir an evvel inşa edilmesini tazyik
eden bir lüzum halini aldığı encümende hazır bulunan vekil beyler tarafından ifade edilmiş bu
lunmaktadır.
Bu vaziyetleri nazara alan encümenimiz malî şeraiti Hükümetin esbabı mueibesinde izah olun
duğu eşkâl dairesinde bu binaların inşasında mahzur mülâhaza etmemiş ve lâyihayı esas itibarile
kabul eylemiştir.
Ancak lıapisaneleriıı inşası birinci derecede kayde şayan bir ehemmiyet arzeylediği için
encümenimiz, birinci maddede bu işe tahsis edilecek paranın haddi asgarisini ve vekâlet binala
rına tahsis edilen paranın da haddi azamisini tasrih etmeği muvafık bulmuştur.
Bundan başka yapılacak binalar millî emlâk meyan m da bulunacağı için bunların inşaat murakabe
ve mesuliyetinin dahi Maliye vekâletine ait bulunması tabiî görülmüş ve lâyihanın birinci ve beşinci
maddeleri ona göre tadil edilmiştir. Bittabi inşaat murakabe ve mesuliyetinin Maliye vekâletine ait
bulunması bu vekâletin heyeti fenniyesini icabı hale göre diğer vekâletler heyeti fenniyeleri ile tak
viye etmesine bir mâni teşkil etmeyecektir.
Lâyihanın ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılış tarzı itibarile cüzi tadilât yapılmış ve birinci
maddedeki ( azamî on sene zarfında . . . ) hükmü ikinci maddede mevzubahs olan istikrazın itfa müd
detini dahi takyit etmiş bulunmak dolayısile bu cihet ikinci maddede tebarüz ettirilmiştir.
Bu suretle tadilen hazırlanmış bulunan lâviha Umumî hevetin tasvibine arzolumır.
Reis vekili
Konya
fi'. ffüa nü

Aza
İsparta
Mükerrenı

M. M.
Konya
K. Zaiın
Aza
Kayseri
A. Ifilini

Kâ.
Tokat

Aza
Bursa
Dr. Galip

Aza
Torum
Mustafa

Aza
Sivas
M. Renizi

Aza
Yozgat
S.Hırn

Aza

Aza
Erzurum
Asını
Aza,

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

Bazı vekâletlerle Temyiz lyuıhkenıesi binalarının
inşasına dair kanun lâyihası

Bazı vekâlet binalarüe Temyiz mahkemesi ve hapisane binalarının inşasına dair kanun lâyihası

MADDE 1 — Adliye, Nafıa, İktisat, Ziraat ve
kâletlerde Temyiz mahkemesi ve hapishane binala
rının inşası için azamî on sene zarfında tediye edil
mek üzere 3 000 000 liraya kadar taahhüdat icra
sına mezuniyet verilmiştir.

MADDE 1 -^- İki milyon liraya kadar olan kıs
mı Adliye, Nafıa, İktisat ve Zdraat vekâletleri bi
nalarüe Temyiz mahkemesi binasının inşasına ve
en az bir milyon lirası da hapisane binalarının in
şasına tahsis edilmek ve azamî on sene zarfında te
diye edilmek üzere üç milyon liraya kadar taahhü
dat icrasına Maliye vekili mezundur.

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı taahhüdatın Emlâk bankasından yapılacak istikrazla temini
ne ve bu istikrazın itfasına kadar mezkûr bankanın
Hazineye ait temettülerinin karşılık ittihazına Ma
liye vekili mezundur.

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı taahhüdatın Emlâk bankasından yapılacak istikrazla temi
nine ve bu istikrazın itfası için on sene müddetle
mezkûr bankanm Hazineye ait temettülerinin kar
şılık ittihazına Maliye vekili mezundur.

MADDE 3 — İkinci maddede yazılı temettülerden her sene taksitleri için banka ile yapılacak
mahsuplar bir taraftan varidat bütçesinde tertibi
mahsusuna irat ve diğer taraftan Maliye bütçesi
nin irat getirmeyen inşaat tertibine tahsisat kaydo
lunur.

MADDE 3 — ikinci maddede yazılı temettülerden her sene taksitleri için mahsup edilecek mik
tarlar bir taraftan varidat bütçesinde tertibi mah
susuna irat ve diğer taraftan Maliye bütçesinin
irat getirmiyen inşaat tertibine tahsisat kaydo
lunur.

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir.
teberdir.
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya
Adliye, Nafıa, Maliye, İktisat ve Ziraat vekilleri Maliye vekili memurdur.
memurdur.
31 - X I I -1932
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
İsmet
Yusuf Kemal
Zekâî
Da. V.
Ha. V.
Mal. V.
Ş. Kaya
Dr. Tevfik Rüştü
M. Abdülhalik
Mf. V.
Na. V,
İk. V.
Dr. Reşit Galip
Hilmi
M. Celâl
S. İ. M. V.
Dr. Refik

G. İ. V.
Ali Rana

Zr. V.
Muhlis

ı

^

>»

•>

Sıra No 5 9
1240 numaralı kanuna göre yapılmış olan binalara ait
dahilî tesisat ile bu binaların fenn? tesisatı için gelecek
seneye süren mukavele aktine salâhiyet verilmesi hak
kında 1/476 numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî
muavenet ve Bütçe encümenleri mazbataları

T. C.
Başvekâlet
Muamelât müdürlüğü
Sayı: 6/3228

31 - XII -1932

B. M. M. Yüksek Reisliğine
1240 sayılı kanuna göre yapılmış olan binalara ait dahilî tesisat ile bu binaların fennî tesisatı
için gelecek seneye süren mukavele aktine salâhiyet verilmesi hakkında S. I. M. Vekilliğince yapılan
ve icra Vekilleri Heyetince 25 - XII -1932 de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim edilmiştir.
Lâzımgelen işin yapılarak sonunun bildirilmesine emir buyurulmasını dilerim efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe lâyihası
1240 numaralı kanun mucibince inşa edilmiş olan numune hastanesi paviyonu, serom müesse
sesi, hıfzıssıhha mektebi, memurin ikametgâhı ve fennî ahırlara ait kalorifer, su, gaz, elektrik
ve saire gibi muhtelif tesisat ile bu binaların fennî tesisatın bu malî sene zarfında ihalesi takar
rür etmişse de yapılacak işlerin gelecek sene nihayetinde hitam bulacağı anlaşıldığından muhasebei
umumiye kanununun elli birinci maddesine tevfikan gelecek senelere sari mukavelât aktedilebilmesi
için merbut kanun lâyihasının tanzimine zaruret hâsıl olmuştur.

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası
T. B. M. M.
S. 1. M. Encümeni
Karar No. 6
Esas No. 1/476

7 - I - 1933

Yüksek Reisliğe
1240 sayılı kanuna göre yapılmış olan inşaat ile bu binaların fennî tesisatı için gelecek seneye
süren mukaveleler aktine salâhiyet verilmesi hakkında S. î. M. Vekâletinin îcra Vekilleri Heyetinin
25 - XII -1932 tarihli kararile Yüksek Meclise sunulup encümenimize tevdi buyurulan kanun lâyihası
ve esbabı mucibesi tetkik olundu.
S. L M. Vekâletinin esbabı mucibe lâyihasında yazıldığı veçhile inşaat ve tesisatın bu malî sene zar-

- 2 fıııda ihalesi mukarrer ise de yapılacak işlerin gelecek sene de devam edeceği anlaşıldığından muhasebei
umumiye kanununun 51 inci maddesi mucibince hükümleri gelecek senelere de sari mukaveleler akti
lüzum ve zarureti oncümenimizce de muvafık görülerek kanun aynen kabul edilmiş olmakla Bütçe
encümenine tevdi buyurulmak üzere kanun lâyihası ve bağlı evrakı takdim kılınmıştır.
S. t. M. E. Reisi
Erzurum
Dr. Ahmet Fikri
Aza
Malatya
Dr. Hümi

M. M.
Bursa
Dr. Refik
Aza
Denizli
Dr. Kâzım

Kâ.
Aza
Antalya
Erzurum
Dr. Nazif i Şerif Dr. Hakkı Şinasi

Aza
Erzurum
N. Asım

Aza
Antalya
Dr. Cemal

Aza
Manisa
Dr. Saim

Bütçe encümeni mazbatası
T.B.M.M.
Bütçe encümeni
M. No. 53
Esas No. 1/476

11

-I-1932

Yüksek Reisliğe
1240 numaralı kanuna göre yapılmış olan binalara ait dahilî tesisat ile bu binaların fennî tesisa
tı için gelecek seneye süren mukavele akti salâhiyeti hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 25 - XII -1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararkştınlan kanun lâyihası ile esbabı mucibesinin gönderildiğine dair Başvekâletin 31 - X I I -1932 tarih
ve 6/3228 numaralı tezkeresi Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatasile birlikte encümenimi
ze tevdi kılınmakla vekil beyin huzurile tetkik ve mütalea edildi.
Lâyiha, encümenimizce de esas itibarile kabul edilmiştir. 1240 numaralı kanun mucibince inşa
edilmiş olan binalara ait muhtelif dahilî tesisat ile bu binaların bilûmum fennî tesisat ve levazımı
nın yapılması için 1 600 000 liraya ihtiyaç olduğu ve paranın Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü bütçesinin varidatı fazlasından karşılanacağı vekil beyden alınan izahattan anlaşılmış ve bu
izahat dairesinde lâyihanın birinci maddesi tadilen yazılmıştır. Yüksek Heyetin tasvibine arzolunıır.
Reis
Gümüşane
H. Fehmi
Aza
Bursa
Dr. Galip

M. M.
Konya
K. Zaim

Aza
Çorum
Mustafa

Aza
Niğde
Faik

Aza
Erzurum
Asım

Aza
Edirne
Faik

Aza
Kayseri
A. Hilmi

Aza
İsparta
Mükerrem

- 3 HÜKÛMETÎN T E K L İ F Î

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

1,210 saj/ılı kamına yöre yapılmış olan binalara ait 1240 numaralı kanun mucibince yapümşı olan
dahilî tesisat ile bu binaların fennî tesisatı için
binalara ait tesisat hakkında kanun lâyihası
yetecek seneye süren mukavele akti hakkında
kanun lâyihası
MADDE 1 — 1240 numaralı kanun mucibince
inşa edilmiş olan binalara ait muhtelif dahilî tesi
sat ile bu binaların fennî tesisatı için gelecek sene
ye sari mukaveleler aktine Sıhhat ve İçtimaî mua
venet vekili mezundur.

MADDE 2
berdir.

Bu kanun nesri tarihinden mute-

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Sıhhat ve
İçtimaî muavenet vekili memurdur.
25 - X I I - 932
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
İsmet
Yusuf Kemal
Zekâi
Da. V.
Ha. V.
Ma. V.
Ş. Kaya
Dr. T. Rüştü
M. Abd ül halik
Mf. V.
Na. V.
tk. V.
Dr. Reşit Galip
Hilmi
M. Celâl
S. t. M. V.
G. î. V.
Zr. V.
Dr. Refik
Muhüs

MADDE 1 — 1240 numaralı kanun mucibince
inşa edilmiş olan binalara ait muhtelif dahilî te
sisat ile bu binaların bilûmum fennî tesisat ve le
vazımına tahsis - edilmek ve Hudut ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğü bütçesinin varidat fazlası
karşılık olarak gösterilmek üzere 1 600 000 liraya
kadar taahhüde girmeğe ve hükmü 1933 ve 1934
senelerine şamil mukaveleler aktine Sıhhat ve içti
maî muavenet vekili mezundur.
MADDE 2 — Aynen.
MADDE 3 — Aynen.

Sıra No 6 0
• • • a • — • • . « . ^ . ^ — #

Hususî idareler bütçelerinden maaş alan muallimlerin ve
memurların tekaütlükleri hakkında I 417 numaralı kanun
lâyihası ve Dahiliye, Maarif ve Maliye
encümenleri mazbataları

Başvekâlet
Muamelât müdürlüğü
Sayı: 6/1764

'

28-VI-1932

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Hususî idareler bütçesinden maaş alan muallim ve memurların tekaütlükleri hakkında Maliye ve
kâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 27 - VI -1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kamun lâyihası esbabı mucibesile birlikte taıkdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederini efendim.
Başvekil
' ';
,
İsmet

Esbabı mucibe lâyihası
1683 numaralı kanunun, hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan memurlar için ayrıca bir teka
üt kanunu yapılmasına cevaz veren 68 inci maddesine istinaden hususî idare bütçelerinden maaş
alan muallim ve memurlara muhsus olmak üzere merbut kanun lâyihası tanzim kılınmış ve bu su
retle kısa bir müddet için dahi olsa tekaütlük noktasından Devlet memurlarından ayrı ahkâma tâbi
tutulan bu muallim ve memurların Devlet memurlarr gibi 1683 numaralı kanunun umumî ah
kâmı dairesinde tekaüt edilmeleri tahtı temine alınmıştır. Yalnız bu muallim ve memurların te
kaüt maaşlarının Devlet memurları gibi umumî bütçeden verilmesi Maliye vekâletinin hu
susî idarelerin kadroları üzerine murakabe hakkı olmadığı ve bu maaşların umumî bütçeden veril
mesi keyfiyetinin umumî bütçe üzerine ehemmiyetli surette müessir olacağı nazarı dikkate alınarak
hususî idare memur ve muallimlerinin tekaütleri için hususî bir tekaüt şekli düşünülmek zarureti
hâsıl olmuş ve vilâyetler arasında bir ayrılığa mâni olmak üzere bütün vilâyetlerin müşterek bir te
kaüt sandığı teşkil etmeleri ve bu müşterek tekaüt sandığı için lâzım olan paranın, idarei hususiye
bütçelerinde müşterek tekaüt sandığına muavenet namile açılacak bir fasla her hususî idare bütçesi
nin maaş tertiplerine mevzu tahsisatın %2 si nisbetinde tahsisat konulması suretile temini ve hususî
idare bütçelerinden temin olunacak bu aidat bunlara ve bunların yetim ve dullarına tahsis olunacak
maaşları karşılamadığı takdirde noksanının hususî idare bütçelerinden muavenet suretile mütenasiben
tamamlanması muvafık görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu esas dairesinde hazırlanmıştır.
Sandığın sermayesini teşkil edecek paraların sağlam ve emin ellerde bulunmasını ve hattâ bu
ehemmiyetli paranın ayrıca faizde getirmesini teminen sandık veznedarlığının Ziraat bankası tarafın
dan ifası ve bu münasebetle sandık sermayesini teşkil edecek aidatın bankaya tevdii ve bu vazi
fenin bankaya bir külfet tahmilinden ziyade müşterek sandığın parasını nemalandıracağı nazarı
dikkate alınarak bankanın bu istifadesine mukabil sandığa bir miktar faiz vermesi muvafık görülmüş
ve lâyiha ( vereceği faiz miktarı banka ile bilmüşavere tesbit edilecektir ) kaydi ilâve olunmuştur.

r216S3 numaralı kanunıııı neşrinden sonra tekaüdünü isteyen ve kanuni sebeplerle tekaüde sevk
edilenlerle yetim ve dullara mrzkûr kanunun kabul ettiği bükümlere göre işbu lâyiha ile teşkil edi
lecek sandıktan maaş verilmesi adalet iktizasından olduğu gibi on üç binden ziyade muallim ve me
mura Devletin kendilerini diğer memurlardan tefrik etmediğini göstermek itibarile mühim bir mu
amele olacağından sekizinci madde bu maksatla lâyihaya konulmuştur,

Dahiliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye encümeni
Karar No. 9
Esas No. 1/417

11 • I -1933

Yüksek Reisliğe
Hususî idareler bütçelerinden maaş alan muallim ve memurların tekaütlükleri hakkında Mali
ye vekâletince hazırlanıp Başvekâleti Celilenin 28 - VI -1932 tarih ve 6/1764 numaralı tezkeresile
birlikte Yüksek Meclise arzolunan kanun lâyihası encümenimize havale buyurulmuş olmakla key
fiyet Maliye, Dahiliye, Maarif vekili beyefendilerin huzurile tetkik ve müzakere olundu:
Vekâletin esbabı mucibe mazbatasında:
1683 numaralı kanunun hususî ve mülhak bütçelerden maaş. alan memulların tekaüt maaşları
için ayrıca kanun yapılmasına cevaz veren 68 inci maddesine istinaden lâyihanın tanzim kılın
dığı ve kısa bir müddet için olsa bile bu muallim ve memurların Devlet memurlarının tâbi oldu
ğu ahkâmdan başka hükümlere tâbi tutulmalarına nihayet verilmek gayesi takip olunduğu zikre
dilmekte ve bu memur ve muallimlerin Devlet memurlarının tâbi oldukları hükümlere tâbi olnıasr şayanr arzu olmakla, beraber maaşlarının Hazineden verilmesi Maliye vekâletinin hususî ida
reler kadro ve maaşları üzerinde murakabe hakkına malik olmadığı gibi bu maaşların umumî büt
çeden verilmesi bütçe üzerinde ehemmiyetli bir surette müessir olacağı cihetle hususî idareler me
mur ve muallimleri hakkında idarelerin müşterek bir tekaüt sandığı vücude getirilmesi zarureti
hâsıl olduğu dermeyan edilmektedir. Bu idarelere, mensup memurlar arasında ayrılığa mâni olmak
üzere sandık sermayesinin vilâyetlerin bütçelerinden % 2 nisbetinde tefrik edilecek mebaliğden
terekküp etmesi vo memur ve muallimlerin her vilayette ayni hükümlere tâbi tutulması için sandı
ğın müşterek olarak tesisi muvafık görüldüğü ilâve edilmektedir.
1683 numaralı kanunun neşrinden sonra, tekaüt olanlarla yetim ve dullara mezkûr kanunun kabul
ettiği hükümlere göre maaş verilmesi kabul edilerek lâzimei adaletin ifa kılındığı ve 13 binden zi
yade muallim ve memura Devletin kendilerini diğer memurlardan tefrik etmediğini göstermesi hasebile büyük bir memnuniyet tevlit, eyleyeceği beyan olunmaktadır.
Keyfiyet uzun uzadıya müzakere olundu:
1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 68 inci maddesi hususî ve mülhak bütçelerden
maaş alan memurları umumî bütçeden maaş alan memurlardan ayrı hükme tâbi tutmuştur. Aynile
Devlet memurları gibi vazife gören bu memurların ayrı tutulması Maliye vekâletinin esbabı mucibesinde zikredildiği bütçeye yapacağı mühim tesirin nazarı dikkate alınmasından olduğu kadar ait
oldukları idarelerin ayni hükümler dairesinde tekaüt maaşı verebilip veremeyecekleri tetkik ve tah
min edilememesinden ileri gelmiştir. Yapılan tetkiktim lâyihada derpiş edilen sandık vasıtasile tekaüt
muamelâtını idare edebileceği neticesini verdiği denilen ifadattan anlaşılmaktadır. Hem bir lâzimei
müsavat ve adalet yapılmış olmak hem de bir çok zamandanberi intizarda bulunan bu memurların
intizarına nihayet vermek için lâyihanın maddelerde yapılan bazı tadilât veçhile kabulüne encümeni-

miz karar vermişti. Meriyet tarihi hususî idarelerin yeni bütçelerine işbu tahsisatı koyabilmeleri için
1 haziran 1933 tarihine tahvil olunmuştur.
Heyeti Celilenin isabetli görüşüne arzolunur.
Dahiliye E. Reisi
Tekirdağ
Cemil
Aza
Muş
Hahan Reşit

M. M.
Çanakkale
Şükrü
Aza
Antalya
Tiasih

Kâ.
Burdur

Aza
Şebin Karahisar
Vasfi Raşit

*

Aza
Bursa
Emin Fikri

Aza
Ordu
Ahmet İhsan

Aza
Kars
Baha Tali

Aza
Zonguldak
Rifat

Aza
Adana
Ali Münif

Maarif encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maarif encümeni
Yüksek Reisliğe
Hususî idareler bütçelerinden maaş alan muallim ve memurların tekaütlükleri hakkında Maliye
vekâletince hazırlanıp Başvekâleti Celilenin 28 - XI -1932 tarih ve 6/1764 numaralı tezkeresile bir
likte Yüksek Meclise arzolunan kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni tadilâtile mazbatası Maarif
vekili Reşit Galip Beyin huzurile ınütalea olundu.
Kanunun lüzumunda ittifak eden encümeni miz heyeti umunıiy esini muvafık bularak Dahiliye
encümeninin tadil ettiği maddelerden 5 inci ve 6 inci maddelerde bazı değişiklikler yaparak kabul
ve Yüksek Heyetin tasvibine arzeylemiştir.
Maarif En. Reisi
Nafi Atuf

M. M.
1. Alâettin

Kâtip
İzzet Ulvi

Aza
Refet

Aza
Talât

Aza
Aza
Ferit Celâl Osmanzade Hamdı

Maliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye encümeni
Karar No. 13
Esas No. 1/417
Yüksek Reisliğe
Hususî idare bütçelerinden maaş alan memur ve muallimlerin tekaütlükleri hakkında Maliye
vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 28- VI -1932 tarih ve 6/1764 numaralı tezkeresile encümenimize
havale buynrulan kanun lâyihasile Dahiliye ve Maarif encümenlerince tanzim kılman mazbatalar
Maarif vekili beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu.
1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu; yalnız umumî bütçeden maaş alan memurları şü
mulü dairesine alıp hususî idareler memurlarını mevzuundan hariç bırakmıştır. 1683 numaralı ka
nunun eski tekaüt kanununa nazaran daha müsait olması; yeni kanunun haricinde kalan hususî ida
relerle belediye memurlarının Devlet memurları muvacehesinde gayrimüsavi bir vaziyette kalmaları
nı intaç etmiştir.
Amme hizmetini gören Devlet şubelerinde bilhassa iffet ve istikametle geçen uzun hizmet sene
lerinin mükâfatı olan tekaüt hususunda bir müsavat tesisi adalet icabmdandır.
Esasen 1683. numaralı kanun tedvin edilirken hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan me
murlar için ayrıca bir tekaüt kanununun yapılması tasrih olunmuştu. Encümenimiz hususî bütçe
lerden maaş alan muallim ve memurların tekaütlükleri hakkındaki kanun lâyihasını bu sarahatin

- 4 yerine getirilmesi itibarîle tasviple karşılamıştır. Encümenimiz belediye memurları hakkında da;
Hükümetçe, belediye bütçelerinin müsaadesine ve tekaüt olacakların miktarına ve alacakları ma
aşlara dair rakama müstenit malûmat ile birlikte bir kanun lâyihası ihzarını temenniye lâyik
görmüştür.
Gerçi hususî idareler bütçelerinin 1683 numaralı kanunun malî hükümlerini tatbikte hususî
idareler bütçelerinin kudretini mütalea ve bu bapta rakamlara müstenit malûmata müracaat zarurî
ise de, mensuplrmm çoğu genç muallim ve memurlardan müteşekkil olan bu idarelerde bu hu
susta müşkülâta ıığranılmayacağr mülâhaza edilmiş, Devlet hizmetini görenler arasında müsavat
tesisi için, bunun iktihamının mümkün olacağı düşünülmüştür.
Lâyihanın heyeti umumiyesini tasvip eden encümenimiz maddelerin müzakeresine geçerek bazı
ibare ve fıkra tadilleri yapmıştır.
Muhasebei umumiye kanununun 115 inci maddesinde mahallî sarfiyat ve varidatı ihtiva eden
bütçelere (hususî bütçeler) ismi verilmesi, kanun lâyihasının unvanında kullanılan (hususî idare
ler bütçeleri) tabirinin lâyihada maksut olan vilâyet hususî idarelerinden başka idarelere de şümulüne
meydan vereceğinden ibare tashih edilmiş ve birinci madde dahi bu suretle tadil edilmiştir.
Birinci madde ile teşekkül eden sandığın Devlet merkezinde muhtar bir müessese olması ve bunun
hukukî ve idarî icaplara göre çalışması maddenin manasında mündemiç olup bunun şekil ve mahi
yeti nizamnamelerle tesbit olunacağına nazaran maddenin kısa şekli kabul edilmiştir.
İkinci maddede her sene hususî idareler bütçelerine konulacak tahsisatın kaç taksitte ve hangi
zamanlarda sandığa verileceği tasrih edilmemiş ise de bunun da nizamnameye derci muvafık görül
müştü!'.
Üçüncü madde sandığın veznedarlığının Ziraat bankasınca ifa edileceğini gösterdiğinden metin
deki « idare » kelimesi « ifa » olarak tashih edilmiştir.
Dördüncü maddenin birinci fıkrasında hususî idarelerden maaş alan muallim ve memurlara 1683
numaralı kanunun umumî hükümlerinin tatbik oluuacağı ifade edilmiş ise de ibarede mutlakıyeti te
min için (umumi) kelimesi tayyedilmiştir.
Beşinci madde de Maarif encümeninin tadili veçhile kabul edilmiştir. Ancak sandığın menfaa
tini korumak için hükmî varlığına istinaden, vekâletlerden gelecek tahakkuk evrakı üzerinde kanunî
teşebbüslerde bulunması çok faydalı ve zarurî görülmüştür. Ancak bu cihetin nizamnamesinde tasrihi
lâzımgeldiği mütalea olunarak maddeye ilâve edilmemiştir.
Altıncı madde de sandığın tcşekülüne ait nizamnamenin Dahiliye ve Maarif vekâletlerince hazırla
nacağı Dahiliye encümenince tasrih edilmiş ise de encümenimiz nizamnamelerin ihzarmdaki şeraite
nazaran böyle bir kaydin konulmasına lüzum görmemiştir.
Altıncı maddenin metninde sandık kadrosunun ve maaşının nizamnameye tâbi olacağı tasrih edilmiş
ise de bu ibarede maksadın sandığı temsil şekli ve kadrolarının tatbik tarzı ve bunun murakabesi
ve vekâletlerle olan alâkalarının idarî ve hukukî mahiyeti hakkında da nizamnameye konulacak ahkâm
olacağı tabiî görülmüştür.
Yedinci madde de aynen kabul edilmiş olup sandığa ayrılan tahsisat tediyata kifayet etmediği
takdirde İcra Vekilleri Heyetince vilâyetlere tevziat yapılırken vilâyetlerin malî vaziyetinin Hükü
metçe derpiş edileceği tabiî görüldüğünden ayrıca bir kayde lüzum görülmemiştir.
Sekizinci madde de 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun G8 inci maddesinin sarahatile
telif edilemediğinden encümenimizce tayyedilmiştir.
Maarif encümenince kanunun 1 haziran 1933 tarihinden muteber olmasr teklif edilmiş ise de kanu
nun bütçelere taallûk eden maddelerinin mezkûr tarihte tatbiki tabiî olup diğer hükümlerinin tali
kinde mahzur görüldüğünden Hükümetin teklifi ve Dahiliye encümeninin tasvibi veçhile kanunun neşri
tarihinden muteber olması kabul edilmiştir.
Maliye E. Reisi
Burdur
M. Şeref

M. M. Na.
İsparta
Kemal Turan

Aydın
Adnan

Balıkesir
Pertev

Diyarbekir
Zülfü

istanbul
ilamdı

İzmir
Kâmü
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DAHİLÎYE

ENCÜMENİNİN

TADÎLÎ

Hususî idare bütçelerinden maaş alan muallim, ve Hususî idare bütçelerinden maaş alan muallim re
memurların tekaütlükleri halikında kanun lâyihası
memurların tekaütlükleri hakkında kanun
layihası
MADDE 1 — Hususî idare bütçelerinden maaş
MADDE 1 - - Hususî idare bütçelerinden maaş
alan bilûmum memur ve muallimler için bir «teka alan bilûmum memur ve muallimler için « Hususî
idareler tekaüt sandığı» namile bir sandık teşkil
üt sandığı» teşkil olunmuştur.
edilmiştir.
MADDE 2 — Bu sandığın idaresi Dalı il iye ve
MADDE 2 — llvr sene idarei hususiye bütçe
Maarif vekâletlerine aittir.
lerine; maaşa t tertiplerine mevzu tahsisatın yüzde
Her sene idarei hususiye bütçelerinin maaş :eı- ikisi nisbetinde tahsisat vazolunarak hususî idare
tiplerine mevzu tahsisatın % 2 si müşterek tekaüt ler tekaüt sandığına gönderilir.
sandığı için tefrik ve ita olunur.
MADDE 3 — Sandığın veznedarlık vazifeleri
Ziraat bankaları tarafından idare olunur.

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4 — Hususî idarelerden maaş alan mu
allim ve memurlar 1683 numaralı askerî ve mülki
memurların tekaütlükleri hakkındaki kanunim
mülkî memurlara ait umumî ahkâmı dairesinde
tekaüt edilirler. Bu muallim ve memurların yetim
lerine ve dullarına da bu kanuna göre maaş tahsis
olunur.

MADDE 4 —

»

ss

»

MADDE 5 — Hususî idarelerden maaş alan
MADDE 5 — Hususî idarelerden maaş alan
muallim ve memurların tekaüt, yetim ve dul ma muallim ve memurların tekaüt, yetim ve dul maaşaşları mensup oldukları vekâletlerin zat işleri : lan muamelesi mensup oldukları vilâyetlerce ikmal
dairelerince tahakkuk ettirilir ve istihkak sahibi- j edildikten sonra sandık idaresine gönderilir, tdanin hüviyeti ile maaş miktarı Ziraat bankası umum j tvi mezkûreee tetkik ve kabul edilince maaşın mikmüdürlüğüne bildirilir.
j tan, tahsis tarihi veznedarlık vazifesini yapan Zij raat bankası müdüriyet i umumiyesine bildirilir,
cüzdan da alâkadara gönderilir.
MADDE 6 — Sandığın muamelâtı ve Ziraat
MADDE 6 — Hususî idareler tekaüt sandığını
bankasının sandık nam ve hesabına bankaya yatı-' idare edecek heyetin kadrosu ve maaşlarının mikrılacak paralar için vereceği faiz miktarı banka tan Dahiliye ve Maarif vekâletlerince tanzim ediidaresile temas edilerek alâkadar vekaletlerce müş- lecek bir nizamname ile tayin olunur. Bu heyetin
tereken tanzim olunacak bir talimatname ile tesbit maaş ve masrafı sandık sermayesinden tesolunur.
j v'.ve olunur. Ziraat bankasının sandık nam ve
! hesabına bankaya yatırılacak paralar için veı receği faiz miktarile bankaca bu hususta ihti
yar olunacak masarif yapılacak müşterek anlaşma
ile tespit edilir.
MADDE 7 — Müşterek tekaüt sandığı için
ikinci madde mucibince sandık namına Ziraat ban-1
kasma tevdi olunacak tekaüt aidatı mütekait m |
allim ve memurlarla bunların yetim ve dullarına
tahsis olunacak maaşları tediyeye kifayet etmediği

MADDE 7 - - Avnen kabul edilmiştir

-
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MAARİF ENCÜMENİNİN TADİLİ

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ

Vilâyet hususî idarelerinden
maaş alan memur
ve muallimlerin tekaüt, yetim ve dullarına ve
rilecek maaş hakkında kanun lâyihası

Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur
ve muallimlerin tekaüt, yetim ve dullarına
verilecek maaş hakkında kanım lâyihası

Dahiliye

encümeninin

tadiline

MADDE 1 — Vilâyet hususî idareler tekaüt
sandığı namile bir sandık teşkil edilmiştir.

MADDE 2 — Dahiliye
göre aynen.

encümeninin

tadilini

MADDE 2 — Her sene idarei hususiye bütçele
rinin maaşat tertiplerine mevzu tahsisatın yüzde
ikisi nisbetinde tahsisat vazolunarak hususî idare
ler tekaüt sandığına gönderilir.

MADDE 1
göre aynen.

MADDE 3

Hükümetin teklifi aynen.

MADDE 3 — Sandığın veznedarlık vazifeleri
Ziraat bankaları tarafından ifa olunur.

MADDE 4

Hükümetin teklifi aynen.

MADDE 4 — Hususî idarelerden maaş alan mu
allim ve memurlar 1683 numaralı askerî ve mülkî
memurların tekaütlükleri hakkındaki kanunun
mülkî memurlara ait hükümleri dairesinde tekaüt
edilirler. Bu muallim ve memurların yetimlerine ve
dullarına da bu kanuna göre maaş tahsis olunur.

MADDE 5 — Hususî idarelerden maaş alan
muallim ve memurların tekaüt, yetim ve dul ma
aşları muamelesi mensup oldukları vilâyetlerce ik
mal edildikten sonra ait oldukları vekâletlere gön
derilir. Vekâletçe tetkik ve kabul edilince maa
şın miktarı tahsis tarihi sandık idaresine bildiri
lir. Sandıkça keyfiyet veznedarlık vazifesini ya
pan Ziraat bankası müdüriyeti umumiyesine bil
dirilerek cüzdan da alâkadara gönderilir.

MADDE 5 — Maarif encümeninin tadili aynen.

MADDE 6 — Hususî idareler tekaüt sandığını
idare edecek heyetin vazife ve salâhiyeti, kadro
su ve maaşlarının miktarı Dahiliye ve Maarif
vekâletlerincc tanzim edilecek bir nizamname ile
tayin olunur. Bu heyetin maaş ve masrafı san
dık sermayesinden tesviye olunur.
Ziraat bankasının sandık nam ve hesabına ban
kaya yatırılacak paralar için vereceği faiz miktarile bankaca bu hususta ihtiyar olunacak masarif
yapılacak müşterek anlaşma ile tesbit edilir.

MADDE 6 — Hususî idareler tekaüt sandığı
nı idare edecek heyetin vazife ve salâhiyeti, kad
rosu ve maaşlarının miktarı tanzim edilecek bir ni
zamname ile tayin olunur. Bu heyetin maaş ve
masrafı sandık sermayesinden tesviye olunur. Zi
raat bankasının sondık nam ve hesabına bankaya
yatırılacak paralar için vereceği faiz miktarile ban
kaca bu hususta ihtiyar olunacak masarif yapıla
cak müşterek anlaşma ile tesbit edilir.

MADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen.

MADDE 7 — Müşterek tekaüt sandığı için ikin
ci madde mucibince sandık namına Ziraat banka
sına tevdi olunacak tekaüt aidatı mütekait mual
lim ve memurlarla bunların yetim ve dullarına
tahsis olunacak maaşları tediyeye kifayet etmediği

_ 8 takdirde eksiği hususî idare bütçeleri maaş tertiplerindeki muhassasata göre mütenasiben vilâyetle
re tevzi olunmak suretile tamamlanır.
MADDE 8 — 1683 numaralı askerî ve mülkî
tekaüt kanununun neşrinden sonra kendi talebi
veya kanunî sebepler üzerine tekaüde sevkedileıı
vilâyet hususî idare memurları ile muallimler ve
bunların yetim ve dulları da bu kanun ahkâmından
istifade ederler.

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir.

MADDE 9 —

»

»

»

MADDE 10 — Bu kanun ahkâmını icraya îcra
Vekilleri Heyeti memurdur.
27-VI-1932
Bş.V.
Ad.V.
M. M. V.
İsmet
Yusuf Kemal
Zekâi
Da. V.
Ha.V.
Mal. V.
$. Kaya
Dr. T. Rüştü
M. Abdülhalik
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
Esat
Hilmi
M. Şeref
Q. î. V.
Zr. V.
S. î. M. V.
Ali
Ram
Muhlis
Dr. Refik

MADDE 10 —

»

»

»

- 9 takdirde eksiği hususî idare bütçeleri maaş tertiplerindeki muhassasata göre icra Vekilleri kararile
mütenasiben vilâyetlere tevzi olunmak suretile ta
mamlanır.
MADDE 8 — Hükümetin teklifi aynen.

MADDE 9 — Hükümetin teklifi aynen,
MAbDîİ İO — Hükümetin teklifi aynen.

MADDE 8 — Hükümetin 9 uncu maddesi ayMADDE 9 — Hükümetin 10 uncu maddesi ay
nen,

Sıra No 5 8
Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki 819, 843 ve
1051 numaralı kanunlara müzeyyel 1/473 numaralı kanun
lâyihası ve Dahiliye ve Maarif encümenleri mazbataları

T. C.
Başvekalet
Muamelât müdürlüğü
Sayı: 6/3208

28 - XI -1932

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki 819, 843 ve 1051 numaralı kanunlara zeylen Maarif
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 19 - XII - 1932 tarihli igtimaında Yüksok Meclise
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim.
Başvekil

tsmet

Esbabı mucibe mazbatası
Şimdiye kadar 819 numaralı kanun mucibince vilâyetlerden vekâletimiz hesabına tahsil edilmiş
olan % 10 larla yapılmrş işler merbutan takdim kılman cetvelde gösterilmiştir.
Vekâletimiz bugün mevcut olan ve bir taraftan inşa edilmekte bulunan muallim mektepleri! bina
larının bugünkü ihtiyaca az çok kâfi geleceğini dikkate alarak bundan böyle % 10 lardan ele geçecek
para ile yine muallim mektepleri tesisatını tamamlamakla beraber Hükümet merkezinde vücude ge
tirilmesinde fevkalâde zaruret bulunan umumî kütüphane, müze ve akademi binalarının inşaat ve te
sisatı için de % 10 lardan istifade etmeği muvafık görmektedir.
Bütün bu irfan ihtiyaçlarının % 10 lardan ele geçecek paralarla tatmin edilmesi vilâyetlerin bu
% 10 lardan borçlandıkları paraları tesviye etmelerine mütevakkıftır. Vilâyetlerin vekâletimiz hesa
bına tahsil etmiş oldukları ve vekâletimize borçlandıkları paraların yekûnu iki milyon lirayı bulmak
tadır. Bakayanın tahsiline devam olunmadıkça bu yekûn daha çok artacaktır. 1051 numaralı kanunla
'spit edilmiş olan müddet arz ve teklif olunan kanun lâyihasile beş sene daha uzatılmakla vilâyet
lerin % 10 lardan borçlanın parça parça vekâletimize ödemelerine imkân verilmiştir.
Kanun lâyihasının beşinci maddesi memleketin muhtaç olduğu umumî irfan müesseselerinin inşaat
ye tesisatı için % 10 lardan tahsil edilecek paralardan sarfa imkân verilmek üzere teklif edilmiştir.

-

2 -

Yeniden yapılan ve satm alman, esaslı bir şekilde tamir olunan ve ilâveler yapıları mekteplerin inşa,
iştira ve tesisat masraflarını gösteren cetvel
Gazi muallim mektebi:
Lira
243 409 33 Arsa istimlâk bedeli
Proje tanzimi için Mimar Kemal Beye
10 000
1 542 507 39 inşaat
Kalorifer tesisatı
142 700
32 910 39 Elektrik ve havagazı tesisatı
Su tesisatı
14 000
249 684
Tesisat
2 235 211 11

Musiki muallim mektebi:
79
346
40
9
80
557

637
Arsa istimlâk bedeli.
895
inşaat
Kalorifer tesisatı.
988
750
Elektrik tesisatı
279 50 Tesisat
549 50

Balıkesir Necati Bey muallim mektebi:
62S 123
İnşaat
70 350
Kalorifer tesisatı
16 575
Saat ve elektrik tesisatı
9 208
Su tesisatı
80 000
Tesisat
804 256
Erzurum Erkek muallim mektebi:
Lira
K.
3 000
150
658 000

Arsa istimlâk bedeli
Plân tanzimi için
inşaat

661 150
.101
170
67
70
52
22
38
29
52
79

345
000
701
000
880
000
096
000
880
536

683 438

Denizli muallim mektebi iştira bedeli
Erzurum kız muallim mektebi iştira bedeli
Niğde muallim mektebinin ikmal inşaatı
izmir kız muallim mektebi pavyon inşaatı
Adana erkek muallim mektebi ikmal ve pavyon inşaatı
Adana kız muallim mektebi pavyon inşaatı
Konya kız muallim mektebi pavyon inşaatı
Konya erkek muallim mektebi pavyon inşaatı
Edirne kız muallim mektebi binasının satın alınması
Edirne kız muallim mektebi binasının tamir ve tadilâtı

k
r

_â

Vilâyetin adı
Adana
Afyon Karahisar
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bayazıt
Bilecik
Bolu
Burdur
Bursa
Cebelibereket
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbekir
Edirne
Elâziz
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gazi Antep
Giresun
Gümüşane
Hakâri
İçel
İsparta
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Muş
Malatya.
Manisa
Maraş
Mardin

5 senelik tahsilata
nazaran verilmesi
lâzımgelenı

.. ,

194
172
98
126
511
251
47
267
587
80
154
203
106
467
67
246
155
268
315
183
163
124
87
210
243
161
70
82
11
95
221
1 725
879
158
273
154
165
106
392
583
279
58
173
525
86
77

246
108
017
105
575
475
505
636
651
712
147
639
038
514
638
336
642
258
587
691
775
519
356
397
497
055
823
495
141
362
485
639
818
331
060
070
993
753
173
592
450
597
190
769
694
405

5 sene zarfında veri
len
179
102
67
65
509
234
4
150
457
62
138
124
56
467
54
246
93
243
315
46
88
48
45
200
211
58
58
37
84
176
1 725
803
55
243
92
135
36
185
351
125
48
67
404
37
73

917
260
625
051
896
216
484
443
383
025
447
788
910
040
510
336
792
081
587
360
111
457
198
293
842
758
840
517
800
707
995
639
061
077
824
354
963
237
955
496
168
265
522
609
863
397

Vilâyetler
zimmetin
de kalan
14
69
30
61
1
17
43
117
130
18
15
78
49
13
61
25
137
75
76
42
10
31
102
11
44
10
10
44
76
103
29
61
30
70
206
232
154
10
105
121
48
4

329
848
392
054
679
259
021
193
268
687
700
851
128
474
128
0
850
177
0
331
664
062
158
104
655
297
983
978
341
655
490
0
757
254
236
716
030
516
218
096
282
332
668
160
831
008

Mülâhazalar

Kânunuevvel

Mayıs 1930

Teşrinisani

Şubat

Şubat 1931

Şubat 1931

- 4 5 senelik tahsilata
nazaran verilmesi
lâzımgelen

Vilâyetin adı
Mersin
Muğla
Niğde
Ordu
Rize
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Şebin Karahisar
Urfa
Van
Yozgat
Zonguldak

112
250
116
122
83
346
78
134
232
157
127
152
51
139
61
153
256

357
186
224
365
774
215
541
910
355
305
315
398
892
329
291
928
224

13 194 568

10

5 sene zar
fında veri
len

Vilâyetler
zimmetin
de kalan

632
186
329
596
079
342
182
910
053
868
400
203
800
536
294
943
224

38 725
0
61 895
25 769
60 695
239 873
15 359
0
117 302
64 437
42 915
195
26 092
91 793
37 997
80 985
0

10 690 676

2 503 892

73
250
54
96
23
106
63
134
115
92
84
152
25
47
23
72
256

Mülâhazalar

Mayıs 1930

10 ların 1926 iptidasından 1932 nisan sonuna kadar varidat ve sarfiyatına ait
beş senelik cetveldir
Bütçelere konan
tahsisata nazaran
vilâyetlerden alacağımız
Lira
2
3
3
3
3

664
463
542
334
610

922
279
209
666
200
0

16 615 276

K.

Varidat
Lira
1
2
2
2
2

312
295
182
381
043
702

K.
260
564
799
960
446
469

64
92
80
41

10 918 507

73

96

Vilâyetlerden alı
nıp bütçeye Varidat kaydolunan
Senesi
1926
1927
1928
1929
1930
1931

-5_
Sarfiyat
Muallim mektep
leri için sarfo luna
Lira

K.

Şehir ve köy
yatılara
sarfolunan
Lira

335
1 036
1 603
825
902
1 777

415
676
394
475
465
712

51
50
03
38
03
78

0
129
281
805
317
681

6 481 139

23

3 220 216

878
814
680
551
295

K.

İkraz
Lira

Vekûn
Lira

K.

86
64
91
27
75

0
0
0
0
134 000
0

1
2
1
1
2

415
806
875
281
782
394

51
36
67
29
30
53

43

134 000

9 835 555

66

335
914
417
506
587
073

Varidat ve sarfiyata nazaran i 082 952 lira 07 kuruş halen sarfedilmemişse de bu. mik
tardan 868 656 lira 04 kuruşu tediye emrine raptedilmemiş ve 204 396 lira 03 kuruşu
tediye emrine raptedildiği halde sarfedilmemiş olup tenkisi derdest

Muallim mektepleri için 6 sene zarfında
Lira

K.

5 070 786
1 311 623
37 483
4 891
37 534
10 235
225
8 359
6 481 139

45
50
41
25
82

sarfedilen

miktarın beyanı

İnşaat, tamirat ve istimlâk için
Levazımı tesisiye ve tedrisiye için
Levazımı tesisiye ve tedrisiyenin sevk ambalajı, sigorta ve gümrük masraflarına
Dava vekâleti, ehli vukuf ve mahkeme masrafı
Mimar ücret ve harcırahı
Plân kopyası ve ozalit kâğıt bedeli
Depo icarı
']••,.
80 Ankara muallim mektebindeki portatif evlere
23 Yekûn

Dahiliye encümeni mazbatası

t 8. M. M.
Dahiliye encümend
Karar No. 8
Esas No. 1/473

ll~l-1933

Yüksek Reisliğe
Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki 819, 843 ve 1051 numaralı kanunlara zeylen Maarif
vekâletince hazırlanıp Başvekâleti Celilenin 28 birinci kânun 1932 tarih ve 6/3208 numaralı tezkeresile
Yüksek Meclise takdim edilen kanun lâyihası encümenimize havale buyurulmakla keyfiyet Maarif ve
Maliye vekilleri beyler hazır oldukları halde müzakere ve tetkik olundu.
Maarif vekâletinin esbabı mucibe mazbatasında on muallim mektebi yapılmak üzere ve beş sene
müddetle vilâyetler hususî bütçeleri varidatının yüzde onunun Maarif vekâletinin emrine tahsisi mutazammın 819 numaralı kanuna tevfikan vekâlete tesviye edilen paralarla yapılmış olan işlerin bir cetve
linin esbabı mucibe mazbatasına bağlanmış bulundu ve inşa edilmiş ve zaman zaman inşa edilecek
muallim mekteplerinin az çok ihtiyaca kâfi geleceği kanaati husule geldiği zikrolunmakta ve bun-

- 6 dan böyle tahsil olunacak bu yüzde onlar bakayasile muallim mektepleri tesisatı tamamlanmakla
beraber Hükümet merkezinde vücude getirilmesinde fevkalâde zaruret bulunan umumî kütüpane,
müze ve akademi binaları inşaat ve tesisatının da temini muvafık görüldüğü dermeyan edilmekte
dir.
Bütün bu irfan ocaklarının vücude gelmesi vilâyetlerin borçlarını vermesile mümkün olacağı ve
vilâyetlerin teraküm etmiş borçları iki milyon lirayı bulduğu ilâve olunmaktadır.
Devlet merkezinde yapılması elzem olan işbu müesseselerin vücude getirilmesini çok muvafık bu
lan encümenimiz vilâyetlerin beş senede gönderebileceklerine kani olduğu bu meblâğın bahsolunan
müesseselerin inşaat ve tesisatına da sarfını kabul eylemiştir.
Kanunun maddeleri arasında daha ziyade ahengi temin için dördüncü madde üçüncü madde ola
rak kabul olunmuştur. Birinci maddede vilâyetlerin borçlarını ne suretle ödeyecekleri tavzih edilmiş
tir. Dördüncü madde olarak kabul edilen Hükümet teklifindeki üçüncü maddeye daha katı bir şekil
verilmiştir.
Heyeti Celilenin isabetli görüşüne arzolunur.
Dahiliye E. Eeisi
Tekirdağ
Cemil
Aza
Muş
Hasan Reşit

Kâ.
Burdur

Aza
Adana
Ali Münif

Aza
Şebin Karahisar
Vasfi Raşit

Aza
Zonguldak

M. M.
Çanakkale
Şükrü
Aza
Kars
Baha Tali

Aza
Ordu
Ahmet îhsan

Aza
Antalya
Rasılı

Hifat

Maarif encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maarif encümeni
Karar No. 7
Esas No. 1/473

11 - 1 - 933

Yüksek Reisliğe
Mualim mekteplerine muavenet hakkındaki 819, 843 ve 1051 numaralı kanunlara zeylen hazırlanan
kanun lâyihası ve Dahiliye encümeninin mazbata ve tadil sureti maarif vekili beyefendiuin huzurile
encümenimizce de tetkik ve mütalea edildi.
(ierek Hükümetin esbabı mucibesi gerek Dahiliye encümeni mazbatasında zikrolunan sebepler
varit ve teklif olunan lâyiha memleketin maarif ihtiyacı için faydalı ve lâzım görülmekle maddeler
Dahiliye encümeninin tadili veçhile Maarif encümenince de aynen kabul edilerek Heyeti umumiyeye şevkine karar verildi.
Maarif En. Reisi
Nafi Akif

M. M.

Ka.
Afyon Karahisar
/. Alâettin
İzzet Ulvi

Aza
ürfa
Refet

Aza
Çankırı
Talât

Aza
Mersin
Ferit Celâl
K

- 7 HÜKÛMETÎN TEKLİFİ

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ

Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki 819,
843 ve 1051 numaralı kanunlara müzeyyel kanun
lâyihası

Muallim mekteplerine muavenet
hakkındaki
819, 843 ve 1051 numaralı kanunlara
müzeyyel kanun lâyihası

MADDE 1 — Vilâyetler hususî bütçelerinden
muallim mekteplerine yardım hissesi olarak ayrıl
ması icap eden % 10 lardan Maarif vekâleti hesa
bına tahakkuk edipte vilâyetlerden henüz alınma
mış olan paraların 1937 mayısına kadar tahsiline
devam olunur.

MADDE 1 — Vilâyetler hususî bütçelerinden
muallim mekteplerine yardım hissesi olarak ayrıl
ması icap eden yüzde onlardan Maarif vekâleti he
sabına tahakkuk edipte henüz alınmamış olan pa
ralan 1937 mayıs sonuna kadar üçüncü madde mu
cibince ödiyeeeklerdir.

MADDE 2 — % 10 lardan Maarif vekâletince
elde edilen ve edilecek olan paralar 1937 mayısı so
nuna kadar sarfolımur.

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3 — Vilâyetlerin % 10 lardan Maarif
vekâletine karşı olan borçları hazinedeki alacakları
ile mahsup olunabilir. Bu suretle elde edilecek pa
ralar bir taraftan varidat bütçesine irat ve diğer
taraftan da Maarif vekâleti masraf bütçesinde açıl
mış olan faslı mahsusa tahsisat kaydedilir.

M A D D P J 3 — Vilâyetler Maarif vekâletine olan
borçlarını 1937 mayıs sonuna kadar tamamen öde
meğe mecburdurlar. Bu borçtan her sene ne mik
tarının tesviyesi lâzımgeleceği Dahiliye, Maliye ve
Maairf vekâletlerince tesbit olunur.

MADDE 4 — Vilâyetler Maarif vekâletine olan
borçlarını 1936 mayısı sonuna kadar tamamen öde
meğe mecburdurlar. Bu borçtan her sene ne mik
tarının tesviyesi lâzımgeleceği Dahiliye, Maliye ve
Maarif vekâletlerince tesbit olunur.

MADDE 4 — Birinci maddede mezkûr borçla
rını üçüncü madde mucibince senesi içinde ödemiyen vilâyetlerin Maliyede olan alacakları borçlarile mahsup edilir. Bu suretle elde edilecek paralar
bir taraftan varidat bütçesine irat ve diğer taraf
tan da Maarif vekâleti masraf bütçesinde açılmış
olan faslı mahsusa tahsisat kaydedilir.

MADDE 5 — % 10 lardan teraküm eden para
lar memleketin umumî irfan hayatı için lüzumlu
müesseselerin inşaat ve tesisatına sarfolımur.

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 6

Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini icraya
Dahiliye, Maliye ve Maarif vekilleri memurdur.
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
İsmet
Yusuf Kemal
Zekâi
Da. V.
Ha. V.
Mal. V.
Ş. Kaya
Dr. T. Rüştü
M. Abdülhalik
Mf. V.
Na. V.
îk. V.
Dr. Reşit Galip
Hilmi
M. Celâl
S. t. M. V.
0. t V.
Zr. V.
Muhlis

MADDE 7

Aynen kabul edilmiştir.

Sıra No 5 7
19 haziran 1930 tarih ve 1704 numaralı kanunun 8 inci mad
desinin tashihine ve mezkûr kanuna bir madde tezyiline
dair I 161 numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve Dahiliye
encümenleri mazbataları

T. C.
Başvekâlet
Muamelât müdürlüğü
Sayı: 612649

22 - IX-

1931

B. M. M. Yüksek Reisliğine
.Otel , Pansiyon , ticarethane vesair umumî müesseselerde oturan ve çalışanların hüviyet
varakası vermeleri mecburiyetine dair olan 1704 numaralı kanunu tadilen Dahiliye vekâletince
hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetinin 3-IX- 031 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet

1704 numaralı kanunda yapılacak tadilât ile işbu kanıma tezyil edilecek maddeler hakkında
esbabı mucibe lâyihası
I — Sekizinci maddenin tadili: Bu maddede, kanunda yazılı mecburiyetleri ifa etmeyenlerle
menedilen efali yapanlar hakkında Türk ceza kanununun 534 üncü maddesi hükmü tatbik olunur
denilmiş ise de, bu madde, (salâhiyettar bir merciden ruhsat almağa bağlı ahvalde ruhsat almak
sızın umumî mahalde yahut umumun girebileceği yerlerde matbu evrak veya resim satan ve dağı
tanlara) ait hükmü cezaiyi ihtiva etmektedir. Halbuki 1704 numaralı kanunun Rasdettiği ahval Türk
ceza kanununun 543 üncü maddesinde musarrah olduğundan 534 üncü maddenin 543 üncü olarak tas
hihi icap eder.
II — Siyasî ve adlî suçların meni vukuu maksadile zabıtanın ittihaz edeceği tedbirin muvaffa
kiyetle temini, suçluların derdesti, gerek Devlete gerekse ferde ait şahsî haklar dolayısile müddeialeyh mevkiinde bulunanlarla askerî mükellefiyete tâbi olanların ikametgâhlarmın tayini esasına
intiba arz ve teklif olunan ihbarı ikamet kaıiunu lâyihası.
Tarihi Büyük Millet Meclisince kabul ve numarası tahtında neşir ve ilân ile mevkii tatbika vazolunmuştur.
İşbu kanunun 1, 3, 4 üncü maddeleri ahkâmına tevfikan alakadarlarca verilmesi mecburî olan
hüviyet varakalarile beyannamelerin damga kanununun 11 inci maddesinin 48 inci fıkrası hükmüne
tâbi olduğu ve binaenaleyh bunlara 15 şer kuruşluk pul ilsakı lüzumu Maliye vekâletince bildiril
mektedir.
Halbuki her hangi bir işi uzak köylerinden nahiye, kaza ve vilâyet merkezlerine gelip ertesi
günü şafakla köylerine avdet etmek üzere bir kaç saat için hanlara hayvtfnlarile beraber iltica mec
buriyetinde kalan ve hüviyetlerile ikametgâhları Hükümeti mahalliyece malûm bulunan köy-
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lülerimizin bu kanun hükmünce verecekleri hüviyet varakalarına dahi pul ilsakile mükellef tutul
ması mağduriyetlerini mucip olmakla beraber umumî bir şikâyeti de tevlit etmekte, kanunî ve bazıları
nın da. bu parayı teminden âciz kalması doiayısile haklarında takibatı kanuniye de bulunulmakta ve
ademi hoşnudiyi de artırmaktadır.
Sırf Devlet namına inzibatî bir menfaate matuf olan bu kanunun hini tanziminde alâkadarlara
pul mükellefiyeti hususu da düşünülmemiş olduğundan bu kanunun tasrih eylediği evrakın damga
kanununun maafiyet faslına tâbi bulunması iktiza eder.

Adliye encümeni mazbatası
T.B. M. M.
Adliye encümeni
Karar No. 4
Esas No. 1/161

19 - XII • 1932
-v

. !

Yüksek Reisliğe
19 - VI - 1930 tarih ve 1704 numaralı kanunun bazı maddelerinde tadil ve bir tashih ve ilâve
yapılmasına dair Dahiliye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 22 - IX -1931 tarih ve 6/2649 numaralr tezkeresile Adliye encümenine tevdi olunan kanun lâyihası Emniyet işleri umum müdürü
Tevfik Hadi Bey huzurile tetkik ve müzakere olundu:
Lâyiha, mündericatına göre kanunda tashihi istenen asıl kanunun cezaî müeyyedesi olarak se
kizinci maddesinde yazılı türk ceza kanununun madde numarası, hakikaten rakamların yeri yanlış
lıkla değişmiş olduğu ve asri maksadın (534) üncü madde olmayıp (543) üncü madde olduğu an
laşılmış ve kanuna yeniden ilâve edilmek istenilen mezkûr kanun mucibince alâkadarların ve
recekleri hüviyet varakaları ve beyannamelerin damga resmine tâbi olmaması işin mahiyeti ve
vereceği kolaylık itibarile muvafık görülmüştür. Ancak encümen asıl kanunun üçüncü maddesin
deki beyannamelerin han ve pansiyon işletenlere tahmil edilmiş bir mecburiyet olmak itibarile
pulsuz olması hükmünün bunlara teşmiline lüzum görmemiştir.
Encümenimiz kanunun birinci maddesinde münderiç ve müessesatta çalışanlar için o yerlerin
müdür ve âmirleri tarafından verilecek beyannameler ancak daimî müstahdemine hasredilmesi
maksadı temin edeceğinden muvakkat amele çalıştırıldığı halde de bu mecburiyete tâbi tutulma
nın pek çok müşküller ihdas etmesine binaen madde, daimî çalışanlara mahsus olmak kaydile
değiştirilmiştir.
? ««* a •- * Lâyiha havale mucibince Dahiliye encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim
olunur.
Adliye E. Hs.
Manisa
Mustafa Fevzi
Aza
Erzincan
Abdülmuttalip

M. M. N.
Kayseri
S. Azmi
Aza
Antalya
Numan

Kâ.
Yozgat
A. Hamdİ
Aza
Antalya
Haydar

Aza
Kayseri
S. Azmi
Aza,
Manisa.
Refik Şevket

Aza
Çanakkale
Osman Niyazi
Aza
Kocaeli
Rağıp

Aza
Edirne
II. Hayrı,

Aza
Balıkesir
Vasıf

Aza
Tokat
Nazım

-3-.
Dahiliye encümeni mazbatası
T. B. M. MDahiliye encümeni
Karar No. 7
Esas No. 1/161

11^1-1$33

Yüksek Reisliğe
19-VI-1930 tarih ve 1704 numaralı kanunun birinci maddesinin tadili ve bir maddesinin tas
hihi ile kanuna bir madde ilâvesine dair Dahiliye vekâletince hazırlanıp Başvekâleti Celilenin
22 - XI -1931 tarih ve 6/2649 numaralı tezkeresi encümenimize de havale buyurulmakla lâyihai ka
nuniye ve buna ait Adliye encümeni mazbatası Dahiliye vekili beyefendi hazır olduğu halde mütalea olundu.
Encümenimiz Adliye encümeninin esbabı mucibesine tamamen iştirak eylediğinden mezkûr encü
menin tadilen tanzim ve teklif eylediği kanun maddelerinin aynen kabulüne karar vermiştir.
Keyfiyet Heyeti umumiyenin isabetli görüşüne arzolunur.
Dahiliye. E. Reisi
Tekirdağ
Cemü
Aza
Muş
Hasan Reşit

A

M. M.
Çanakkale
Şükrü
Aza
Kars
Baha Tali

Burdur

m.

Aza
Adana
Ali Münif

Aza
Antalya
Basih

Aza
Zonguldak
Bifat

Aza
Aza
Ordu
Şebin Karahisar
Ahmet İhsan
Vasfi Basit

- 4 HÜKÛMETİN T E K L İ F İ

ADLÎYE ENCÜMENÎNİN TADÎLÎ

19 -VI -1930 tarih ve 1704 'numaralı kanunun
8 inci maddesinin tashihine ve mezkûr kanuna
bir madde tezyiline dair kanun lâyihası

19 - VI - 930, tarih ve 1704 numaralı
kanunun
bazı maddelerinde tadil ve tashih icrasına ve
bir madde ilâvesine dair kanun lâyihası

MADDE 1 — Otel, pansiyon, ticarethane ve sa
MADDE 1 — 1704 numaralı kanunun birinci
ir umumî müesseselerde oturan ve çalışanların hüvi maddesi aşağıda yazılı surette değiştirilmiştir:
yet varakası vermeleri mecburiyetine dair olan 1704
Han, pansiyon, otel ve bekâr odalarını işle
numaralı kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde tenler ve malî müesseseler, ticaret şirketleri, tica
tashih olunmuştur:
rethaneler ve dükkânlar gibi ticaret ve sanat için
açılan bütün yerleri idare edenler ve hastanelerle
dinî ve sair umumî müesseselerin müdür ve âmir
leri bu yerlerde her hangi bir suretle oturanlarla
daimî olarak çalışanlara numunesi 1704 numaralı
kanuna merbut hüviyet varakalarını imza ettire
rek yirmi dört saat içinde ait olduğu zabıta ida
relerine göndermeğe ve bu yerlerden ayrılanları
haber vermeğe ve buralarda oturanlarla daimî
olarak çalışanlara da verilecek hüviyet varakala
rını doldurup imza etmeğe mecburdur.
(MADDE 8 — Bu kanunda yazılı mecburiyet
MADDE 2 — 1704 numaralı kanunun sekizin
leri ifa etmeyenlerle menedilen şeyleri yapanlar ci maddesi aşağıda yazılı surette düzeltilmiştir:
hakkında Türk ceza kanununun 54^ üncü maddesi
Bu kanunda yazılı mecburiyetleri ifa etmeyen
hükmü tatbik olunur.)
lerle menedilen şeyleri yapanlar hakkında Türk
ceza kanununun 543 üncü maddesi hükmü tatbik
olunur.
MADDE, 2 — Mezkûr kanuna aşağıdaki mad
de tezyil olunmuştur:
( Bu kanunun birinci, üçüncü ve dördüncü
maddeleri mucibince alakadarlarca verilen hüvi
yet varakalarile beyannameler damga kanununun
muafiyet faslına tâbidir. )

MADDE 3 — 1704 numaralı kanuna aşağıda
yazılı madde ilâve edilmiştir:
1704 numaralı kanunun birinci ve dördüncü
maddeleri mucibince alâkadarların verecekleri hü
viyet varakalarile beyannamelere damga pulu ya
pıştırılmaz.

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mute
teberdir.
berdir.
MADDE 4 —-Bu kanunun hükümlerini icra
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya
ya Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur.
Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur.
6 - IX -1931

Bş. V.
îsmet

Ad. V.

Ha. V.
Dr. T. Rüştü
Na. V.
Hilmi

M. M. V.

Mal. V. V.
Dr. Refik
îk. V. V.
Hilmi

Da. V.
Ş. Kaya
Mf. V.
Esat
S. I. M. V.
Dr. Refik

Sıra No 6 2
Türk parası kıymetini koruma kanununa müzeyyel 1/458
numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve
Bütçe encümenleri mazbataları
T. C.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
Sayt : 6/3100

21-XI1-932

B, M. M. Y ü k s e k Keislifjine
Türk parası kıymetini koruma kanununa zeylen Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra
vekilleri Heyetince 18-XII-932 de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
Milli paramız kıymetinde muhtelif sebep ve saiklerle görülen mühim temevvüçlerin izalesi
ve paramıza filî bir istikrar temini maksadile hususî ceza müeyyedeleri altında Hükümetçe
kararlar ittihaz edilebilmek maksadile Büyük Millet Meclisince 1567 numaralı ve 20-11-930
tarihli kanun kabul ve neşredilmişti. Verilen bu salâhiyet maksat ve maslahatın icap ve zaru
retlerine hasren istimal edilegelmiş ve tatbikatta halk ve müessesatımızı tazyik etmeyecek ve
devletçe en az masraf tahmil edecek şekiller kabul edilmiş ve alemşümul buhranlara rağmen
paramıza filî bir istikrar temin edilmiştir. Altın esasına bağlı paralardan mühim bir kısmı
umumî buhran tesirlerile az çok temevvüçlere uğramış ve bu sebeple bir çok memleketlerde
aldığımız tedbirlere mümasil ve hatta daha ağır tedbirler alınagelmiştir.
Paramıza kanunî bir istikrar teminine kadar Hükümetin ayni kanunun verdiği salâhiyeti
muhafaza etmesi ve lüzumlu gördüğü tedbirleri alabilmesi için mezkûr kanunla tayin edilen
üç senelik salâhiyetin bir misline iblâğı zarurî görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu maksatla
tanzim ve takdim kılınmıştır.

iktisat encümeni mazbatası
T. B. M. M.
İktisat encümeni
Karar No. 11
Esas No. 1/458

29 - XII - 1932

Yüksek İteisliğe
Türk parası kıymetini koruma kanununa zeylen Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri
Heyetince 18-XII-1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı takarrür edip encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte tetkik ve müzakere edildi.

- 2 iktisadî buhranın âlemşümul tesirinden millî paralarını korumak üzere bir çok milletler icap eden
tedbirlerin alınmasına tevessül ettiği gibi memleketimizde de Meclisi Âlinin kabul ve tasdik eylediği
1567 numaralı ve 20 - XI -1930 tarihli Türk parası kıymetini koruma kanununun
Hükümetimize
verdiği salâhiyetle millî paramızın filî İstikrara doğru götürülmesine ve dolayısüe dünya iktisadi
yatının geçirmekte olduğu şu buhran İr zamanlarda iktisadî varlığımızın siya net ve muhafazasına hiz
met edilmiştir.
Paramıza kanunî bir istikrar teminine kadar Hükümetin ayni salâhiyeti muhafaza etmesi encüme
ni m izce de lüzumlu görüldüğünden bu maksadı temine matufen Meclîsi Aliye arzulunan lâyihanın
aynen kabulüne karar verilmiştir.
iktisat E. Reisi
M. M.
Kâ.
Edirne
Şebin Karanı sar Afyon Karahisar
Şakır
Aza
Mardin
Ali Rıza

Aza
Bolu
Şükrü

Aza
Aza.
Eskişehir
Bursa
Emin
Dr. Rasim Ferit

Aza
istanbul
Hasan Vasıf

Aza,
İstanbul
A, JJamdi

Maliye encümeni mazbatası
T. IS. M. M.
Maliye encirnıeni
Karar Xo. 11
ICm-s S o. Uir>8

î) - I - 1933
Yüksek Reisliğe

Türk parası kıymetini koruma kanununa zeyleıı Hükümetçe hazırlanıp Başvekâletin 21X11-1932
tarih ve fi/3100 numaralı tezkeresile Büyük Meclise takdim edilen ve İktisat encümenince müzakere
den sonra encümenimize havale buyuruları kanun lâyihası Maliye vekâletinin mahsus memuru hazır
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu.
Türk parasının kıymetini korumak; 1930 senesi iptidalarında millî bir zaruret hükmünü alınıştı.
Ancak hudut ve şümulü çok geniş olan ve süratli kararlar ittihazını mecburî kılan bu mevzuun
bir kanun çerçivesi içine alınması imkânı olmadığından Büyük Millet Meclisince, Hükümete, Türk
parasını korumak için cezaî müeyyedeleri havi kararlar ittihazı selâhiyeti 22 şubat 1930 tarih ve
.1567 numaralı türk parasının kıymetini koruma kanunu ile verilmiştir. Bu kanunun verdiği salâhi
yetle Hükümetçe, 22 mart 1930 tarihinde yarı sermayesi Hükümete ait olmak üzere1 bir bankalar kon
sorsiyumu teşkil edilmiştir.
Konsorsiyom ; Cumhuriyet merkez bankasının işe başladığı 1 kanunuevvel 1931 tarihine kadar mem
lekette1 para kıymet inin korunması tedbirlerinin nakit işlerini I, 2, 3, 4 numaralı kararnameler dahi
linde tatbik etmiştir.
Bu kararnamelerle memlekette dövizin spekülâsyonlara müsait olacak şekilde serbestçe alınıp sa
tılması durdurulmuş ancak ithalât yapıldığını gösterir vesikalar mukabilinde veya halkın Devletçe
kabul edilmiş iztirarları muvacehesinde döviz alabilmeleri esası konulmuştur.
I kânunusani .1932 tarihinden itibaren Cumhuriyet merkez bankası bu vazifeyi üzerine almış bu
lunmaktadır.
Ahiren neşredilen 8 numaralı kararname' ile ihracat mukabilinde elde edilecek dövizlerin memle
kete getirilmesi mecburiyeti ve 9 numaralı kararname ile de bütün dövizlerin Cumhuriyet merkez
bankasına tevdii mükellefiyeti vazedilmiştir.
Türk parasının kıymetini koruma kanununun verdiği salâhiyetle ittihaz olunan tedbirler seneler
den beri şükranla kaydedilecek filî bir istikrarı mümkün kılmıştır. Ancak dünya iktisadiyatının
geçirmekte olduğu bulıran devam etmekte ve her tarafta yeni yeni tedbirler alınmakta olmasına

- 3 nazaran Hükümetin ayni salâhiyetle yine Hükümetçe derpiş edilen üç sene müddet için muhafaza etme
si encümenimizce de muvafık görülmüş ve iktisat encümenince kanunun unvanile metinde yapılan ba
zı ibare tashihleri aynen kabul olunmuştur.
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur.
Maliye En. Reisi
Burdur
M. Şeref
Aza
İzmir
Kâmil

M. M.
Bayazıt

Kâtip
İsparta
Kemal Turan

Aza
İstanbul
Hamdi M.

Aza
Diyarbekir
Zülfü

Aza
Balıkesir
Pertev

Aza
Aydın
Adnan

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 54
Esas No. 1/458

12-1 -1933

Yüksek Reisliğe
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanuna zeylen Maliye vekilliğince hazırlanan ve
icra Vekilleri Heyetinin 18 - XII -1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan
kanun lâyihasile esbabı mucibesinin gönderildiğine dair Başvekâletin 21 - XII -1932 tarih ve 6/3100
numaralı tezkeresile iktisat ve Maliye encümenlerinin tetkikat netayicine dair olan mazbataları en
cümenimize havale buyurulmıış olmakla Muhasebat umum müdürü Faik Bey hazır olduğu halde
mütalea ve tetkik olundu:
Neşri tarihinden itibaren üç sene müddetle tatbikına mezuniyet verilen ve 25 şubat 1933 tarihin
de müddeti nihayet bulacak olan 1567 numaralı kanun hükümlerinin üç sene daha meriyette kal
ması için teklif olunan bu lâyihanın, esbabı mucibesinde ve diğer encümenlerin mazbatalarında dermeyan olunan mütaleaları yerinde bulan encümenimizce de İktisat encümeninin tesbit eylediği şe
kil dairesinde kabulü muvafık görülmüştür. Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur.
Bursa
Dr. Galip

Edirne
Faik

Erzurum
Âsim

İsparta
Mükerrem

Kayseri
A. Hilmi

Reis
M. M.
Gümüşane
Konya
Çarum
Niğde
Millî paranın kıymetini korumak maksadile temdidi teklif olunan bu salâhiyetlerin yerine kaim
olmak üzere hali hazırda her hangi bir şekilde diğer bir tedbir ittihaz edilememiş bulunma
sına nazaran temdidi esas itibarile muvafık buluyoruz. Ancak bu nevi fevkalâde salâhiyet
lerin içinde bulunduğumuz fevkalâde iktisadî vaziyetler dolayısile sık sık tetkika tâbi tutulmasın
da dahi fayda mülâhaza ediyoruz. Bu itibarla temdit müddetinin üç sene değil iki olmasını
muvafık buluyoruz
H. Fehmi
K. Zaim
Mustafa
Faik

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Tiırk jHtrası kıymetini koruma kanununa
z ey yel kanun lâyihası

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ
mü-

Türk jKirasının kıymetini koruma hakkındaki
20 şuha/ 1930 tarihli ve 1567 numaralı kanuna
müseyyel kanun lâyihası

MADDE 1 — Türk parası kıymetini koruma
MADDE 1 — Türk parasının kıymetini koru
hakkında neşredilen 1567 numaralı kanunun altıncı ma hakkındaki 20 şubat 1930 tarihli ve 1567 numa
maddesinde
yazılı 3 sene müddet 6 seneye iblâğ ralı kanunuaı 6 neı maddesinde yazılı üc, sene müd
edilmiştir.
det altı seneye iblâğ edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir.

MADDE 2

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
18-XII-1932
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
İsmet
Zekâi
Yusuf Kemal
Da. V.
Ha. V.
Mal V.
Ş. Kaya
D \ T. Rüştü
M. Abdülhalik
Mf. V.
İk. V.
Na. V.
Hilmi
Dr. Kesit Galip
M. Celâl
G. İ. V.
Zr. V.
S. I. M. V.
Dr. Refik
Ali Rana
Muhlis

MADDE 3 — Aynen.

Aynen.
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Lâhey beynelmilel afyon mukavelenamesi ve munzam pro
tokolü ile Cenevre mukavele ve protokollanna iltihak hak
kında 1/491 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve
İktisat encümenleri mazbataları

r. c.
Başvekâlet
Muamelât müdürlüğü
Sayı: 6J120

//-/-1033

IJ. M. M. Yüksek Keisliuinc
1932 Lahey Beynelmilel afyon mukavel namesi ve 1 g 1 4 munzam protokolü ile 1925 ve
1931 Cenevre mukavele ve protokollanna iltihakımız hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan
ve İcra Vekilleri Heyetince 11-1-933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
1909 da. Şanghayda Beynelmilel komisyon tarafından
açılan yolda bir adım daha atmağı arzu
eden bir çok devletler Amerika hükümetinin teklifi ve Holânda hükümetinin de daveti üzerine
Lâheyde içtima ederek afyon, morfin, kokain suiistimalini ve kezalik bu maddelerin müma
sili olan suiistimallere mahal veren veya verebilecek olan müstahzar ve müşterek droğlar « ecza » 111
tedricen .menini takibe karar vermişler ve bu nokta hakkında beynelmilel bir itilâfın lüzumunu
ve mütekabil faydasını nazarı dikkate alarak bir mukavele akteylemişlerdi. İşbu mukavelename
1914 munzam protokolü ile ikmal edilmişti. Munzam mukavelename ve protokol o zaman memle
ketimizin başlıca ihracat eşyasından addedilen afyon ekim ve ticaretini tahdit edeceği mülâhazasile sakıt Osmanlı hükümeti murahhasları tarafından her ne kadar kabul edilmemişse de Lozan
muahedenamesinin 101 inci maddesi ile bunlara iltihakı kabul etmiş bulunuyoruz.
Salifülârz mukaveleler ahkâmının tatbiki neticesi olarak afyon kaçakçılığı hayli azalmış ve insani
yeti tahrip eden büyük bir âfetin mehmaemken önüne geçilmesi kabil olabilmişsc de bunun dahi
gayrikâfi olduğunu idrak eden devletler afyon ve müştakkatınm imal ve ihracını tahdit ve daha
sıkı gir kontrola tâbi tutmağı kararlaştırmak üzere 1925 senesinde Cenevrede toplanarak 1925 mu
kavelename ve protokolünü tanzim ve imza etmişlerdir.
Keza iktisadî bazı mülâhazat dolayısile bu mukavele de tarafımızdan imza edilememişti.
Bilâhare devletler beynelmilel bir uzlaşma ile uyuşturucu mevaddın fen ve tıpta istimallerini
temiır ederek cihanın meşru ihtiyacatına hasrı ile evvelce Lahey ve Cenevrede
aktedilmiş olan
salifülârz mukavelâtm ahkâmını itmam arzusüe Cenevrede toplanmışlar ve 1931 afyon mukavele^
namesini tanzim ve İmza etmişlerdir. İşbu mukavelename dahi ayni iktisadî ve ticarî mülâhaza
lardan maada bazı noktai nazar ihtilâfından dolayı tarafımızdan reddedilmişti.
Halbuki bütün ahkâmına ittiba etmeyi insanî büyük bir vazife addederek kanunlarımızı ona

_ 2 göre tanzim ile kaçakçılığa karşı şiddetli tedabir ittihazından bir an hali kalmadık. Buna rağmen
son seneler zarfında memleketimizin afyon kaçakçılığına bir merkez teşkil ettiği hakkında umumî bir
zehap basıl olmuş ve aleyhimizde bilhassa Amerikada
bir çok propagandalar yapılagelmekte
bulunmuş olduğu cihetle bu suizanlara katiyen nihayet vermek ve medenî Devletler zümresinden
hariç kalmamak üzere salifülarz mukavelâtı Hükümetimiz Yüksek Meclisin tasvip nazarlarına arza
karar vermiştir,

Hariciye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Hariciye ensümeni
Karar No. 13
Esas No. 1/491

12 - I - 1933

Yüksek Reisliğe
1912 senesinde Lâheyde imzalanan afyon mukavelesile 1914 tarihli protokoluna ve 1925 ve 1931
tarihli Cenevre afyon mukavelenamesi protokoluna iltihakımız hakkında
Hükümetin serdettiği
esbabı mucibe eneümenimizce tamamen tasvip edilmiş ve Türkiyenin bir kaçakçılık merkezi olduğu
hakkındaki yanlış ve haksız zehabın tashihi lüzumuna kani olmuş bulunduğundan Heyeti umumiyenin yüksek tasvibine arza karar verilmiştir.
Hariciye E. Reisi
Siirt
Mahmut
Aza
îzmir
Ş. Saraçoğlu

M. M.

Kâ.

Aza
Erzincan
Saffet Ziya

&

.

Aza
İstanbul
Salah Cİmcoz

Aza
Koaeli
İ. Süreyya

.

İktisat encümeni mazbatası
T. B. M. M.
îktısat encümeni
Karar No. 15

14-1-1933
Yüksek Reisliğe

1912 Liâhey 1914 munzam ve 1925 ve 1931 Cenevre afyon mukavelename ve protokollarının tas
diki hakkında Başvekâleti Celilenin 1 kânunusani 1933 tarih ve 6/120 numaralı Heyeti Umumiyeden
encümenimize havale buyurulan tezkeresine bağlı kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu:
1912 liâhey ve 1925 ve 1931 Cenevre mukavelenamelerine ve protokolLarma iltihakımız memleke
timiz iktisadiyatında mühim bir mevkii olan afyonun bazı tahdidata uğramasını istilzam etmek itibarile iktisadî menafiimizle tezat teşkil eder bir mahiyette telâkki edilmiş ise de tıbbî ihtiyaç hari
cinde istimalile beşeriyeti tereddi ve hezale sevkeden afyon ve mürekkebatmm ve buna benzer diğer
uyuşturucu maddelerin istimaline mâni ve sıhhati beşeri vikayeye matuf tedbirler cemilesinden olan
işbu mukavelenamelerin ihtiva ettiği mevaddı insanî hisler ve düşüncelerle teemmül eden encümeni
miz işbu kanun lâyihasının kabulü lüzumuna kanaat hâsıl etmiştir. Kaldı ki bir taraftan diğer mem
leketlerde uyuşturucu maddeler imal ve istimali aleyhinde şiddetle tatbik edilmekte olan karar
lar ve kaçakçılığının takibinde gösterilen kuvvetli hareketler afyon ticaretini kökünden darbelemek
ve bu ziraat ten beklenen, iktisadî faydaların sarf edilen emeğe göre hiç derecesine indirmek istidadı
nı gösterdiğinden, diğer taraftan memleketin iktisadî ve ticarî hayatının bu ahval ve dolayısile temevvüçlü ve kararsız piyasadan cok zarar gördüğü mütehakkak bulunmasından ve bu ınaddelerin
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İKTrSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ

Lâhcy ve Cenevre afyon mukaveleleri ile protokollarının tasdikim dair kanun lâyihası

Lâhcy ve Cenevre afyon mukavelenameleri protokollanmn tasdikına dair kanun lâyihası

1 — 1912 senesinde Lâheyde imzalanan afyon
mukavelenamemle 1914 tarihli munzam protokoluna
ve 1925 tarihli Cenevre afyon mukavelenamesi ve
protokoluna ve 1931 tarihli Cenevrede imza edilen
afyon mukavelenamesi ile protokoluna Hükümeti
mizin iltihakı kabul edilmiştir.
2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
3 — Bu kanun ahkâmını icraya İcra Vekilleri
Heyeti memurdur.
11 - 1 -1933

Bş. V.
İsmet
Da. V.
Mf. V.
Dr. Reşit Galip
S. 1. M. V.
Dr. Refik

Ad. V.
Yusuf Kemal
Ha. V.
Dr. T. Rüştü
Na. V.
G. 1. V.
AH Rana

M. M. V.
Zekâi
Mal. V.
M. Abdülhalik
Îk. V.
Zr. V.
Muhlis

BİRİNCİ

MADDE

— Aynen

İKİNCİ MADDE — Aynen
ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynen
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kaçakçılığı bahanesi le millî haysiyet ve şerefin de nahak tariz ve ithamlara maruz kalmasını sıyaııet
nokkışından, da işbu mukavelenamelere iltihakı zarurî telâkki eden encümenimiz Hükümet teklifinin
müstaceliyetle müzakeresi temennisile Heyeti Umumiyenin tasdik ve tasvibine arzına karar ver
miştir.
İktisat En. Reisi
Edirne
Şakır
Aza
İstanbul
A, Ilamdi

M. M.
$. Karajıisar
İsmail
Aza
Kastamonu
Talımı

Kâtip
Afyon K.

Aza
Mardin
Ali Una

V> ' >

Aza
Bursa
Dr. Hasim Ferit

Aza
İstanbul
Alâettin

LA H A Y E A F Y O N MTJ K A V L E N AME S î
23 kânunusani 1912

Almanya İmparatorluğu namına Haşmetlû Almanya İmparatoru, Prusya Kiralı; Amerika Düve
li Müttehidesi Reisi; Haşmetlû Çin İmparatora; Fransa Cumhuriyet Reisi; Haşmetlû Britanya ve
irlanda Müttehit Kırallığı ve Maverayı Ephar Britanya arazisi Kiralı, Hindistan İmparatoru; Haş
metlû italya Kiralı; Haşmetlû Japonya İmparatoru; Haşmetlû Felemenk Kıralieesi; Şahametlû
Iran Şalıı; Portekiz Cumhuriyeti Reisi; Haşraetlû bütün Rusyalar imparatoru; Haşmetlû Siyam
Kiralı.
1909 da Şanghay'da Beynelmilel komisyon tarafından a<;ılanr yolda bir adım daha atmayı arzu
ederek;
Afyon, morfin, kokain suiistimalini ve kezalik bu maddelerin mümasil suiistimallere mahal ve
ren veya verebilecek olan müstahzar.ve müştak drog'larmın tedricen möhind takibe karar verdik
lerinden bu nokta hakkında beynelmilel bir itilâfın lüzumunu ve mütekabil faidesini nazarı dik
kate alarak;
Bu insaniyetkâr cehdü gayretlerinde bütün alâkadar Devletlerin iltihakına nıazhar olacakları
kanaatile bu hususta bir mukavele aktini kararlaştrrra.tşlar ve murahhasları olmak üzere aşağıdaki
zevatı tayin eylemişlerdir:
,,
Haşmetlû Almanya İmparatoru, Prusya Kiralı:
Bilfiil müşaviri hassı, La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi,
Müsyü Felix Müller;
Niyabeti âl i müşaviri hassı Müsyü Delbrück;
Bilfiil elçilik müsteşarı Dr. Orüneırvvald,
Niyabet müşaviri has imparatorluk sıhhiye nezaretinde müdür,
Dr. Kerp;
imparatorluk kanton şehbenderi Dr. Rössler.
Amerika Düveli Müttehidesi Reisi:
M. L'Eveque Charles H. Brent;
M. Hamilton Wright;
M. II. J. Finger.

'••] ] " ,
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Haşmetlû Çin İmparatoru:
Berlin fevkalâde murahhası ve orta. elcisi Müsyü Liang Ch'eng.
Fransa Cumhuriyeti Reisi:
Hindi Çini Ziraat ve Ticaret umuru meclis müfettişi Müsyü Henri Brenier;
Hindi Çini umuru mülkiye idare memuru Müsyü Pierre Uuesde.
Haşmetlû Büyük Britanya ve irlanda müttehit kırallığı ve Maverayı Kbhar Britanya -arazisi
Kiralı; Hindistan İmparatoru:
Meclisi has azasından asaletin Sir Cecil Celementi Smith, (i. C. M. O. ,
Madras Hükümeti başkâtibi, Sir William Stevenson Meyer, K. C. 1. E. ,.
Büyük elçilik müsteşarı, Mr. William (Jrcnfeli Max - Müller, C. B. M. V. O. ,
Londra komitesinin depıtty - lieutenant'ı Sir \Villiani Job f'oliins.

Haşmetin italya Kiralı:
La Hay e fevkalâde murahhası ve orta elçisi Komi e J. de la Tour, I) ne de Calvello;
Haşmetin Japonya Imperatoru:
La Hay e fevkalâde murahhası ve orta elcisi Müsyü Aimaro Şato;
Formoz adası vali i umumiliği mühendisi Dr. Tomoc Takagi;
Mutahaasısı fennî, hıfzıssıhha dairesi laboratuarı ateşesi-Dr. Kotaro Nishizak'i;
Haşmetin Felemenk Kıraliçesi:
Sabık müstemlekât nazırlarından Felemenk Ticaret şirketi reisi Müsyü A. T. Crenıer;
Ayan meclisi azasından Müsyü C. Th. van Deventer;
Sabık müfettişi umumilerden, Felemenk Hindistam afyon idaresi âmiri M. A. A. do
Jonghı
Mebusan meclisi azasından Müsyü J. G. Scheıırer;
Felemenk Hindistam Afyon idaresi müfettişi Müsyü W. G. Vm 'Wett.unı.
Şahametlû İran Şahı:
Iran La Haye elçiliği kâtibi Mirza Mahmut. Han;
Portekiz Cumhuriyeti Reisi:
La Haye Fevkalâde murahhas ve orta elcisi Müsyü Antonio Maria Bartholomeu Ferreira ;
Haşmetin Bütün Rusyalar İmparatoru:
Ha-şmetlü İmparator Hazretlerinin teşrifatçısı, bilfiil şûrayi devlet azasından Stokholm
fevkalâde murahhası ve orta elçisi Müsyü Alexandre Savinsky,
Haşmetlû Siyanı Kiralı:
Londra, La Haye ve Brüksel fevkalâde murahhası ve orta elçisi M. Phya Akharaj
radhara,
Elçilik müsteşarı Müsyü Wm. J. Archer.
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Müşarileyhim usulüne muvafık bulunan salâh i yetn a meler ini tevdi ettikten sonra aşağıdaki mad
deleri kararlaştırmışlardır:

FASIL I.
Ham afyon
Tarif; Ham afyon ile şu anlaşılır : Münevvim haşhaşı (papa ver somniferum) mahfazasından
istihsal edilmiş, paketlenmesi ve nakli için muktazi ameliyelerden başka bir ameliye görmemiş olan
kendiliğinde mütehassir usare.

Madde 1.
Eğer mevcut kanunlar ve nizamlar ile keyfiyet daha evvel bir kaideye raptedilmemiş ise Âkit
Devletler ham afyonun istihsal ve tevziini •murakabe için müessir kftnun ve nizamlar vazedeceklerdir.

Madde

2.

Âkit Devletler şeraiti tieariyeleri arasındaki farkları nazarı itibare alarak ham afyonun ihraç
re ithaline mmaa.de, ©düeceîr olan şehirler, limanlar ve sair mahaller adedini tahdit edeceklerdir.

Madde 3.
Eğer mevcut tedbirler ile keyfiyet daha evvel bir kaideye raptedilmemiş ise.
Âkit Devletler:
a) Ham afyonun ithalini w enetmiş olan memleketlere bu maddenin ihracına mani ol
mak için,
b) Ham afyon ithalâtını tahdit eden memleketlere bu maddenin ihracını murakabe et
mek için
Tedbirler ittihaz edeceklerdir.

Madde 4.
Âkit Devletler, mürseİât (5) kilogramı geçmek şartile, ihracata mahsus ham afyonu havi her
kolinin üzerine muhteviyatım bildirecek surette bir işaret vazı lüzumunu natık nizamlar vazedecek'
lerdir.

Âkit Devletler alelûsul ruhsata haiz olanlardan başka kimseler" tarafından ham afyon ihraç
ve ithal olunmasına müsaade etmeyeceklerdir.

FASIL I I
M'ütahzar afyon
Tarif; müstahzar afyon ile şu anlaşılır:
Bir sıra ameliyatı mahsusa ile ve hassatan hal, kaynatma, teshin ve tahammül' tariki ile ve istih
lâke yarıyacak hulâsa haline koymak maksadile elde edilen ham afyon mahsulü.
Müstahzar afyon tabiri, içilen afyonun cüruf il e diğer bakiyelerine şamildir.

Madde 6.
Âkit Devletler müstahzar afyonun imalini, dahilî ticaretini ve istimalini her memlekete raahsu*
muhtelif şerait hududu dahilinde tedricî ve müessir bir surette refetmek için tedbirler ittihaz edecek
lerdir. Meğer ki mevcut tedbirler ile daha evvel keyfiyetin icabına bakılmış olsun.

%e 7.
Âkit Devletler müstahzar afyon ihraç ve il halini yasak edeceklerdir. Bununla beraber müstahzar
afyon ihracını derhal yasak etmeye henüz hazırlanmamış bulunanlar mümkün olduğu kadar bu ihracı
cabük vaşak edeceklerdir.

Madde S.
Derhal müstahzar afyon ihraemı yasak etmeye henüz hazırlanmamış Âkit Devletler:
a) Müstahzar afyonun ihraç edilebileceği şehirler, limanlar ve sair mahalleri»
f ah di 11 edeceklerdir;

adedini

b) 'Müstahzar afyon ithalini halen mcneden yahut ileride menedebileeek olan memleket
lere müteveccihen bunun ihracını yasak edeceklerdir.
e) Müstahzar afyon ithalini azaltmak arzu eden bir memlekete bu arzu tahakkuk edince
ye kadar her türlü müstahzar afyon gönderilmesini menedecekierdir. Meğer ki ihra
catçı, ithalât memleketi nizamlarına t.ev.f iki hareket, etmiş olsun;
d) Müstahzar afyonu havi ihraç edilen her parçaya muhteviyatının mahiyetini gösterecek
mahsus bir işaret konması için tedbirler ittihaz edeceklerdir;
e) Müstahzar afyon ihracı için, mahsusen ruhsat almış kimselerden başkasına müsaade
etmeyeceklerdir.
,

FASIL t l l .
TıMrî afyon, morfin, kokain ve saire
Tarif; Tıbbî ofyon ile şu anlaşılır:
Toz veya granüle (granul6) halinde yahut tesirsiz maddeler ile mahlut olsun % 10 dan az morfini
havi olmayan ve 60 santigrat derecesine kadar ısıtılmış olan ham afyon.
Morfinden şu anlaşılır:
Kimyevî düsturu (O 17 II 19 N 03) olan esas afyon şibih kalevisi.
Kokainden şu anlaşılır:
Düsturu (C 17 II 21 N 04) olan eritroksilon (Krythrosylon) koka yapraklarının esas şibih kalevisi.
Eroinden şu anlaşılır:
Düsturu (C 21 H ,23 N 05) olan Diyasetil Morfin,

Madde 9.
Âkit Devletler morfinin, kokainin ve millilerinin imalini, füruhtunu ve kullanılmasını yalnız
tıbbî ve meşru istimallerine hasredeceli tarzda eczacılık hakkında kanunlar ve nizamlar vazedecek
lerdir. Meğer ki mevcut kanunlar yahut nizamlar keyfiyeti zaten tanzim etmiş olsun. Devletler bu
drog'ların başka her hangi bir husus için istimalini menetmek üzere kendi aralarında teşriki mesai ede
ceklerdir.

Madde 10.
Akit Devletler morfin, kokain ve millileri imal, ithal, furuht, tevzi ve ihraç edenlerin hepsini, kek
lik bu eşhasın bu sanatt yahut bu ticareti icra eyledikleri binaları murakabe etmeğe veya ettirmeğe
gayret edeceklerdir.
Bu hususta Âkit Devletler aşağıdaki tedbirleri kabul etmeğe veya ettirmeğe gayret edeceklerdir;
meğer ki mevcut (tedbirler zaten keyfiyeti tanzim etmiş olsun.
a) Morfin, kokain ve millilerinin imalini yalnız bunun için ruhsat verilmiş olan müesse
selere ve mahallere hasretmek yahut bu drog'larm imal edildiği müesseseler ve ma
hallere dair malûmat edinmek ve oııların bir defterini tutmak;
b) Morfin, kokain ve millilerini imal, ithal, furuht, tevzi ve ihraç edenlerin hepsinin bu
ameliyelere tevessül için bir ruhsat veya müsaadeyi haiz olmalarını yahut salâhiyettar mercilere bir resmî beyanname ita etmelerini talep etmek;
e) Morfin, kokain ve millileri imalâtının miktarlarını, ithalâtını, satışlarını, diğer her
suretle terk ve devrini ve ihracatını, bu şahısların kendi defterleri üzerinde, kay
detmelerini talep etmek. Bu kaide tabip reçetelerine, kanunen müsaadeyi haiz olan
eczacıların yaptıkları satışlara bittabi tatbik olunmayacak?!ir.

Madde 11.
Akit Devletler dahilî ticaretlerinde morfin, kokain ve millilerinin, ruhsatlı olmayan eşhasa terk ve
devrini yasak etmek için tedbirler ittihaz edeceklerdir. Meğer ki mevcut 'tedbirler zaten keyfiyeti
tanzim etmiş olsun.

Madde 12.
Akıt Devletler vaziyetlerinin farklarını nazarı itibare alarak morfin,
lini ruhsatlı eşhasa hasretmeğe gayret edeceklerdir.

kokain ve millilerinin itha

Madde 13.
Âkit Devletler kendi memleketlerile müstemleke, müstamere ve icarİı afazilerinden diğer Âkit Dev^
letlerin memleketlerile müstemleke, müstamere ve iearlı arazilerine müteveccih morfin, kokain ve
milMri ihracatını ancak ithal den memleket kantin ve nizamlarında muayyen ruhsat
veya müsaa
deyi haiz eşhasa gönderilmek şart ile yapılmasını temin edecek tedbirleri kabul etmeğe veya ettir
meğe gayret edeceklerdir.
Bu hususta her hükümet, ihracatçı memleketler hükümetlerine kendilerine morfin, kokain ve
millilerini ithal için ruhsatname veya müsaade verilmiş olan eşhasın cetvelini vakit vakit verebilecek
tir.
__
. . .

Madde 14.
Âkit Devletler morfin, kokain ve millilerini imal, ithal, füruht veya ihraç hakkındaki kanun ve
nizamları;
a) Tıbbî afyona ;
b) 0,2 %den ziyade morfin .yahut 0,1 % den ziyade kokaini havi ( düsturî gayri düş
t ü n afyon muzadı dikilen devalar dahi dahil olduğu halde) bütün müstahzarata,
c) Eroine, millilerine ve 0,1 % den ziyade eroini havi müstahzarlara,
d) Morfin, kokain ve millilerinin lu-r yeni müştakkına yahut Umumiyetle tanınmış ilmî
taharriler neticesine göre mümasil suiistimallere mahal Verebilecek ve aynı muzır
tesirleri intaç eyleyebilecek olan herhangi bir afyon kalevisine tatbik edeceklerdir.

FASIL IV.
Madde 15.
Âkit Devletlerden Çin ile muahedeleri olanlar ( Treaty Powers ) Çin Hükümeti ile bilitilâf, Çin
arazisine olduğu gibi kendilerinin aksayı şark mibtamerelerine ve Çin'de işgal ettikleri iearlı araziye
dahi ham ve mustahzer afyon, morfin, kokain ve millilerinin ve kezalik bu mukavelenin 14 üncü
maddesinde musarrah mevaddın kaçak olarak ithaline mani olmak için mııktazi tedbirleri ittihaz
edeceklerdir. Çin Hükümeti de Cinden ecnebi müstamere ve iearlı araziye afyonun ve yukarıda tas
rih edilen diğer maddelerin kaçakçılığını kaldırm.ık için mümasil tedbirler ittihaz edecektir.

- İ Ö Madde 1.6.
Cin Hükümeti kendi tebaası için morfin, kokain ve millilerinin ve bu mukavelenin 14 üncü mad
desinde musarrah mevaddm satışını ve tevziini tanzim etlen İspençiyari kanunlar vazedecek ve bu
kanunları Pekinde bulunan siyasî mümessilleri vasıtasile Çin ile muahit Hükümetlere tebliğ ey
leyecektir. Âkit Devletlerden Çin .ile muahedeleri olanlar bu kanunları tetkik edecekler ve şayanı
kabul gördükleri halde, Cinde ikamet eden tebaaları hakkında tatbik için muktazi tedbirleri ittihaz
eyleyeceklerdir.

Madde 17.
Âkit Devletlerden Oin ile muahedeleri olanlar kendi icarlı arazilerinde ve Cindeki setlment (\Settlements) imtiyazlı yerlerinde afyon içmek itiyadını tahdit ve murakabe için muktazi tedbirler ittihazı
na ve Oin Hükümeti ile müterafikarı henüz mevcudiyetini muhafaza edebilen afyonkeş kahveleri yahut
mümasil müesseseleri ilgaya ve eğlence evlerinde ve ıımumha.nelerde afyon istimalini yasak et
meğe teşebbüs eyleyeceklerdir.
,

Madde 18.
Âkit Devletlerden Çin ile muahedeleri olanlar kendi icarlı arazilerinde ve Cinde setlment (Settlements) ve imtiyazlı yerlerinde henüz mevcudiyetini muhafaza edebilen ham ve müstahzar afyon furuht.una mahsus dükkânların adedini tedricen azaltmak için ayni maksat dahilinde Çin Hükümetinin it
tihaz edeceği tedabir ile müterafikarı filî tedbirler ittihaz edeceklerdir. Âkit Devletler icarlı ara
zilerinde ve ^Setlment» ve imtiyazlı yerlerinde perakende afyon ticaretinin tahdidi ve muraka
besi için müessir tedbirler ittihaz edeceklerdir. Meğer ki mevcut tedbirler zaten keyfiyeti lanzim et
miş olsun.

Madde 19.
Cinde posta şubeleri olan Âkit Devletler gerek ham, gerek müstahzar afyonun ve morfin, ko
kain ve millilerinin ve bu mukavelenin 14 üncü maddesinde musarrah diğer mevaddm posta pake
ti şeklinde Çine gayrikanunî olarak ithalini ve kezalik Çinin bir mahallinden diğer mahalline bu
posta şubeleri vasıtasile gayrikanunî olarak münakalesini menetmek için müessir tedbirler ittihaz
edeceklerdir.

FASIL

V.

Madde

20.

Âkit Devletler ham afyonun, müstahzar afyonun, morfinin, kokainin ve millilerinin gayrikanunî
surette elde bulundurulmasını cezalandıran kanunlar ve nizamlar vazr, imkânım tetkik edeceklerdir.
Meğer ki mevcut kanunlar ve nizamlar keyfiyeti zaten tanzim etmiş olsun.

Madde 21.
Âkit Devletler Felemenk Hariciye nezareti vasıtasile:
a) Bu mukavelede musarrah mevadda müteallik olarak mevcut bulunan yahut mukavele-

-

11 -

nin hükümlerine tevfikan vazedilen idarî kanunların ve nizamların metinlerini;
b) Ham afyon ve müstahzar afyonun, morfin, kokain ve millilerinin kezalik bu muka
velede musarrah diğer drog'larm ve millilerinin yahut müstahzarlarının ticaretine
müteallik ihsaî malûmat.
Teati edeceklerdir. Bu istatistikler mümkün mertebe nmt'assalan ve en kısa müddet zarfında ihzar
re tebliğ olunacaktır,

FASIL VI.
Nihaî hükümler

Madde 22.
Konferansta temsil edilmeyen Devletlerin bu mukaveleyi imza eylemeleri caizdir.
Bu maksatla, Felemenk Hükümeti, konferansa iştirak eden Devletlerin murahhasları tarafından
mukavelenin imzası akabinde, konferansta temsil edilmeyen bütün Avrupa ve Amerika Devletlerini
yani:
Arjantin Cumhuriyeti; Avusturya ve Macaristan; Belçika Bolivya; Brezilya; Bulgaristan; Şili;
Kolombiya; Kostarika; Küba Cumhuriyeti; Dan marka ; Dominiken Cumhuriyeti; Hattı Üstüva
Cumhuriyeti; İspanya; Yunanistan; Guatemala; Hayti Cumhuriyeti; Honduras; Lükscmburg; Mek
sika ; Karadağ; Nikaragua; Norveç; Panama; Paraguay; Peru; Romanya; Salvador; Sırbistan isveç;
İsviçre; Türkiye; Uruguay; Venezüella düveli müttehidesiııi mukaveleyi La Hay e de imza için lâzımgelen salâhiyeti kâmileyi haiz birer murahhas tayinine davet edecektir.
Konferansta temsil olunan devletlerin imzalarından sonra ilâve edilecek ve her imzanın tarihini
gösterecek olan ayrı bir « konferansta temsil obmmayan devletlerin imzaları zabıtnamesi » ile bu
devletlerin imzaları asıl mukaveleyi teçhiz etmiş olacaktır.
Felemenk Hükümeti her ay bütün mum/i devletlere her iltihak imzasr hakkında malûmat verecek
tir.

Madde 23.
Bütün devletler bizzat kendileri için olduğu gibi, müstemlekeleri, müstamereleri Ve nıahnüyeleri ve icarlı arazileri için mukaveleyi yahut yukarıda tasrih edilen munzam mazbatayı imza ettik
ten sonra. Felemenk Hükümeti bütün devletleri bu mazbata ile beraber mukaveleyi tasdika davet ede
cektir.
Davet edilen bütün devletlerin imzaları 31 kânunuevvel 19.12 tarihinde istihsal edilmemiş oluğu
takdirde Felemenk Hükümeti bu tarihte munızi bulunan devletleri Lâhey'de tasdiknamelerin tevdii
imkânını tetkik için murahhaslarını tayin eylemeğe yine derhal davet edecektir.
Tasdik mıümkün olduğu kadar kısa bir müddet zarfında yapılacak ve Lâhey'de Hariciye Nezareti
ne tevdi olunacaktır.
Felemenk Hükümeti her ay munızi devletlere bu müddet zarfında aldığı tasdiknameleri bildire
cektir.
Bütün mümzi devletlerin kendileri için olduğu gibi müstamere, müstemleke, mahmiye ve icarlı
arazileri için tasdiknameleri Felemenk Hükümeti tarafından alınır alınmaz, müşarileyh
hükü
met te mukaveleyi tasdik eden Devletlere tasdiknamelerin sonuncusunu aldığı tarihi işar edecektir.

-
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Madde 24.
Bu mukavele seçen maddenin sonuncu bendinde tasrih edildiği veçhile Felemenk Hükümeti tara
fından vaki olacak işarda zikredilen tarihten üç ay sonra meriyete girecektir.
Bu mukavele ile tasrih edilen kanunlar, nizamlar ve diğer tedbirler hakkında mukarrerdir ki bu
luısusta muktazi lâyihalar mukavelenin meriyete girmesinden itibaren en geç altı ay sonra kaleme
alınacaktır.
Kanunlara gelince bunlar hükümetler tavafından yine bu altı aylık müddet zarfında ve her halde
bu müddetin inkızasmı takip eden ilk içtimada kendi parlâmentolarına yahut heyeti teşriiyelerhıe
teklif edilecektir.
Bu kanunların ve nizamların ve tedbirlerin meriyete başladığı tarih Felemenk Devletinin teklifi
üzerine Akit Devletler arasında müttefikan kararlaştırılacaktır.
Bu mukavelenin tasdikimi yahut gerek mukavelenin gerek bunun istilzam ettiği kanunların, ni
zamların, tedbirlerin meriyete vazına dair meseleler zuhur ettiği takdirde, eğer başka vasıtalarla
halledilemezse, bu meseleler hakkında hemen bir itilâf elde edilmek üzere Felemenk Hükümeti Akit
Devletleri La Haye'de içtima edecek olan murahhaslarını tayine davet edecektir.

Madde 25.
Akit Devletlerden biri tarafından bu muahed nin feshi istenilirse, fesh, Felemenk Hükümetine
tahriren tebliğ edilecek ve müşarileyh Hükümet tarafından da derakap bu tebliğin musaddak bir
sureti, hangi tarihte alındığı bildirilmekle beraber, diğer bütün Devletlere ihbar edilecektir.
Fesih ancak bunu tebliğ eden Devlet hakkında ve tebliğin Felemenk Hükümetine vusulünden bir
sene sonra hükmünü icra edecektir.
Tasdikan lilmakal, murahhaslar bu mukavelenameyi imza etmişlerdir.
Felemenk Hükümetinin Hazinei evrakında mahfuz kalmak ve musaddak suretleri konferansta
temsil edilmiş bulunan bütün Devletlere siyasî tarik ile tevdi olunmak üzere LaHaye'de 1912 kânu
nusanisinin 23 ünde tek bir nüsha olarak tanzim edilmiştir.
Almanya için:
F. de Müller, Delbrück, (lrünen,wald.
Amerik-ı düveli müttehidesi için:
Charles H. Brent, Hamilton VVright, Henry J. Finger.
Çin için :
Liang Cheng.

\ \

Fransa için:
II. Brennier,
( Fransa mahmiyeleri hakkında
kaydi ihtirazisile ).

muhtemel ayrı ve hususî bir tasdik yahut fesih

Büyük Britanya için:
W. S. Meyer, W. (i. Max Müller,
William Job Oollins,
(Aşağıdaki beyanat kaydi ihtirazisile).
Bu mukavele Haşmetlû Britanya Kiralı Hükümeti tarafından tasdik olunduğu
takdirde mezkûr mukavelenin maddeleri ingiliz Hint İmparatorluğuna, Seylana, boğazlar müesseselerine, Hong - Kong'a, Weı - hat - Wei"a her noktai na
zardan. Büyük Britanya ve İrlanda müttehit kıralltğma Uıtb'k olunduğu tarzda
tatbik edilecekti i'.
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Fakat Haşmetlû Britanya Kiralı Hazretlerinin Hükümeti, Kiralın yukarıda
tasrih edilmiş olanlardan başka her birdominyonu, tâbiası, veya mahmiyesi
için (mezkûr mukaveleyi ayrıca imza yahut feshetmek hakkını muhafaza eder).
İtalya için:
G. de la Tour Calvello.
Japonya için:
Aimaro Şato, Tomoe Takagi, Kota.ro Nishizaki.
Felemenk için:
J. T. Cremer, C. Th. Van Deventer, A. A. de Jongh, J. G. Scheurer.
İran için:
Mirza Mahmut Han.
(15, 16, 17, 18, 19 uncu madde «İranın (jin ile muahedesi bulunmadığı cihetle»
ve 3 üncü madddenin (A) fıkrası kaydi ihtirazisile).
Portekiz için:
Antonio Maria Bartholomeu Ferreira.
Rusya için:
A. Savinsky.
Siyam için:
• ''" ''
Akharaj Varadhara,
Wnı. J. Archer.
(Siyamın (Jin ile muahedesi bulunmadığı cihetle «15, 16, 17, 18, 19 uncu mad
deler kaydi ihtirasi altında»).
Büyük Britanya için :
(Büyük Britanya murahhaslarının imzası hizasında irat edilen kaydi ihtirazî
mucibince Haşmetlû Britanya Hükümdarının La Haye fevkalâde murahhası
ve orta elçisi vazrülimza bu mukaveleyi atideki dominyonlar, müstamereler,
tablalar ve mahmiyeler için imza eylediğini beyan eyler:
« Kanada, Arzı cedit, Yeni Zelanda, Brunei, Kıbrıs, Şarkî Afrika mahmiliği,
Falkland adaları, Malezya mahmiliği, Gambiya, Cebelittank, Aaltm sahil, Jamaik, Johor, Kedalı, Kelantan, Perlis, Trenganu, Mıalta, Şimalî Nijerya, Şima
lî Borneo, Nyaslanda, Ste. Hel6ne, Serawak, Seychelles, Somaliland, Cenubî
Nijerya, Trinidad, Uganda. » )
Alan Johnstone
17 kânunuevvel 1912.
Ve kezalik Fiji müstemlekesi için:
Alan Johnstone

27 şubat 1913.

Ve Sierra Leon müstemlekesi, Gilbert, ve Kilis mahmiliği ve Salomon adaları mahmiliği için:
Alan Johnstone
22 nisan 1913.
Ve Avustralya Commonvealth Hükümeti için:
Alan Johnstone
25 haziran 1913.
Ve bahamas adaları ile Windward adalarının üç müstemlekesi « yani (rrenadet, St. Lucie ve
St. Vincent » için :
Alan Johnstone
14 teşrinisani 1913.
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Kostarika için :
Manuel M. de Peralta

25 nisan 1912.

Meksika için:
F. Gamboa,

15 mayıs 1912.

Guatemala için
Jose M. Lardizabal

17 haziran 1912.

Belçika için:
Alb. Fallon
1<S haziran 1912.
( Belçika kongosu hakkruda iltihak yahut fesih kaydi ihtirazisı ile )
Lüksemburg için :
Alb Fallon.

18 haziran 1912.

Panama için:
J. A. Jknenez.

19 haziran 1912.

Hattı Üstüva için:
Vietor M. Rendon.

2 temmuz 1912.

Honduras için :
Jalhay

5 temmuz 1912.

Salvador için :
Arturo H. Avila

30 temmuz 1912.

Hayti .için :
Dr. A. Riboul IVscay.

21 ağustos 1912.

Venezüella için :
Santos A. Dominici.

10 eylül 1912.

Brezilya için:
(Iraca Ara rıha.

İH teşrinievvel 1912.

Arjantin için:
Alejandro Guesalaga.

17 teşrinievvel 1912.

İspanya için:
Jose de lâ Rica y Gaivo

23 teşrinievvel 1912.

Dominiken Cumhuriyeti için :
Eliseo Grullon.

12 teşrinisani 1912.

Paraguay için:
Enriqge Oostendorp.

14 kânunuevvel 1912.

Danimarka içn:
J. G. de Grevenkop Castenskjold.

17 kânunuevvel 1912.

Danimarka, İslânda ve Danimarka Antilleri için.
Kolombiya için:
İgnaeio (lııtierrez - Ponee
15 kânunusani 1913.
( Kolombiya heyeti teşriiyesi tarafından tasdik kaydi ihtirazisi ile)

-15İvûba Cumhuriyeti için:
Arturo Padro

8 mayıs 1913.

Bolvya için:
Macardo Pinilla

4 haziran 1913.

Şili için:
Jorge Huneeus.

;

2 temmuz 1913.

Nikaragua için:
Simon Planas Suarez,

18 temmuz 1913.

ı

Peru için:
Manuel Alvares Calderon.

24 temmuz 1913.

,

/

îsveç için:
, •
,'
.
F . de Klercker,
27 ağustos 1913.
( Beyanatı atiye kaydi ihtirazisi ile: îsveçte afyon imal olunmadığından îsveç
Hükümeti
şimdiki halde müstahzar afyon ithalini men ile iktifa edecektir.
Fakat ayni zamanda müşarileylı Hükümet eğer tercübeten lüzumu tahakkuk
ederse mukavelenin 8 inci maddesinde tasrih edilen tedbirleri ittihaza hazır ol
duğunu beyan eder. )
,
Norveç için:
a. F. Hagerup.

" '

i

;

ı ;

i

s

: ) ''

2 eylül 1913.

Karadağ için:
' >"''
H. Mendes da Costa.
22 kânunuevvel 1913.
( Aşağıdaki beyanat kaydi ihtirazisi ile: Karadağda afyon ne imal ne de istih
sal olunmadığından Karadağ Hükümeti Kıraliyesi şimdilik müstahzar afyon
ithalini men ile iktifa edecektir. Fakat ayni zamanda müşarileyh Hükümet tecrübeten lüzumu tahakkuk ederse mukavelenin 8 inci maddesinde tasrih edilen ted
birleri ittihaza hazır bulunduğunu beyan eder. )
Romanya için:
C. M. Mitilineu.

/;']*'
27 kânunuevvel 1913.

İsviçre için:
(Bu mazbatayı, tasdik kaydi ihtirazisi ile, imza ederken vaziülimza, mukave
lenamede tesbit edilen müddet zarfında lâzım olan kanunî hükümleri vazetmek
kendi Hükümeti için gayrimümkün olduğunu beyan eder. )
Carlin
29 kânunuevvel 1913.
Bulgaristan için:
Stancioff

2 mart 1914,

, . ,

Uruguay için:
Alberto Ghıani

9 mart 1914.

PROTOKOL
35 haziran 1914

İkinci konferans tarafından izhar olunan 3 numaralı temenni mucibince, Felemenk Hükümeti
tarafından davet edilen üçüncü beynelmilel afyon konferansı 15 haziran 1914 de La Haye'de, Palais
deş Comtes da içtima etmiştir.
Aşağıda isimleri zikredilen Hükümetler konferansa iştirak etmişler ve bunun için atide göste
rilen murahhasları tayin eylemişlerdir.
Almanya:
Bilfiil müşaviri has, La Haye fevkalâde murahhası ve
mül ler,

orta elçisi delege M. Felix de

Amerika düveli müttehidesi:
Viyana başşehbenderi delege M. Charles Denby,
Arjantin Cumhuriyeti:
Buenos Ayres Tıp fakültesi fahrî profesörü, Arjantin ordusu Sıhhiye dairesi umumî müfettiişi delege Dr. François de Veyga,
Belçika:
La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi delege Baron Albrik Fallon,
Brezilya düveli müttehidesi:
La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi, deleğet M. Jose Pereira, da (İraca Aranha,
Şili:
Brüksel ve La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi, delege M. Jorje Hunoeus,
Çin:
La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi, delege M. Yen Hui-Ch'ing,
La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi, delege T'ang Tsai - Fou,
Danimarka:
Brüksel ve La Haye mukim elçisi delege M. J. J. de (irevenkop Castenskjold,
Dominiken Cumhuriyeti:
Fevkalâde murahhas ve orta elçi, delege Dr. Jose Lamarche,
Hattı üstüva:
Brüksel maslahatgüzarı, delege M. Miguel A, •Sem'mario,

; '

' ' L ' ''

İspanya :
La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi, delege D. Fernando Osorio y Elola,
Fransa:
La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi, delege M. Marcellin Pellet,
Büyük Britanya:
Büyük elçilik müsteşarı, Budapeşte başşehbenderi, delege M. William Grenfell Max
Müller C. B. M. V. O. sabık Londra belediye meclisi reislerinden, delege Sir W:!
İlam J. Collins, K. C. V. O. M. D . , F. R. C. S.
Guatemala:
Paris ve La Haye maslahatgüzarı, delege M. Jose Maria, Lardizabal,

'
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ttayti:
La Haye maslahatgüzarı, delege M. Stenio Vincent»
italya:
La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi M, Komte joseph Sallier de la Tour.
Duc de Calvelloj
Japonya;
La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi, delege M. Aimaro Şato,
Lüksemburg:
Beleikanm La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi, delege M. Baron Alberic Fallon,
Meksika düveli müttehidesi:
Brüksel ve La Haye fevkalâde ımurahhas ve orta elçisi delege M. Carlos Pereyra,
Karadağ:
Amisterdam ba-şşehbenderi delege M. H, Mendes da Costa,

>'

Felemenk:
Sabık müstemlekât nazırlarından, sabık Felemenk ticaret şirketi reislerinden, ayan
meclisi azasrndan baş delege M. J. T. Cremer, Mebusan meclisi azasından, delege Dr.
O. Th. Van Deventer. Sabık müfettşi umumilerden, Felemenk Hindistanı ticaret idaresi
âmiri, Horn Şehremini delege M. A. A. de Jongh,
İran:
La Haye maslahatgüzarı, delege Mirza Mahmut Han,
Portekiz:
La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi, delege M. Antonio Maria Bartholomeu, Ferreria. Sabık müstemlikât valilerinden, müstemlikât nezareti delegesi kumandan M. A. A.
Sanches de Miranda.
"Romanya :
La Haye fevkalâde murahhası ve orta elcisi, delege M. Charles M. Mitilindi,
Rusya:
La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi, delege M. A. Swe.tch.ine.
Siyam :
Londra ve La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi, delege M. Phya Sudham Maitri,
Londra ve La Heye elçiliği müsteşarı M. 0. F. de \Villiam J. Archer,
İsveç:
Brüksel ve La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi, delege M. C F. de Klercker,
İsviçre:
Londra ve La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi, delege M. G. Carlin,
Uruguvay:
Brüksel ve La Haye fevkalâde murahhası ve orta elçisi, delege M. Alberto (İuani,
Venezüella düveli müttehidesi:
Paris elçiliği birinci kâtibi, delege Dr. Esteban Gil Borges,
1914 senesi haziranının 15 inden 25 ine kadar aktedilen bir sıra içtimalarda, ikinci konferans
tarafından 3 numarada münderiç temenni ile kendisine muhavvel meseleyi konferans tetkik ettik
ten sonra:
A) Atideki mütaleaları serdetmiştir:
1 - 23 üncü maddenin 1 inci fıkrası mucibince, davet

edilen bazı Devletlerin

mukaveleyi
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3 -
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henüz imza etmemiş olmaları mâni addedilmeyerek, 23 kânunusani 1912 tarihli bey
nelmilel afyon mukavelesi meriyete konabilir,
Mukavelenin bütün mümzi Devletler beyninde meriyete girmesi, mukaddema imza etmiş
olan Devletler ile mukaveleye iltihak etmek niyetinde olduklarını bildirmiş ol anlamı
mukaveleyi tasdik ettikleri zaman vaki olacaktır'. Mukavelenin meriyete »irmesi tarihi
24 üncü maddenin 1 inci fıkrasile tesbit olunan tarih olacaktır.
Konferans tarafından tayin edilecek bir tarihte bütün mümzi Devletler henüz tasdikna
melerini tevdi etmemişler ise, o tarihte tasdiknameleri tevdi edilmiş olan mümzi Devlet
ler için mukaveleyi meriyete koymak caiz olacaktır. Bu tarihten sonra tasdiknamelerini
peyderpey tevdi edecek olan mümzi Devletler dahi ayni salâhiyeti haiz olacaklardır.
3 rakamında gösterilen tarih 31 kânunuevvel 1914 ıtür.
Mukaveleye iltihak etmek imkânı onu henüz imza etmemiş olan Devletler için baki ka
lacaktır.
B - Şu kararı vermiştir:

3 rakamında gösterilen salâhiyeti kullanmağa hazır bulunan Devletlerin mukaveleyi meriyete koy
mak hakkındaki niyetlerini beyan etmeleri için La Haye'de bir mazbata açılacaktır.
Felemenk Hariciye Nazırı Hazretleri konferans tarafından müttefikan izhar olunan arzuyu tatminen imzalar için açık olan bu mazbatayı tanzim ettirmeğe muvafakat etmiştir.
O - Atideki kararı müttefikan kabul etmiştir:
Mukavelenin mümkün olduğu kadar erken meriyete girmesi için, konferans Felemenk Hariciye
Nazın Hazretlerini mukaveleyi tasdik etmemiş ve tasdik etmek niyetinde olduklarını da beyan cyiememiş olan mümzi Devletler nezdinde müşarileyhim devletleri tasdiknamelerini pek kısa bir müdde",
zarfına tevdie hazır bulunduklarını beyan-a sevk w imale etmek üzere konferans namına acil ve hür
metkar bir teşebbüste bulunmağa davet odcr.

Tasdikan lilmekal murahhaslar bu mazbatayı imza etmişlerdir. Felemenk Hükümetinin Hazinei
evrakında mlıafuz kalmak ve musaddak suretleri mümzi ve gayrimümzi Devletlere siyasî tarikle
tevdi edilmek üzere La heya'de 25 haziran 1914 de tek bir nüsha olarak tanzim edilmiştir.
Almanya için:
)> • : t , < :
.
F. de Müller.
( 18 haziran 1914 tarihli reylerine atfı nazar etmekle beraber )
Amerika Düveli Müttehidesi için:
Henry Van Dyke, Chas. Denby.
Arjantin Cumhuriyeti için:
Frane de Veyga.
Belçika için:
Bn. Alb. Fallon.
Brezilya Düveli Müttehidesi için:
Graça Aranha.
Şili için:
Çin için:
W. W. Yen,
Ts. F. T'ang.
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Danimarka için:
W. (.Jrevenkop (Janstenskjold.
Dominiken Cumhuriyeti için:
Hattı Ustüva için:
İspanya için:
Fernando de OsorioFransa için:
Mareellin Pellet.
Büyük Britanya için:
W. O. Max - Müller.
Willam Job Collins.
Guetamala için :
Jose M. Lardizabal.
Hay t i için :
İtalya için :
S. de la Toıır (lalvello
Japonya için :
Aimaro Şato.
Lüksenılmr»' için :
Bn. Alb. Fallon.
Meksika Düveli Müttelıidesi için:
Oarlos Pereyra.
Karadağ için :
H. M. Mendes da Oosta.
Felemenk için :
J. T. Cremer.
(\ Tlı. Van Deventer.
A. A. de Jon»-h
İran için :
Mirza Mahmut.
Portekiz için :
Antonio Maria Bartholomeu Ferreira.
A. A. San eh es de miranda.
Romanya için:
(\ M. Mitilindi.
Rusya için :
A. Swetchine.
Siyam için :
Phya Sudham Maitri AVırı. J. Archer.
isveç için:
F. de Klercker.
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îsviçre için:
Carlin
Uruğu vay için:
Venezüella Düveli müttehidesı için:
E. Gil Borges.

CENEVRE AFYON

MUKAVELENAMESİ

12 .şubat 1925

Arnavutluk, Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Britanya İmparatorluğu, Kanada, Avustralya,
Cenubî Afrika ittihadı. Yeni Zelanda, İrlanda serbest devleti ve Hindistan, Bulgaristan, Şili, Küba,
Danimarka, İspanya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Japonya, Letonya, Lüksenburg, Nikaragua,
Holauda, İran, Lehistan, Portekiz, Yugoslavya, Siyam, Sudan, isviçre, Çekoslovakya, Uruguay.
Âkit Devletler tarafından 23 kânunusani 1912 tarihli La Haye mukavelenamesi ahkâmının
tatbiki pek mühim neticeler vermiş olduğu, maahaza kaçakçılığın ve işbu mukavelenamede mevzubahs mevat suiistimalinin elan vâsi mikyasta devam etmekte bulunduğunu nazarı itibara alarak;
Bu maddeler kaçakçılığın ve suiistimalinin filen men edilebilmesi ancak işbu maddelerin istih
sal ve imalini daha müessir bir surette tenkis etmek ve beynelmilel ticaret üzerinde işbu muahedede
derpiş edilen nezaret ve murakabeden daha sıkı bir nezaret ve -murakabe icra eylemekle kabil ola
cağına kani olarak;
Bahse mevzu mukavelenamede istihdaf edilen gayeye vusul ve anın ahkâmını itmam ve takviye
eylemek maksadile yeni tedabir ittihazını arzu eyleyerek;
işbu tenkis ve murakabenin bilcümle Âkit tarafların iştiraki meselesini istilzam eyleyeceğini
müdrik bulunarak;
Alâkadar Devletlerin müttehiden bu insanî gayrete iltihak edeceklerinden emin bulunarak;
Yüksek Âkit taraflar bu hususta bir mukavelename aktine karar vermişler ve murahhasları
olarak:
Arnavutluk Yüksek Meclisi reisi:
M. B. Blinishti, Milletler Cemiyeti nezdinde Arnavutluk Heyeti kitabeti müdürü.
Alman Reisicumhuru:
M. H. von Eckardt,

Fevkalâde murahhas ve orta elçi.

A i 'usturya Reisicumhuru :
M. Emerich Pflügl, Orta elçi,
murahhas.

Avusturya Federal Hükümetinin Akvam

Cemiyeti nezdinde

Belçika Kiralı Hazretleri:
M. Fernand Peltzer, Avusturyanın Bern sefiri,
Dr. Ferdinand de Myttenaere, Eczacı başmüfettişi.
Brezilya
Reisicumhuru:
Dr. Humberto Gotuzzo, Rio de Janeiro
Dr. Pedro Pernambuco, Rio de Janeiro

Emrazı akliye hastanesi baştabibi,
Darülfünunu profesörlerinden.

İngiltere ve Dominyonları Kiralı, Hindistan
İmparatoru:
Sir Malcolm Delevingne, K. C. B. Müsteşar muavini.
Kanada Dominyonu
R. Dandurand,

için:
Ayandan ve Akvam Cemiyeti nezdinde murahhas.

Avusturalya Cumhuriyeti için:
M. M. L. Shepherd, I. S. O., İngiltere Hükümeti nezdinde Avusturalya resmî kâtibi.

_ 22 Cenubî Afrika İttihadı için:
M. J. S. Smitj İngiltere Hükümeti nezdinde Yüksek Komiser.
Yeni Zelanda Dominyonu için:
Sir James Ailen K. C. B. İngiltere Hükümeti ııezdinde Yüksek Koni işer.
irlanda Serbest Hükümeti için:
M. Michael Mac White, İrlanda Hükümetinin Akvam Cemiyeti ııezdinde murahhası.
Hindistan için:
M. R. Sperling, İngilterenin Bern Sefiri.
Bulgaristan Kiralı Hazretleri:
M. Dimitri Mikoff, Bıügaristanın Bern Maslahatgüzarı.
Şili

Reisicumhuru:
M. Eımilio Bello - Codesido, Büyük elçi, Cemiyeti Akvam ııezdinde Heyeti murahhasa reisi.

Küba. Reisicü mhuru:
M. Aristides de Agüero y Betheııcourt, Fevkalâde murahhas ve orta elçi (Alman ve Avusturya
Reisicumhurları nezdinde).
Danimarka Kiralı Hazretleri:
M. A. Oldenburg, İsviçre Federal Hükümeti nezdinde Fevkalâde murahhas ve orta elçi,
marka Hükümetinin Akvam Cemiyeti murahhası.

Dani

İspanya Kiralı Hazretleri:
M.. E. de Palacios, İsviçre Federal Hükümeti nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi.
Fransa Reisicumhuru:
M. G. Bourgois, Fransa konsolosu;
M. A. Kırcher, Hindicini rejisi ve Gümrükler d rektörü.
Ymıanistan
Reisicumhuru:
M. Vassili Dendramis,

İsviçre maslahatgüzarı.

Macaristan Naibi Hükümeti:
Dr. Zoltân Baranyaı, Akvam Cemiyeti nezdinde heyeti kitabet müdürü.
Japonya İmparaloru
Hazretleri:
M. S. Ivaku, Tayvan sabık valii umumisi;
M. Yotaro Sugimııra, Büyük elçilik müsteşarı, Japoııyaııın Akvam (Jemiyeti nezdinde heyeti
kitabet müdür muavini
Lctonya
Reisicumhuru:
M. W. G. Salnais, Basireti içtimaiye nazırı.
Lüksenburg Gran - Düşesi Hazretleri:
M. Charles Vermaire, Cenevrede Lüksenburg konsolosu.
Nikaragua Reisicumhuru:
M. A. Sottile, Cenevrede Nikaragua konsolosu, Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhası.
Felemenk Kıraliçesi Hazretleri:
M. W. G. Van Wettum, Akvam Cemiyeti afyon ve diğer muzur mevat istişarî
azasından.
Dr. J. B. M. Cebergh, Sıhhiye başmüfettişlerinden;
M. A. D. A. de Kat Angelino, Felemenk Hindistanında Çin işleri kâtibi.

komisyonu
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Prens Mirza Riza Han Erfauddevle, Büyük

elçi, Akvam Cemiyeti nezdinde murahhas.

Polonya Reisiciimhuru:
Dr. W. Chodzko, Eski Sıhhiye nazın, Beynelmilel umumî sıhhat ofisinde Polonya Hükümeti mu
rahhası.
Portekiz Reisicumhuru:
M. Bartholomeu Ferreira, İsviçre Federal Hükümeti nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi;
Dr. Rodrigo J.Rodrigues, Makao valisi.
Sırp, Hırvat ve Sloven Kiralı Hazretleri:
M. M. Yovanovitch, İsviçre Federal Hükümeti nezdinde Fevkalâde murahhas ve orta elçi, Akvam
Cemiyeti nezdinde daimî murahhas.
Siyam Kiralı Hazretleri:
Prens Damras, Felemenk 'maslahatgüzarı.
Sudan Valii umumisi:
Sir Wasey Sterry, C. B. E., Sudan Hükümeti

Hukukî kâtibi.

isviçre Reisicumhuru:
M. Paul Dinichert, Orta elçi, İsviçre Federal Hükümeti Haricî işler şubesi müdürü.
Çekoslovakya
Reisicumhuru:
M. Ferdinand Veverka, İsviçre Federal Hükümeti nezdinde Fevkalâde .murahhas ve orta elçi,
Cemiyeti Akvam nezdinde daimî murahhas.
Uruguay Reisicumhuru:
M. Enrique E. Buero,

İsviçre Federal Hükümeti nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi.

Müsarilcyh murahhaslar usulüne muvafık görülen salâhiyetnamelcrini yekdiğerine tebliğ ettikten
sonra aşağıdaki ahkâmı kararlaştırmışlardır:

FASIL I.
Tarifler

Madde 1.
Bu mukavelenin tatbiki maksadile Akitler atideki tarifleri münasip görmüşlerdir:
Ham afyon. — Morfin muhteviyatı ne olursa olsun haşhaş ( Papaver somniferum L. ) mahfaza
larından istihsal edilmiş ve paketlenmesi ve nakli için lâzımgelen ameliyeden başka bir ameliye
görmemiş olan kendi kendine mütehassir usareye ham afyon denir.
Tıbbî afyon. — Tıbbî istimale yarayacak şekle gelmesi için" lâzımgelen istihzarata tâbi tutulmuş
ve toz veya granüle halinde veyahut kodeksin gösterdiği lüzuma nazaran tesirsiz maddelerle karış
mış şekilde olan afyona tıbbî afyon denir.
Morfin. — ( C17 H 19 N 0 3 ) kimya düsturuna uygun olan afyonun başlıca cevheri müessirine
( Morphine ) denir.
Diasetilmorfin. — ( C21 H 23 N 0 5 ) = ( Diamorphine, Heroîne ) kimyevî düsturuna uygun olan
cisme ( Diaeetylmorphine ) denir.
Koka yaprağı. — (Eryroxylacees) fasilesinden (Erythroxylon Coco Lamarck), (Erythroxylon no-

- 2 4 vogranatense) ve (Hieronymus) (Morris) ve bunun muhtelif cinslerinin veya ayni fasilenin diğer nevilerinin yapraklarına koka yaprağı denir ki bu yapraklardan gerek doğrudan doğruya ve ge
rekse kimyevî tahavvüllerle ( Cocaîne ) istihsal olunabilir.
İlam kokain. — Koka yapraklarından doğrudan doğruya veya bilvasıta istihsal olunup (Oocai'ne)
istihzarına yarayan bütün mahsulâta ( ham kokain ) denir.
Kokain. — ( C17 H 2 1 N 0 4 ) kimyevî düsturuna malik olup 20 % de kloroformda mahlûl ha
linde bulunan Levojir (Benzoylecgonine) nin metil eterine (Cocaîne) denir( O] D 20° — — 76° 4).
Ecgonine. — (C9 H ı n N0 3 . H 2 O) kimyevî düsturuna malik olan (Ecgonine levogyre) e ve sanayide
bu cismin tekrar meydana çıkarılmasına yarayan bütün müştakkatına ( Ecgonine ) denir. ( Mah
lûl halinde 5 % «[a] D 20° = — 45° 6» ).
Hint keneviri. — Her hangi isimle ticarete çıkarılırsa çıkarılsın reçinesi çıkarılmamış olan ( Oanabis sativa L. ) nebatının kurumuş uzvu te'nişlerile çiçeklenmiş veya meyvalanmıs mezherlerine
( Hint keneviri ) denir.

FASIL II.
Ham afyonun ve Koka yaprağının dahilî murakabesi

Madde 2.
Âkit .Devletler ham afyonun istihsal ve tevzii ve ihracı üzerinde müessir bir murakabe temin çi
mek için, eğer şimdiye kadar ııesretmemislerse kavanin ve niza mat neşrini deruhde ederler. Âkit
Devletler icabı hal nisbetinde 1912 La Haye mukavelenamesi ve işbu mukavelenamenin birinci
maddesi mucibince keyfiyet hakkında neşretmiş olacakları kavanin ve nizamatı zaman zaman tek
rar tetkika tâbi tutup takviye etmeyi kezalik taahhüt ederler.

Madde 3.
Âkit taraflar şeraiti tieariyeleri arasındaki farkı nazarı itibara alarak ham afyon veyahut ko
ka yaprağı ihracatına tahsis edecekleri şehir, liman ve sair mahallerin adedini de tahdit edecek
lerdir.

FASIL III.
Mamul eczanın dahilî murakabesi

Madde 4.
Bu fasıl ahkâmı berveçhi ati mevat hakkında tatbik olunacaktır:
a) Tıpta müstamel afyon,
b) Ham kokain ve eegonin,
c) Morfin, diyasetil morfin, Kokain ve bunların mütekabil emlâlıı,
d) Anti opium tesmiye olunan muahcat dahi dahil olmak üzere % 2 den fazla morfini
ve % 1 den fazla kokaini ihtiva eden, eczahane dahil ve haricinde tertip edilen,
bilcümle müstahzarat.
e) Diyasetil morfin ihtiva eden her türlü müstahzarat.

t

_25f) Hint kenevirinin Calinosî ( Galenique ) istihzaratı ( extrait hulâsa ( teinture ) ruh.
g) Onuncu maddeye tevfikan işbu mukavelenamenin tatbik olunabileceği sair uyuş
turucu maddeler.

Madde 5.
Âkit taraflar işbu faslın mabihüttatbik olduğu mevaddm imâl, ithal, satış, tevzi, ihraç ve isti
malini yalnız tıbbî ve fennî hususlara hasretmek için müessir kavanin ve nizamat istar edecekler
dir. Mezkûr mevaddm başka bir maksatla kullanılmasını men için yekdiğerile teşriki mesai eyliyeceklerdir.

Madde 6.
Akit taraflar bu faslın mabihüttatbik olduğu ıuevaddı imâl, ithal, füruht, tevzi ve ihraç eden
lerle bu eşhasın icrayi sanat ve tiearel ettikleri binaları da kontrol edeceklerdir'. Bu hususta Âkit
taraflar:
a) 4 b) c) gj Maddesinde istihdaf edilen mevaddm imalini yalnız bunun için ruhsat.
verilmiş olan müesseseler ve mahallere hasredeceklerdir.
b) Mezkûr mevaddı imal, ithal, füruht, tevzi ve ihraç edenlerin cümlesinden bu gibi mu
amelâta tevessül edebilmeleri için bir müsaade veya ruhsatı haiz bulunmalarını is
teyeceklerdir.
c) Mevzubahis maddelerin mamul miktarlarını ithalâtını, ihracatını, satışlarını ve her
hangi diğer bir suretle devrü farağlarmı şu şahısların kendi defterlerine kayit ve
tesbit etmelerini talep edeceklerdir. Bu kaide doktorlar tarafından tevzi edilen
miktara, doktor reçetesi üzerine kanunen müsaadeyi haiz eczacıların yaptıkları satış
lara, her defasında reçeteler doktor veya eczacı tarafından usulü dairesinde muha
faza edildiği takdirde, behemehal tatbik olunmayacaktır.

Madde 7.
Âkit taraflar, dahilî ticaretlerinde, bu faslın mabihüttatbik olduğu maddelerin ruhsatı haiz
olmayan eşhasa devrü ferağını veya bunlar tarafından hıfzını menetmek için tedbirler ittihaz ede
ceklerdir.

Madde 8.
Milletler Cemiyetinin hıfzıssıhha komitesi ropor ve fikrini almak üzere, Paris beynelmilel umu
mî hıfzıssıhha ofisinin daimî komitesine meseleyi arzettikten sonra bu fasılda istihdaf olunan uyuş
turucu mevaddı havi bazı müstahzaratı mürekkep bulunduğu tıbbî mevaddm mahiyeti itibarile
ve bunların amelî bir tarzda uyuşturucu mevat istihsaline gayrimüsait bulunması hasebile zehirlenme
iptilâsına sebebiyet vermeyeceğini müşahede edince işbu müşahedeyi Akvam Cemiyeti Meclisine bildi
recektir. Mephus müstahzaratı işbu mukavele rejiminden hariç bırakacak olan bu müşahedeyi mec
lis âkit taraflara bildirecektir.

Madde 9.
Her âkit taraf, eczacılara müstaceliyet halinde ilâç olarak hemen istimal edilmek üzere eczane
lerde tertip edilen berveçhi ati afyonlu müstahzeratı kendiliklerinden ahaliye ita etmeğe mezuniyet
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zu). Bununla beraber bu halde ita edilebilecek azamî miktarın tıbbî afyondan 25 gramdan fazla ihti
va etmemesi icap eder, vre eczacı defterlerine, G inci C. maddesine tevfikan ita eylediği miktarı kay
detmeğe mecburdur.

Madde 10.
Milletler Cemiyeti hıfzıssıhha komitesi mütaleasını ve raporunu almak için Paris Beynelmilel
umumî hıfzıssıhha ofisi daimî komitesine meseleyi arzettikteu sonra işbu mukavelenin ınabihüttatbik
olmadığı bilcümle uyuşturucu maddelerin, mümasil suiistimallere müsait bulunduğunu ve mukavele
nin bu faslında istihdaf edilen mevat kadar muzır tesirat icra edebileceğini müşahede ettiği takdir
de hıfzıssıhha komitesi Milletler Cemiyeti Meclisini haberdar edecek ve kendisine işbu mukavelena
me ahkâmının bu madde hakkında tatbik edilmesini tavsiye eyleyecektir.
Milletler Cemiyeti Meclisi tavsiyeyi Akit taraflara tebliğ edecektir. Tavsiyeyi kabul edecek
her Akit taraf hu kabulü milletler cemiyeti umumî katipliğine bildirecek ve umumî kâtiplik Âkit.
tarafları keyfiyetten haberdar edecektir.
İşbu fıkralarda istihdaf edilen tavsiyeyi kabul eyleyecek olan salifüzzikir Akit taraflar beyin
lerindeki münasebatta, mevzubahis madde hakkında işbu mukavele ahkamını derhal tatbik edebi
leceklerdir.

"KASIL IV.
Hint keneviri

Madde

İL

1 - Âkit taraflar Hint keneviri ve bundan ihraç edilen reçineye tatbik edilecek işbu mukavelenin 5
inci faslı ahkâmına ilâveten:
a) Hint kenevirinden ihraç edilmiş olan reçine ve esası reçine olan umumiyetle müs
tamel müstahzaratın ( haşhaş, esrar, şıra ve janba ) istimalini nıeneden memle
ketlere ihracını menetmeği ve ihracata müsaade edildiği takdirde ithal eden mem
leketin hükümeti tarafından verilmiş ve ithalâtın şehadetnamede tevsik edilen
maksat için tasvip edildiğini ve reçina yahut mevzubahis nıüstah/erat in tekrar
ihraç, edilmeyeceğini müsbit. bir hususî ithalât şehadetnamesinin ibrazını istemeği ;
b) Hint keneviri hakkında işbu mukavelenamenin 13 üncü maddesinde istihdaf edilen
ihracat müsaadenamesini vermeden evvel, ithalâtı memleket hükümeti tarafından
verilen ve ithalâtın tasvip edildiğini ve münhasıran tıbbî ve fennî istimale tahsis
edilmiş bulunduğunu tasdik eden hususî bir ithalât şehadetnamesi istemeği taah
hüt ederler.
2 - Âkit taraflar, Hint keneviri ve bilhassa reçinenin gayrimeşru beynelmilel ticaretini m en edecek
mahiyette müessir murakabe icra edeceklerdir.
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Madde 12.
Her Âkit taraf, bu mukavelenamenin mabihüttatbik olduğu mevattan her hangi birinin her defaki ithalât için ayrı bir ithalât müsaadesi talep edecektir. Bu müsaadename ithal edilecek miktar
ile ithalât ve ihracatçının isim ve adreslerini irae edecektir.
İthalât müsaadesi ithalâtın icra edilmesi lâzımgelen mühleti zikredecektir; ithalâtın müteaddit irsalâtta yapılmasını kabul edebilecektir.

Madde 13.
1 - Her Âkit taraf bu bukavelenamenin mabihüttatbik olduğu mevattan her hangi birinin her defaki ihracatı için ayrı bir ihracat müsaadesi talep edecektir. Bu müsaade ihraç edilecek miktar ile
ihracat ve ithalâtçının isim ve adreslerini irae edecektir.
2 - Âkit taraf bu ihracat müsaadesini vermeden evvel ihraç maddesini isteyen şahıs yahut ticaret
evinden ithal eden memleketin Hükümeti tarafından verilmiş ve ithalâtın kabul edildiğini müşir
bir ithalât vesikası talep edecektir. Her Âkit taraf, numunesi işbu mukavelenameye merbut ithal şa
hadetnamesini mümkün mertebe kabul etmeği taahhüt edecektir.
3 - İhracat ruhsatnamesi ihracatın icra edilmesi lâzımgelen mühleti tayin edecek ve ithalâtın ve
sikasının numara ve tarihile bu şehadetnanveyi veren makamı zikredecektir.
4 - İhracat ruhsatnamesinin bir sureti irsalâteşyasile birlikte gidecek ve ihracat şehadetnamesini veren Hükümet bunun bir kopyesini ithal eden memlekete gönderecektir.
5 - İthal eden memleketin Hükümeti, ithalâtın icrasından sonra yahut ithalât için tesbit edilen
mühletin inkızasında üzerine şerhile, ihracat ruhsatnamesini hraç eden memleketin Hükümetine ia
de edecektir. İşbu şerh bilfiil ithal edilmiş olan miktarı tesbit edecektir.
6 — Şayet bilfiil ihraç edilen miktar ihracat ruhsatnamesinde tasrih edilen miktardan aşağı ise
ait olduğu makamat tarafından ihracat ruhsatnamesine ve bunun her resmî suretine bu miktarın kaydi
yapılacaktır.
7 - Şayet ihracat talebi, ithalâtçı memleketin ?•' mrük antreposuna tevdi edilmeğe mahsus bir irsalâta taallûk ediyorsa, ihracatçı memleketin salâhivettar makamatı, balâda mezkûr ithalât şehadetnamesi
yerine, anifülbeyan şerait dahilinde irsalâ.tın ithalini tasvip ettiğini müşir ithalâtçı memleket salâhi
vettar makamından verilecek hususî bir şehadetnameyi kabul edebilecektir. Bu takdirde, ihracat ruh
satnamesi irsalâ.tın bir gümrük antreopsuna tevdi e lilnıek için ihraç kılındığını tesbit edecektir.

Madde 14.
işbu mukavele ahkâmının serbest limanlar ve mıntakalarda tamamile tatbik ve icrası için, Âkit
taraflar mevzubahis mukavelenamede zikredilen mevat hakkında memlekette meri kavanin ve nizamatı, topraklarında bulunan serbest liman ve mıntakalara tatbik etmeği, ve oralarda ülkelerinin diğer ak
samında yaptıkları ayni nezaret ve murakabeyi ifa etmeği taahhüt ederler. Bununla beraber, bu m;1-'de, Âkit taraflardan birinin mevzubahis mevat hakkında ülkesinin diğer aksamına nazaran serbest
liman ve mıntakalardan daha şedit kavanin tatbik etmesine mâni değildir.

Madde 15.
1 - İşbu mukavelenamede istihdaf edilen mevattan her hangi birinin irasli, eğer bu irsal bir mem-
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leketten diğer bir memlekete vaki ise, bir sefineden veya her hangi bir vasıtai nakliyeden aktarma
edilmiş olsun olmasın buna terfik edilen ihracat ruhsatnamesi (sureti veyahut tebdili tarik vesikası)
eğer bu vesika berveçhizir fıkraya tevfikan ita edilmişse üçüncü memleketin salâhiyettar makamatına
ibraz edilmedikçe bu memleketten imrarına müsaade edilmeyecektir.
2 - tşbu mukavelenamede istihdaf edilen mevattan her hangi birinin irsalinin imranna müsaade
eden bir memleketin salâhiyettar makamatı, İm irsalâta terfik edilen ihracat ruhsatnamesi (yahut
tebdili tarik şehadetnamesi) suretinde gösterilen mahalden gayri bir mahalle tebdili mahreç etme
sine mâni olmak için lâzımgelen bütün tedabiri ittihaz edecektir. Meğer ki işbu memleketin Hü
kümeti hususî bir tebdili mahreç şehadetnamesile işbu tebdili mahrece müsaade etmiş buluna. Bir
tebdili mahreç şehadetnamesi ancak 13 üncü madde ahkâmına tevfikan tebdili mahreç neticesi sevkolunacak memleket Hükümetinden alınacak bir ithalât ruhsatnamesi üzerine tevdi edilecektir. Bu
ruhsatname salifüzzikir 13 üncü madde mucibince ihracat vesikalarında tasrih edilmesi lâzımgelen ay
ni malûmat ile birlikte irsalâtı gönderen menşe memleketin ismini de ihtiva edecektir. Bir ihracat
müsaadenamesine kabili tatbik olan 13 üncü maddenin bilcümle hükümleri tebdili mahreç ruhsatna
melerine de aynen tatbik edilecektir.
Bnudan başka irsalâtın mahrecinin tebdiline
but bulunan ruhsatiye sureti ülkesine vâsıl olur
tarik şehadetnamesini muhafaza edecek ve ayni
müsaade edilen memleketin ismini tasrih ederek

müsaade eden memleketin Hükümeti irsalâta mer
olmaz ilk ihracat ruhsatnamesini yahut tebdili
zamanda bunu tebdili mahreç neticesi şevkine
ita etlen Hükümete iade edecektir.

3 - Nakliyat, hava yolile icra edildiği zaman bu maddenin yukarıdaki hükümleri, şayet havaî
sefine üçüncü memleketin ülkesini yere inmeksizin geçtiği takdirde tatbik edilmeyecektir. Eğer
havaî sefine mezkûr memleketin arazisinde yere inerse mevzubahs hükümler ahvalin müsaadesi
nisbetinde tatbik edilecektir.
4 - İşbu maddenin .1 den 3 üncüye kadar olan fıkraları, mevzubahis mukavelenamede istihdaf
edilen mevaddnı Âkit Devletlerin biri tarafından icra edilecek kontrolünü tahdit eden beynelmilel
her hangi bir itilâfın hükümlerine mezkûr mevat doğruca transit olarak sevkedildiği takdirde,
halel İra s etmezler.
5 - îşbu maddenin hükümleri mezkûr mevaddnı posta ile nakillerinde tatbik edilmeyecektir.

Madde 16.
îşbu mukavelede istihdaf olunan mevattan her hangi bir irsal Akit taraflardan birinin ülke
sine çıkartılır ve bir gümrük deposuna vazedil irse mürselüileyh memleket Hükümeti tarafından
muta ve ithalâtın tasvip edildiğini müşir, bir ithalât ruhsatnamesi gümrük antreposunun mer
but bulunduğu makamata ibraz edilmedikçe mezkûrdepodan kaldırılamayacaktır. Her kaldırılan madde
için bıı makam tarafından hususî bir müsaadename ita edilecek ve bu 13, 14 ve 15 inci maddelerde
istihdaf olunan ihracat ruhsatnamesi yerine kaim olacaktır.

Madde 17.
tşbu mukavelenamede istihdaf olunan mevat Âkit taraflardan birinin ülkesinden transit olarak
geçer veyahut gümrük antreposuna vazolunursa, gerek mahiyetini gerek salâhiyettar makamın mü
saadesi olmadıkça ambalajlarını tebdil edebilecek hiç bir ameliyata tâbi tutulmayacaklardır.

Madde 18.
Şayet Âkit taraflardan biri işbu fasıl ahkâmından her hangi birinin diğer bir memleketle olan
ticaretinde tatbikini mezkûr memleketin salifüibeyan mukavelenameye iştirak etmemiş bulunma-
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müsaadesi nisbetinde tatbika mecbur olacaktır,

FASIL VI.
Daimî merkezî komite

Madde 19.
îşbu mukavelenamenin meriyete girdiğini takip eden üç ay zarfında bir daimî merkez komitesi
rayin edilecektir. Merkezî komite fennî salâhiyetleri, bitaraflıkları ve istiklâllerde cihanşümul bir
emniyet telkin edecek sekiz şahıstan mürekkep olacaktır. Merkezî komitenin azaları milletler cemiyeti
meclisi tarafından tayin edilecektir.
Amerika birleşik Devletleri ve Almanya tayine iştirak etmek üzere birer zat göstermeğe davet
edileceklerdir. Mezkûr tayinler yapılırken bir taraftan müstahsil ve imalâtçı diğer taraftan müstehlik
memleketlere mensup ve uyuşturucu mevat meselesi hakkında bir ihtisasa malik bulunan zevatın bir
nisbeti munsifane dairesinde merkezî komitede bulundurulmasındaki ehemmiyet nazarı itibara alına
caktır. Merkezî komite azaları doğrudan doğruya Hükümetlerine tebaiyeti mucip olacak bir vazi
yeti intaç eden vezaifi ifa edemiyeceklerdir.
Komite azaları beş senelik bir müddet için tayin edilecekler ve yeniden de intihapları caizdir.
Komite, reisini intihap edecek ve dahilî nizamnamesini tesbit edecektir.
Komitenin içtimaları için tesbit edilen nisabı müzakere 4 azanın huzurudur.
24 ve 26 ncı maddelere mütedair komite kararlan bilcümle komite azasının ekseriyeti mutlakasile
alınmalıdır.

Madde 20.
Milletler cemiyeti meclisi komitenin teşkilini ve işlemesini ve bu teşekkülün teknik vazifelerinin
icrasında tam istiklâlini ve umumî kâtip vasıtasile komitenin idarî şubelerinin hüsnü temşiyetini te
min zımnında icap eden tertibatı işbu mukavelenameye tevfikan komite ile bilitilâf alacaktır. Umu
mî kâtip komitenin iraesi üzerine ve meclisin tasvibi kaydi ihtirazisile merkezî komitenin kâtip ve
memurlarını tayin edecektir,

Madde 21.
Âkit taraflar her sene kânunuevvelin 31 inden evvel 19 uncu maddede derpiş edilen daimî mer
kezî komiteye tıbbî, fennî ve sair maksatlarla senei atideki dahilî istihlâkleri için ülkelerine ithal
edecekleri mukavelenamede istihdaf edilen beher maddenin miktarı hakındaki tahminatı bildirmeğe
muvafakat ederler.
Bu rakamlar, alâkadar Hükümet için mecburî bir mahiyeti haiz gibi telâkki edilmeyecek, ancak mer
kezî komiteye vazifesinin icrası için husulü malûmat maksadile tevdi edilecektir.
Şayet ahval, sene zarfında bir memleketi tahminatında tadilât icrasına icbar ederse bu memleket
merkezî komiteye değiştirilen rakamları tebliğ edecektir.

Madde 22.
1 - Âkit taraflar her sene merkezî komiteye, komite tarafından irae edilecek tarzda, sene niha-
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istatistikleri) mümkün olduğu kadar tam ve doğru olarak göndermeği taahhüt ederler:
a) Ham afyon ve koka yaprakları istihsalâtı hakkında;
b) işbu mukavelenamenin 3 üncü faslının 4 b, c, g madesinde istihdaf edilen mevat imalâtile bu imalâtta kullanılan mevaddı iptidaiye hakkında;
Mukavelede istihdaf edilmeyen diğer müştakkatın imali için kullanılan mezkûr mevad
dın miktarı ayrıca bildirilecektir.
e) Hükümet ihtiyacatından gayri ihtiyacat için dahilî istihlâkâtta sarfedilmek üzere; Hü
kümet veyahut toptancı tüccarlar elinde mevcut işbu mukavelenin 2 inci ve 3 üncü
fasıllarında istihdaf edilen mevat stokları;
d) Devlet ihtiyacatı haricinde işbu mukavelenin 2 nci ve 3 üncü fasıllarında istihdaf edi
len mevaddın istihlâki hakkında.
e) Gayrimeşru ithalât ve ihracat neticesinde müsadere edilmiş bulunan işbu mukavelede
istihdaf edilen mevat miktarı hakkında, bu istatistikler, müsadere edilen me
vaddın nasıl kullanıldığına, kezalik müsadereye ve müsadere edilmiş olan mevad
dın ne yapıldığına dair her faideli malûmatı gösterecektir.
a, b, e, d, e harflerinde gösterilen istatistikler merkezî komite tarafından Âkit taraflara tebliğ
edilecektir.
2 - Âkit taraflar, işbu mukavelenamede istihdaf edilen mevaddın her biri için, her üç.
aylık müddetin hitamını takip eden dört hafta içinde merkezî komitenin tayin edeceği
tarzda mütekaddim üç ay zarfındaki, her memlekete giden ve her memleketten gelen
ihracat ve ithalât istatistiklerini mezkûr komiteye göndermeğe muvafakat ederler. Bu
istatistikler komite tarafından tayin edilebilecek ahvalde telgrafla gönderileceklerdir.
Eğer miktarları merkezî komite tarafından tesbit edilecek asgarî bir haddin dununa
düşerse; telgrafla gönderilmelerine lüzum kalmayacaktır.
3 - Bu madde mucibince Hükümetler istatistikleri gönderirken, memlekette tıp ve fennin
umumî ihtiyacatı için lâzım olan miktarların tayin ve tesbitini mümkün kılmak üzere,
Devlet ihtiyaçlarına nazaran ithal ve iştira olunan miktarları ayrı ayrı tasrih edecek
lerdir. Devlet ihtiyacatı için ithal ve iştira edilen miktarlarla bunların tarzı istimal
leri hakkında merkezî komitenin sual sormak ve beyanı fikir etmeğe hiç bir salâhiyeti
olmayacaktır.
4 - tşbu maddenin mefhumuna göre Devlet tarafından muhtemel bir satış maksadile elde
bulundurulan, ithal veya iştira edilen mevat hakikaten Devlet ihtiyacatı iç/m elde bu
lundurulmuş ithal veya iştira edilmiş gibi telâkki edilemez.

Madde 2li.
Dünyada mevcut afyon umumî miktarının katı surette nereye tahsis edildiğine dair merkezî ko
miteye verilen malûmatı ikmal için, müstahzar' afyonun muvakkat bir zaman için kullanılmasına mü
saade edilmiş olan memleketlerin Hükümetleri, komiteye, bu komitenin tayin edeceği şekilde, 22 nci
maddede derpiş edilen istatistiklerdi'n maada sene nihayetinden azamî üç a}^ sonra geçmiş seneye ait
istatistikleri mümkün olduğu kadar tam ve doğru olarak her sene vereceklerdir.
1 - Müstahzar afyonun imali ve işbu imalde kullanılan, mevaddı iptidaiye hakkında,
2 - Merkezî komite tarafından müstahzar afyonun istihlâki hakkında şayanı ehemmiyet bir dere
cede beynelmilel gayrimeşru muamelei ticariye mevcudiyetini müşahede ve tesbit keyfiyeti müstesna
olmak üzere mezkûr istatistikler hakkında komitenin sual iradına veyahut beyanı fikir etmeğe hiç
bir salâhiyeti olamayacağı ve işbu madde tarafından istihdaf edilen mevat hakkında 24 üncü mad
dede münderiç. ahkâmın tatbik edilmeyeceği mukarrerdir.
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Madde 24.
1 - Merkezî komite beynelmilel piyasa faaliyetini daimî bir surette takip edecektir. Şayet elde et
tiği malûmata nazaran bir memleket bu mukavelede istihdaf edilen bir maddeden fazla miktarda iddihar etmiş ve böylece gayrimeşru ticaret merkezi olmak tehlikesini göstermişse komite Milletler
Cemiyeti umumî kâtipliği vasıtasile mevzubahs memleketten izahat istemek hakkını haiz olacaktır.
2 - Münasip bir mühlet zarfında hiç bir izahat verilmez veyahut verilen izahat kâfi addedilmezse merkezi komitenin bu nokta hakkında bütün Âkit taraflar Hükümetlerinin ve Milletler Cemiye
ti Meclisinin nazarı dikkatini celbe ve işbu mukavelenin mabihüttatbik olduğu mevaddın yahut bun
lardan birinin mevaddı mezkûre hakkında bu memleketteki vaziyetin memnuniyet bahşolunduğunun
komite tarafından işarına değin mevzubahs memlekete yeniden ihracat yapılmamasını tavsiye etme
ğe hakkı olacaktır.
Merkezî komite ayni zamanda alâkadar memleket Hükümetine, yaptığı tavsiyeyi, tebliğ ede
cektir.
3 - Alâkadar memleket meseleyi Milletler Cemiyeti Meclisine sevkedebilecektir.
4 - Merkezî komitenin tavsiyesine tevfikan hareket etmeğe mütemayil olmayan ihracatçı bir mem
leketin Hükümeti dahi meseleyi Milletler Cemiyeti Meclisine sevkedebilecektir. Bu suretle hareket
etmek lüzumuna kail olmayan bir memleket mümkün ise esbabını zikrederek, meclisin tavsiyesine
tevfiki harekete mütemayil olmadığından merkezî komiteyi derhal haberdar edecektir.
5 - Merkezî komitenin mesele hakkında bir rapor neşir ve meclise tebliğ etmeğe hakkı olacak
ve meclis bunu Âkit taraflar Hükümetlerine isal edecektir.
6 - Şayet, her hangi bir ahvalde merkezî komitenin kararı ittifakı âra ile ittihaz edilmemişle
ekalliyetin noktai nazarı keza beyan ve tasrih edilecektir.
7 - H ; T memleket doğrudan doğruya kendisini alâkadar eden bir meselenin müzakere edildiği
merkezî komite celselerinde mümessil bulundurmağa davet edilecektir.

Madde 2,r>.
Bütün Âkit taraflar müzakereyi istilzam eder gördükleri her mesele hakkında dostane bir tarz
da komitenin nazarı dikkatini celbetmek hakkını haiz olacaklardır. Maamafih, işbu madde komitenin
salâhiyetlerini teşmil eder mahiyette telâkki edilmeyecektir.

Madde 26.
İşbu maddeye iştirak etmemiş olan memleketlere gelince, Merkezî komite edindiği malûmata na
zaran kendisinde bir memleketin gayrimeşru bir ticaret merkezi olmak tehlikesini gösterdiği kana
ati hâsıl olursa 24 üncü maddede tasrih edilen tedabire tevessül edebilir, bu takdirde, komite alâka
dar memlekete yapılacak tebliğe dair mevzubahis maddede gösterilen tedabiri ittihaz edecektir.
Bu halde 24 üncü maddenin 3,4 ve 7 ııci fıkraları tatbik edilecektir.

Madde 27.
Merkezî komite her sene Milletler Cemiyeti Meclisine mesaisi hakkında bir rapor verecektir. Bu
rapor neşredilecek ve bilcümle Âkit taraflara tebliğ edilecektir.
îşbu mukavelenin 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 ncı maddeleri mucibince Merkezî komite elinde mevcut
olan tahmiııat, istatistikler, malûmat ve izahat in, spekülatörlerin muamelelerini teshil veyahut Âkit
taraflardan birinin meşru ticaretine halel iras edebilecek tarzda neşrine mâni olmak için bilcümle
tedabiri ittihaz edecektir.
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Umumî ahkâm

Madde 28.
işbu mukavele ahkâmının t a t b i k a t ı n a mütcfeiTİ kavanin ve nizanıata nıuyayir efal \re h a r e k â t ı ,
Âkit t a r a f l a r d a n her biri, icap eden cezaî hükümlerle tecziye ve hini hacette, mevzuu c ü r ü m olan
mevaddı müsadere etmeği t a a h h ü t ederler.

Madde 29.
Akit taraflar, kendi dairei kazaiyelerinin haricinde bulunan her yerde, işbu mukavelede istih
daf edilen mevadda müteallik ve bu yerde meriyette bulunan kanunlara, m u y a y e r e t teşkil eden
bir filin ikama yerdim ve muzaheret maksadile, dairei kazaiyeleri dahilinde ika edilen efaJi tec
ziye için tedabiri teşriiye ittihaz etmek imkânını en itilâfcuyane bir s u r e t t e t e t k i k edeceklerdir.

Madde :U).
Âkit t a r a f l a r , milletler cemiyeti umumî kâtipliği vasıtasile işbu m u k a v e l e n a m e d e istihdaf edilen
mevadda müteallik mevcut kanun ve nizamlar ile mevzubahis mukavelenamenin mevkii meriyete
vazı için neşredecekleri k a n u n ve nizamları da yekdiğerine, şimdiye k a d a r etmemişlerset, tebliğ
edeceklerdir.

Madde 31.
İşbu m u k a v e l e n a m e , Akit t a r a f l a r arasında, La İ l a v e de 2H kânunusani J912 tarihinde imza
edilmiş b u l u n a n mukavelenamenin 1, '.], ve 5 inci fasılları ahkâmı yerine kaimdir. Mezkûr ahkâm
işbu mukavelenameye iştirak etmeyip La Hay e mukavelenamesine iştirak etmiş bulunan her han»i
bir Devlet ile Akit taraflar arasında mevkii meriyette kalacaktır.

Madde .12.
1 - İşbu mukavelenamenin tefsir ve tatbiki hususunda yüksek Ait taraflar arasında zuhur ede
bilecek ve diplomasi tarikile halledilemeyecek ihtilâfları, m ü m k ü n mertebe dostane bir surette hal
letmek maksadile ihtilâfta bulunan t a r a f l a r her t ü r l ü adlî ve lahkimî usule m ü r a c a a t t a n evvel bu
ihtilâfı istişarî rey için, milletler cemiyeti meclisinin bu hususta tayin edeceği teknik teşkilâta arzedebilecektir.
2 - İ s t i ş a r î r^y, ihtilâfın mevzubahis teşekküle havale edildiği günden itibaren altı ay zarfında
dermeyan edilecektir. Meğerki ihtilâf halinde bulunan taraflar müştereken bu müddetin
temdidine
k a r a r vermiş b u l u n a l a r . Bu teşekkül, d e r m e y a n ettiği rey hakkında, Âkit tarafların beyanı mütalea edebilecekleri müddeti tesbit eyleyecektir.
8 - İstişarî rey, ihtilâf halindet bulunan tarafları ilzam etmeyecektir; meğer ki her ikisi tarafın
dan kabul edilmiş buluna.
4 - Ne doğrudan doğruya, ne de icabı takdirinde salifüzzikir teknik teşkilât tarafından dermeyan
edilen reye istinaden halledilemeyen ihtilâflar hali nizada bulunan taraflardan birinin talebi üzerine
beynelmilel daimî adalet divanına havale edilecektir; meğerki mevcut bir mukavelenamenin tatbiki
sııretile yahut aktedilecek hususî bir itilâfnameye tevfikan ihtilâfın tahkim veyahut her han»i bir
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5 - Divanı adalete müracaat, divan statüsünün ( dahilî nizamname ) 40 inci maddesinde derpiş
edilmiş bulunan tarzda yapılacaktır.
6 - tstişarî rey almak üzere ihtilâfı milletler cemiyeti meclisi tarafından tayin olunan teknik teşek
küle havale ve yahut tahkime müracaat etmek üzere ihtilâf halinde bulunan taraflarca alınan karar
milletler cemiyeti umumî kâtipliğine ve bunun vedaatile usul hakkında müdahaleye salâhiyettar olan
âkit taraflara tebliğ edilecektir.
7 - Teknik teşekkül veyahut hakem mahkemesi huzurunda ceryan eden .muhakeme esnasında tehaddüs edecek her hukuku düvel yahut işbu mukavelenamenin tefsiri meselesi hakkında tarafeynden biri
nin talebi üzerine mevzubahis teşekkül veya mahkeme ihtilâfın tesviyesi için berveçhi peşin divanca
hallinin zarurî bulunduğuna lüzum gösterirse ihtilâfta olan taraflar keyfiyeti beynelmilel divanı adalet
huzuruna şevke mecbur olacaklardır.
. ,

Madde 33.
Fransızca ve İngilizce metinleri müsavi derecede muteber olacak işbu mukavelename bu günün tari
hini havi bulunacak ve 30 eylül 1925 tarihine kadar mezkûr mukavelenamenin ihzar edildiği konferanstı!
temsil edilmiş bulunan her Devletin, her milletler cemiyeti azasının ve milletler cemiyeti "tarafından
kendisine bu mukaveleden bir nüsha tebliğ edilmiş olan her Devletin imzasına açık bulunacaktır,

Madde 34.
İşbu mukavelename tasdika tâbidir. Tastikname'er milletler cemiyeti umumî kâtipliğine tevdi
edilecek ve kâtibi umumîlik işbu tevdi keyfiyetinden imza vazileri bulunan milletler cemiyeti aza
sını ve diğer Devletleri haberdar edecektir.

Madde 35.
İşbu mukavelenin ihzar edildiği konferansa iştirak edipte bunu imzalamayan her Devlet ve Mil
letler Cemiyeti azası ve Milletler Cemiyeti Meclisi tarafından kendisine bu mukaveleden bir nüsha
tebliğ edilen her Devlet mezkûr mukavelenameye 30 eylül 1925 tarihinden itibaren iltihak edebi
lecektir. Keyfiyeti iltihak mahzeni evraka tevdi edilmek üzere Milletler Cemiyeti umumî kâtip
liğine gönderilecek bir vesika ile icra edilecektir. Umumî kâtiplik işbu tevdi keyfiyetinden mukave
lenameye imza vazeden Milletler Cemiyeti azasını ve diğer Devletleri ve kezalik mültahik Devletleri
derhal haberdar edecektir.

Madde 36.
İşbu mukavelename, 19 uncu madde mucibince, merkezî komitenin tayinine iştirak edecek ve
hiç olmazsa ikisi meclisin daimî azası bulunan yedi Devletin de dahil olduğu on Devlet tarafından
tasdik edildikten sonra ancak meriyete girecektir. Muktazi en son tasdikin Milletler Cemiyeti umu
mî kâtipliğince alındığının doksanıncı günü meriyete girdiği tarih olacaktır. İşbu mukavelename
tasdiknamenin ahzinden veyahut iltihakın tebliğinden doksan gün sonra tarafeynden her biri için
bilâhare muteber olacaktır. Milletler Cemiyeti misakının 18 inci maddesi ahkâmına tevfikan umumî
kâtiplik, işbu mukavelenin meriyete girdiği günü tescil edecektir.
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Tarafeynden hangisinin işbu mukavelenameyi imza, tasdik, fesih veya buna iltihakını müşir
umumî kâtiplik tarafından hususî bir defter tutulacaktır. Mezkûr defter daima Âkit taraflarla, Mil
letler Cemiyeti azalarına, küşade bulundurulacak ve meclisin göstereceği istikamet dairesinde müm
kün olduğu kadar sık neşredilecektir.

Madde 38.
İşbu mukavelename Milletler Cemiyeti umumî kâtipliğine gönderilecek tahrirî tebligat ile feshe
dilebilecektir. Fıesihname umumî kâtiplik tarafından, alındığı tarihten bir sene sonra muteber- ola
cak ve yalnız fesheden taraf için tesiri haiz olacaktır.
Milletler Cemiyeti umumî kâtibi feshe ait aldığı her tebliği mukavelenameye imza vazr veya il
tihak eden Milletler Cemiyetinin her azasile imza ve ona iltihak: eden diğer Devletlerin nazarr ıttrlama vazedecektir.

Madde 39.
işbu mukavelenameye iştirak eden her Devlet onun gerek hini imzasında gerek tasdikname veya
iltihaknameyi tevdi eylediği esnada işbu mukavelenameyi kabul etmekle .kendi hakimiyet ve\;< ida
resine vazolunmuş protektorat, koloni, deniz aşırı ülke ve arazilerinin
heyeti mecmuasının veya
bunlardan birinin veyahut Milletler Cemiyetinden kabul etmiş olduğu bir mandaya tevfikan idare
ettiği araziden birinin bu mukavelename ile ilzam edilmeyeceğini beyan ve 35 inci madde mucibince
böyle bir mecburiyet haricinde bırakılan Protektorat, koloni ve deniz aşırı ülke ve arazisinden biri
namına da mukavelenameye ayrıca bilâhare iltihak edebilecektir.
Fesih keyfiyeti keza her Protektorat, kolon.', deniz aşırı arazi ve ülke hakkında da ayrı ayrr icı .ı
edilebilecektir. 38 inci maddenin ahkâmı işbu fesih muamelesinde cari olacaktır.
İşbu ifadelerini tasdikan salifüzzi-kir murahhaslar bu mukavelenameyi imza etmişlerdir'.
19 şubat 1925 tarihinde bir nüsha olarak CenevTede tanzim edilmiş olup Milletler Cemiyeti umumî
kâtipliği mahzeni evrakında hıfzedilecek ve mıısnddak sureti konferansta temsil edilen bütün Devlet
lerle ve bilcümle Milletler Cemiyeti azasına tevdi edilecektir.
Arnavutluk
B. Blmıshtı

,

,

i

,

Almanya
H. Von Eckardt
(16 şubat 1925 tarihli umumî celseye ait zabıtnameye merbut kaydi ihtirazi ile).
13 üncü maddenin 4 üncü fıkrasile 15 inci maddenin mezkûr fıkraya tekabül eden hükmünün ve
22 inci maddenin 2 inci fıkrasının tatbikinin muvakkaten taliki kaydi ihtirazisile içinde bulunduğu
hususî şeraite nazaran federal Hükümeti, ithalâtçı memleket Hükümetine ihracat ruhsatiyesi sureti
veya tebdili mahreç vesikası gönderilmesini istihdaf eden marüzzikir ahkâmın tatbikini şeraiti mebhuse devam ettiği müddet zarfında muvakkaten tehir- etmek hakkını muhafaza eder. Maamafih afyon
ve diğer m>uzır ecza ticareti istişarî komisyonunun vesayası üzerine kabul edilen ithalât ve ihra
cat vesikası rejimini tatbikte devam edecektir. Ayni esbaba iptinaen ve kezalik ayni hususî şerait
devam ettiği müddet zarfında federal Hükümet merkezî komiteye 3 aylık istatistiklerin gönderilme
sini istihdaf eden ahkâmın tatbikini da muvakkaten tehir etmek hakkını muhafaza eder. Bununla
beraber senelik rapor tanziminde devam eyleyecektir.
Avusturya
Emerieh Pflügl

,

--

-
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Belçika
Farnand Peltzer
Dr. Ferd. de Myttenaere
Brezilya

:

r

,
Pedro Pernambuco

Britanya imparatorluğu
Maluolm Delvingne

'

r ' *

"
'

:

.

'

• " . " • • "r . '

Kanada
R. Dandurand

,

Avustralya Dominyonu
M. L. Shepherd
Ceırabî Afrika ittihadı
J. S. Smit
Yeni Zelând
J. Ailen
39 uncu maddeye tevfikan mukavelename manda altında bulunan
garbî
Samoa arazisi namına yeni Zelând tarafından kabul edilmiştir. 11 eylül 1925
Hindistan
R. Sperling
irlanda serbest Devleti
Michael Mac White
Bulgaristan
D. Mikol'f
Şili
Emilio Bello - C.
Küba
Aristides de Agüero y Bethencourt
Danimarka
A. Oldenburg
( Tasdika intizaren )
ispanya
Emilio de Palacios
Fransa
G. Bourgois, A. Kırcher
Fransız Hükümeti protektorlarına, kolonilerine ve kendi idaresine tâbi manda
altında bulunan memleketlere ait 2 inci maddenin 2 inci fıkrasında derpiş edilen
üç aylık istatistiklerin katî olarak tayin edilen mühlet esnasında irsali husu
sunda bütün ihtirazî kayitlerini yapmak mecburiyetindedir,
Yunanistan
Ad referendum
Vasili Dendramis

.

,

-36
Macaristan
Dr. Baranyai Zoltân
Japonya
S. Kaku, Y. Spgimura
Letonya
W. ({. Salnaıs.
Luksemburg
Ch. (I. Yermaıre.
Nikaragua
A. Sottıle.
Felemenk
W. G. Van Wettum,
J. B. M. Ceobergh,
A. D. A. de Kat Aıiü'elino
İran
Prens Erfauddevle Mirza Riza Han.
İran Hükümetinin kabulüne talikan ve O. 1). G. 24.2 işaretli muhtırada İran Hü
kümeti tarafından dcrmeyan edilen mctalibatın Milletler Cemiyetince isal" edil
mesi kaydi ihtirazisile.
Polonya
Chodzko
Portekiz
A. M. Bartholomeu Ferreıra
R. J. Rodrıgues
Sırp, Hırvat ve Sloven Kırallığr:
M. Jovanovıtch
Siyam
Danıras
Sudan
Wasey Stcrry
İsviçre
Paul Dmıchert
22 inci maddenin ikinci fıkrasında derpiş edildiği veçhile 3 aylık istatistikle
rin irsali hakkında İsviçre murahhas heyeti tarafından konferansın 36 inci
umumî celsesinde vukubulan beyanata atfen.
Çekoslovakya
Ferdinand Veverka
Uruguay
E. E. Buero
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Merbut
İTHALAT ŞEHADETNAMESÎ MODELÎ
BEYNELMILEL AFYON MUKAVELENAMESI
RESMÎ ITHALAT ŞEHADETNAMESÎ
.•V

Beynelmilel afyon mukavelenamesinde istihdaf edilen uyuşturucu
maddeler hakkındaki kanunun tatbikile mükellef bulunan
vekâleti işbu vesika ile:
A ) İthalâtçının isim,
adres ve sanatı
B ) Uyuşturucu mad
denin ve ithalâta tah
sis edilen miktarın
tanı olarak tasrihi
C ) Uyuşturucu mad
deyi istihsal eden
ihracatçı ticarethane
nin isim ve adresi.
D) Riayet edilmesi
icap eden bütün hu
susî şartların ibrazı;
meselâ: uyuşturucu
maddenin posta ile
gönderilmeyeceğini
zikretmek.

A)

den gelen

C)

Atide zikredilen şerai( kaydi ilıtirazisi ile D
. tara
fından vaki ithalâtı tasvip ve ithalâta tahsis edilen işbu irsalin
yapılması icap ettiğini beyan ederiz:
1 ) Meşru ihtiyacat için (Ham afyon ve koka yaprağı olduğu takdirde),
2 ) Münhasıran tıbbi ve fennî ihtiyacat için ( Mukavelenamenin
3 üncü faslında istihdaf edilen uyuşturucu maddeler ve hint kene
viri olduğu takdirde ).
Nazır namına veya emirle
( İmza )
( Unvan )
Tarih

/ - Afyon içmek âdetini kaldırmamış bulunan ve müstahzar afyon imali için ham afyon ithal
etmek arza eden memleketler ithalât için tefrik edilen ham afyonun müstahzar afyon imaline
tahsis edildiğine ve afyonkeşlerin, afyon tamamile menedilinceye kadar, Hükümet takyidatına tâbi
tutulduklarına ve ithal edilen afyonun yeniden ihraç edilmeyeceğine dair vesika ita edeceklerdir.
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12 .şubat 1925
Bu günkü tarihte imza edilen uyuşturucu maddelere ait mukavelenameyi imza eden bazı mem
leketleri temsil eden bu bapta salâhiyettar zirde vazıiilimzalar:
Müstahzar afyon istimali hakkındaki mukavelenameyi 11 şubat 1925 tarihindi' imza eden Dev
letler murahhaslarının ayni günde imzaladıkları protokolü senet ittihaz ederek zirdeki ahkâmı
takarrür ettirmişlerdir:
l.
La Ilaye mukavelenamesinin birinci faslı mucibince geyrimeşru ticareti tevkif etmek üzeri' ham
afyon istihsal, tevzi ve ihracı hakkında kâfi derecede murakabe' icrası vazifesile mükellef olduk
larını takdir eden işbu protokola vaziülimza Devletler bugünden itibaren beş sene zarfında müstah
zar afyon istimaline muvakkaten müsaade edilen memleketlerde bu adetin filen izalesine kaçakçı
lığın ciddi bir mânin teşkil etmemesi zımnında tedabiri muktaziye ittihazını taahhüt ederler.
11.
1 inci maddede zikredilen taahhüdün tamamile ifa edilip edilmediği meselesi, mavzubahis beş
sene nihayetinde Milletler Cemiyeti tarafından teşkil edilecek komisyon tarafından kararlaştı
rılacaktır.
III.
İşbu protokol mümzi Devletlerin her biri için bugün imza edilen uyuşturucu maddelere ait
mukavelename ile ayni zamanda meriyete girecektir. Mukavelenamenin 33 ve 35 inci maddeleri .işbu
protokola kabili tatbiktirler .
Tasdikan lilmekal işbu protokol. Cenevre'de 19 şubat 1925 tarihinde 1 nüsha olarak tanzim edilmiş
olup Milletler Cemiyeti mahzene! evrakına teslim ve musaddak sureti konferansta temsil edilen bütün
Devletlere ve Milletler Cemiyeti azasına tevdi edilecektir.
Arnavutluk:
B. Blinishti
Almanya;
H. Voıı Eckardt.
Britanya İmparatorluğu:
Malcolm Deleviugn»
Kanada:
AV. A. Uiddell
Avusturalya :
M. L. Shepserd
Cenubî Afrika ittihadı:
J. S. Smit.
Yeni Zeland:
J. Ailen

~m Hfindistan:
E. Sperling
Bulgaristan:
I). Mıkoff
Şili:
Emilio Bollo - C.
Küba:
Aristides de Agücro V Betheneoıırt
Yunanistan:
Ad referendum
Yassill Dendramis
.Japonya :
S. Kaku, V. Sugimura
Letonya :
W. (2. Salnais
Lüksenıburg-:
("!h. (ı. Vemtaire
Nikaragua :
A. Sottilc
Felemenk:
W. G. van Wettum, J. B. M. Coebcrgh,
A. D. A. de Kat An gel i no
Iran :
Prens Erfaııddevle Mirza Rıza İlan
Portekiz:
A. M. Bartholomeu
Rodrigues

Ferreire, R. ./.

Sırp, Hırvat ve Sloven krrallığı:
M. Jovanoviteli.
Siyanı:
Damfas
Sudan:
\Vasey Sterry
(Çekoslovakya :
Ferdinand Veverka

UYUŞTURUCU
MEVADDIN İMALİNİ TAHDİT
TEVZÎÎNÎ TANZİM İÇİN
MUKAVELE

VE

Cenevre, 13 temmuz 1.931

Alman Devleti Reisi; Amerika Birleşik Devletleri Reisi; Arjantin Cumhuriyeti Reisi; Avusturya Fe
deral Cumhuriyeti Reisi; Haşmetli! Belçikalılar Kiralı; Bolivya Cumhuriyeti Reisi; Brezilya Birle
şik Devletleri Cumhuriyeti Reisi; Haşmetlû Büyük Britanya ve İrlanda ve Denizaşırı Britanya ara
zisi Kiralı; Hindistan İmparatoru; Şili Cumhuriyeti Reisi; Kosta - Rika Cumhuriyeti Reisi; Küba
Cumhuriyeti Reisi; Haşmetlû Danimarka ve İslımda. Kiralı; Danzig serbest şehri için Lehistan Cum
huriyeti Reisi; Dominiken Cumhuriyeti Reisi; Haşmetlû Mısır Kiralı; İspanya Cumhuriyeti muvak
kat Hükümet Reisi; Haşmetin Habeşistan Kırallar Kiralı, İmparatoru; Fransa Cumhuriyeti Reisi;
Yunan Cumhuriyeti Reisi; Cuatamala Cumhuriyeti Reisi; Haşmetlû Hicaz ve Necit ve tevabii Kiralı;
Haşmetlû İtalya Kiralı; Haşmetlû Japon İmparatoru; Liberya Cumhuriyeti Reisi; Lituvanya Cum
huriyeti Reisi; Fahametlû Lüksembıırg Büyük Düşesi; Meksika Birleşik Devletleri Reisi; Fahametlû
Monako Prensi; Panama Cumhuriyeti Reisi; Paraguay Cumhuriyeti Reisi; Haşmetlû Felemenk Kıraliçesi; Haşmetlû İran Şahı Hazretleri; Lehistan Cumhuriyet Reisi; Portekiz Cühmuriyeti Reisi;
Haşmetlû Romanya Kiralı; San Marino Cumhuriyeti Naip Kapitenleri; Haşmetlû Siyam Kiralı;
Haşmetlû İsveç Kiralı; İsviçre Federal Meclisi; Çekoslovak Cumhuriyeti Reisi; Uruguay Cumhuri
yeti Reisi; Venezüella Birleşik Devletleri Reisi;
Beynelmilel mukavele tarikile uyuşturucu maddelerin imalinin cihanın tıbbî ve ilmî sahadaki
meşru ihtiyacına göre tahdidini hakikî kılmak ve bunların tevziatını tanzim etmek suretile, 23
kânunusani 1912 de La Heheye'de ve 19 şubat 1925 de Cenevre'de imza edilen Beynelmilel afyon
mukaveleleri ahkâmını itmam t" t ineği arzu elliklerinden,
Bu bapta bir mukavele aktini kararlaştırmışı-ir ve murahhasları
mişlerdir:

olarak şu zevatı

tayin eyle

Almanya Devleti Reisi:
• ' • ; • • • . . • . , *
M. Werner Freiherr Von Rheinbaben, muvazzaf! Devlet nazın;
Doktor Waldemar Kahler, Almanya Devleti Dahiliye Nezareti müsteşarı.
Amerika Birleşik Devletleri Reisi:
,
.*«•;*•
M. John K. Cald\vell, Hariciye deiresinden;
• *•
• 1
M. Harry J. Anslinger, uyuşturucu maddeler komiseri;
Mr. VValter Lewis Treadway, umumî operatör muavini, Birleşik Devletler Umumî hıfzmıhha dai
resi, Aklî hıfzıssıhha şubesi şefi;
M. Saıibron Foıtng, Kaliforniya Devleti Ayan azası.
Arjantin Cumhuriyeti Reisi :
Doktor Fernando Perez, Haşmetlû İtalya Kiralı nezrimde fevkalâde büyük elçi ve murahhas.
Avusturya Federal Cumhuriyeti Reisi:
M. Emerich Pflügl, Fevkalâde murahhas ve orta elçi, Milletler Cemiyeti nezdinde daimî mümessil;
Doktor Bruno Schultz, Polis müdürü ve Devlet divanı müşaviri, afyon ve sair muzır eczalar ti
careti istişarî komisyonu azası.
Haşmetlû Belçikalılar Kiralı:
Doktor F. de. Myttenaere, Hal'deki eczahanelerin başmüfettişi.

*-'•'":
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Bolivya Cumhuriyeti Reisi:
Doktor M. Cuellar, afyon ve sair mum* cezalar ticareti istişarî komisyonu azasr.
Brezilya Birleşik Devletleri Cumhuriyeti Itrisi:
M. Raoul Do. Rio. Branco, İsviçre Federal Meclisi nezdinde Fevkalâde murahhas ve orta elçi.
Haşmetlû Büyük Britanya ve İrlanda ve Denizaşırı Britanya arazisi Kiralı, Hindistan
İmparatoru:
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda ve Britanya imparatorluğunun Milletler Cemiyeti nezdinde ay
rı azası bulunmayan aksamı için:
Sir Malcolm Delevingne, K. C. B., Dahiliye n zaretıinde nazırın daimî müsteşar muavini.
Kanada Dominyonu için:
Miralay C. 11. L. Sharman, C. M. (i., C. B. b)., tekaüt maaşı ve Umumî hıfzıssıhlıa dairesinde uyuş
turucu maddeler şubesi şefi;
Doktor Walter A. Riddell, M. A., Ph. D. Kanada Dominyonunun Milletler Cemiyeti nezdindeki
« Advisory Officer » muhbir memuru.
Hindistan için:
Doktor R. P. Paranjpye, Hindistan Meclisi a2ası,
Şili Cumhuriyeti Reisi:
M. Enrique (lajardo, Milletler Cemiyeti nezdindeki damiî heyet, azası.
Kostarika Cumhuriyeti Reisi:
Doktor Viriato Figueredo Lora, Cenevre konsolosu.
Küba Cumhuriyeti Reisi:
M. (Juillermo de Blanck, Fevkalâde murahhas ve orta elçi, Milletler
delege;
Doktor Benjanıin Primelles.
. ; " • . ' '

Cemiyeti

nezdiııde

daimî

Haşmetlû Danimarka ve İzlanda Kiralı:
M. Custav Rasmussen, Bernde maslahatgüzar.
Serbest Danziy şehri için Lehistan Cumhuriyeti
Reisi:
M. Franeois Sokal, orta elçisi, Milletler Cemiydi nezdinde daimî delege.
Dominik en Cumhuriyeti Reisi:
M. Charles Ackermann, Cenevre ceneral konsolosu.
Haşmetlû Mısrr kırah:
T. W. Russell Paşa, Kahij-e polis kumandanı ve uyuşturucu
merkez bürosu müdürü.

maddelere müteallik

İspanya Cumhuriyeti muvakkat Hükümeti reisi:
M. Julio Casarcs, Hariciye nezareti şube müdürlerinden.
Haşmetlû Habeşistan İmparatoru
Hazretleri:
Kont Lagarde, Duc d'Entotto, murahhas elçi, Milletler Cemiyeti nezdinde mümessil.
Fransa Cumhuriyeti Reisi:
M. Caston Bourgois, Fransa konsolosu.
Yunan Cumhuriyeti Reisi:
M. İv. Raphael, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimî delege.
Guatemala Cumhuriyeti Reisi:
M. Luis Martine/ Mont. Devletin tâli mekteplerinde tecrübî nıhiyat muallimi.

istihbarat
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Şeyh hafız Wahba, Haşmetin İngiltere Kiralı nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elci.
Haşmetin ttahja kiralı:
M. Stei'ano Cavazzoni, Ayan azası, sabık Mesai Nazırı.
Haşmetin Japonya İmparatoru:
M. Setzuzo Sawada, Murahhas elci, Milletler Cemiyeti rıezdindcki .Japonya bürosu müdürü;
M. Shigeo Ohdachi, Dahiliye nezaretinde kâtip, idarî şube şefi.
Liberya Cumhuriyeti Reisi:
Doktor Antoine Sottile, Fevkalâde murahhas
delege.

ve orta elçi,

Milletler Cemiyeti nezdinde

daimî

Lituvanya Cumhuriyeti Reisi:
Doktor Dovas Zaımius, Hariciye nazırı;
M. Juozas Sakalauskas, Hariciye nezaretinde şube şefi.
Fahametlû Lüksemburg Büyük Düşesi:
M. Charles Vermaire. Cenevre konsolosu.
Meksika Birleşik Devletleri Reisi:
M, Salvador Martinez de Alva, Milletler Cemiyeti nezdinde daimî müşahit.
Fahametlû Monako Rrensi:
M. Conrad E. Hentsch, Cenevre ceneral konsolosu.
Panama Cumhuriyeti Reisi:
Doktor Erncsto Hoffmann, Cenövre ceneral konsolosu.
Paraguay Cumhuriyeti Reisi:
Doktor Ramon V. Caballcro de Bedoya, Fransa Reisicumhuru nezdinde fevkalâde murahhas
orta elçi, Milletler Cemiyeti nczdin.de daimî delege.

ve

Haşmetin Felemenk Kıraliçesi:
M. W. G. van Wettum, Hükümetin beynelmilel afyon işleri müşaviri.
Haşmetin Iran Şahı:
M. A. Sepahbody, İsviçre federal meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi, Milletler
Cemiyeti nezdinde daimî delege.
Lehistan Cumhuriyeti Reisi:
M. Witold Chodsko, sabık nazır.

' ' *

Portekiz Cumhuriyeti Reisi:
Doktor Augusto de Vasconcellos, orta, elçi, Milletler Cemiyeti nezdindeki Portekiz kitabet dairesi
umumî müdürü;
Doktor Alexandro Ferraz de Andrade, Sefaret başkâtibi, Milletler Cemiyeti nezdindeki Portekiz
kançılaryası şefi.
Haşmeüû Romanya Kiralı:
M. Constantin Antoniade, Milletler Cemiyeti nezdinde fevkalade murahhas ve o.rta elçi.
San Marino Cumhuriyeti Naip - Kapi t enleri:
Profesör C. E. Ferri, avukat.
HaşmeÜû Siyam Kiralı:
Fahametlû Prens Damras, Haşmetlû İngiltere Kiralı nezdinde Fevkalâde murahhas ve orta elçi,
Milletler Cemiyeti nezdinde daimî mümessil
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Haşmetlû İsveç Kiralı:
M. K. I. a Westman, İsviçre Federal Meclisi nezdinde Fevkalâde murahhas ve orta elçi.
İsviçre Federah Meclisi:
M. Paul Dinichert, orta elçi, Federal siyasî dairede haricî işler şubesi şefi;
Doktor Henri Carriere, Umumî hıfzıssıhha federal servisi müdürü.
Çekoslovakya Cumhuriyeti Reisi:
M. Zdenek Fierlinger, İsviçre Federal Meclisi nezdinde Fevkalâde murahhas ve orta elçi, Milletler
Cemiyeti nezdinde daimî delege.
Uruguay Cumhuriyeti Reisi:
Doktor Alfredo de Castro, İsviçre Federal Meclisi nezdinde Fevkalâde murahhas ve orta elçi.
Venezüella Birleşik Devletleri Reisi:
Doktor L. G. Chacin - Itriago, Bern maslahatgüzarı, Karakas tıp akademisi azası.
Bu murahhaslar usule muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini birbirlerine ibraz ettikten
sonra atideki ahkâmı kararlaştırmışlardır:

FASIL I.
Tarifat

Madde 1.
Aşağıdaki tarifat, aksine bir kaydi mahsus bulunmadıkça, işbu mukavele ahkâmının kâffesine tatbik
olunur:
1 - «Cenevre mukavelesi» nden maksut, 19 şubat 1925 te Cenevrede imza edilen beynelmilel af
yon mukavelelidir.
2 - «Keza, (drogue) dan gerek kısmen imal, gerek tamamen tasfiye edilmiş olsun, atideki eczalar
anlaşılır:
Grup : I
Tâli grup (a) :
(i) % 20 morfin ihtiva eden ve doğrudan doğruya ham veya tıbbî afyonla yapılan
müstahzarat ta dahil olduğu halde, morfin ve emlâhı;
(ii) Diacetylmorphine (Diyasctil - morfin) ve morfinin sair esterleri (eter - millileri) ve
bunların emlâhı;
(iii) Doğrudan doğruya koka yaprağından yapılan ve 0, 1 % nisbetinden fazla kokain
ihtiva eden müstahzarat dahil olduğu halde, kokain ve emlâhı, eegonine (ckgonin)'in
bütün esterleri ve bunların emlâhı;
(iv) Dihydrooxycodeinone (ki, eueodal müseecel ismi altmda bir milhi vardır) dihydrocodeinoııe (ki, dicodide müseecel ismi altında bir milhi vardır), dihydromorphinone
(ki, dilaudide müseecel ismi altında bir milhi vardır), acetylodihydroeodeinone veya
acetylodemethylodihdrothebaîne ( ki, acedicone müseecel ismi altında bir milhi
vardır) dihydromorphine (ki, paramorfan müseecel ismi altında bir milhi vardır),
bunların esterleri, ve hu maddelerden her hangi birinin ve esterinin emlâhı, N - oxymorphine ( ki, müseecel ismi geno morphine'dir), N - oxymorphine'e ait mürekkebat ve sair pentavalente' azotlu morfin mürekkebatı.
Tâli grup (b) :
Methylmorphine ( Codeine ) ve ethylmorphine ve bunların emlâhı müstesna olmak
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ethers-oxyds' leri ve bunların emlâhı.

benzylmorphine

gibi

morphine

Grup:II
Methylmorphine ( eodeine ) ethylmorphine ve bunların emlâhı.
İşbu bentte zikredilen maddeler', sentetik bir tarzda bile yapılmış olsalar ecza ( drogues ) ad
dolunacaklardır.
« (î-rup 1. » ve, « Grup 2. » tâbirleri mütekabil en işbu bendin i ve İT nci gruplarını gösterirler.
'X - «Ham afyon» morphine muhteviyatı ne olursa olsun haşhaş (Papaver somniferıım L.) kellele
rinden istihsal edilmiş ve paketlenmesi ve nakli için lâzımgelen ameliyeden başka bir ameliye gör
memiş olan, kendi kendine mütehassir usareye ham afyon denir.
« Tıbbî afyon » tıbbî istimale yarayacak şekle gelmesi iyin lâzımgelen istihbarata tâbi tutulmuş
ve toz veya granüle halinde veyahut kodeksin gösterdiği lüzuma nazaran tesirsiz maddelerle karış
mış şekilde olan afyona « Tıbbî afyon » denir.
« Morphine » ( C,7 H 10 0 3 N. ) kimya düsturuna uygun olan afyondur. Başlıca cevheri mües
sirine « Morphine » denir.
« Diacetylmorplıine » C21 H 2 3 ()n N ( (J1T H 17 ( (J2 H 3 O ) a 0 3 N ) ( Diamorphine, Heroi'ne )
kimyevî düsturuna uygun olan maddeye « Diacetylmorphine » denir.
« Koka yaprağı » ( Erythroxylacee ) fasilesinden ( Erythroxylon Coca Lamarck ), ( Erythroxyloıı novo - granatense ) ve Hicronynıus (Moris) ve bunların muhtelif cinslerinin veya ayni fasilenin
diğer nevilerinin yapraklarına « Koka yaprağı » denir ki bu yapraklardan gerek doğrudan doğru
ya. ve gerekse kimyevî tahayyüllerle ( Cocaine ) istihsal olunabilir.
« Cocai'ne » ( C17 H 21 ()4 N ) kimyevî düsturuna malik olup 20 % ( Chloroforme ) de mahlûl
halinde bulunan levojir ( Benzoylecgonine ) nin metil eterine ( Cocai'ne ) denir. ( [a] D 20° = —
16° 4 ).
« Ecgoninc » ( C9 H 13 0 3 N. H 2 O ) kimyevî düsturuna malik olan ( Ecgoninc levogyre ) e
ve sanayide, bu maddenin tekrar meydana çıkarılmasına yarayan bütün müştakkatına ( Ecgoninc )
denir. ( Mahlûl halinde 5 %, [a] D 20° = — 45° 6 ).
Atideki eczalar kimyevî formüllerde şöyle tayin edilmişlerdir:
Dihydrooxycodeinoııe
Dihydrocodeinone
Dihydromorphinone

C 18 H 21 0 4 N
C 18 H 2J 0 3 N
C l7 H 10 O 3 N

A^ylodmydrocodeinorıe ou
J
(C 18 H, 0 (C\H 3 O)O 3 N)
18
Acetylodemethylodıhydrothebame
(
"° "d 4
"oV - 3 ' 3 ;
Dihydromorphine
C 17 H 21 0 3 N
N-oxymorphine
C 17 H 19 0 4 N
Thebaine
C 19 II 2l 0 8 N
Methylmorphine (eodeine) . . . . . .
C 1S II 21 0 3 N
(C„H l t t (CH 3 0)O a N')
Ethylmorphine
C 1B H 23 0 3 N (C 1 7 H 1 8 (C 2 H B 0)0 2 N)
Bcnzylmorphine
C24H250RN
(C 1 7 H T 8 (C 7 H 7 0)0 2 N)
4 - «İmal» den tasfiye de anlaşılır:
«Travil» den şibih kalevilerin kendi emlâhına tahvili müstesna olmak üzere, bir «ecza» nin
kimya usulile tahvili anlaşılır.
Bir «ecza» başka bir «ecza» ya tahvil edilirse, bu ameliye ilk «ecza» ya nisbetle bir tahvil
ve ikinciye nisbetle bir imal addolunur.
Tahminden maksat, işbu mukavelenin iki ilâ beşinci maddelerine tevfikan yapılan tahminler
ve metinde aksine sarahat olmadıkça munzam tahminlerdir.
« İhtiyat stok » tabiri, her hangi bir ecza mevzubahis olduğu zaman,
( i ) Bulundukları memleket veya arızide dahilî normal istihlâk için,
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(iii) İhracat için, lâzım olan stok demektir.
« Devlet stoku» tabiri, her hangi bir ecza mevzubahis olduğ uzaman, Devletin kendi istimali için
veya fevkalâde ahvale karşı, Devletin kontrolü altında tutulan stoklardır.
Metinde aksine sarahat olmadıkça, «ihracat» tabirinin yeniden ihracı da ifade ettiği addedilir.

FASIL II.
Tahminler

Madde 2.
1 - Yüksek Âkit taraflar Cenevre mukavelesinin VI ncı faslına tevfikan teşekkül eden Daimî
merkez komitesine her sene her ecza için ve işim mukavelenin
tatbik edildiği arazilerinin her biri
için, işbu mukavelenin 5 inci maddesi ahkâmı mucibince tahmin cetvelleri göndereceklerdir.
2 - Yüksek Âkitlerden biri, 5 inci maddenin 4 üncü fıkrasında tasrih edilen tarihte, işbu mukave
lenin tatbik edildiği arazilerinden biri için tahmin cetveli göndermemişse, mevzubahis tahmin, imkân
dairesinde, 5 inci maddenin 6 ncı fıkrasında zikredilen murakabe teşkilâtınca yapılır.
3 - Daimî merkez komitesi, işbu mukavelenin tatbik edilmediği memleketler veya araziler için
işbu mukavele ahkâmına tevfikan tanzim edilmiş tahmin cetvelleri talep edecektir. Bu memleketler
veya arazilerden her hangi birisi için, tahmin cetvelleri tevdi edilmezse, bu tahmin, imkân dairesin
de, murakabe teşkilatınca yapılacaktır.

Madde 3.
Yüksek Âkit taraflardan herhangi biri, icap ederse lâalettayin bir sene için, ve arazisinden lâalettayin biri için o arazi ve o seneye mahsus munzam tahmin cetveli tanzim edebilir ve bunu icap
ettiren esbabı izah eyler.

Madde 4.
1 - Âkit olduğu memleketin veya arazinin dahilî istihlâki için lâzım olan « ecza » lardan her
hangi biri için yııkaridaki maddeler mucibince yapılan her tahmin, ancak o memleket veya ara
zinin tıbbî ve fennî ihtiyacatına müstenit olacaktır.
2 - Yüksek Âkit taraflar, ihtiyat stoklarından başka Devlet stokları da teşkil ve muhafaza
edebilirler.

Madde 5.
1 - İşbu mukavelenamenin 2 ilâ 4 üncü maddelerinde nııısarrah tahminler daimî merkez komi
tesince zaman zaman tanzim edilip bu komite tavafından Milletler Cemiyeti azası ve 27 nci mad
dede mezkûr aza olmayan Devletlere tebliğ edilecek modele tevfikan yapılabilir.
2 - Şibih kalevî veya emlâhî veya şibih kalevî istihzarat veya emlâhî şeklinde olan her bir ecza
için her sene, her memleket veya arazi için yapılacak tahminler aşağıdaki şeyleri gösterecektir.
a) Müstahzarat imali için lâzım olan miktar da dahil bulunmak üzere, tıbbî ve fennî
ihtiyaçlar için elzem olan miktarın gerek dahilî istihlâke gerek ihraca tahsis
edilmiş olsun, ihracında ihraç müsaadesine lüzum olmayacaktır.
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c) Elde bulundurulması arzu edilen ihtiyat stokların,
d) 4 üncü maddede musarrah Devlet stoklarının
teşkil ve muhafazası için lâzım olan
miktar.
Her bi rmemleket veya arazi için tahmin yekûnundan maksat, işbu bendin a ve b fıkralarında tas
rih edilen miktarlar yekûnuna, ihtiyat stoku ile Devlet stoklarının matlup miktara iblâğı için lâzımgelen miktarın ilâvesile veya bu yekûndan mezkûr stokları matlup derecede fazlaya çıkarabilecek her
miktarın tenzilile elde edilecek miktardır. Maamafih bu ilâve ve tenziller, ancak alâkadar Yüksek
Âkit tarafın tahmin cetvelini zamanında Daimî merkez komitesine tevdiine bağlıdır.
3 - Her tahmin cetveli ile beraber, orada münderiç muhtelif miktarların hesabında kullanılan usulü
gösterir bir izahname bulunacaktır. Hesaplanan miktarlara, talebin tezayüdü ihtimaline karşı bir
pay da dahil edilmişse, tahmin cetvelinde bu pay miktarı da tasrih edilecektir. Şurası da mukarrerdir
ki ikinci grupa dahil olan veya dahil olabilecek «ecza» lardan her hangi biri mevzubahis olduğu
takdirde, diğer «ecza» lardakinden daha fazla bir pay bırakmak lüzumu hâsıl olabilir.
4 - Bütün tahmin cetvellerinin en geç tahminin tesbit edildiği seneden evvelki ağustosun 1 inde Da
imî merkez komitesine vâsıl olmaları lâzımdır.
5 - Munzam tahmin cetvelleri tanzimleri akabinde Daimî merkez komitesine gönderileceklerdir.
6 - Tahmin cetvelleri bir murakabe heyeti tarafından tetkik edilecektir. Milletler Cemiyetinin af
yon ve sair muzır eczalar ticareti için istişarî komisyonu, Daimî merkez komitesi Milletler Cemiyeti
hıfzıssıhha ofisile beynelmilel hıfzıssıhha ofisi bu heyete birer aza tayin etmek hakkına malik ola
caklardır. Murakabe heyeti kitabeti, merkezî komitenin sıkı teşriki mesaisini temin edecek olan
Milletler Cemiyeti umumî kâtibi tarafından temin edilecektir.
Devlet ihtiyaçları müstesna olmak üzere, kendisi için tahmin cetveli tanzim edilen her memle
ket veya arazi için, murakabe heyeti, gerek tahmini itmam, gerek cetveller mündericatını izah için
lüzumlu gördüğü her türlü fazla tafsilât ve izahati isteyebilir; bu suretle toplanan malûmat ne
ticesinde, murakabe heyeti alâkadar Devletin rızasile takdir cetvellerinde tadilât yapabilir. II inci
grupa dahil olan veya dahil olabilecek «ecza» lardan her hangi biri mevzubahis olduğu takdirde, muh
tasar bir beyanname kâfidir.
7 - Murakabe heyeti, verilen tahmin cetvellerini, yukarıdaki maddenin 6 ncı bendine tevfikan,
tetkik ve kendileri için tahmin cetveli verilmiş olan memleket veya arazi için tahmin cetvelini 2 nci
maddeye tevfikan tanzim ettikten sonra Milletler Cemiyetinin bütün azasına ve 27 nci maddede mez
kûr aza olmayan Devletlere her memleket veya arazi için yapılan tahmini gösterir bir listeyi en geç,
her senenin 1 kânunuevvel tarihinde kâtibi umumî vasıtasile gönderecektir. Bu listeye murakabe heye
ti tarafından lüzum görüldüğü takdirde, yukarıdaki6 ncı bende tevfikan, verilen veya istenilen izahati
ve tahmin, izahat veya izahat talebi hakkında murakabe heyetinin arzetmek lüzumunu hissettiği mü
lâhazatı havi bir izahname ilâve edecektir.
.S - Sene zarfında Daimî merkezî komiteye gönderilen her munzam tahmin cetvelinin murakabe
heyeti tarafından derhal yukarıki 6 ve 7 nci bentlerde tasrih edilen muameleye tâbi tutulması lâ
zımdır.

FASIL III.
İmalâtın tahdidi

Madde 6.
1 - Hiç bir memleket veya arazide herhangi bir sene zarfında herhangi bir « ecza » dan aşa
ğıdaki miktarların yekûnundan fazla miktarda imal olunmayacaktır:
a) Velev dahilî istihlâke veya ihracata tahsis edilmiş olsun ihracat müsaadesine tâbi
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veya ilmî ihracatta ecza olarak kullanılmak üzere o memleket veya arazinin o sene
için tayin edilmiş olan tahmiııat hadleri dahilindeki miktar.
b) O erek dahilî istihlâk gerek ihracat için tahvil maksadile bu memleket veya arazi
nin bu seneye ait tahmiııat cetvelleri hududu dahilinde lâzım olan miktar.
e) İhracata muhassas siparişlerin işbu mukavelename ahkâmına tevfikan sene zarfında
ierasr için bu memleket veya arazinin muhtaç olabileceği miktar.
d) İhtiyat stoklarını derpiş edilen seneye ait tahminatta tayin olunan hadde tutmak
için o memleket veya arazi tarafından lüzumlu görülmesi muhtemel miktar.
e) Devlet stoklarını derpiş edilen seneye ait tahminatta ıtayin olunan hadde tutmak
için lüzumlu görülmesi muhtemel miktar.
2 - Bir Yüksek Âkit taraf, bir sene nihayetinde imal edilmiş olan miktarın, 7 nci maddenin
ilk fıkrasında derpiş edilen tenzilât da hesaba dahil edildikten sonra, yukarıda tayin edilen mik
tarlar yekûnunun tecavüz ettiğini görürse, bu fazlanın ertesi sene zarfında imal edilecek olan
miktardan tenzili mukarrerdir. Yüksek Âkit taraflar daimî merkezî komiteye senelik istatistiklerini
verirken, bu fazlalığın sebeplerini de bildireceklerdir.

Madde 7.
Her ihracatın 6 nci madde mucibince her hangi bir sene zarfında her hangi bir memleket veya
arazide imaline müsaade edilen miktarından:
(i) İade edilen kısmı dahil olmak ve . tekrar ihraç edilen tenzil olunmak suretile ithal
edilen her miktar ecza.
(ii) Müsadere edilip te dahilî istihlâk için öylece istimal edilen veya tahvil için kul
lanılan her miktar ecza;
Tenzil edilecektir.

Madde 8.
Bir memleket veya arazi dahilinde tahvil maksadile, o memleket veya arazinin tahmin cetvel
lerine tevfikan ithal veya imal edilen her nevi «ecza» miktarı, imkân varsa tahmin cetvelleri
nin tayin ettiği müddet zarfında, bu hususta tamamen kullanılmalıdır.
Bununla beraber, mevzubahis müddette de bu miktarın hepsini kullanmak mümkün değilse,
sene sonunda kullanılmamış olarak kalan kısmı bu memleket veya arazinin ertesi seneki tahmin
cetvellerinden tenzil edilecektir.

Madde 9.
Eğer, işbu mukavelenamenin bütün ahkâmının kabili tatbik olacağı zaman, bir memleket veya
arazide o esnada mevcut bir ecza stoku bu memleket veya arazinin kendi tahmin cetvellerine naza
ran elinde bulundurmak istediği mezkûr ecza ihtiyat stok miktarını tecavüz ederse, bu fazla, işbu
mukavelename ahkâmına tevfikan sene zarfında tabiî şerait dahilinde icabına göre imal veya ithal
edilecek miktardan tenzil edilecektir.
Bu muamele tatbik edilmezse, Hükümet işbu mukavelenamenin bütün ahkâmı kabili tatbik
olacağı zaman mevcut stok fazlasını uhdesine alacaktır. Hükümet, bazr fasıllarla bunlardan an
cak mukavelename mucibince verilebilecek olan miktarda teslimatta bulunacaktır. Sene zarfmda,
bu şekilde yapılan teslimat miktarı, ayni sene zarfında, icabına göre ithal veya imal için muhas
sas miktarın mecmuundan tenzil olunacaktır.
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Memnuat ve tahdidat

Madde 10.
1 - Yüksek Âkit taraflar, ( Diacetylmorphine ) ve emlâki ile, ( Diacetylmorphine ) i veya em
lâkini ihtiva eden müstahzaratın arazilerinden ihracını menedeccklerdir.
2 - Bununla beraber, kendi arazisi dahilinde ( Diacetylmorphine ) imal edilmeyen bir Hükü
metten sadır olacak bir talep üzerine, her Yüksek Âkit taraf ( Diacetylmorphine ) in, emlâhmm
ve ( Diacetylmorphine ) veya emlâhını ihtiva eden müstahzaratın o memleketin tıbbî ve ilmî ihti
yaçlarına tekabül eden miktar nisbetinde o memlekete ihracına müsaade edebilir. Şu şartla ki,
bu talep bir ithal vesikasına terdifen yapılmış ve vesikada işaret olunan resmî makama tevcih edil
miş olsun.
3 - Bu şekilde ithal edilen bilûmum miktarlar, ithal eden memleket Hükümeti tarafından ve
onun mesuliyeti tahtında tevzi edilecektir.

Madde 11.
1 - Bu günkü tarihte tıbbî ve fennî ihtiyacal için istimal edilmemiş olan afyonun (l'heııantreıte) şibih kalevilerinden veya koka yaprağını ( ecgoninique) şibih kalevilerinden birinden müştak her mah
sulün ticaret ve ticaret ınaksadile imaline, her haı gi bir memleket veya arazi dahilinde, ancak bu mah
sulün tıbbî veya ilmî kıymeti alâkadar Hükümet taraf nidan makbul, görülecek bir tarzda, teshil edilirse,
müsaade edilebilir.
Bu takdirde, mevzubahis maddenin (toxicomanie) tevlit etmeğe müstait olmadığına veya toxieonuınie tevlit edebilecek bir maddeye tahvil edilemeyeceğine karar vermiş olmadıkça, imaline müsaade
olunan miktar, aşağıda münderiç mukarrerata intizaren, memleket veya arazinin tıbbî ve ilmî maksat
lara matuf ihtiyacatı yekûnunu ve ihracat siparişlerine tekabül etmesi lâzımgelecek miktarları teca
vüz edemeyecek ve işbu mukavelename ahkâmı mezkûr maddeye tatbik olunacaktır.
2 - işbu maddelerden birinin ticaretine veya ticaret
maksadile imaline müsaade edecek olan
Yüksek Âkit taraf, bu müsaadeden derhal Milletler Cemiyeti umumî kâtibini haberdar edecek; umumî
kâtip de, bu işarı diğer Yüksek Âkit taraflara ve Cemiyetin hıfzıssıhha komitesine tebliğ edecektir.
3 - Hıfzıssıhha komitesi meseleyi Beynelmilel hıfzıssıhha ofisi daimî komitesine arzettikten sonra,
mebhııs maddenin toxicomanie tevlit edip edemeyeceğine ve bu itibarla birinci grupım (A) tâli grupıında zikredilen «ecza» larla temsil edilip edilemeyeceğine veya bu «ecza» lardan birine tahvili kabil
olup olmadığına (ve bu itibarla birinci grupun B) tâli grupunda veya ikinci grupta zikredilen «ecza»
lara temsil edilip edilemeyeceğine karar verecektir.
4 - Hıfzıssıhha komitesi, mevzubahis maddenin toxicomanie tevlit edebilecek mahiyette olmamakla
beraber bu neviden bir «ecza» ya kalbolunabileceğine karar verirse, bu «ecza» nm birinci grupun B )
tâli grupu ile ikinci gruptan hangisine dahil olduğunu tayin meselesi bunun ilmî ve teknik cihetleri
ni tetkika salâhiyettar üç mütehassıstan mürekkep bir komitenin kararına arzolmrar.
Bu mütehassıslardan ikisi, mütekabildi, alâkadar Hükümet ve afyon istişarî komitesi tarafından ;
üçüncüsü de, her ikisi tarafından tayin olunacal tır.
F> - Bu geçen iki fıkraya tevfikan ittihaz olun;.cak her karar, Milletler Cemiyeti umumî kâtibinin
ıttılaına arzedilecek, ve umumî kâtip, bunu Milletler Cemiyetinin bütün azalarına ve 27 nci maddede
mezkur aza olmayan Devletlere bildirecektir.
6 - Bu mukarrerattan mevzubahis maddenin toxicomanie tevlit edebileceği veya bunu tevlit edebile
cek bir «ecza» ya tahvil olunabileceği anlaşılırsa, Yüksek Âkit taraflar, umumî kâtibin tebliğini alır
almaz, bu «ecza» ya I inci veya I I inci grupa dahil olduğuna göre, işbu mukavelenamede derpiş olunan
rejime tâbi tutacaklardır.
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7 - Her hangi diğer bir Yüksek Âkit tarafın umumî kâtip nezdinde vaki olacak talebi üzerine, bu
mahiyetteki her karar, yapılmış olan tecrübelerden istifade edilerek yukarıda işaret olunan usule tev
fikan tekrar tetkik olunabilecektir.

.

Madde 12.

1 - Bir Yüksek Âkit tarafın arazisinden mevrut veya oraya sevkedilecek olan her hangi bir «ecza»
nın ithal veya ihracı, ancak bu mukavelename ahkâmına tevfikan yapdabilecektir.
2 - Her hangi bir « ecza » nın her hangi bir memleket veya arazi dahiline her hangi bir sene için
yapılacak ithalâtı, o memleket veya arazi dahilinde ayni sene zarfında imal edilen miktar tenzil edil
dikten sonra, 5 inci maddede tasrih edilmiş ohnı takdirler yekûnile o memleket veya araziden
ayni sene zarfında ihraç edilen miktarların mecmuunu geçmeyecektir.

FASIL Y.
Kontrol

Madde 13.
1 -

a) Yüksek Âkit taraflar 1 grupundaki umum eczada Cenevre mukavelenamesinin
4 üncü maddesinde tahsis edilmiş maddelere tatbik edilmekte olan ahkâmı (veya
buna muadil ahkâmı) tatbik edeceklerdir. Yüksek Âkit taraflar bu ahkâmı işbu
4 üncü maddede işaret edilen kokain ve morfin müstahzaratına ve Cenevre mukave
lenamesi rejiminden, bu mukavelenamenin 8 inci maddesine tevfikan, hariç kalabi
lecek müstahzarat müstesna olmak üzere, 1 grupunun diğer eczalarının bütün müs
tahzaratına dahi tatbik edeceklerdir.
b) Yüksek Âkit taraflar 0,2 % nisbetinde veya daha az morfin yahut 0,1 % nisbetinde
veya daha az kokain ihtiva eden atıl, mayi veya sulp bir maddedeki morfin veya
kokain veya bunların emlahmın nıahlul veya temditlerine daha yüksek bir % ye
malik bulunan müstahzaratın tâbi tutulduğu muameleyi tatbik edeceklerdir.
2 - Yüksek Âkit taraflar W nci grupta bulunan veya o grupa ithal edilebilecek olan «ecza»
hıra Cenevre mukavelenamesinin zirdeki ahkâmım veya bunlara muadil ahkâmı tatbik edecek
lerdir :
a) 6 nci ve 7 nci maddelerin, bu eczaların imal, ithal ve ihraç ve toptan ticaretine
tatbik edilebilecek ahkâmı;
b) Bu «ecza» 1 ardan birini ihtiva eden ve alelade tedavi tatbikatına yarayan ter
kiplerden maadası için V inci faslın ahkâmı;
c) 22 nci maddenin I b) c) ve e) fıkralarile 2 nci fıkrasının ahkâmı ki, bunda şura
sı da mukarrerdir:
i) ithalât ve ihracat istatistikleri üç ayda bir değil senede bir gönderilebile
cektir ; ve
it) 22 nci maddenin 1 b) ve 2 nci fıkraları bu « ecza » lan ihtiva eden terkip
lere1 kabili tatbik olmayacaktır.

Madde M.
\ - Birinci grupta bulunan veya o grupa ithal edilebilecek olan bir « ecza » nın ne bu mukave
lenamenin ne de Cenevre mukavelenamesinin tatbik olunmadığı memleket veya arazilere müte-
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veccihen ihracı için ihraç müsaadenamesi verecek olan Hükümetler, derhal keyfiyetten Daimî mer
kezî komiteyi haberdar edeceklerdir. Şurası da mukarrerdir ki, vaki olacak ihraç talepleri 5 ki
logram veya ondan fazlası içinse, bu ihracın ithal edecek olan memleket veya arazi için yaprlan
tahminleri tecavüze sebebiyet vermeyeceği Daimî Merkezî komite nezdinde alâkadar Hükümet
tarafından temin edilmedikçe, müsaadename verilmeyecektir. Daimî Merkezî komite tecavüz vukııbulacağını bildirirse, Hükümet bu tecavüze sebebiyet verecek «miktarın ihracına müsaade1 etmeyecektir.
2 - Daimî Merkezî Komiteye şu geçen fıkraya tevfikan tevdi edilen ithalât ve ih
racat cetvellerinden veya
yapılan beyanattan her hangi bir memleket veya araziye
müteveccihen yapılan veya yapılmasına müsaade edilen miktarın, müşahede ve tesbit edil
miş olan ihracatı da ilâve edilmek suretile o memleket ve arazisi için, o sene için 5 inci maddede
tesbit edilmiş olan tahminlerin mecmuunu tecavüz ettiği tobeyyün edecek olursa, o sene komite derlıal
keyfiyetten bütün Yüksek Âkit tarafları haberdar edecektir. Bunlar, mevzubahis sene zarfında, mez
kûr memleket veya araziye müteveccihen hiç bir yeni ihracata müsaade vermeyeceklerdir. Bu hu
susta şu hallerde istisna vardır:
(i) Ayni zamanda fazla olarak ithal edilen her miktar, ve lâzım olan munzam miktar için
yeni bir munzam tahmin icra edildiği halde, veya
(ii) İhracat memleketi Hükümetinin fikrine göre, ihracatı, insaniyetin menfa ti eri veya
hastaların tedavisi için katî surette lüzumlu olan istisnaî hallerde.
3 - Daimî merkezî komite, her sene, geçen seneye mahsus olmak üzere her memleket veya arazi
için bir liste hazırlayacak, içinde şunlar işar edilecektir:
a) Her bir « ecza » ya dair tahminleri;
b) istihlâk edilmiş her bir « ecza » nın miktarını;
c) îmal edilmiş her bir « ecza » nın miktarını;
d) Başka bir madde haline kalbolunmuş her bir drogue'un miktarını;
e) ithal edilmiş olan her bir « eczanın » miktarını;
f) İthal edilmiş olan her bir «ecza» nın miktarını;
g) İhraçları için ihracat müsaadeleri matlup olmaj'an müstahzaratın imalinde knllanrlmiş olan her bir « ecza » nın miktarını.
Yüksek Âkit taraflardan birinin, işbu mukavelenamede derpiş edilmiş mecburiyetietri ifa et
mekte kusur ettiği veya kusur etmiş olabildiği mezkûr listeden istintaç edilirse, komite Milletler
Cemiyeti umumî kâtibi vasıtasile ondan izahat talep etmek hakkına malik olacaktır; ve bu hu
susta Cenevre mukavelenamesinin 24 üncü maddesinin 2 ilâ 7 nci fıkralarında derpiş edilen, usul,
kabili tatbik olacaktır.
Komite, yukarıda mevzubahs olan listeyi ve, faydasız telâkki etmedikçe, evvelki fıkra muci
bince verilen veya talep olunan izahatın bir hulâsası ile beraber bu izahata veyahut izahat ta
leplerine müteallik olarak serdetmetk lüzumuna kail bulunduğu mülâhazatı mümkün olacak müs
taceliyetle neşredecektir.
Daimî merkezî komite, işbu mukavelename mucibince aldığı istatistikleri ve diğer haberleri
neşrederken, bu neşriyatta spekülatörlerin muamelelerini teshil edebilecek veya Yüksek Âkit
taraflardan herhangi birinin meşru ticaretine zarar getirebilecek mahiyette hiç bir kayit bulun
durmamağa itina edecektir.

FASIL VI.
İdarî ahkâm

Madde 15.
Yüksek Âkit taraflar, işbu mukavelename ahkâmının

arazilerinde meriyeti için

muktazi bil-
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Yüksek Âkit taraflar:
a) işbu mukavelename ahkâmını tatbik etmek;
b) Ecza ticaretini nizam ve nezaret altına almak ve murakabe etmek;
c) Toxicomanie' (zehirlenme iptilâsı) nın tevessüüne mâni olmak ve gayrimeşru ticarete
karşı gelmek için muktazi bilcümle tedbirleri ittihaz etmek, toxicomanie ye karşı mü
cadele teşkilâtı yapmak vazifesile mükellef hususî bir idareyi, eğer henüz tesis etme
mişlerse, te3İs eyleyeceklerdir.

Madde 16.
1) Yüksek Âkit tarafların her biri:
a) Eczaların her birinin imal veya başka bir maddeye kalbi için, veyahut diğer her hangi
bir gaye için her imalâtçının elinde bulunan iptidaî maddelerin ve işlenmiş eczaların
miktarları;
b) İstihsal edilen eczaların (yahut ta bu eczaları ihtiva eden müstahzarların) miktarı;
c) Bu suretle istihsal edilmiş olan eczalarla müstahzarların istimalleri sureti ve bilhassa
bunların fabrikadan çıkışlarında piyasaya tevzileri üzerinde şiddetli bir murakabe icra
edecektir.
«
2 - Yüksek Âkit taraflar her hangi bir fabrikatörün elinde piyasa şeraiti nazarı itibara alınarak,
teşebbüsün iktisadî islomesinin istilzam ettiği miktardan fazla iptidaî maddelerin terakümüne müsaade
etmeyeceklerdir. Her imalâtçının her hangi bir zamanda, elindeki iptidaî maddelerin miktarı, gelecek
altı aylık müddet zarfındaki imalât için lâzım olan miktarı geçmeyecektir, meğer ki Hükümet, tetkikat
yaptıktan sonra istisnaî ahvalin munzam miktarların toplanmasını icap ettirdiğini takdir etmiş bulu
na. Fakat, hiç bir halde, bu suretle birikecek olan miktarlar yekûnu, bir senelik iddiharatı
tecavüz
etmemelidir.

Madde 17.
Yüksek Âkit taraflardan her biri, arazisi üzerinde yerleşmiş olan her imalâtçıyı âtideki nokta
lar hakkında üç ayda bir rapor vermeğe mecbur tutacaktır:
a) imalâthanesine almış olduğu iptidaî maddelerle her eczanın miktarları; bir de bu
maddelerin her birile imal edilmiş olan, her ne cinsten olursa olsun, eczalar veya
sair her maddenin miktarı, imalâtçı bu suretle kendisi tarafından alınmış olan
iptidaî maddelerin miktarını haber verirken, bunların ihtiva ettikleri veya bun
lardan istihsal edilebilecek morfin, kokain, ( eegonine ) nisbetlerini bildirecektir.
Bu nisbetler, Hükümet tarafından tayin edilen metotlar ve Hükümetçe makbul
addedilecek şartlar dahilinde tayin edilecektir;
b) Üç aylık müddet zarfında kullanılmış olan gerek iptidaî maddelerin, gerek bu mad
deler vasıtasile imal edlimiş olan mahsullerin miktarları;
e) Üç aylık müddet sonunda stok olarak kalan miktarlar.
Yüksek Âkit taraflardan her biri, kendi arazisi üzerinde yerleşmiş olan toptancıları, her se
ne sonunda, her ecza için o sene zarfında ithal veya ihraç edilmiş olan ve ithal ve ihraç için müsaudenameye ihtiyacı bulunmayan müstahzarattan ihtiva ettiği eczanın miktarını bir raporla bildir
meğe mecbur tutacaktır.

Madde
Yüksek Âkit taraflardan her biri,

18.

gayrimeşru ticarette müsadere edeceği 1 inci gruptaki «ecza»
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«ecza» lara lüzum kalmadığı andan itibaren, gerek Hükümet tarafından ve gerek onun kontrolü
altında imha edilmesini, yahut uyuşturucu olmayan veya tıbbî veya ilmî istimale tahsis edilen mad
delere tahvil ettirilmesini taahhüt ederler. Her halde, diacetylmorphine imha veya başka mad
deye kalbedileeektir.

Madde 19.
Yüksek Âkit taraflar, her hangi bir «ecza» veya bu «ecza» yi ihtiva eden müstahzaratın satı
lığa çıkarddığı etiketlerin bunların yüzde nisbetlei'iııi bildirmesi mecburî tutulacaktır. Bu etiketler
«ecza» ve müstahzaratın ismini de millî kanunlarca derpiş edilen şekilde göstereceklerdir.

FASIL VIT.
Umumî ahkâm

Madde 20.
Bu mukavelenamenin meriyete girdiği esnada ara/isinin biri üzerinde her hangi bir «ceza»
imal veya tahvil edilen veya o sırada veyahut bilâhare bu imal veya tahvilin arazisi üzerinde
icrasına ruhsat vermek tasavvurunda bulunan her Yüksek Âkit taraf, Milletler Cemiyeti umumî
kâtibine bir ihbariye göndererek, imal veya tahvilin yalnız dahilî ihtiyacatı temine mi, yoksa
ayni zamanda ihraeatada mı. matuf bulunduğunu, bu imal veya tahvilin ne zaman başlayacağını
bildirecek; ve, ayni zamanda, imal veya tahvil olunacak «ecza.» ların ve ruhsat alan eşhas ile
ticarethanelerin isimlerini tasrih edecektir.
2 - Arazisi üzerinde « ecza » 1 ardan her hangi birinin imal veya tahvili tatil edildiği takdirde,
Yüksek Âkit taraf bu husus için umumî kâtibe bir tebliğname göndererek, bu imal veya tahvilin
tatil edildiği veya edileceği mahal ve tarihi bildirecek, ve kastolunan « ecza » yi alâkadar şa
hıslarla müesseselerin isim ve adresini tasrih edecektir.
3 - i ve 2 nci fıkralara tevfikan verilen malûmat, umumî kâtip tarafından Yüksek Akit taraf
lara tebliğ edilecektir.

Madde 21.
Yüksek Âkit taraflar. Milletler Cemiyeti umumî kâtibi vasıtasile, bu mukavelenameyi müessir
kılmak zımnında neşredilen kanun ve nizamnameleri birbirlerine tebliğ edecekler ve mezkûr
umumî kâtibe, afyon ve diğer muzır « ecza » 1ar t i o r e t i istişarî komitesinin tesbit etmiş olduğu bir
formüler'e tevfikan, kendi arazileri üzerinde bu mukavelenin tatbikma dair senelik bir rapor ve
receklerdir.

Madde 22.
Yüksek Âkit taraflar, Daimî merkezî komitesine verecekleri senelik istatistiklerde imalâtçılar ve
toptancılar t arafından müstahzarat imali için kullanılan, dahilî istihlâke veya ihracata yarayan,
ihracı için müsaadenameye ihtiyaç olmayan her « ecza » nın miktarını göstereceklerdir.
Yüksek Âkit taraflar, istatistiklerinde, ayni zamanda, 17 nci maddeye tevfikan imalâtçılar tara
fından tesbit olunmuş cetvellerin bir hulâsasını bulunduracaklardır.

- 5 3 Madde 23.
Yüksek Âkit taraflar, keşfetmiş oldukları, ve gerek bulunan « ecza » ların miktarı gerekse bu
keşfin gayrimeşru « ecza » ticaretini temin eden membalar hakkında veya bu ticareti yapanların
kullandıkları metot üzerinde malûmat verebilecek mahiyette olması noktasından ehemmiyet arzedebilecek olan her gayrimeşru ticaret vakasını, Milletler Cemiyeti umumî kâtibi vasıtasile, mümkün
olduğu kadar kısa bir mühlet zarfında birbirlerine ihbar edeceklerdir. Bu ihbarat, mümkün olduğu
kadar, şunları gösterecektir:
a) Mevzubahs «ecza» ların miktar ve cinsini;
b) « E c z a » ların menşeini, markalarla etiketlerini;
c) «ecza» ların gayrimeşru ticarete geçirildiği geçit noktalarını;
d) «Ecza» ların gönderildiği yer, gönderenlerin nakliye ajanlarının veya komusyonculaların isim ve adresleri, kullanılan emanet depozitosu metotları, ve malûm olduğu tak
dirde mürselüiley hlerin adreslerini ;
e) Kaçakçılar tarafından kullanılan metotlar ve takip edilen yollar ve nakliyata vâsıl
oldukları muhtemel vapurların isimlerini;
f) Cürümde methaldar olanlar bilhassa bunların müsaadenameye veya berata malik bu
lunmuş olanları hakkında Hükümetlerce alınan tedbirler ve tatbik olunan müeyyi
deleri ;
g) Gayrimeşru ticaretin kaldırılmasına yardım edecek diğer bütün malûmatı.

Madde 24.
19.12 tarihli La Haye ve 1925 tarihli Cenevre mukavelenamelerinden hiç olmazsa birile bağlı
bulunan Yüksek Âkit taraflar arasındaki münasebetlerde, işbu mukavelename, mezkûr mukavelenamele
ri itmam edecektir.
r

Madde 2».

Yüksek Âkit taraflar arasında bu mukavelenamenin tefsir veya tatbikimi dair her hangi bir ih
tilâf zuhur eder de diplomasi yolile memnuniyet ba'ış bir surette refedüennezse, bu ihtilâf, Akitler ara
sında cari olan beynelmilel ihtilâfların halline da İra likama tevfikan tesviye edilecektir.
İhtilâf halinde bulunan taraflar aralarında böyle ahkâm mevcut olmadığı takdirde, ihtilâfı tahkimi
veya adlî usullere tâbi tutacaktır. Diğer bir mahkeme intihabı hususunda mutabakat hâsıl olmadığı
takdirde, taraflar ihtilâflarını Beynelmilel Adalet Divanı statüsüne mütedair 16 kânunuevvel 1920
protokolüne dahil işler, birinin talebi üzerine, mezkûr divana, ve mezkûr protokola dahil değil
lerse, beynelmilel ihtilâfların muslihane halline dair olan 18 teşrinievvel 1907 tarihli Da Haye mu
kavelenamesine tevfikan teşkil edilecek bir hakem mahkemesine tevdi edeceklerdir.

Madde 26.
Her Yüksek Âkit taraf imza, tasdik veya iltihak sırasında, bu mukaveleyi kabul etmekle müstem
lekelerinin ve mahmiyelerinin, deniz aşırı arazisinin veya hâkimiyeti yahut mandası altına vaze
dilmiş arazisinin umumî heyeti veya bir kısmı için uhdesine hiç. bir mecburiyet almadığını beyan ede
bilir; ve bu mukavele işbu beyanda zikrolunan araziye tatbik edilemeyecektir.
Her Yüksek Âkit taraf, bilâhare, her ne zaman olursa olsun, Milletler Cemiyeti Umumî kâtibine,
işbu mukavelenamenin şu geçen fıkra mucibince bir beyana mevzu teşkil etmiş olan arazinin umu
mî heyetine veya bir kısmına tatbikini arzu ettiğini ihbar edebilir; ve bu mukavelename, mukavele
nameyi tasdik veya ona iltihak etmiş olan her memleket için vaki olduğu gibi, bu ihbar da tasrih edi
len bütün araziye tatbik olunacaktır.

-54Yüksek Âkit t a r a f l a r d a n her biri, 3 2nci maddede tasrih edilen beş senelik müddetin hitamından
sonra, her ne zaman olursa olsun işbu mukavelenamenin müstemlekelerinin, malımiyelerinin,
deniz
aşırı arazisinin, veya kendi hâkimiyeti veya mandası altına vazedilmiş arazisinin u m u m î heyetine
veya bir kısmına tatbikini nihayet bulmasını arzu ettiğini beyan edebilir; ve 32 ııci m a d d e ah
kâmına tevfikan yapılmış bir fesih mevzubahs imiş gibi, işbu mukavelenamenin mezkûr beyannamede
zikredilmiş olan araziye tatbiki nihayet bulacakUr.
Umumî k â t i p , bu m a d d e mucibince alacağı b ü t ü n b e y a n n a m e veya ihbariyeleri, bütün Millet
ler Cemiyeti azalarına ve 27 nci m a d d e d e m e z k û r aza olamayan Devletlere tebliğ edecektir.

Madde 27.
Fransızca ve İngilizce metinleri ayni z a m a n d a muteber olacak olan işbu mukavelename, bu
günün tarihini t a ş ı y a c a k ; ve 31 kânunuevvel 1931 tarihine kadar, her Milletler
Cemiyeti azasının
ve aza olmayıpta işbu mukavelenameyi tanzim eden konferansta kendisini temsil ettirmiş olan
veya Milletler Cemiyeti meclisinin imza için bu m u k a v e l e n a m e n i n suretini göndermiş olduğu her
Devletin imzasına arzolunacaktır.

Madde 28.
İşbu mukavelename, tasdik edilecektir. Tasdiknameler, Milletler Cemiyeti umumî kâtibine tevdi
edilecek ve m ü ş a r i l e y h t e t a s d i k n a m e l e r i n tevdi edildiğini cemiyetin bütün azaları ile geçen
m a d d e d e isimleri m u s a r r a h , aza olmayan Devletlere tebliğ edecektir.

Madde 2(J.
1 k â n u n u s a n i 1932 den itibaren Millet ler Cemiyet inin her azası, 27 ııci maddede m u s a r r a h , aza
olmayan her Devleıt işbu mukaveleye iltihak edebilecektir.
lltihakname, Milletler Cemiyeti umumî kâtipliğine tevdi edilecektir. Müşarileyh te iltihaknamelerin tevdi edildiğini cemiyetin b ü t ü n azalarına ve zikri geçen maddede musarrah,
aza olmayan
Devletleri' tebliğ edecektir.

Madde :10.
işbu mukavelenameye, Milletler Cemiyeti azalarından veya aza olmayanlardan
zirdeki Devlet
lerden d ö r d ü de dahil olduğu halde 25 inin tasdik veya iltihaknameleri "Milletler Cemiyeti umumî
kâtipliğince alındıktan doksan gün sonra işbu mukavelename meriyete girecektir:
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, F r a n s a , B ü y ü k Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rat lığı, J a p o n y a , Felemenk, İsviçre ve Türkiye.
B u n u n l a beraber, 2 ilâ 5 inci maddelerden gayri ahkâm, 2 ilâ 5 inci maddelere tevfikan tahsi
satı tevdi olunacak olan birinci senenin 1 kânunusanide tatbik olunacaklardır.

Madde

•'>/.

İşbu mukavelenamenin
meriyete girmesi t a r i h i n d e n sonra tevdi edilecek iltihaknameler veya
tasdiknameler,
Milletler Cemiyeti u m u m î k â t i b i t a r a f ı n d a n kabulleri g ü n ü n d e n itibaren d o k s a n
günlük bir mühletin inkızasında, tesiri haiz olacaklardır.

_55Madde 32.
işbu mukavelename, meriyete girmesinden itibaren beş senelik bir mühletin inkizasmda, Mil
letler Cemiyeti Umumî kâtibi nezdine tevdi edilecek tahrirî bir vesika ile mefsuh ilân edilebilecektir.
İşbu vesika umumî kâtip tarafından her hangi bir senenin 1 temmuzunda veya bu tarihten evvel alı
nırsa
anı takip eden senenin
1 kânunusanide tesirini gösterecek, 1 temmuzdan sonra alınmış
ise, takip edecek senenin 1 temmuzunda veyahut bu tarihten evvel alınmış gibi tesirini gösterecek
tir. Her fesih keyfiyeti, Milletler Cemiyeti azalarından veyahut aza almayan devletlerden hangisi
nin namına tevdi edilmişse, ancak onun için tesir icra edecektir.
Umumî kâtip Milletler Cemiyeti azalarının hepsini ve 27 nci maddede mezkûr aza olmayan Dev
letleri böylece alınan fesih keyfiyetinden haberdar edecektir.
Ayni zamanda veya müteakip surette yapılan mefsuhiyet ilânlarına binaen işbu mukavelename ile
bağlanmış olan Milletler Cemiyeti azalarının veya aza olmayan Devletlerin adedi 25 ten daha aşağı
düşerse, mukavelename, işbu maddenin ahkâmına tevfikan, mefsuhiyet ilânlarının sonuncusunun
tesirini göstereceği tarihten itibaren meriyetten sakıt olacaktır.

Madde 33.
İşbu mukavelenamenin yeniden rüyeti hakkında yapılacak talep, Milletler Cemiyeti Umumî kâ
tibine hitap edilecek bir ihbarname ile, mukavele ile bağlı her Milletler Cemiyeti azası veya aza
olmayan Devlet tarafından, her ne vakit olursa olsun, ifade edilebilecektir. İşbu ihbar, böylece
bağlı olan diğer bütün Milletler Cemiyeti azalarile aza olmayan Devletlere umumî kâtip tarafın
dan tebliğ edilecektir. İhbar, Yüksek Âkit tarafların en az üçü tarafından iltizam edilirse, işbu
Âkit taraflar mukavelenamenin yeniden rüyeti maksadile bir konferans halinde toplanmağı teahhüt etmektedirler.

Madde 34,
İşbu mukavelename, meriyete girdiği gün, Milletler Cemiyeti umumî kâtibi tarafından tescil edi
lecektir.
Bunu tasdikan, yukarıda anılan murahhaslar işbu mukavelenameyi imzalamışlardır.
Cenevre'de on üç temmuz bin dokuz yüz otuz birde, tek nüsha olarak yapılmıştır, işbu nüsha
Milletler Cemiyeti kâtipliği evrak dairesine vazedilmiş olup, aslına mutabık musaddak suretleri,
bütün Milletler Cemiyeti azalarile 27 nci maddede mezkûr aza olmayan Devletlere tevdi edile
cektir.
Almanya
Ureiherr von Kheinbaben
Dr. Kah 1 er
Amerika birleşik Devletleri
John K. Caldwell
Harry J. Ansliger
Walter Lewis Treadway
Sanborn Young
1 - Afyon, koka yaprakları ve bunların bütün müştakkatı ile
terkibi müstahsalât hakkında dahilî bir murakabenin ifası ve
da bulunan arazide bunların ithalât ve ihracatının murakabesi
ka Birleşik Devletleri işbu mukavelenamedeki ahkâmdan daha
tatbik etmek hakkını muhafaza eder.

bunlara mümasil
hakimiyeti altın
zımnında Ameri
şiddetli tedbirler

-562 - Amerika Birleşik Devletleri, ham afyonun, koka yapraklarile bunların
müştakkatının ve bunlara mümasil terkibi müstahsalâtın, arazisinden transit
olarak geçtiği esnada kontrolünü icra maksadile bir takım tedbirleri tatbik
etmek hakkını muhafaza etmektedir. İşbu tedbirler mucibince, bir transit ruh
satının itası, mürselünileylı memleket tarafından verilen ithalât ruhsatnamesi
nin ibrazına mütevakkıf olabilir.
3 - Amerika Birleşik Devletleri, Afyon daimî merkezi komitesine İthalât ve ihra
cat istatistiklerini, işbu istatistiklerin ait oldukları üç, aylık devrenin sonundan
itibaren geçecek 60 günlük bir mühletten evvel, göndermek taahhüdünü almak
imkânını görmemektedirler.
4 - Amerika Birleşik Devletleri, Devletin ihtiyaçları için satın alınan veya ithal
edilen uyuşturucu maddelerin miktarını ayrı ayrı göstermeği taahhüt etmek im
kânım görmemektedir.
5 - Amerika Birleşik Devletleri murahhaslarının uyuşturucu maddelerin tevzii
ni tanzim ve imalini tahdit eden mukavelenameyi bu gün Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti namına imza etmiş olmaları keyfiyeti Amerika Birleşik
Devletleri Hükümetinin bir memleketin Hükümeti olarak mukavelenameyi imza
veya onu kabul eden bir rejim ve varlığı eğer bu rejim ve varlık o memleketin
Hükümeti olarak Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından kabul edilmemişse bunu tasdik etmiş manasında alınmaması lâzımgeldiğini katı olarak be
yan ederler.
6 - Bundan maada Amerika Birleşik Devletleri, murahhasları beyan ederler ki,
Amerika Birleşik Devletlerinin bu gün imza edilen uyuşturucu maddelerin tev
ziini tanzim ve imalini tahdit eden mukavelenameye iştiraki; Amerika Birleşik
Devletleri Hükümetinin kendi Hükümetini teşkil eder gibi kabul etmediği bir
varlık veya rejim tarafından temsil edilen .bir memlekete; karşı, bu memleket
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından tanınmış bir Hükümete malik
olmadıkça hiç. bir ahdî vecibeyi tazammun etmez.
Arjantin Cumhuriyeti:
Kabule talikan.
Fernando Perez.
Avusturya
E. Pflügl
Dr. Bruno Schultz
Belçika
Dr. F . de Myttenaere
Bolivya
M. Cuellar
Brezilya
Raul de Rio Braneo
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda ve:
Britanya İmparatorluğunun Milletler Cemiyetine ayrıca aza olmayan tekmil aksa.mı
Malcolm Delevingne
Kanada
C. H. L. Sharmat>
W. A. Riddell
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R; P. P'aranjpye
Şili
Enriqüe j-, ftajarcta V.
Kosta -- lUka
Viriatö Fıgueredo Lora
Küba
(lı de Bİanck
Dr, B. Primelles
Danimarka
Gustav Rasmussen
Dantzig Serbest Şehri
F. Sokal
Dominieaine Cumhuriyeti
Ch. Acekermann
Mısır
T. W. Russell
tspanya
Julio Casares
Habeşistan
Ote Lagardc Due d'Entotto
Fransa

f
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G. Bourgois
Fransa Hükümeti kolonilei'i, protektoraları ve kendi idaresinde 'bulunan manda
altındaki memleketlere ait 13 üncü maddede derpiş edilen üç aylık istatistiklerin
katî olarak tayin edilen mühlet zarfında muntazaman irsali imkânına dair bütün
ihtirazî kayitlerini yapar.
Yunanistan
R. Raphael
Guatamala
Luis Martinez Mont.
Hicaz, Necit ve mülhakatı
Hafız Wahba
İtalya

'
Cavazzoni Stefano

Japonya
S. Sawada
S. Ohdacht
Liberya

'•
Dr. A. Sottile
Liberya Cumhuriyeti senatosu tarafından tasdik edilmek kaydi ihtirazisile,

-58Litvanya.
Zaunius.
Lüksemburg
Ch. O. Vermaire
Meksika
S. Martinez de Alva
Monako
C. Hentsch.
Panama
Dr. Ernesto Hoffmann.
Paraguay
R. V. Caballero de Bedoya
Felemenk
V. Wettum
iran
A. Sepahbody
Lehistan
Chodzko
Portekiz
Augusto de Vasconcellos
A. M. Ferraz de Andrade
Romanya
C. Antoniade
Sen Maren
Ferri Charles Emile
Siyam
Damras
Zehirlenme iptilâsını tevlit eden eczalar hakkındaki Siyam kanunu Cenevre
mukavelenamesinden ve işbu mukavelenameden bazı hususatta daha ileri gitti
ğinden hükümetin mevcut kanunun tatbiki hakkını muhafaza eder.
İsvee
K. T. Westman.
İsviçre
Paul Dinichert.
Dr. H. Carriere.
Çekoslovakya
Zd. Fierlinger.
Uruguay
Alfredo de Castro.
Venezüella
Ad referendunı
L. G. Chacin İtriago.
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Cenevre, 13 temmuz

1931

I - Uyuşturucu maddelerin imalâtını tahdit ve tevziini tanzim eden mukavelenameyi bu gün imza
ederken bu hususta usulüne tevfikan salâhiyettar zirde vaziülimza murahhaslar, mütekabil Hükü
metleri namına, atideki hususa t iyin mutabık kaldıklarını beyan ederler.
Eğer, 13 temmuz 1933 tarihinde mezkûr mukavelename, 30 uncu maddesi ahkâmına tevfikan
meriyete »'irmemiş ise, Milletler Cemiyeti umumî kâtibi, vaziyeti Milletler Cemiyetine arzedecektir.
işbu meclis te gerek bütün Milletler Cemiyeti azalarından ve namlarına mukavelename imza
edilmiş veya tasdiknameler veyahut iltihakuameler tevdi edilmiş olan aza olmayan Devletlerden
mürekkep bir konferansı, vaziyeti tetkik iyin toplayabilecek, gerek lüzumlu addettiği tedbirleri
alabilecektir. Milletler Cemiyeti azası olan her Hükümet veya Milletler Cemiyetine aza olmayıpta mukavelenameyi imza veya ana iltihak eden her Devlet, bu suretle davet edilecek bütün
konferanslarda kendisini temsil ettirmeyi teahhüt eyler.
II - Japon Hükümeti, yüksek Âkit taraflar tarafından kabul edilen atideki ihtirazı kaydi dermeyan etmiştir:
Formse taki Hükümet fabrikasında çekilmeğe mahsus afyon imali esnasında istihsal edilen
ve bu vilâyet tarafından stok olarak tutulan ham morfin, işbu mukavelenamede derpiş
edilen tahdit tedbirlerine tâbi olmıyaeaktır.
İşbu mukavelename ahkâmına tevfikan, mezkûr ham morfin stoklarından Japon Hükümeti
tarafından verilmiş bir müsaadenameye malik olan fabrikalarda tasfiye edilmiş morfin
imali için yalnız iktiza eden miktar arasıra alınacaktır.
"Bunu tasdikan zirde vaziülimza olanlar,

imzalarını işbu protokolün altına vazetmişlerdir.

Cenevre'de on üç temmuz bin dokuz yüz otuz birde, Milletler Cemiyeti umumî kâtipliği mahzeni
evrakına tevdi edilmek üzere bir nüsha olarak yapılmıştır. Musaddak nüshası, tekmil Milletler Cemiyeti
azalarına ve aza olmayı}) ta konferansta temsil edilen tekmil Devletlere tevdi edilecektir.
Almanya
Freiherr von Kheinbaben
Dr. Kailler
Birleşik Amerika Devletleri
John K. Caldwell
Harry J. Anslinger
AValter Lewis Treadway
Sanborn Young
A r j ant in Cumhuriyeti
Kabule talikan
Pernando Perez
Avusturya
Dr. E. Pflügl
Bruno Schultz
Belçika
Dr. K\ de Myttenaere
Bolivya

M. Cuellar
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Brezilya
Raul do Rio Branco
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda ve:
Milletler Cemiyetine ayrıca aza olmayan bütün İngiltere İmparatorluğunun bütün aksamı
Malcolnı Delevingn e
Kanada
C. H. L. Sharnıan
W. A. Riddeil
Hindistan
II. J\ Baranjpye
Şili
Enrique J. (lajardo V.
Kosta - Rika
Viriato Figueredo Lora
Küba

^
C4. de Blanck
Dr. B. Primelles.

Danimarka
(lüstav Rasmussen
Dantzie Serbest şehri
F. Sokal
1 )ominik Cumhuriyeti
Ch. Aekermann
Mısır
T. W. Russell.
ispanya
-F ıılıo Casares
Habeşistan
Cte. Lagarde duc d'Entotto.
Fransa
(i. Bourgois
Yunanistan
R. Raphael
Guatemala
Lııis Martinez Mont
Hicaz Necit ve tevabi i
Hafız Wahba
İtalya
Cavazzoni Stei'ano

-61»Tapon ya
S. Sawada
S. Ohdachi
Lituanya
»T. Sakalauskas
Lüksembıırg
Oh. (T. Vermairc
Meksika
S. Martinez de Alva
Monako
O. Hentsch
Panama
Dr. Erncsto Hoffmann.
Paraguay
K. V. Oaballero de Bedova
Felemenk
V. Wottum.
İmzam, 12 temmuz 1931 sabalı celsesinde 22 inci maddenin ikinci fıkrası hakkın
da yaptığım kaydi ihtiraziyo bağlıdır.
İran
A. Sepahbody
Polonya
Ohocîzko
Portekiz
AugUsto de Vascoııellos
A. M. Ferraz de Andrade
Komauya
O. Antoniade
Sen Maren
Ferri Charles Kmile
Siyam
Damras
İsveç,
K. î. W es tm art
Uruguay
Alf'redo de Oastro
Venezüella
Kabule talikan
L. G. Ohacin îtriago
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Sıra M* 61
Tuz satışı ve tuz fiatları hakkındaki kanunun 4 üncü
maddesinin değiştirilmesine dair I/469 numaralı kanun
lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası

T. C.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
Sayı: 6/3166

26-XII-/ 932
I?. M. M. Yüksek Reislisine

1518 numaralı kanunun dördüncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ha7irlanaıı ve icra
vekilleri Heyetinin 19-XII-932 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim.
Başvekil
İsmet

1518 numat'alı kanunim 4 üncü maddesinin

tadili hakkında esbabı mucibe
•
Memleket dahilinde ihzar olunarak ecnebi memleketlere sevkedilmekte olan tuzlu balık, peynir
Ve zeytin gibi mevat için 1518 numaralı kanunun 4 üncü maddesile verilmekte olan 5 kuruş primin.
tahakkuk ve tediyesi hakkında kanunun metninde malın gittiği mahalden getirileceği yazılı şehadetnamenin mevrit gümrüklerinden istihsal ve o mahallin Türk konsolosluğunca tasdiki muamelesi
nin güçlüğünden dolayı ihracat tacirlerinden bir çoklarının teşebbüsleri müteessir olduğu vaki mü*
faeaat ve şikâyetlerden anlaşılmıştır. İşbu madde ile tuzlu ve salamuralı mevat üzerinde ihracatta
bulunan tüccarlarımızın teşviki gayesi istihdaf edilmiş iken muamelâtta duçarı müşkilât olmak yü
künden gayenin husule gelmemekte bulunması sebebile malın hini ihracında gümrük idaresine verile
cek ihracat beyannamesinin ve av vergileri idaresinden alınacak balık nakliye tezkeresinin musaddak suretlerinin ve malın tahmil olunduğu vapur veya şimendifer idaresinden alınacak vesikaların
inhisar idaresine ibrazında primin alâkadar tüccara derhal tesviyesini mümkün kılmak maksadıle
maddenin arzedilen şekilde tadili teklif edilmiştir. Prim verilmek için talep edilecek Vesikaların
mahiyeti^ işin icabına göre değişebileceğinden, bu vesikaların nelerden ibaret olacağını kanunun
nıetninde zikretmeyip nevilerin tayini salâhiyetini vekâlete bırakmak tarzı tercih edilmiştir.

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Gümrük ve în. Encümeni
Kurar No. 3
Esas No. 1/469

12 - /- 1933

Yüksek Reisliğe*
1518 numaralı kanunun 4 üncü maddesinin değiştirilmesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri
Heyetince 19 - XİI- -1932 tarihli toplanışta Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasile

_2_
esbabı mucibesinin gönderildiğine dair Yüksek Başvekâletin 26 - X I I -1932 tarih ve 6/3166 numa
ralı tezkeresi encümenimize havale buyurulmuş olduğundan Gümrük ve inhisarlar vekâleti müste
şarı bey hazır olduğu halde mütalea ve tetkik olundu:
Gümrük ve inhisarlar vekâletinin esbabı mucibesine ve alınan izahata nazaran memleket dahi
linde ihzar- olunarak ecnebi memleketlere gönderilmekte olan tuzlu balık, peynir ve zeytin gibi
maddeler için 1518 numaralı kanunun 4 üncü maddesile verilmekte olan beş kuruş primin tahak
kuk ve tediyesi hakkında kanunun metninde malın gittiği mahalden getirileceği yazılı şehadetnemenin nıovrit gümrüklerinden istihsal ve o mahallin Türk konsolosluğundan tasdiki muamelesi bu
gibi maddeleri ihraç, ile meşgul olan tüccarlarımızın bir çok müşkülâta maruz kalmalarına ve bu
maddelerin ihracını teşvik eden kanun maksadmırı bu müşkülât yüzünden fevt olmasına sebep ol
duğu anlaşılmıştır. Zikredilen maddedeki maksadı temin için bu tuzlu mevaddm harice çıktığını
tahakkuk ettirecek evrakın vekâletçe tesbit edilecek şekilde gümrüklerden geçerken dahildeki nakil
ve sevk vasıtalarından alrnmak suretile kolayca ibrazı usulünü ikame eden tadil teklifi esas itibarile
encümen im izce muvafık görülmüş ve yalnız ihracı tahakkuk ettirecek vesikaların mahiyeti ihraç va
sıtalarına göre değişebileceğinden bu vesika şekillerinin kanunda yazılmıyarak nevilerinin tayini salâhiyettar vekâlete bırakılmak tarzı daha vazih bir surette ifade edilmiş ve bazı kolime tadilâtile
fıkraların yerleri değiştirilerek tanzim kılman kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine arzolunmak
üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır.
Gümrük ve in. E. Rs.
Çorum
temet
Aza
Cebelibereket
İbrahim

M. M.
Ordu
A. Şevket

Aza
Cebelibereket
II. Basri
*

Kâ.

Aaz
Kırşehir
Serdar

Aza
Trabzon
Daniş

Aza
Bursa
Rüştü

Aaz
Aydın
Fuat

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN
TADİLİ

1518 numaralı kanunun 4 üncü maddesinin
tadili hakkında kanun lâyihası
MADDE 1 — 1518 numaralı kanunun 4 üncü
maddesi aşağıda yazılı veçhile tadil edilmiştir:
(Memleket dahilinde hazırlanıp ta tuzlu ve
salamura halinde ecnebd memleketlere ihraç olunan
balık, peynir ve zeytine sarfedildiği tahakkuk ede
cek tuzların beher kilosu için, Gümrük ve inhisar
lar vekâleti tarafından tayin edilecek vesaikin ib
razında, beş kuruş prim olarak sahiplerine reddolunur. İşbu mevaddm ihtiva eylediği tuz miktarı
Maliye ve İktisat vekâletlerince tesbit edilecek nisbetlere göre tayin edilir.

1518 numaralı kanunun 4 üncü maddesinin
hakkında kanun

tadili

MADDE 1 — 1518 numaralı kanunun 4 üncü
maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir:
Memleket içinde hazırlanıp ta tuzlu ve sala
mura halinde ecnebi memleketlere ihraç olunan ba
lık, peynir ve zeytine sarfedilen tuzların beher
kilosu için beş kuruş prim olarak sahiplerine veri
lir. İşbu maddelerde bulunan tuzun miktarı Güm
rük ve inhisarlar ve İktisat vekâletlerince tesbit
edilecek nisbetlere göre tayin edilir.
Bu tuzluların gümrüklerden harice geçtiğini
tesbit edecek evrakın şekli Gümrük ve inhisarlar
vekâletince yapılır.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
berdir,
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Gümrük ve
MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Gümrük
inhisarlar vekili memurdur.
ve inhisarlar vekili memurdur.
19-XII-1932
Bş. V.
İsmet
Da. V.
Ş. Kaya

Ad. V.
Yusuf Kemal
Ha. V.
Dr. T. Rüştü

Mf. V.
Dr. Reşit Galip
S. t M. V.
Dr. Refik

Na. V.
Hilmi
G. 1. V.
Ali Rana

M. M. V.
Zekâi
Mal. V.
M. Abdülhalik
İk. V.
M. Celâl
Zr. V.
Muhlis

V

w

Sıra No 6 5
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü
1932 senesi bütçesinde 25 000 liralık münakale yapılması
hakkında 1/490 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe
encümeni mazbatası

T. C.
Başvekâlet
Muamelât müdürlüğü
Sayı: 6/106

9 - / - 1933

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü 1932 yılı bütçesinin bazı fasdlan
arasında münakale yapılması hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin
5 - 1 - 1 9 3 3 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte takdim olunmuştur.
Lâzımgelen işin yapılarak sonunun bildirilmesine müsaade buyurulmasını dilerim efendim.
Başvekil
ismet

Esbabı mucibe
Devlet demiryolları teşkilât ve tarifelerinin tensik ve ıslahı için celbedilecek İsviçreli mütehas
sısa 30 bin isviçre franklık bir tahsisatın verilmesi takarrür etmiş ve bu sebeple 1931 bütçemize
20 bin lira tahsisat konulmuştur; bulunan mütehassısın mazereti dolayısile gelemeyeceği bildi
rilmesi üzerine Amerikadan mütehassıs celbine tevessül edilmiş ve matlup şeraiti haiz olduğu an
laşılan Mister Şarl F. Belin tercihan celbi takarrür ettirilmiştir. Mütehassısın gelmesi için' dermeyan ettiği şartlar.
ilk üç aya münhasır olmak şartile kendisi ve maiyetinde getireceği bir kâtibi için maktuan
10775 dolar tahsisat ile kendisi ve kâtibi ve zevcesinin Vaşingtondan hareket ve Ankaraya muvasaletle tekrar Vaşingtona avdetlerine kadar her türlü seyahat, iskân ve iaşe masraflarının Hü
kümete ait olması ve verilecek tahsisatın her türlü vergi ve resimlerinden muafiyeti temin edil
mesi kayitlerinden ibaret bulunmaktadır.
icap eden tetkikatın üç ayda bitmemesi halinde temadi edecek ikametlerde beher ay için 2225
dolar tediyesi de meşrut bulunmaktadır. Bu mütehassısın mart 1933 te Ankarada bulunacak şekilde
celbi mukarrer bulunduğuna nazaran şeraitin ilk üç aydan sonrası için 1933 malî senesi bütçesi ile
salâhiyet ve tahsisat istenilecektir.
1932 malî senesi bütçesinde bu iş için vazolunan tahsisat 13 üncü fasıl yekûnunu teşkil eden
20 bin liradan ibarettir.
Halbuki bu para mütehassısın ilk üç ayı çin istediği maktu tahsisata bile kifayet etmemekte
dir. Bundan maada Vaşingtondan Ankaraya kadar olan yol masraflarile Ankarada iskân ve iaşe
masraflarının ve ayrıca bu tahsisata isabet eden kazanç, buhran ve muvazene vergilerinin de Hü
kümete ait olması icap etmektedir.
\ r apılan hesaba nazaran mütehassısa avans olarak tediye edilecek 10775 dolar kendisi, zevcesi ve

- 2 kâtibinin yol masraflarile Ankarada bulunacaklar» müddetçe iskân ve iaşe bedelleri ve Hükümetçe tediye edilecek vergiler için takriben 45 000 liraya ihtiyaç olduğundan mevcut tahsisata ilâveten da
ha 25 000 liranın 6/3 üncü işletme masrafları faslından naklen 13 üncü fasla ilâvesi muktazi görül
müş ve merbut kanun projesi bu esas dahilinde ihzar ve leffen takdim kılınmıştır.

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M. No. 55
Esas No. î/490

14 - 7 -1933

Yüksek Reisliğe
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1932 malî senesi bütçesinin bazı
fasılları arasında münakale yapılmasına adir Nafıa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyeti
nin 5 - 1 -1933 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı mucibesinin gönderildiğine dair Başvekâletin 9 - 1 -1933 tarih ve 6/106 numaralı tezkeresi encümenimize
havale buyurulmuş olduğundan Nafıa vekili beyin huzurile tetkik ve mütalea olundu:
Devlet demiryollarının işletme teşkilât ve tarifelerini tensik ve İslah etmek üzere hükmü 1932 malî
senesi zarfıada dahi cari olan 1931 bütçe kanununun 13 üncü maddesi mucibince getirilecek ecnebi
mütehassısı için bütçeye konulan tahsisata, esbabı mucibede izah olunan sebepler dolayısile, bu
lâyiha ile naklen ilâvesi istenilen tahsisat eneümenimizce kabul olunmuştur. Yazılış tarzı değiştiril
mek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur.
Reis
Gümüşane
II. Fehmi
Kayseri
A. Hilmi

Rs. V.
Konya
K. Hüsnü
Niğde
Faik

M. M.
Konya
K. Zaim

Kâ.
Tokat
Süreyya

Sivas
M. Remzi

Bursa
Dr. Galip

Çorum
Mustafa

Erzurum
Âsim

İsparta
Mükerrem

- 3 HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE

ENCÜMENİNİN TADİLİ

Devlet demiryolları ve Umanları işletme umum Devlet demiruollan
ve limanlan işletme
umum
müdürlüğü 1932 malî senesi bütçesinin bazı fasıl ve müdürlüğünün 10H:) medî senesi bütçesinde müna
kale ı/apılmeısı hakkidda kanun lâijihası
maddeleri arasında münakale icrası hakkında
kanun lâijihası
MADDE 1 — Devlet demiryolları ve limanları
MADDE i — Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1932 malî senesi büt
işletme umum müdürlüğünün 932 malî senesi büt çesine merbut (A) işaretli cetvelde 6 ncı faslın
çesinin 6/3 üncü işletme masrafları faslından yir 3 üncü maddesinden 25 000 lira tenzil edilerek
mi beş bin liranın 13 üncü ecnebi mütehassısı fas 13 üncü ( ecnebi mütehassısı ) faslına naklolunlına münakalesi icra edilmiştir.
muştur.
MADDE 2
berdir.

Bu kanun nesri tarihinden mııte-

MADDE 2
berdir.

Bu kanun nesri tarihinden mute-

MADDEI 3 — Bu kanunun icrasına Maliye ve
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Ma
liye ve Nafıa vekilleri memurdur.
Nafıa vekilleri memurdur.
5 - L - 933

Ad. V.
M. M. V.
Yusuf Kemal
Zckâi
Ha. V.
Ma. V.
Dr. T. Rüştü
M. Abdülhalik
Na. V.
îk. V.
Mf. V.
IIilmi
M.
Celâl
Dr. Reşit Galip
(A.
I
V.
Zr.
V.
S. 1. M. V.
Ali Rana
Muhlis
Dr. Refik
Bş. V.
İsmet
Da. V.
Ş. Kana

*
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Sıra No 6 4
1932 senesi muvazenei umumiye kanununun 14 üncü mad
desinin tefsiri hakkında 3/254 numaralı Başvekâlet tezkeresile Mîllî Hükümet bütçelerine ait hizmetler için yapılmış
olan tediyatın tasfiye ve mahsubu hakkında 1/481 numaralı
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

1932 senesi muvazenei umumiye kanununun 14 üncü maddesinin
numaralı Başvekâlet tezkeresi
T. C.
Başvekâlet
Muamelât müdürlüğü
Sayı: 6/3028

tefsiri hakkında 3/254

17 - XII

- 1932

B. M. M. Yüksek Reisliğine
1932 malî senesi bütçe kanununun 14 üncü maddesinin tefsiri hakkında Maliye vekâletinden ya
zılan 1 3 - X I I - 1 9 3 2 tarih ve 173 saydı tezkere sureti Yüksek Reisliklerine sunulmuştur.
îşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini dilerim efendim.
Başvekil
İsmet

Maliye vekilliğinin 13 - X I I -1932 tarih ve 173 saydı tezkeresi suretidir
1932 malî senesi bütçe kanununun 14 üncü maddesinde ( 1336 senesinden itibaren 1930 malî se
nesi nihayetine kadar avans suretile tesviye edilip mahsubu icra edilemeyen sarfiyatın, taallûk ettiği
sene bütçelerinin yekûnu umumilerinde tahsisat bakiyesi bulunmak şartile Maliye bütçesinde nâ
zım masraflar faslında (eski seneler mahsubatı) unvanı altında açılacak bir maddeden mahsup olu
nur. 1931 malî senesi nihayetine kadar irat ve masraf mahiyetinde olan sarfiyat dahi bakıyei tahsisat
aranılmaksızın ayni tertibe masraf ve mukabili nâzım varidat hesabında « eski seneler varidat
mahsubatı » namile açılacak bir maddeye irat kaydolunur ) diye yazılıdır.
Bu madde ile istihdaf edilen gaye, Hazineden ve mal sandık! arından tesviye edilip te tertibinde
tahsisatı bulunmamak veya bulunduğu halde her nasılsa muhasebei umumiye kanunile muayyen müddet
zarfında bütçeye mahsup yapılamamak neticesi olarak eşhas zimeminde sarfiyatı muvakkate hesapla
rında veya banka hesabı carilerinde .kayitli olup ta bütçeye mal edilemeyen tediyatın malî kayitlerdeki karışıklığı bertaraf etmek, bir çoğu mücadele senelerinde ve bir kısmı teşkilât bidayetlerinde ya
pılan muameleleri tasfiye etmektir.
Mezkûr maddenin birinci fıkrasında (ve avans suretile tesviye edilip) kaydi arzolunan madde
ile tasfiyesi istihdaf olunan sarfiyatın muhasebei umumiye kanunu mucibince verilen avanslar mak
sut olabileceği Divanı muhasebatça mütalea edilmekte olup halbuki muhasebei umumiye kanunu
mucibince verilmiş avanslar, esasen taallûk ettiği tertiplerden tahsisatı mevkuf tutulacağına göre
kanunun kastı bu dar manaya matuf telâkkisi halinde maddenin alt tarafındaki bütçe yekûnu
umumilerinde tahsisat bakiyesi aranmak yolundaki kaydin yersiz ve lüzumsuz olduğu neticesine
varılmak lâzımgelir.

- 2 Diğer taraftan da 1932 bütçe kanununun 11 inci maddesile henüz tediye olunmayan borçların
bile tesviyesi hususunda hüküm konduğu nazarı itibara alınırsa malî -kayıt işlerinde kati ve umumî
bir tasfiyenin vazır kanunca derpiş edildiği aşikârdır. Binaenaleyh muhtelif senelerde her hangi
bir hesaptan tesviye edilen ve meselâ mukavele şartları mucibince tahakkuk eden ve hesabı carimi
ze masraf kaydolunan paralar veyahut vakf.il e kaza malsandıklarmca tesviye edilip vilâyet merkez
lerince maîısuı> muamelesi yapılmayarak eşhas zimemi hesabına alınan veya hesabı carilerde kalan
bilûmum masrafların nâzım varidat ve masraf hesaplarında yukarıda maruz 11 ve 14 üncü mad
deler hükümlerine tevfikan tasfiyesi icap edeceği nıütalea edilmekte olduğundan keyfiyetin tcfsiren
bir karara raptı hususunun Yüksek Meclise arzına müsaade buyurulmasını istirham eylerim efendini.
Malîye vekili
M. Abdülhalik

Mtllî Hükümet bütçelerine ait hizmetler için yapılmış olan tediyatın tasfiye
hakkında 1/481 numaralı kanun lâyihası
T. C.
Başvekâlet
Muamelât müdürlüğü
Sayı: 6/8

ve mahsubu

1 - l - 1933

T>. M. M. Yüksek Reisliğine
Milli Hükümet bütçelerine ait hizmetler için yapılmış tediyatın tasfiye ve mahsubu hakkında
Maliye vekilliğince hazırlanan ve. icra Vekilleri Heyetince 31 - XII - 1932 tarihinde Yüksek Meclise
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile sunulmuştur efendim,
Başvekil
İsmet

Esbabr mucibe lâyihası
1932 mali senesi bütçe kanununun 14 üncü maddesile 1330 malî senesinden 1930 mali senesi
nihayetine kadar avans suretile tesviye edilipte bütçeye mahsubu yapılmamış olan sarfiyatın mah
subu ve 11 inci maddesile de bütçesindeki tertibinde tahsisatı bulunmadığı halde yine bu zamana
ait ifa edilmiş olan hizmetlerin mukabillerinin ödenmesi esasının kabul edilmesile bütçeye teallûk
eden bu kabîl ilişiklerin umumî bir tasfiyesi kabul edilmiş bulunuyor.
14 üncü maddedeki avans tabirile ancak muhasebe! umumiye kanunu mucibimle verilmiş olan
avanslar katedilmiş olduğu ve 11 inci maddedeki tahsisat sız borçlar tabiri de yalnız tediye edilmemiş
olan bu nevi borçlara mautf okluğu mütaleasr varit olmakla beraber mahsup keyfiyetinin avans
lara kasrı veya tediye edilmemiş olan tahsisatsız borçların tediyesi kabul edildiği halde tediye
edilmiş olan ve fakat muhasebe! umumiye kanununun tayin ettiği müddet zarfında her hangi bir
sebeple bütçeye mahsup edilmemiş veya bankalarca, Hazine hesabı carilerine zimmet kaydedilip te
kezalik bütçeye maledilememiş bulunması gibi sebeplerle Devlet namına mühim miktardaki masraf
ların açıkta bırakılması bu umumî tasfiye ile kabili telif değildir.
Bu kabil sarfiyatın taallûk ettiği sene bütçelerinin yakûnü umumilerinde tahsisat bakiyesi bu
lunmak şart ile mahsubunun İcrasr zımnında bu kanun lâyihası tanzim kılınmıştır.

- 3 Maliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye encümeni
Karar No. 12
Kms No. 1/181

9*1-

um

Yüksek Reisliğe
Başvekâletin 1 - I - 1933 tarih ve 6/S numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim ve encümeni
mize havale buyurulan Millî Hükümet bütçelerine ait hizmetler için yapılmış tediyatın tasfiye ve
mahsubu hakkında kanun lâyihası Maliye vekâleti muhasebei umumiye müdürü Faik Bey huzurilet
müzakere ve tetkik edildi.
1932 malî senesi bütçe kanununun 14 üncü ma idesile tasfiyesi arzu edilen ilişikler arasında; tediye
edilmiş ve fakat muhasebei umumiye kanununun tayin ettiği müddet zarfında her hangi bir sebeple
bütçeye mahsup edilmemeiş veya bankalarca Hazine hesabı carilerine zimmet keydedilipte bütçeye mal
edilmemiş masrafların atakta kalmış olduğu anlaşılmıştır.
Encümenimiz, Millî Hükümetin geçmiş sene bü çelerine ait umumî bir tasfiyeyi tasvip ederek 1932
bütçe kanununun 14 üncü maddesinin tahrir tarzından doğan bu noksanın ikmalini temin eden
kanun lâyihasını aynen kabul etmiştir.
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı.
Maliye E. Reisi
Burdur
M. Şeref
Aza
İzmir
Kâmil

M. M.
Bayazıt
Aza
Ay dm
Adnan

Kâ.
İsparta
Kemal Turan

Aza
İstanbul
ilamdı M.

Aza
Diya.rbekir
Zülfü

Aza
Balıkesir
Pertev

Aza

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M. No. 56
Esas No. 1/481
3/254

14-1-1933

Yüksek Reisliğe
Millî Hükümet bütçelerine ait hizmetler için yapılmış tediyatın tasfiye ve mahsubu hakkmda
Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 31 - X I I -1932 tarihli içtimamda Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı mucibesinin gönderildiğine dair Başvekâ
letin 1-1-1933 tarih ve 6/8 numaralı tezkeresi Maliye encümeninin mazbatasile birlikte encüme
nimize tevdi kılınmakla Maliye vekâleti muhasebat umum müdürü Faik B.-y hazır nld"iir.; î.alde
tetkik ve mütalea edildi.
1932 malî sonesi muvazene! umumiye kanununun 14 üncü maddesile avanslar hakkında istih
daf olunan tasfiyenin Devlet hizmetleri için tediye cdilipte ya tertibinde tahsisatı bulunmamak
veya tertibi mahsus olmamak hasebile bütçeden mahsubu yapılnııyarak eşhas zimeminde, sarfiyatı
muvakkatedir veya banka hesabı carilerinde mukayyet ve muhasipler için ilişik sayılan sarfiyatın,
teallûk • ettikleri sene bütçelerinin yekûnu umumilerinde tahsisat bakiyesi bulunmak şartile nâzım
hesaplarda ve salifülârz 14 ünü madde ile kabul olunan esas dairesinde mahsupları yapılarak hem
Devlet kayitleriniu selâmeti, hem bu yüzden bir kısım muhasiplerin mağduriyetlerden vikayesi
düşünülerek teklif olunduğu anlaşılan bu lâyiha encümenimizce de esas itibarile kabul edilmiş ve
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muamelenin tavzihi maksadile maddeye bir kelime ilâve olunmuştur. Bu münasebetle bu mevzu
üzerinde tevakkuf eden encümenimiz, muhasiplerin bir mahalden diğer bir yere tahvili hasebile
haleflerinin, seleflere ait evrakı müsbiteleri hıfz ve Divanı muhasebata ibrazmdaki kayitsizlikleri,
seneler geçtikten sonra hesapların tetkiki neticesinde nakiller dolayısile veya dosya tertibatı noksa
nı veya her hangi bir arizî sebeple ziyaa uğramış evrakı müsbitenin ibraz edilememesi yüzünden
tazmin ile mahkûm tutulmaları adalet prensiplerile telif edilemiycceğinden Devlet namına ifa edil
diği tevsik edilecek hizmet bedellerinden muhasiplerin tebriyeleri için eşhas zimemi ve sair hesap
larda daha umumî bir tasfiye yapılması lüzumuna kani olmuştur.
Gerek bütçe kanununun 14 üncü maddesi ve gerek bu kanun ile istihdaf olunan tasfiye muamele
sini müteakip encümenimizin temas ettiği hesapların tasfiyesi için de en yakın bir zamanda Yüksek
Meclise bir lâyiha takdim edileceği ifade edilmiş olduğunu kayit ile iktifa ederek lâyihayı bu ka
nunun tedvini münasebetile hakkında ayrıca bir karar ittihazına lüzum kalmamış olan Başvekâletin
17 - XII - .1932 tarih ve 6/32S numaralı tefsir tezkeresile birlikte Umumî heyetin yüksek tasvibine
arzevler.
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Milli Hükümet bütçelerine ait hizmetler için
yapılmış tediyatın tasfiye ve mahsu
buna mütedair kanun lâyihası

Millî Hükümet bütçelerine eıit hizmetler için
yapılmış tediyatın tasfiye ve mahs;,hu
hakkında kanun lâyihası

BİRİNCİ MADDE — 1931 senesi nihayetine
kadar millî Hükümet hizmetleri mukabilinde tedi
ye veya bankalarca Hazine hesabı carisine zimmet
kaydedilmiş olupta bütçelere mahsubu yapılmamış
olan masraflar, taallûk ettikleri seneler bütçeleri
nin umumî yekûnlarında tahsisat bakiyesi bulun
mak şartile Maliye bütçesinde nâzım masraflar
faslında «eski seneler mahsubatı» unvanı altında
açılmış olan maddeden mahsup olunur.

MADDE 1 — 1931 malî senesi nihayetine ködar
Millî Hükümet hizmetleri mukabilinde tediye edil
miş veya bankalarca Hazine hesabı carisine zimmet
kaydedilmiş olupta bütçelere mahsubu yapılmamış
olan masraflar, taallûk ettikleri seneler bütçeleri
nin umumî yekûnlarında tahsisat bakiyesi bulun
mak şartile Maliye bütçesinde nâzım masraflar
faslında (eski seneler mahsubatı) unvanı altında
açılmış olan maddeden mahsup olunur.

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden
MADDE 2
muteberdir.
herdir.

Bu kanun neşri tarihinden mute-

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü
MADDE 3 —- Bu kanunun hükmünü icraya Ma
icraya Maliye vekili memurdur.
liye vekili memurdur.
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