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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 30 uncu mad
desinin tefsirine mütedair mazbata kabul edildikten 
sonra, 

İstanbul üniversitesinde çalıştırılacak ecnebi müte
hassıslarla aktolunacak mukavelelere, 

Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için taah-

Lâyihalar 
1 — Bazı dairelerin 1933 senesi bütçelerinde 

513 615 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
15 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

3 — Fevzipaşa - Diyarbekir hattı inşaatının biti
rilmesi için 4 000 000 liralık tahsisat verilmesine da
ir kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 36 342 liralık münakale yapılması hakkın
da kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

5 — Muamele vergisi hakkında kanun lâyihası 
(İktisat, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Yüksek mühendis mektebi 1932 senesi son he. 
sabi hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat en
cümenine) 

1 — Kastamonu mebusluğuna seçilen Muhtar 
Beyin intihap mazbatası 

REÎS — Muhtar Beyin mazbatası gelmiş
tir, bir ilişiği yoktur. Reyi âlinize arzedeceğim. 
Mazbatayı kabul edenler Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 — Zehirli gazlerle bunları kullanmağa 
mahsus vasıtaların memlekete sokulmasının ve 
memlekette yapılmasının menine dair 1/802 nu
maralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Sıhhat 

hüdat akti mezuniyetine mütedair kanun lâyihaları
nın birinci müzakereleri yapıldı ve pazartesi günü 
toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Çanakkale Rize 

Ziya Gevher Ali 

3ÎLEN EVRAK 

Tezkereler 
7 — Yozgadın Sorgun kazasının Karakız köyün

den Ismailoğlu Yusuf ve Hüseyinoğlu Cin Alinin ölüm 
cezasına çarpılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
8 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beyin, 

Arzuhal encümeninin 13 - V - 1933 tarihli haftalık mu-
karrerat cetvelinin 15 sıra numarasındaki kararının 
Umumî Heyette müzakeresine dair 4/55 numaralı tak
riri ve Arzuhal encümeni mazbatası hakkında Adliye 
ve Teşkilât ıesasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit encümenle Teşkilâtı esasiye encümeni mazbata
ları (Ruznameye) 

9 — Türkiye ile Amerika birleşik Devletleri ara
sında imza edilen iadei mücrimin muahedenamesinin 
tasdiki hakkında 1/811 numaralı kanun lâyihası ve Ha
riciye ve Adliye encümenleri mazbataları (Ruzname
ye) 

Efendim, Hariciye vekili Beyefendi burada 
yoklardır. Fakat şimdi vekâletten çıkmışlar, ye
tişmek üzeredirler. Gelinceye kadar tensip eder
seniz ruznamemizin 3 üncü maddesinden iti
baren müzakereye başlayalım. (Muvafık ses
leri) . 

ve içtimaî muavenet, Dahiliye ve Gümrük ve 
inhisarlar encümenleri mazbataları [1] 

[1] 87 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

2 — HAVALE 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14,7 

REÎS — Esat B. 

KÂTİPLER: Hamdi B. (Yozgat), Ali B. (Rize) 

« • » 

REÎS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RÎYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 

4 —MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is

teyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Zehirli gazlerle bunları kullanmağa mahsus 
vasıtaların ve memlekette yapılmasının meni 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Zehirli gazlerle bu gazleri kul

lanmağa mahsus vasıtaların Türkiyeye sokul
ması ve bunların Türkiyede yapılması memnu
dur. Ancak bu gibi gazlerle kullanma vasıtala
rına lüzum ve ihtiyacı olan vekâletler, İcra Ve
killeri Heyetinden mezuniyet almak şartile ha
riçten celp veya memleket içinde imal ettirebi
lirler. 

Ne gibi madde ve vasıtaların ithal ve imali
nin memnu olacağı tcra Vekilleri Heyetince 
tesbit olunur. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ZEKÂÎ B. (Di-
yarbekir) — Bu madde hakkında bir takririm 
vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere edilmekte olan zehirli gazlar hak

kındaki kanun lâyihasının birinci maddesinin 
Dahiliye encümeninin tadili veçhile ve yalnız 
Dahiliye vekâletinden sonra Gümrük ve inhisar
lar vekâletinin de ilâvesi şeklinde kabul buyu-
rulmasmı teklif ederim efendim. 

M. M. V. 
Zekâi 

( O halde Dahiliye encümeninin maddesi de 
okunsun sesleri). 

Zehirli gazlarla bunları kullanmağa mahsus va
sıtaların memlekete sokulmasının ve memlekette 

yapılmasının meni hakkında kanun 
MADDE 1 — Zehirli gazlarla bu gazlan kul

lanmağa mahsus vasıtaların Türkiyeye sokulma
sı ve bunların Türkiyede yapılması memnudur. 
Ancak Millî Müdafaa, Sıhhat ve içtimaî muave
net ve Ziraat ve Dahiliye vekâletlerinin ihtiyacı 
için hariçten getirtecekleri ve dahilde yaptıra
cakları maddeler ve vasıtalar müstesnadır. Ne 
gibi madde ve vasıtaların ithal ve imalinin mem
nu olacağı Vekiller Heyetince tesbit olunur. 

REÎS — Dahiliye encümeninin noktai naza
rını ifade eden maddesi de okundu. Şimdi Ve
kil Beyefendinin takririni reyinize.... 

MAZHAR MÜPÎT B. (Denizli) — Vekil Be
yefendi takrir veremez. Mebus sıfatile verebilir. 
Çünkü, vekil sıfatile kanunda imzası vardır. 

REÎS — Mazhar Müfit Beyefendinin haklan 
vardır. Tensip buyurursanız Dahiliye encüme
ni mazbata muharriri takrir versinler. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Kanu
nun birinci maddesinde, zehirli gazlarm Türki

yeye ithali memnudur deniyor. îmaline mahsus 
vesaitin de ithalini menediyor. Bendeniz öyle 
zannediyorum ki; ifadede bir eksiklik veya bo
zukluk vardır. Zehirli gazlar icabmda müdafaa-
yi memleket için memlekete ithal edilebilir. Ve
kil Bey izahat versinler. 

REÎS — Müsaade buyurursanız vekil bey 
izahat versinler. (Hay hay sesleri). 

M. M. VEKÎLÎ ZEKÂÎ B. (Diyarbekir) — 
Efendim; bu zehirli gazlarm memlekete ithali
nin memnuiyeti hakkındaki birinci madde, hu
zuru âlinizdeki lâyihada görüldüğü veçhile, Hü
kümetin teklifini, Dahiliye encümeninin tadilini 
ve ondan sonra da Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin tadilini ihtiva ediyor. Hükümetin teklifi 
ile Dahiliye encümeninin tadili arasındaki fark, 
Dahiliye vekâletinin de bu gibi maddelere ihti
yacı olabileceğinden dolayı, onun da ithal edil
mesi için yapılan bir ilâveden ibarettir. Gümrük 
ve inhisarlar encümeni de Gümrük ve inhisarlar 
vekâletinin bu gibi maddeler ithal etmeğe ihti
yacı olabileceğini derpiş ederek onu da ithal et
mek için bir tadil yapmış, fakat bu tadilde şöy
le demiştir: (Ancak bu gibi gazlarla, kullanma 
vasıtalarına lüzum ve ihtiyaç olan vekâletler, 
îcra Vekilleri Heyetinden mezuniyet almak şar
tile hariçten celbederler). 

Halbuki Hükümetin teklifinde ve Dahiliye 
encümeninin tadilinde (Ancak falan, falan vekâ
letlerin ihtiyacı için hariçten getirecekleri ve 
dahilde yaptıracakları maddeler ve vasıtalar 
müstesnadır) denmiştir. 

Bendeniz, Heyeti Celileye bu şekli tahririn 
daha münasip vedaha şayanı kabul olduğunu, 
esas itibarile maksatta hiç bir fark olmamakla 
beraber daha muvafık olduğunu arzetmek iste
dim. Tabiidir ki, beynelmilel mukaveleler var
dır. Bu tarzı tahrir o mukaveleler ahkâmına da 
daha mutabıktır. Gümrük ve inhisarlar encü
meninin tadilinden maksat, Gümrük ve inhisar
lar vekâletini de ilâve etmek olduğuna göre, 
( Dahiliye vekâletinin) tabirinden sonra bir de; 
Gümrük ve inhisarlar vekâletini de ilâve etmek, 
maksadı temin eder. Fakat ibare olarak ve bey
nelmilel mukavelât ahkâmma riayet noktai na
zarından bu tarzı tahriri, Hükümetin teklifi veç
hile daha muvafıktır. 

REÎS — Vekil Beyefendinin izahatı kâfi gel
di ise, mebus sıfatile verdikleri takriri reyinize 
arzediyorum. (Muvafık sesleri). Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren üç ay içinde birinci maddede yazılı 
madde ve vasrtalan elinde bulunduranlar bunla
rı, cins, nevi ve miktarlannı gösterir bir beyan
name ile mahallin en büyük mülkiye âmirine 
teslime mecburdur, 
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REİS — Kabul edenler1 ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 3 — Beyanname haricinde bırakılan 

veya teslim edilmeyenler üç ay geçtikten sonra 
kaçak sayılarak kaçakçılık kanunu ahkâmı tat
bik olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümet beyannamelerde tes-
foit edilen madde ve vesaiti maliyet fiatı üzerin
den satın alır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun neşrinden itiba
ren üç ay zarfmda kanunun sureti tatbikına da
ir bir talimatname yapılacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 
talimatname tabiri ya nizamname olmalıdır, ya
hut kalkmalıdır. 

REÎS — Encümenin bu hususta mütaleası 
var mıdır? 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ M. M. ŞÜKRÜ B. 
(Çanakkale) — Efendim; Dahiliye encümeninin 
maddesi kabul olunduğuna göre, nizamname ol
ması daha muvafıktır efendim. 

REÎS — Efendim; talimatnamenin nizam
nameye tahvili, Dahiliye encümeni ve Hükümet
çe de kabul edilmiştir. Bu suretle reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren üç ay sonra muteberdir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Neşrinden üç 
ay sonra dense dahaayi olur. 

REÎS — O halde maddeyi bu suretle reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler .. . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Hükü

meti arasında Türkiye - Suriye hududu üzerinde
ki demiryolların işletilmesi tarzına dair aktedi-
len mukavelenin tasdiki hakkında 1/529 numa
ralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa encü
menleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

SIRRI B. (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar, 
hatırınızda olduğuna kailim: Geçen sene Nafıa 
bütçesi münakaşa edildiği esnada, Mersin hat
tının İran hududuna kadar isali ve İran dahilin-

[1] 78 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

de yapılmakta olan şimendiferlerin istikameti 
ile bir irtibat peydası için, Iran Hükümeti ile 
bir itilafa girişilmesini ve bu sayede kaybetmek
te olduğumuz transit menafiinın teminini söyle
miştim. Çünkü, şimalde asırlardanberi, Trabzon 
yolundan yapılmakta olan transit muamelatını 
kaybettiğimizi ve iranlıların sırf yolun fenalı
ğından dolayı, mecburen Kafkasyayı tercih et
tiklerini bir intibah noktası olarak söylemiştim. 
Mardin hattının, Iran hududuna kadar isal edil
mesinde, ayrıca temin olunacak pek muazzam 
faydalan dahi izah etmiştim ve bu suretle Mer
sin limanmm alacağı azametli mahiyeti dahi 
söylemekten geri kalmamıştım. Bu kadar esaslı 
ve müdellel beyanatıma karşı, şimdi kendilerine 
samimi kalbimden sıhhat ve afiyet temenni et
tiğim eski Nafıa vekili Hilmi Beyefendi, bura
da cevap verdiği zaman - biraz hatırlamanızı ri
ca ediyorum - Sırrı B. hayalat ile meşguldür, 
biz vatan parçalarını bir birine bağlamakla meş
gulüz, demişlerdi. Vatan parçalarının birbirine 
bağlanması işi karşısında incizap duymayan bir 
Türk olmadığı için sırf bu mütaleatın, bu fikir 
ve kozun verdiği tesirden dolayı, Nafıa vekili 
Beyefendinin söylediği söz de Heyeti Celilece 
alkışlanmıştı. Fakat, bu mevzudan harice çıkın
ca, eminim ki bu büyük düşünce karşısında He
yeti Celileniz elbette benimle beraber düşüne-
f*fiild"iT* 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Amma al
kışı geri alamayız. 

SIRRI B. (Devamla) — Bu mevzu hakkında 
mücmelen bu hatırayı tekrar ettikten sonra, 
sözümü bu günkü itilâfnameye intikal ettiriyo
rum. 

Suriye Hükümeti ile Hükümetimiz, Suriye-
nin şimalinden geçen hatların işletilmesi hak
kında bir itilâfname aktetmişlerdir. 

ETEM B. (Samsun) — Fransa Hükümeti ile. 
SIRRI B. (Devamla) — Hayır... Suriye Hü

kümeti ile. Bendeniz bunu böyle söylerim... 
Bu itilâfnamenin 921 tarihinde yani 13 sene 

evvel yapılmış bir itilâfname olduğunu da zik
retmektedirler. Her vakit olduğu gibi kanun
ların ruhunu anlamak için, esbabı mucibe maz
batalarını okumakta büyük faide olduğunu bit-
tecrübe anladığımdan, bu lâyihanın esbabı mu-
cibesini dahi dikkatle okudum. Gördüm ki 
iki hedef vardır. Birisi Adana - Fevzipaşa kıs
mı ki şimdiye kadar kumpanyanın temin et
tiği faideleri mukabilinde işletilmesi bize ter-
kedilmektedir. Diğeri de Toprakkale - Nusay
bin kısmı ki Fransız sermayesi ile bir şirket ta
rafından işletilecek, fakat bizede bir hisse ve
rilecek. Hükümetin yazdığı esbabı mucibe lâ
yihasında, bundan başka nazarı dikkati calip 
bir nokta görülmemektedir. Fakat bu lâyiha
ya bağlı bulunan beyanname ile protoküller 
tetkik edildiği zaman, görüyoruz ki, bu hedef
lere üçüncü ve en mühimmi olarak bir madde 
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daha ilâve edilmiş bulunmaktadır. O da, Nu
saybin hattının daha ileri temdit edilmiş olma
sıdır. Eğer bu itilâfname, Hükümetin esbabı 
mucibesınde zikredildiğ gibi, yalnız iki mad
deye münhasır kalsaydı, burada tevakkuf ede
rek böyle senelerden beri muattal kalmjş ve 
günden güne har abisi artmakta bulunan bu 
üattın genışiettırıimesi için hariçten de ecnebi 
sermayesi geleceği vazıyetine Karşı şükranla 
mukaoeie ederek sözü kesmek iktiza eder. 
Fakat mesele böyle değildir. Protokolde 
demiryollarının şarka doğru temdidi, tabiri var
dır. Bu tabir dahi muhtacı tashihtir. Çünkü, 
temdit edilen istikamet, şarka değil, mailen ce
nuba gitmektedir. Şimdi deniliyor ki, bu itilâf-
nameyi aktetmekte iki tarafm da faydası var
dır. O halde, bu itilâfnamenin iki tarafa temin 
ettiği faydanın neden ibaret olabileceğini tet
kik edelim. Bizim faydamız nedir, Suriyenin 
faydası nedir? Eğer itilâfnamede denildiği gibi 
bu hat, şarka doğru gitmiş olsaydı» tam bizi he
defimize götüreceği için, yani İranı bize yaklaş
tıracağı için çok muvafıktı ve bunun için işte 
bizim temin edebileceğimiz fayda budur diyebi
lirdik. Kezalik, bu hattm Akdenize giden kısmı
nın bir başında da İkenderon olduğu için, bu 
suretle Suriye de bundan müstefit olacaktır der
dik. İşte iki tarafa fayda temin olunacaktır der 
ve sözü keserdik. Fakat hat, denildiği gibi şar
ka gitmiyor. Mailen cenuba gitmektedir. O hal
de bizi İrana yaklaştırmadığı halde, bundan do
layı bizim faydamız ne cihettendir? Bunu anla
malıyız. Sonra, böyle Nusaybinden itibaren mai
len cenuba giden bir hat, tamamen çölden geç
mektedir; hiç bir mamureye uğramamaktadır. 
O halde bunda da bir gaye aramak bizim vazi
femiz; bizim menfaatimiz icabıdır. Niçin Nu
saybinden sonra hattm böyle çöl ortasından 
geçirilmesi arzu ediliyor? Elbette bunda bir ga
ye vardır. Bu gayeyi elimizdeki itilâfnamede 
ve protokolde, esbabı mucibe mazbatasında hiç 
bir suretle ima tarikile dahi görmemekteyiz. 
Bu gayeyi, biz ancak haricen yaptığımız tetkikat 
ve tahkikatla anlıyoruz. Bu tetkikat ve tahkika
tımıza esas olan vesaiki, Suriye matbuatında, 
mevkiin en salâhiyettar söz sahibi olan biricik 
adammm resmî beyanatından ve resmî tebliğin
den almaktayız. Diyor ki: Biz bu hattı yapmak
la İranla Akdeniz arasında bir transit yolu mey
dana getirmek istiyoruz ve Akdenizde bir tran
sit limanı yapmak istiyoruz. 

Alâ... Fakat yine haritaya bakınca görüyo
ruz ki, Suriye, Iran ile hemhudut değildir. 
Böyle, meselenin önümüzdeki perdelerini birer 
birer kaldırdığımız zaman, meselenin ehemmi
yeti artmaktadır. Suriye, Iranla münasebat 
peyda ederek transit tarikini kendisine te
min etmek isteyebilir. Fakat Irana geçmek için 
Irakı atlamak lâznngelir. O halde Irakla bir
leşmek lâzrmgelir. Irakla birleşmek için de ı 

ona da bir fayda göstermek lâzımdır, başka 
türlü olamaz. Demek oluyor ki, hattı Musula 
- zaten tebliği resmide sarahat vardır - kadar 
götürecekler ve Musuldan sonra Iran dahiline 
temdit edecekler. 

Şu halde, bir kaç devletin ehemmiyet ver
diği bir mevzu üzerindeyiz. Yani geçen sene 
bu âciz arkadaşınızın, hiç bir taraftan üzerin
de mütalea beyan edilmeden, hiç bir taraf 
üzerinde tetkikat yapmadan ortaya attığı bir 
mevzu -4ri yalnız vekilimiz tarafından haya-
lattan ibaret addetmişti. - Bu sene görüyoruz 
ki âdeta beyneknilel bir ehemmiyet kesbediyor. 

Bu, temin olunduktan sonra biz transit me
selesini ileride kaçırmış oluyor muyuz? 

Bu dakikada şu veya bu şekilde verilecek 
bir cevabım yoktur. Yalnız varit bir mülâhaza 
vardır ki, biz İranla transit muamelesini Van 
üzerinden geçireceğimiz şimendiferle yapmak 
emelindeyiz. Bu da varit olabilir, fakat biz o 
vakit şimalden Van üzerinden geçireceğimiz 
yolu, transit yolu olarak kullanmağa başladı
ğımız zaman, cenuptan kendi elimizle vücut 
verdiğimiz yol, bize rekabet etmeyecek midir? 
Meselenin her safhasını, alacağı her şekli dü
şünerek evvelden tedbir ittihaz olunması lâ
zımdır. Binaenaleyh, gerek bizim bu itilâfna
me ile transit meselesini cenupta Suriye ve 
Iraka bırakmağa mecbur oluşumuz ve gerek şi
malde yalnız kendi memleketimizden geçecek 
bir yolla ayni maksadı temine çalışmak isteyi
şimizi telif edecek bir nokta bulamıyorum. 
Hangi noktaya gitmiş olsak, mutlaka kendi 
elimizle bize rakip olacak ciheti takviye etmiş 
oluyoruz. 

Bunda bir çare vardı. Müsaadenizle onu da 
arzedeyim. Eğer itilâfnamede olduğu gibi, Nu
saybinden sonra hat, böyle mailen cenuba git-
meyipte şarka doğru gitmiş olsaydı ve eğer 
buraya sermaye koyacak heyetle biz, ve İranlı
lardan mürekkep bir şirket teşkil ederek o kıs
mı o suretle yapmış olsaydık, zannederim ki tran
sit işi temin edilmiş olurdu. Ayni zamanda İran
lılar da işin içine gireceği için, İran hatlarının 
da bu hattı takviye edecek surette kendi mem
leketlerinde istikamet alacakları, daha o va
kit temin edilmiş olurdu. Daha fazla sö söyle
meyerek bu ciheti erbabına bırakırım, çünkü mü
tehassısı değilim. 

Her ne şekilde olursa olsun, şunu gene şim
diden söylemek isterim ki; Mersin limanının 
bu hususta alacağı vaziyet; bu günün, beş se
nenin, on senenin, on beş senenin geçmesin
den sonra alacağı vaziyet değildir. Yirmi, yir
mi beş sene sonra, Mersin limanının alacağı 
vaziyet ve transit ve mükemmeliyetinden dola
yı hinterlant haline gelecek, orta Asyanm fe
yizli varidatından dolayı adeta Hamburg lima
nına tekaddüm edecek. Arkadaşlar, siz de bu-

ı na hayalât demeyin. Çünkü, bu da hesaba müs-
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nin ehemmiyetle kaydettiği bu mesele bu muka
veleden daha evvel derpiş edilmiş bulunduğun
dan, yeni bir mesele olmadığı için, esbabı muci-
bede zikredilmemiştir. Şurası muhakkaktır ki 
iki tarafm da burada faydası olacaktır. Bir 
hat giderken güzergâhı ilim, fen ve iktisat gibi 
âmillere tabidir. Burada asıl gaye, Musul üze
rinden Irana kadar gitmektir. Bunun bizim 
transitimize dokunup dokunmayacağı meselesi; 
doğrudan doğruya Hariciye vekâleti işleri me-
yanına dahil değilse de komşumuz ve dostumuz 
İranla bu vadide bir çok zamanlar temas ettiği
miz için vakıf olduğum malûmatıma istinaden 
arzedeyim: Yapmakta olduğumuz Trabzon -
Erzurum ve temdidi, İrana kadar giden şosenin 
masrafını dahi bu günkü transit koruyamamak
tadır. Fakat büyük ve bir çok imkânlara ma
lik bir memleket olan Büyük İranın inkişafı 
önünde hayli ümitlerde bulunmak elbette doğ
rudur. Temenni ettiğimiz bu inkişaf husule 
geldikçe artık ne Trabzon hattı ne de arkadaşı
mızın tahakkukunu temenni ettiği Mamuretilâ-
ziz - Van hatları ve ne de Nusaybin temdidi 
hatları kâfi gelmez. Fakat bu gün için sırf 
dostluk eseri olarak bir çok masraflar yapmağa 
katlandığımız ve uğraştığımız şose hattını ko
ruyacak bir iş bulunamamaktadır. 

Binaenaleyh hulâsa olarak arzediyorum ki, 
bu mukavele, şimendifer siyasetimizde esaslı bir 
merhale teşkil etmektedir. Suriye komşumuzla 
ve onun namına konuştuğumuz Fransa ile ara
mızdaki amelî sahada da tatbikına imkân olma
ması yüzünden gayritabiî bir halde kalan bir va
ziyetin iki tarafı memnun edecek bir şekilde 
teminini istihdaf eden bu lâyihayı kabul etme
nizi rica ederim. 

BEİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında başka söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

tenittir. Binaenaleyh, son söz olarak bu itilâf-
namenin aktinde, bizim noktai nazarımızın da
hi derpiş edilerek menafiimizin temin edildiği 
hakkında izahat verilirse, hepinizden evvel ben
deniz memnun ve müteşekkir kalacağım. 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. TEVFİK RÜŞTÜ B. 
(İzmir) — Arkadaşlarım, tetkik ve tasvibinize 
arzolunan bu mukavele, hakikaten, mucip es
bap lâyihasında söylendiği gibi, iki tarafm men
faatlerini uzun görüşmeler, pazarlıklar netice
sinde temin etmiştir. Bilhassa hususiyetleri şun-
lardrı; 1921 de Ankarada Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükûmetile Fransanm mümessili olarak 
gelen Franklen Buyyon arasmda yapılan.... (İşi
tilmiyor, tekrar eder misiniz sesleri). 

1921 de Ankarada Büyük Millet Meclisi Hü
kûmetile Fransanın mümessili olarak Anka
rada bulunan Franklen Buyyon arasında ya
pılan mukavelede, bu hatta dair hüküm var
dır, Büyük Meclisin malûmudur. Onun üzerin
de adım adım yüründü ve iki memleket ara
sındaki menfaati en iyi temin eden anlaşmalar
la bu hale varıldı ve huzurunuza arzedilen mu
kavele bu merhalelerden biridir. Biliyorsunuz 
ki; Franklen Buyyun ile yapılan mukavele
namenin tatbikatı olarak amelî sahada; Ulu-
kışladan; nazarî sahada, Ereğliden bir fran-
sız şirketi tarafından işletilmesi, - eski Bağ
dat hattından devrolunursa kabul ediliyordu -
tatbik edilemedi. Tatbik edilemeyince işin 
amelî sahada iki Devlet arasında muntazam bir 
şekle ifrağını düşünmek tabiî oldu. Gördüğü
nüz gibi Adanadan Fevzipaşaya kadar olan 
hattın işletilmesi, Hükümetin işletme idaresine 
teslim olunuyor ve bu mukavelenamede Fransız 
grup tabiri tasrih olunuyor ve Türk şirketi 
olacaktır deniliyor. Binaenaleyh türk şirketle
rinin Hükümetimize karşı vazife ve mesuliyet
leri ne ise bunların mesuliyeti de o suretle ka
lacaktır. Sonra bu şirkete - istersek - Hüküme
timiz iştirak edebilecektir ve ayni zamanda 
bu mukavelenin tatbikatı neticesi olarak, yeni 
yaptığımız Fevzipaşa - Diyarbekir hattının üze
rinde serbestii hareketimiz temin edilmiş ola
caktır. Adana ile Diyarbekir arasındaki hat
ta başka bir şirketin alâkası kalmıyor. 

Bittabi bu mukavele ile diğer taraf ta 
menfaat kazandı. Zaten her hangi bir mukave
le iki tarafın menfaatlerini temin etmezse de
vam edemez. 

İki tarafm menfaatlerini temin etmek şarti-
ledir ki, mukavelelerin kıymeti olur. Bu işte bir 
defa satm almak hakkımızdan muayyen bir 
müddet için vaz geçiyoruz. Fevzipaşadan Nu-
saybine kadar olan kışını üzerinde muayyen bir 
müddet için satın almak hakkımızdan sarfına
zar etmiş oluyoruz. 

Temdit meselesine gelince; Sırrı Beyefendi-

Türkiye - Suriye hududu üzerinde demiryolla-
rm işletilmesi tarzına dair Türkiye - Fransa Hü
kümetleri arasında yapılan mukavelenin tasdi

ki hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye - Suriye hududu üze

rindeki demiryollarm işletilmesi tarzına dair 
Türkiye ile Fransa arasında Ankarada 27 teşri
nievvel 1932 tarihinde akit ve imza olunan mu
kavelename tasvip ve kabul edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun, mevzubahs muka
velenamenin imzası tarihi olan 27 teşrinievvel 
1332 tarihinden itibaren meridir. 

REİS — Burada bir matbaa hatası vardır; 
27 teşrinievvel 1332 denmiştir, bu 1932 olacak-
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tır. Maddeyi bu şekilde kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Harici-
ye, Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
3 — Suriyede Türklere ait emlâk ile Türki-

yede Suriyelilere ait emlâk hakkında Fransa 
Hükûmetile aktedüen itilâf namedeki müddetle
rin uzatılmasına dair 1/858 numaralı kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Dahiliye encümenleri mazba
taları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Suriyede Türklere ait emlâk ve Türkiyede Su
riyelilere ait amlâk hakkmda yapılan itilâfna-

me müddetinin temdidi hakkmda kanun 
MADDE 1 — Suriyede Türklere ait emlâk 

ile Türkiyede Suriyelilere ait emlâk hakkmda 
Fransa Hükûmetile Ankarada 27 teşrinievvel 
1932 tarihinde akit ve imza edilerek 11 -1 -1933 
tarihinde meriyet mevkiine girmiş olan itilâf-
namede derpiş edilen müddetler 11 -1 -1934 ta
rihinden itibaren altı ay müddetle temdit edil
miştir. 

REÎS — Maddevi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İtilâfname tatbikatından ola
rak bu güne kadar ittihaz edilmiş olan kararlar 
ahkâmı mahfuzdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye, 
Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür

lüğü memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna müzeyyel 1/895 numaralı ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası [2] 

REİS — Lâyihanm heyeti umumiyesi hak
kmda söz isteyen var mı? (Yok sesleri). Mad
delere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 83 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] 91 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Huhut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü me
murları maaslarmm tevhit ve teadülü hakkın
daki 1587 numaralı kanuna bağlı cetvelde tadi

lât yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü memurlan maaslarmm tevhit ve 
teadülü baklandaki 1587 numaralı kanunun ikin
ci maddesine merbut cetvelde aşağıda yazılı tadi
lât yapılmıştır: 

A) Muhasebe şubesi kısmına 11 inci derece
den 30 ve 12 nci dereceden 25 lira maaşlı birer 
tetkik memuru ilâve olunmuştur. 

B) Haydarpaşa ve izmir emrazı sariye ve is-
tilâiye hastaneleri kadrolanndaki iki adet ta
bibin (Bakteriyolok) dereceleri 7 ve maaslan 
55 lira olmak üzere tadil edilmiştir. 

C) 16 nci dereceden 13 adet muhafaza me
murlarının unvanı (ikinci smıf idare memuru) 
suretinde tadil edilmiştir. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı 
efendim? (Yok sesleri). Maddeyi reyinize arze-
diyorum. Klabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memur
dur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
5 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet 

CümJıuriyetleri İttihadı arasında hudutta çıkan 
ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkındaki 
mukavelenamenin 6 ay daha uzatılmasına dair 
1/829 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, Da
hiliye ve Millî Müdafaa encümenleri mazbata
ları [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Yok sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve hal
line müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Sosya
list Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasmda 
Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde aktolunan 
mukavelenamenin yeniden altı ay temdidi hak

kındaki protokolün tasdikına dair kanun 
MADDE 1 — Hudutta zuhur eden ihtilâfların 

tetkik ve halli usulü hakkmda Türkiye Cumhu
riyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri îtti-

[1] 95 numaralı matbua zaptın sonundadır, 
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hadi arasında 6 ağustos 1928 tarihinde Ankara-
da aktolunan mukavelename ile bu mukavelena
meye merbut ayni tarihli protokolün 28 mart 
1933 tarihli protokolün inkizası tarihinden itiba
ren yeniden altı ay uzatılmasına mütedair 29 teş
rinisani 1933 tarihli protokol kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Hariciye, Dahiliye, Maliye, İktisat ve Millî 
Müdafaa vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. Kanunun birinci 
müzakeresi bitmiştir. 

6 — Türkiye ile Amerika birleşik Devletleri 
arasında imza edilen iadei mücrimin muahedena-
mesinin tasdiki hakkında 1/811 numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Adliye encümenleri maz
bataları [1] 

[1] 97 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1923 senesinde Lozanda Türkiye ile Amerika 
birleşik Devletleri murahhasları tarafından im

za edilen iadei mücrimin muahedenamesinin 
tasdiki hakknıda kanun 

MADDE 1 — Amerika birleşik Devletleri ile 
Lozanda 6 ağustos 1923 tarihinde imza edilmiş 
olan iadei mücrimin muahedenamesi kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Adliye 
ve Hariciye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamede müzakere edilecek başka madde

ler yoktur. Perşembe günü saat 14 te tolan-
mak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

....... 

T. B. M. M. Matbaa» 



Sıra No 87 
Zehirli gazlarla bunları kullanmağa mahsus vasıtaların mem
lekete sokulmasının ve memlekette yapılmasının menine 
dair 1/802 numaralı kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Sıhhat 
ve içtimaî muavenet, Dahiliye ve Gümrük ve inhisarlar encü

menleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 13 -X/-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3105 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Zehirli gazlarla bunları kullanmağa mahsus vasıtaların memlekete sokulmasının ve memle
kette yapılmasının meni hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
5-XI-l933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
İthaline müsaade istenilen korkutucu ve sersemletici ve göz kamaştırıcı gaz fişekleri atar 

kalem ve kamçı saplarile emsali aletlerin getirilen numuneler ile yapılan tecrübelerde müteca
vizlerin maksatlarını kolaylıkla temine yarayacağı ve binııetice emniyet ve asayiş itibarile 
mahzurlu görüldüğü ve bunlara karşı polisin müdafaasız kalacağı tabiî bulunmuş ve bu itibarla 
bu gibi mevaddın eşhas tarafından serbestçe ithal ve satılığa çıkarılmasında memleketin emni
yet ve asayişi noktasından muvafık görülememiştir. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 12 - XII -1933 

Karar No. 10 
Esas No. 1/802 

Yüksek Reisliğe 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
S. 1. M. Encümeni 23 - XII -1933 
Karar No. 6 ' 
Esas No. 1/802 

Yüksek Reisliğe 

M. M. En. Reisi 
Giresun 
İhsan 
Aza 

Cebelibereket 
Naci 
Aza 

Tokat 
Hüsnü 

Aza 
Urfa 

Ali Saip 

M. M. 
Diyarbekir 
Kâzım 

Aza 
Kars 

Muhittin 
Aza 

Gümüşane 
Şevket 

Aza 
Tokat 

Mustafa 

Kati]» 
Elâziz 

Ahmet Saffet 
Aza 

Elâziz 
Fuat Ziya 

Aza 
Kastamonu 

A. Rıza 
Aza 

Kırşehir 
L. Müfti 

enet encümeni mazbatası 

23 - XII -1933 

z Reisliğe 

13-X-1933 tarihli, 6/3165 numaralı Başve
kâlet tezkeresile encümenimize havale edilen ve 
zehirli gazlerle bunları kullanmağa mahsus vası
taların memlekete sokulmasının ve memlekette 
yapılmasının meni hakkındaki kanun lâyihası -
ve esbabı mucibesi Dahiliye vekili Beyin huzuri-
le okundu ve müzakere edildi. 

işbu tezkereye bağlı esbabı mucibe encümeni-
mizce de varit görülmüş ve kanun lâyihası aynen 
kabul olunarak havalesi mucibince Sıhhat, ve iç
timaî muavenet encümenine verilmek üzere tak
dim olunur. 

DaJİıiliye vekilliğince hazırlanan ve Yüksek 
Başvekilliğin 13 - XI -1933 tarih ve 6/3165 nu
maralı tezkeresile gönderilip encümenimize de 
havale ıbuvurulan (Zehirli gazlerle bunları kul
lanmağa mahsus vasıtaların memlekete sokul
masının meni) hakkındaki kanun lâyihası es-
ibabı ımucibesile birlikte ımütalea ve müzakere 
olundu: 

Zehirli gazlerin ye ibunları kullanacak va
sıtaların eşhas tarafından serflbestçe yapılıması 
yahut ımeaıılekete sokulması ve satılığa çıka
rılmasının meni lüzumu enoümenknizce de anla
şılmış ve kanun lâyihasının maddeleri muvafık 
görülmüş olduğundan kabulüne karar veril

miştir. 
Havalesi mucibince Dahiliye encümenine tev

di ıbuvurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim 
kılındı. 

S. ve I. M. En. Reisi M. M. Kâ. 
Enzuruım Bursa Manisa 

Dr. f Ahmet Fikri Dr. Refik Dr. Saim 

Aza Aza Aza 
Denizli Antalya Bolu 

Dr. Kâzım Dr. Cemal Dr. Emin Cemal 

Aza Aza Aza 
Bali'kesir Erzurum Malatya 
Muzaffer Dr. Şinasi Dr, Hilm\ 



Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye enncüm eni 

Karar No. 22 
Esas No. 1/802 

7-ITI-1934 

Yüksek Reisliğe 

Zehirli gazlarla bunları kullanmağa mahsus 
vasıtaların memlekete sokulmasının meni hak
kında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince 5 - XI -1933 te Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esba
bı mucibesile birlikte sunulduğunu bildiren Baş
vekâletin 13 - XI -1933 tarih ve 6/3165 sayılı 
tezfeertsi encümenimize havale buyurulmşu ol
makla Dalhiliye vekâleti mümessili Vilâyetler 
idaresi umum müdürü Sabri Beyin de hazır bu
lunduğu 25 - XII -1933 tarihindeki toplantımız
da birleşik varakalarla beraber okundu ve iş 
hakkmda konuşuldu. 

Zehirli gazlarla bunları kullanmağa mahsus 
vasıtaların hususî eşhas tarafından memlekete 
sokulması veya memleket içinde yapılması hu
susuna cevaz vermenin gerek memleket müda
faası ve gerek asayişin muhafazası noktai naza
rından ne kadar mahzurlu olduğu izahtan vares
tedir. 

Bu mülâhaza ile^ kanunun heyeti umum iyesi 
takdirle kabule şayan addolunmuştur. 

Ancak polis takibatını veya polis vazifeleri
nin ifasını temin maksadile Dahiliye vekilli
ğince de bu kabîl gazların celbedilmesine ihti
yaç hâsd olabileceği mülâhaza olunarak birinci 
maddede sayılan vekâletler arasına Dahiliye ve
kâletinin de konulması muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın diğer maddelerinin aynen kabulü
ne ve keyfiyet Ulu Heyetin iyi görüşüne arzolutı
rnak üzere evrakın Yüksek Reisliğe takdimine 
karar verilmiştir. 

Da. E, Reisi 
Tekirdağ 

Cemil 
Aza 

Adana 
Ali Münif 

Aza 
Afyon 

İzzet Ulvi 
Aza 

Giresun 
A. Münir 

Reis V. M. M. Kâ. 
Mezun Çanakkale 

Aza 
Kütahya 

M em et 
Aza 

Malatya 
Vasıf 
Aza 

Ordu 
İsmail 

Şükrü 
Aza 

Muş 
Hasan Reşit 

Aza 
Trabznon 

Fatin 
Aza 

Zonguldak 
Rifat 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
O. ve İn. encümeîii 

Karar No. 7 
Esas No. 1/802 

1 Yüksek Reisliğe 

17 - III -1934 

Zehirli zaglerle bunları kullanmağa mahsus 
vasıtaların memlekete sokulmasının meni hak
kında Dahiliye vekilliğince hazırlanan esbabı 
mucibeli kanun lâyihasile Dabiliye encümeninin 
buna dair mucip sebepler mazbatası ve sair evrak 
encümenimize havale buyurulmuş olmakla Güm
rük ve inhisarlar vekili Rana Beyefendi hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Encümenimiz lâyihanın umumî heyetini mu
vafık bulmuştur. Yalnız kanunun birinci madde

si ile zehirli gazlarla bunları kullanmağa mahsus 
vasıtaların Türkiyeye sokulması ve Türkiyede 
yapılması men ve ancak Millî Müdafaa, Sıhhat 

ve içtimaî muavenet, Ziraat ve Dahiliye vekâletleri 
tarafından lüzum ve ihtiyaca göre hariçten getir
tecekleri ve dahilde yaptıracakları gazler ve bun
lara ait vasıtalar bu hükümden istisna edildiği 
ve halbuki bu nevi gazlardan bir kısmının fabri
kalarda tütün işlenirken kullanılmakta olduğu ve 
bu sebeple Gümrük ve inhisarlar vekâletinin de 
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hu hükümden istisna edilmesinin muvafık olacağı 
beyan ve nıütalea olunmuştur. Şu kadar ki istis
na edilen vekâletlerin isimlerini ayrı ayrı kanu
nun mel nine dereetmekteuse bu gibi gaz ve kul
lanma vasıtalarına ihtiyacı olan vekâletin İcra 
Vekilleri Heyetine müracaat ederek ithal veya 
imal haıkkında mezuniyet, alması daha esaslı ve 
şümullü görülerek madde ona, göre tadüen kabul 
olunmuştur. 

Diğer maddiler aynen kabul edilmiş olmak
la. kevfîvetin Yüksek Hevetin tasvibine arzu

dan m ak üzere lâyiha ve bağlı evrakın Yüksek 
Reisliğe takdimine karar verilmiştir. 

lıı. En. Reisi 
Ordu 

A. Şevket 
Aza 

Kırşehir 
Serdar 

Aza 

Na. M. M. 
Ordu 

A. Şevket 
Aza 

Aydın 
Fuat: 

Aza 

Kâtip 
Afyon K. 

Cemal 
Aza 

Tokat 
lîesai 

Cebelibereket Cebelibereket 
II. Hasrı İbrahim 

IKÎKCTMUTİN TİKLİM 

Zehirli cazlarla bunları kullanmada mahsus va-
s daların, memlekete sokulmasının. ve memleketle 

yapılmasının meni hakkında kanun lâuihası 

1 — Zehirli gazlarla bu gazlan kullanmağa 
mahsus vasıtaların Türkiyeye sokulması ve bun
ların Türkiyede yapılması memnudur. Ancak 
Millî Müdafaa, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve 
Ziraat vekâletlerinin ihtiyacı için hariçten getir
tecekleri ve dahilde yaptıkları maddeler ve va
sıtalar müstesnadır. Ne gibi madde ve vasıta
ların ithal ve imalinin memnu olacağı Vekiller 
Heyetince tesbit olunur. 

2 — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
ü çay içinde birinci maddede yazılı madde ve 
vasıtaları elinde bulunduranlar bunları, cins, 
nevi ve miktarlarını gösterir bir beyanname ile 
mahallin en büyük mülkiye âmirine teslime mec
burdur. 

3 — Beyanname haricinde bırakılan veya 
teslim edilmeyenler üç ay geçtikten sonra ka
çak sayılarak kaçakçılık kanunu ahkâmı tat
bik olunur. 

4 — Hükümet beyannamelerde tesbit edilen 
madde ve vesaiti maliyet fiatı üzerinden satın 
alır. 

D A H İ U Y E KNÎCÜMKMNİN TADIM 

Zehirli nazlarla bunları kullanmaya malı sus ım-
sıiaların memlekete sokulmasının re memleketle 

jiapılmasvıun meni hakkında kanun lâı/ihası 

MADDE 1 — Zehirli gazlarla bu gazları kul
lanmağa mahsus vasıtalann Türkiyeye sokulma
sı ve bunların Türkiyede yapılması memnudur. 
Ancak millî Müdafaa, Sıhhat ve İçtimaî muave
net ve ziraat ve Dahiliye vekâletlerinin ihtiyacı 
için hariçten getirtecekleri ve dahilde yaptık-
lan maddeler ve vasıtalar müstesnadır. Ne gibi 
madde ve vasıtaların ithal ve imalinin memnu 
olacağı Vekiller Heyetince tesbit olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 
edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen kabul 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 



(JÜMRüK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
NİN TADİLİ 

Zehirli (jazlcrle bunları kullanmağa mahsus va
sıtaların ve memlekette yapılmasının meni hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Zehirli gazlerle bu gazleri kul
lanmağa mahsus vasıtaların Türkiyeye sokul
ması ve bunların Türkiyede yapılması memnu
dur. Ancak bu gibi gazlerle kullanma vasıtala
rına lüzum ve ihtiyacı olan vekâletler, icra Ve
killeri Heyetinden mezuniyet almak şartile ha
riçten celp veya memleket içinde imal ettirebi
lirler. 

Ne gibi madde ve vasıtaların ithal ve imali
nin memnu olacağı icra Vekilleri Heyetince 
tesbit olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 



5 — Bu kanunun neşrinden itibaren üç ay 
zarfmda kanunun sureti tatbikine dair bir ta
limatname yapılacaktır. 

6 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren üç 
ay sonra muteberdir. 

7 — Bu kanunun hükümlerini İcraya icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

6 - XI - İ933 
fy. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M- AbdülhaUk 
Mf. V. Na. V. lk. V. 

Hikmet Fuat M. Celâl 
S. 1 M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen 

)>m<i 





Sıra No 78 
Türkiye Cümhuriyetile Fransa Hükümeti arasında Türkiye -
Suriye hududu üzerindeki demiryollarm işletilmesi tarzına 
dair aktedilen mukavelenin tasdiki hakkında 1529 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 20 - / / - /933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 61431 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye - Suriye hududu üzerindeki demiryollarm işletilmesi tarzına dair Türkiye - Fransa 
arasında yapılan mukavelenin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 18-11-1933 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Türkiye - Suriye hududu üzerindeki demiryollarm işletilmesine dair Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankarada 27 teşrinievvel 1932 
tarihinde akit ve imza edilen mukavelename metninin türkçe ve fransızça nüshaları işbu 
kanun lâyihasile birlikte Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasvibine arzolundu. 

Tarini imzasından itibaren mevkii tatbika konulması mukarrer bulunan mukavelenamede 
hattın adanadan Fevzipaşaya kadar olan kısmın işletilmesi Hükümetimize bırakılmış ve 
1921 itilâfnamesi muktazasınca teşkili ve Bağlat şirketi makamına kaim olması lâzım 
gelirken henüz bu vecibeyi yerine getirmemiş olan şirketin yerine Toprakkale - Payas, Fevzipaşa 
- Meydanıekbez ve çobanbey - Nusaybin hatlarını işletecek fransız sermayeli bir türk şirke
tinin teşkili ve bunda Hükümetimize bir hissei iştirak tanınması takarrür etmiştir. 

Hattın Adana - Fevzipaşa kısmının işletilmesi hakkını Hükümetimize devretmek muk&-
bilinde işbu kısmı halen işletmekte bulunan fıransız şirketinin faaliyete başladığı andan 
itibaren hattı bize devredeceği tarihe kadar işletmeden mütevellit kazancı üzerinde Hükü
metimizce her hangi bir mutalebede bulunulmaması takarrür etmiş ve bu esas mukaveleye 
dercolunmuştur. 

Mevcut gayri tabiî vaziyeti katî surette hal ile hudut üzerindeki münakalatı iki tarafın 
mütekabil menfeatlerine uygun bir surette tanzimini istihdaf eden işbu mukavelenamenin 
tasdikini ve buna müteallik kanun lâyihasının kabulünü yüksek tasviplerine arzeylerim. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 17 - XII - 1933 

Karar No. 3 
Esas No. 1/529 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Suriye hududu üzerindeki demir
yollarının işletilmesi tarzına dair Türkiye Cüm-
huriyetile Fransa arasında Ankarada 27 bi
rinci teşrin 1932 de akit ve imza edilmiş olan 
mukavelenin tasdiki hakkında Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
1.8 - II -1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası ve esbabı muci-
besi Hariciye Vekili Beyin huzurile tetkik ve 
müzakere edildi. Hükümetin esbabı mucibesin-
de dermeyan edilen mütalealara iştirak eden 

Türkiye ve Suriye hududu üzerindeki demir
yollarının işletilmesi tarzına dair Türkiye cüm-
huriyetile Fransa arasmda Ankarada 27 birinci 
teşrin 1932 de akit ve imza edilmiş: olan muka
velenamenin tasdiki hakkında Hariciye vekil
liğince hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetinin 
18 - II -1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası ve esbabı mucibe-
si ve Hariciye encümeni mazbatası Nafıa vekili 
Beyin huzurile okunup görüşüldü. Encümeni-

encümenimiz bu kanun lâyihasını tasvip etmiş 
ve havalesi mucibince Nafıa encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdimini karar
laştırmıştır. 
Hariciye E. R. N. M. M. Kâtip 

Srvas Sivas Diyanbekir 

Necmettin Sadık Necmettin Sadık Zeki Mesut 

Aza Aza 
Kocaeli Elâziz 

Reşit Saffet Fazıl Ahmet 

miz de Hariciye encümeninin reyine iştirak ve ka
nun lâyihasını tasvip ile Heyeti Umumiyeye 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdimine 
karar verilmiştir. 
Na. E. Reisi M. M. Kâ. Aza 
Samsun Erzincan Manisa Niğde 
Etem A. Samih Osman Kolit 

Aza Aza Aza 
Tekirdağ Eskişehir İsparta 

M. Rasim Ahmet II. Hüsnü 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 15-III-1934 

Karar No. 3 
Esas No. 1/529 

Yüksek Reisliğe 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye - Suriye hududu üzerinde de-
miryolların işletilmesi tarzına dair Tür
kiye - Fransa Hükümetleri arasında 
yapılan mukavelenin tasdiki hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Türkiye - Suriye hududu üze

rindeki Demiryollarm işletilmesi tarzma dair 
Türkiye ile Rransa arasında Ankarada 27 teşri
nievvel 1932 tarihinde akit ve imza olunan mu
kavelename tasvip ve kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun mevzubahs muka
velenamenin imzası tarihi olan 27 teşrinievvel 
1332 tarihinden itibaren meridir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasma Harici

ye, Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 
18 - II - 193S 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Yusuf- Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaka S. Kaya M. Abdülhalik 
Mf V. 3 Na. V. îk. V. 

Dr. Reşit Galip 
S. î. M. V. 

Dr. Refik 

Hilmi 
G. î. V. 

Ali Rana 

M. Celâl 
Zr. V. 

Muhlis 
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MÜŞTEREK BEYANNAME 

Türkiye Hükümeti 
ve 

Fransa Hükümeti 
Türkiye - Suriye hududu üzerinde dostça bir mesai teşriki rabıtalarını kuvvetlendirmek arzusile 

hareket ederek ve îskenderon ile Nuseybin'in ilerisi arasındaki «Bağdat demiryolları» kısmının nor
mal bir tarzda işlemesi şartlarını 20 teşrinievvel 1921 tarihli Ankara itilâfnamesinin 10 uncu mad
desi ruhu dahilinde tayin etmenin ve bu demiryolunu şarka doğru temdidi. temin eylemenin kendi 
mütekabil menfaatleri muktezasmdan olduğunu teslim eyleyerek mezkûr şebekeyi kıymetlendirmeğe 
tekmil ihtimamlarını sarf ve bu maksatla, Türkiyeve Suriye arasındaki münakalât nefine uygun makul 
bir rejim tesis etmek üzere Bağdat demiryolları imtiyazını haiz şirket içinde bir itilâf aktini her iki 
tarafın teşriki mesaisile teshil eylemek niyetinde olduklarını beyan ederler. 

îşbu niyetlerin tahakkukunu temin için Yüksek Âkit Taraflar: 
a) Bu gün mevcut işletme usulünün azamî bir sene mühlet zarfında tasfiyesine tevessül etmeği, 
b) Katî bir rejimin teessüsüne intizaren, şimendifer şebekesinin normal işlemesini ve bu şebekenin 

heyeti mecmuası üzerinde münakalâtın kesilmemesini müştereken temin eylemeği, 
c) Bu maksatla yukarıda mezkûr bir sene mühlet zarfında, gerek merbut protokol ahkâmına tev

fikan teşkil olunmuş kumpanyalar vasıtasile, gerek, bu protokolün tatbiki iktihamı gayrikabil müşkü
lâta uğrarsa güdülen işbu gayeye uygun düşecek doğrudan doğruya veya vasıtalı diğer her nevi ida
re şekline tevessül ile muvakkat bir işletme tarzma müteallik bir itilâf aramağı kararlaştırmışlardır. 

Bu gün mevcut işletme usulünün tasfiyesi için lâzım azamî bir senelik mühletin inkızasına ve 
yeni bir muvakkat rejimin teessüsüne kadar şimdiki vaziyet tadil edilmeyecektir. Böyle olmakla be
raber, Adana - Fevzipaşa kısmı işbu itilâfın imzasından altı ay sonra Türkiye Hükümetine teslim 
edilecektir. 

Ankara - 27 teşrinievvel 1932 

Dr. Tevfik Rüştü 
Charles de Chambrun 

YENİ BÎR REJÎMÎN TESİSİNE VE ŞİMDİKİ İŞLETME İDARESİNİN TASFİYESİNE 
MÜTEALLİK PROTOKOL 

Madde — 1 

Türkiye Hükümeti, Pozanti - Adana - Fevzipaşa hattının işletilmesini temin edecektir. 
Türkiye arazisi dahilinde ıkâin bulunan Payas - Toprakkale, Fevzipaşa - Meydanı Eklbez ve Ço-

banbey - Nuseylbin kısımlarının işletilmesi Türk kanunlarına tevfikan teşkil edilmiş olup Türk 
sermayelerinin de iştirak edebileceği Fransız sermayeli bir şirkete tevdi olunacaktır. Mezkûr şir
ket, işbu işletmenin şartlarını tayin için Türkiye Hiükûmetile anlaşacaktır. 

Suriye arazisi dahilinde kâin bulunan îskenderon - Payas, Meydanı Ekbez - Çobanbey ve 
Nuseyibinden ileriye Suriye arazisindeki imtidat hatlarının işletilmesi Fransız kanunlarına tev
fikan teessüs edecek bir şirkete tevdi olunacaktır. 

Madde — 2 

Münakalât şartlarını tanzimi için Türkiye Devlet demiryolları ile Türk şirketi ve Fransız şir
keti aralarında bir itilâf yapılacaktır. 



Bu itilâf bilhassa: 
a) Türlk şirketi ve Fransız şirketi katarlarının Türkiye Devlet demiryolları tarafından işle

tilen Topraıkkale - Fevzipaşa kısmından mürur harcı vermek suretile (geçmeleri hakkına, 
<b)\ Her üç işletme idaresini alâkadar eden ıbu 'kısumdaıki nakliyat tarifelerinin tespiti şart-

* lanna, taallûk edecektir. 
Bu kısım üzerinde esas itibarile hiç hir mütefavit tarife vazedilımeyecaktir. Bununla bera

ber, işibu kaide hilâfında hareket edilmesini iltizam edecek ıhususatı iki Hükümet, ledelicap 
müttefikan tetkik etmek (hakkını muhafaza ederler. 

30 mayıs 1926 tarihli Ankara itilâfnamesinin 5 inci lahikası olan protokolda tespit olunan 
şartlar dairesinde, Türlkiye Meydanı Ekibezden Çoibanibeye kadar Suriye arazisi üzerinde şimen
diferle askerî nakliyatım yapmak hakkını haiz olacak ve Suriye Çoban Beyden Nuseybine kadar 
Türkiye arazisi dahilinde şimendiferle askerî nakliyat yapmak hakkına malik bulunacaktır. 

Madde — 3 

Malzeme ile havayicin taksimi alâkadarlar arasında müttefikan yapılacaktır. 
Işbı^ taksimde uyuşulamadığı takdirde Cemiyeti Akvam münakalât ve transit teşkilâtı tarafından 

tayin olunacak bir hakeme mürcaat edilecektir. 

Madde — 4 

Birinci maddenin birinci fıkrasında istihdaf olunan kısmın halen işletmekte olan Fransız şirketinin 
uhdesine geçtiği tarihten Türk Hükümetine teslimi tarihine kadar işletme hasılatı üzerinde her muta-
lebeden Türkiye Hükümeti, kendi namına, feragat eder ve bu işletmeye müteallik hesabattan kendi
sine isabet eden hisse için, katî ibra verir. 

Madde — 5 

Bu protokolün imzası tarihinden itibaren on beş sene müddetle Türkiye ve Suriye, evvelemirde 
mutabık kalmaksızın iştira haklarım istimal eyleyemeyeceklerdir, meğer ki işbu müddet zarfında bu 
şimendiferin katî rejimini tesıbit için bir itilâf aktedilmiş ola. 

Böyle olmakla beraber, Payas - Toprakkale ve Fevzipaşa meydanı Ekbez kısımlarının işletilmesi 
Türk şirketi tarafından deruhde edildiği tarihin dördüncü senesinden itibaren, Türkiye Hükümeti 
bu kısımları, mezkûr şirkete 3 ay evvel haber vermek şartile, satın almak hakkını kullanmak salâhi
yetini mahfuz tutmaktadır. 

Çoban Bey - Nuseybin kısmını işleten Türk şirketinin de bu kısmın işletilmesini deruhde ettiği 
tarihin dördüncü senesinden itibaren her zaman, üç ay evvel haber vermek şartile, işletmekten vaz 
geçmeğe hakkı olacaktır. 

Madde — 6 

Türkiye arazisi dahilinde bulunan kısımları işleten şirkete işbu protokol ile bahşolunan hukuk 
Türkiye Hükümeti ile evvelce anlaşmadan hiç bir suretle diğer bir şirkete terkedilemeyecektir. 

Ankarada 27 teşrinievvel 1932 tarihinde iki nüsha olarak tanzim olunmuştur. 

Dr. Tevfik Rüştü 
Charles de Chambrun 



1 numaralı ilişik 
Ankara: 27 - X - 1932 

Büyük Elçi Hazretleri, 
Bu günkü tarihle imza ettiğimiz protokola atfen işbu protokolün 1 inci maddesinin 2 inci fık

rasında teşkili derpiş olunan Türk şirketinin müdüriyet teşkilâtı İzmir - Kasaba Demiryolları 
kıunpanyasrmnkine nıüsaibih olacağını Zati Devletlerine tasrih etmeği faideli bulmaktayım; işbu 
şirket, işletmenin, istilzam ettiği idare ve faaliyet birliğinin temini iein Sııriyede icrayi faaliyet 
eden Fransız şirketi 1 e bir itilâf yapmak hususunda serbest olacaktır 

Pek yüksek ihtiramatımm teminatını kabul buyurmanızı rica ederim, Büyük Elçi Hazretleri. 

Dr. Tevfik Rüştü 
Fransa Büyük Elçisi 

Kont de Chambrun Hazretlerine 

2 numaralı ilişik 

Ankara, 27 - X -1932 
Büyük Elçi Hazretleri, 
Bu günkü tarihle imza ettiğimiz protokola atfen işbu protokolün imzası tarihinden itibaren 6 ay 

zarfında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine iade olunacak kısımda halen istihdam edilmekte olan 
memurin ve -müstahdeminin hizmetlerine nihayet verildiği takdirde Mersin - Adana hattının memu
rin ve -müstahdenıininin hizmetlerine nihayet verilmesinde tatbik edilmiş olan usul veçhile hare
ket olunacağım Zati Devletlerine beyan ile kesbi şeref eylerim. 

Pek yüksek ilıtiraınatımın teminatını kabul buyurmanızı rica ederim, Büyük Elçi Hazretleri. 

Fransa Büyük Elçisi Dr. Tevfik Rüştü 
Kont de Chambrun Hazretlerine 

3 numaralı ilişik 

Ankara, 27 - X - 1932 
Vekil Beyefendi, 
Bu günkü tarihle imzaladığımız protokole ilâve olunmak üzere irsal buyurmak lûtfunda bulun

duğunuz iki mektubu aldığımı haber vermekle şerefyabını. 
Bu vesaiki senet ittihaz ederek ihtiramatı faikamm teminatım teyit eylerim Vekil Beyefendi. 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Beyefendi Kont de Chambrun 
Hazretlerine 

ŞtMENDtPERLERE MÜTEALLİK 27 TEŞRİNİEVVEL 1932 TARİHLİ MÜŞTEREK BE
YANNAMENİN İMZA PROTOKOLÜ 

Müşterek beyannamenin muikaddemesindeki ahkâmı haleldar etmemek üzere Akitler azamî bir sene 
müddetin işbu beyannamenin A, B, C fıkralarındaki ahkâmın tatbik edileceğini ve bu müddet niha
yetinde Yüksek Âkit Taraflardan her birinin serbestii hareketini iktisap edeceğini teslimde müttefik
tirler. 27 teşrinievvel 1932 

Dr. Tevfik Rüştü 
Ch, de Chambrun 



Sıra No 83 
Suriyede Türklere ait emlâk ile Türkiyede Suriyelilere ait 
emlâk hakkında Fransa Hükûmetileaktedilen itilâfnamedeki 
müddetlerin uzatılmasına dair 1/858 numaralı kanun lâyi

hası ve Hariciye ve Dahiliye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 14-11-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 61281 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Fransa arasında aktedilmiş olan Suriye emlâk itilâfnamesindeki müddetlerin altı 
ay uzatılması hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 8-II-1934 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile ve ilişikleri le 
birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Fransa ile aramızda akit ve 9-1-1933 tarihinde R. M. Meclisince kabul ve tasdik edilerek 
11-1-933 tarihinde meriyet mevkiine girmiş olan, Türkiyedeki Suriyeli ve Suriyedeki Türk em
lâki hakkındaki itilâfname hükümleri mucibince her iki âkit tarafa düşen vecibeler dolayısile 
yapılması lâzımgelen işlerin çokluğu ve bu cümleden olmak üzere Fransa Büyük elçiliğince 
Hariciye vekâleti vasıtasile Hükümetimize tevdi edilen, Memleketimizde emlâki bulunan Suriye
lilere ait 800 kadar dosyadan şimdiye kadar ancak 100 tanesinin tetkikinin bitirilebilmiş ol
ması, bahsi geçen itilâfnamede bu vecibelerin ifası için tayin edilen müddetlerin uzatılmasını 
istilzam ettiğinden, bu hususta Fransa Hükûmetile Hükümetimiz arasında uyuşularak bu müd
detlerin altışar ay daha uzatılmasına dair Hariciye vekâletile Fransa Büyük elçiliği arasında 
teati edilen mektuplar hükmünün kanun kuvveti alması muvafık görülmüş ve berveçhi ati kanun 
metni takdim olunmuştur. Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye ncümeni 
Karar No. 27 

Esas No. 1/858 

10 - III - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Fransa arasında aktedilmis olan 
Suriye Emlâk itilâfnamesindeki müddetlerin al
tı ay uzatılması hakkında Hariciye vekâletince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 8-II-1934 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası ve esbabı mucibesi encümenimizde tetkik 
ve müzakere edildi. Hükümetin esbabı mucibe-
sindeki mütalealara iştirak eden encümenimiz bu 
kanun lâyihasını tasvip etmiş ve havalesi muci
bince Dahiliye encümenine verilmek üzere Yük

sek Reisliğe takdimini kararlaştırmıştır. 
Hariciye E. R. 

Siirt 
M. M. 

Sivas 
Kâtip 

Diyarbekir 
Mahmut Necmettin Sadık Zeki Mesut 

Aza 
İzmir 
Halil 

Aza 
Bolu 

Hasan Cemil 

Aza 
Kocaeli 

Reşit Saffet 
Aza 

istanbul 
Dr. İbrahim Tali 

Ajza 
Kocaeli 
1. Süreyya 

Aza 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 31 
Esas No. 1/858 

Yüksek Reisliğe 

15 - III -1934 

Türkiye ile Fransa arasında alktedilmiş olan 
Suriye emlâk itilâfnam-esindeki müddetlerin .altı ay 
uzatılması hakkında Hariciye vekâletince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince 8 - I I -1934 tc 
Yüksek Meclis*) arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sının esbabı mucibesi ve ilişiklerde birlikte gön
derildiğini bildiren Başvekâletin 14 - I I -1934 ta
rih ve 6/281 sayılı tezkeresi encümenimize de ha
vale buyurulmuş olmakla Hariciye encümeninin 
bu baptaki mazbatası ile beraber Hariciye vekâ
leti mümessili Beyin hazır bulunduğu 12-111-1934 
tarihindeki toplantımızda okundu: 

Vaki olan ifadattan 27 - IX -1932 tarihinde ak
tedilmis olan itilâfname mucibince yapılması icap 
eden tetkikatın ikmal edilememiş olduğu anla

şılmakla müddetlerin temdidi zarurî görülmüş 
ve lâyihanın kabulüne karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Da. E. Reisi 

Namına M. M. 
Şükrü 

Aza 
Çorum 

t. Kemal 
Aza 

Trabzon 
Fatin 

Aza 
Malatya 
Vasıf 

Reis V. M. M. K 
Çanakkale 

Şükrü 
Aza 

Ordu 
Ahmet İhsan 

Aza 
Giresun 

A. Münir 
Aza 

Şebin Karahisar 
Vasfı Raşit 

Aza 
Ordu 
İsmail 

Aza 
Samsun 
Zühtü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Suriyede Türklere ait emlâk ile Türkiyede Su
riyelilere ait emlâk hakkında yapılan itilâfna-
me müddetinin temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Suriyede Türklere ait emlâk 
ile Türkiyede Suriyelilere ait emlâk hakkında 
Fransa Hükûmetile Ankarada 27 teşrinievvel 
1932 tarihinde akit ve imza edilerek 11-1-1933 
tarihinde meriyet mevkiine girmiş olan itilâf -
namede derpiş edilen müddetler 11-1-1934 ta
rihinden itibaren altı ay müddetle temdit edil
miştir. 

MADDE 2 — îtilâfname tatbikatından ola
rak bu güne kadar ittihaz edilmiş olan karar
lar ahkamı mahfuzdur . 

SURET 
Hariciye vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyefendinin 
Fransa Maslahatgüzarı M. Barbier ye hitaben 
yazdıkları mektup tercümesi. 

Maslahatgüzar Efendi, 
Bu günkü tarihli bir mektupla, bana, Fransa Hükümetinin 27 ilk teşrin 1932 tarihinde Ankarada 

imzalanmış olan Türk ve Suriyeli emlâki hakkındaki itilâf namenin tam bir surette tatbikini kolay
laştırmak arzusile hareket ederek, bahsi geçen itilâf namede derpiş edilmiş olan müddetlerin altışar 
ay daha uzatılmasında mutabık kaldığını, ve bu güne kadar ittihaz olunan bütün kararların ayni 
itilâfnamede muayyen şerait dairesinde iktisap olunmuş addedileceklerinin mukarrer olduğunu bil
dirmek lûtfunda bulundunuz. 

Hükümetim namına senet ittihaz ettiğim bu mektubun vusulünü bildirmekle şeref kazanırım. 
Ihtiranıatı faikamın 

Fransa Maslahatgüzarı M. Barbiernin Hariciye ve
kili Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiye hitaben yaz
dıkları mektup tercümesi 

Vekil Beyefendi, 
Yeni mülakatlarımıza istinat ederek, Zati Devletlerine, Fransa Hükümetinin 27 ilk teşrin 1932 

tarihinde Ankarada imzalanmış olan Türk ve^ Suriyeli emlâki hakkındaki itilâf namenin tam bir suret
te tatbikini kolaylaştırmak arzusile hareket ederek, bahsi geçen itilâfnamede derpiş edilmiş olan müd
detlerin altışar ay daha uzatılmasında mutabık kaldığını arzetmekle şeref kazanırım. • Şurası mu-
akrrerdir ki, bu güne kadar ittihaz olunan bütün kararlar ayni itilâfnamede muayyen şerait daire
sinde iktisap olunmuş addedileceklerdir. 

Ihtiramatı faikamm 

MADDE 3 — işbu kanunun icrasına Dahi
liye, Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

8-II-1934 
Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Hikmet 

S. 1. M. V. V. 
Muhlis 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. V. 

Fuat 
G. î. V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 
Mal. V. 
Fuat 
Ik. V. 

M. Celâl 
Zr. V. 

Muhlis 





Sıra NQ 91 
Hudut ve Sahiller Srhhat umum müdürlüğü memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel I 895 

numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 11-I 11-1934 
Sayı 6/573 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü memurları maaşatınm tevhit ve teadülü hak
kındaki 1587 sayılı kanuna zeylen hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 28-11-934 toplanışında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına 
sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü memurları maaşatınm tevhit ve teadülüne dair ka
nuna müzeyyel kanunun esbabı mucibe lâyihası 

1 — Muvazenei umumiyeye ait hastanelerle müessesatı sıhhiyelerde muvazzaf mütehassısların tea
dül dereceleri elli beş lira aslî maaş olduklarına binaen îzmir ve istanbul emrazı sariye ve istilâiye 
hastaneleri bakteriyoloji mütehassıslarının almakta oldukları 45 lira aslî maaşın 55 liraya iblâğına za
ruret hâsıl olmuştur. 

2 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü muhasebe tetkik kalemi bir sene zarfında liman
lara giren ve çıkan otuz binli mütecaviz muhtelif bayraklı gemilere ait 37 sahil sıhhiye idarelerile 
tahaffuzhanelerinden her ay gelen 666 adet icmalin hesabını kontrol etmek ve bir ay zarfında li
manlara gelip giden vapurlardan geri alınıp umum müdürlüğe gönderilen ve bir aylık yekûnu bin
lere baliğ olan açık ve mücellet patentalara kesilen makbuz kuponlarını birer birer tetkik eylemek 
ve bu meyanda acentalar veya gemi sahip veya kaptanları tarafından veki olan haklı, haksız mü
racaat ve şikâyetleri tetkik ve icap eden tahkikat ve muhaberatı temin eylemek ve bütün teşkilâtın 
yıllık varidat envai ve bir senelik mesaisini müfredat üzerine toplayarak Umum müdürlüğün sene
lik varidat blânçosunu ve yılirk ihsaiyatını tanzim eylemek gibi mühim işler yalnız bir mümeyyiz 
ve iki memurla yapılmaktadır. Bu işlerin haricinde kalan ve fakat en mühim varidat kontrolü 
olan, yani cibayet edilen varidatm hüsnü suretle ve kanunî bir şekilde tahsil edilip edilmediğini ve 
limanlarımıza gelip giden Türk ve ecnebi bayraklı gemilerin ve rüsumu sıhhiyeyi tahsile matrah teş
kil eden ve srk sık tebeddül eden mesaha şehadetna melerinin, bütün vapurların tonilâtolarını havi 
bulunan ve beynelmilel kabul edilmiş olan ve her sene neşredilen (Lloyd's Register) kayitlerine mu
tabık olup olmadığını kontrol etmek ve rüsumu sıhhiyenin bu suretle ziyama meydan vermemek 
üzere şehrî otuz liralık bir ve yirmi beş liralık bir ki, ceman iki tetkik memuruna ihtiyaç olduğundan 
merbut 1 numaralı cetvele ithaline zaruret hâsıl olmuştur. 

3 — Taşra sahil sıhhiye teşkilâtı tabibi bulunan birinci ve ikinci sınıf merkezlerle idare ve muha
faza memurlukları unvanı altmda tedvir edilmektedir. Muhafaza memurlukları ise idare memurları 
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gibi ifayi vazife eylemekte olduklarından bunların da merkezler gibi, elyevm mevcut idare memurluk
larının birinci ve muhafaza memurluklarının da ikinci sınıf idare memuru unvanı altında ifayi va
zife eylemeleri daha muvafık görülmüştür. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili 
Dr. Refik 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 17 - III - 1934 
Mazbata No. 53 
Esas No. 1/895 

Yüksek Reisliğe 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki kanuna zeylen hazırlanan ve Başvekâ
letin 11 mart 1934 tarih ve 6/573 numaralı tez-
keresile Yüksek Meclise arzedilerek encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası Hudut 
ve sahiller sıhhat umum müdürü Dr. Osman İs
met Bey hazır olduğu halde tetkik olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasında izah olunan se
beplere binaen teklif olunan kanun lâyihası en-
cümenimizce şekle ait bazı değişiklikle kabul 
edilmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzedil-

mek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis Reis vekili M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt 

M. Şeref Mükerrem İhsan 
Kâtip 

Tokat Bursa Giresun 
Dr. Galip Kâzım 

İstanbul İzmir Kayseri 
Sadettin Kâzım A. Hilmi 

Sivas Sivas Yozgat Elâziz 
M. Remzi Rasim S. Sırrı H. Tahsin 



— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
memurları maaşatının tevhit ve teadülü hak
kındaki kanuna merbut cetvelde bazı tadilât 

yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü memurları maaşatmın tevhit ve te

adülü hakkındaki 1587 numaralı kanunun ikin
ci maddesine merbut cetvelde aşağıda yazdı ta
dilât yapılmıştır. 

A - Haydarpaşa ve İzmir emrazı sariye ve isti-
lâiye hastaneleri bakteriyoloji mütehassıslarıma 
aslî maaşlan 45 liradan 55 liraya çıkarılmıştır. 

B- Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü muhasebe şubesi kısmına bu kanuna bağlı 

(1) numaralı cetvelde derece, adet ve maaşlan 
gösterilen memurlar ilâve edilmiştir. 

JC- Mezkûr cetvelde yazılı olan 13 adet mu
hafaza memurluğu unvanı ikinci sınıf idare me
murluğu suretinde tadil edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 
raya Sıhhat ve 
dur. 

Bş. V. 
îsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Hikmet 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik' 

— Bu kanunun hükümlerini i 
içtimaî muavenet vekili memu 

28 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. Rüştü 
Na. V. 

Ali 
ö. 1. V. 

Ali Rana 

• II -1934 
M. M. V. 

Zekâi 
Mal. V. 
Fuat 

Ik. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü me
murları maaşlarının tevhit ve teadülü hakkın
daki 1587 numaralı kanuna bağlı cetvelde ta

dilât yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü memurlan maaşlarmm tevhit ve 
teadülü hakkındaki 1587 numaralı kanunun 2 nci 
maddesine merbut cetvelde aşağıda yazılı tadi
lât yapılmıştır: 

A) Muhasebe şubesi kısmma on birinci de
receden 30 ve on ikinci dereceden 25 lira maaşlı 
birer tetkik memuru ilâve olunmuştur. 

B) Haydarpaşa ve İzmir emrazı sariye ve is-
tilâiye hastaneleri kadrolarmdaki iki adet tabi
bin (bakteriyolok) dereceleri yedi ve maaşlan 
55 lira olmak üzere tadil edilmiştir. 

C) 16 nci dereceden 13 adet muhafaza me
murlarının unvanı ikinci sınıf idare memuru 
suretinde tadil edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü muhasebe şubesi 

1 numaralı: 

Derece Adet Unvanı memuriyet 
Aslî maaş 

Lira 

11 l Tetkik memuru 
12 1 » » 

30 
25 





Sıra No 95 
Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri itti
hadı arasında hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve halli usulü 
hakkındaki mukavelenamenin 6 ay daha uzatılmasına dair 
1/829 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, Dahiliye ve Millî 

müdafaa encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 19-XII-fÇ33 
Sayı 6/3605 

E. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halline müteallik olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti 
ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı arasında Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde akto-
lunan mukavelenamenin yeniden altı ay daha uzatılması hakkındaki protokolün tasdikına dair 
olup İcra Vekilleri Heyetince 16-XII-1933 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibe ve protokul ile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı Hükümetleri arasında öağus-

tos 1928 tarihinde Ankarada aktedilip iki memleket arasındaki hudut üzerinde zuhur eden 
ihtilâfların tetkik ve hallerini muhtevi bulunan mukavelename ile merbutu olan protokolün 
meriyeti 10 teşrinievvel 1932 ve 28 mart 1933 tarihinde altışar aylık müddet için ikişer 
defa temdit edilmişti. Son temdidin hükmü 28 eylül 1933 tarihinde bitmiş bulunmaktadır. 
Yeni bir mukavelename akti için Sovyet Hükûmetile müzakerata girişmiş isede iki taraf arasında 
mevcut bazı noktai nazar ihtilâflarının hal ve tesviyesi az çok zamana mütevakkıf bulunmasına 
ve diğer taraftan yeni mukavelenamenin aktine kadar hudutta zuhur edebilecek hâdiselerin 
sureti halliyesiz bırakılması da tecviz olunamayacağına binaen bu hususun temini için yuka
rıda zikri geçen 6 ağustos 1928 tarihli mukavelename ve protokolün 28 mart 1933 tarihli 
temdit protokolünün inkızasından itibaren yeniden altı ay temdidi için 29 teşrinisani 1933 
tarihinde yeni bir protokol imza edilmiştir. İşbu protokol Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik 
edilmiş olan evvelki iki temdit protokolü ahkâmından başka ayrıca bir hüküm ihtiva 
eylememektedir. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 26 
Esas No. 1/829 

10 - III -1934 

Yüksek Reisliğe 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halline müteallik olarak Türkiye Cümhuriyetile 
Sosyalist Sovyet Cümlrariyetleri İttihadı ara
sında Ankarada 6 ağustos 1928 de aktolunan 
mukavelenamenin yeniden altı ay uzatılması 
hakkındaki protokolün tasdiıkına dair olup ter a 
Vekilleri Heyetince 16-XII -1933 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve 
esbabı mucibesi encümenimizde tetkik ve müta-
lea edildi. 

Hükümetin esba'bı mucibesindeki mütalealâ-
ra iştirak eden encümenimiz bu kanun lâyihası

nı tasvip-etmiş ve; ha/valesi:mucibince- Dahiliye 
encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe tak
dimi kararlaştırılmıştır. 

;iyeEn* 
Siirt 

Mahmut 
Aza 

İzmir 
Halil 

Aza 
Bolu 

Reisi M; M. 
Srvas 

Necmettin 
Aza 

Kocaeli 
Reşit Saffet 

Aza 
İstanbul 

Kâtip 
Diyarbekir 
Zeki Mesut 

Aza 
Kocaeli 

/. Süreyya 

Hasan Cemil Dr. İbrahim Tali 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Karar No. 30 
Esas No. 1/829 

15-III-1934 

Yüksek Reisliğe 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halline müteallik olmak üzere Türkiye Cumhu
riyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İtti
hadı arasında Ankarada 6 ağustos 1928 tarihin
de aktohroan mulkavelenamenin yeniden altı ay 
daha uzatılması hakkındaki protokolün tasdi-
krna dair olup İcra Vekilleri Heyetince 
16 - X I I -1933 te Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe 
lâyihası ve protokol suretile birlikte gönderildi
ğini bildiren Başvekâletin 19 -XI I -1933 tarih ve 
6/3605 sayılı tezkeresi eneüraearimize de havale 
buyurulmuş olmakla Hariciye encümeninin bu 
baptaki ımazbatasile beraber Hariciye vekâleti mü
messili Beyin hazır olduğu 12 - I I I -1933 tarihin^ 

deki toplantımızda okundu ve iş hakkında konu
şuldu : 

Hükümetçe serdoluman esbabı mucibe encü-
menimizee de tasvip edilmiş* olduğtmdan kanun 
lâyihasının kabulüne karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzokınur. 
Da. En. Rs. N 

Çanakkale 
Şükrü 
Aza 

Çorum 
/. Kemal 

Aza-
Gdresun 

A. Münir 

Reis V. 
Mezun 

M. M. 
Çanakkale 

Kâ. 

Aza 
Ordu 

A. İhsan-. 
Aza 

Samsun 
Zühtü> 

Aza 
Ordu 

İsmail' 
Aza i 

ŞefeinK. 
Vasfi Raşit 

Aza 
Trabzon 

Fotin 
Aza 

Malatya 
Vasıf 
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Millî Müdafaa enetmem mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 20 - III - 1934 

Karar No. 17 
Esas No. 1/829 

Yüksek Reisliğe 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halline müteallik olmak üzere Türkiye Cümhu-
riyetile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı 
arasında Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde akto
lunan mukavelenamenin yeniden altı ay daha uza
tılması hakkındaki protokolün tasdikına dair olup 
Başvekâletin 19 - XI I - 1933 tarih ve 6/3605 
numaralı tezkeresi encümenimize de havale buyu-
rulmuş olduğundan Hariciye ve Dahiliye encü
menleri mazbatalarile birlikte tetkik ve müzakere 
olundu; 

Hükümetin esbabı mueibesi tamamen encü-

MADDE 1 — Hudutta zuhur eden ihtilâfların 
tetkik ve halli usulü hakkında Türkiye Cumhu
riyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İtti
hadı arasında 6 ağustos 1928 tarihinde Ankara
da aktolunan mukavelename ile bu mukavelena
meye merbut ayni tarihli protokolün 28 mart 
1933 tarihli protokolün inkizası tarihinden itiba
ren yeniden altı ay uzatılmasına mütedair 29 teş
rinisani 1933 tarihli protokol kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

menimizce de tasvip edilmiş olmakla kanun lâyi
hasının kabulüne karar verilmiştir. Arzolunur. 

M. M. E. Reisi M. M. Kâtip 
Giresun Diyarbekir Elâziz 
İhsan Kâzım Ahmet Saffet 

Aza Aza Aza 
Konya Kars Tokat 

Ali Fuat Muhittin Hüsnü 

Aza Aza Aza 
Elâziz Gümüşane Kastamonu 

Fuat Ziya Şevket Ali Rıza 

MADDE 3 — işbu kanun hükümlerinin icra
sına Hariciye, Dahiliye, Maliye, İktisat ve Millî 
Müdafaa vekilleri memurdur. 

16 - XII - 1933 
Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. 
İsmet Zekâi Zekâi 
Da, V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya D. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Hikmet Fuat M. Celâl 

S. î. M. V. V. G. î. V. Zr. V. 
Muhlis Ali Rana Muhlis 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve hal
line müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Sosya
list Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde aktolunan 
mukavelenamenin yeniden altı ay temdidi hak

kındaki protokolün tasdikına dair kanun 
lâyihası 
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HUDUTTA ZUHUR EDEN İHTİLÂFLARIN TETKİK VE HALLİNE MÜTEALLİK OLUP 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SOSYALİST SOVYETİST CUMHURİYETLERİ İTTİHADI 
ARASINDA 6 AĞUSTOS 1928 TARİHİNDE ANKARADA İMZA EDİLMİŞ BULUNAN MUKA

VELENAMENİN TEMDİDİNE DAİR PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti ve Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti hudutta zuhur eden 
ihtilâfların tetkik ve halline müteallik 6 ağustos 1928 tarihinde Ankarada imza edilmiş olan mu
kavelenamenin meriyet müddetini temdide karar vermişler ve bu maksatla bir taraftan, 

Türkiye Cumhuriyeti Dahiliye Vekili ve Hariciye Vekâleti Vekili, Muğla Mebusu Şükrü Kaya 
Beyefendi Hazretlerini, 

ve diğer taraftan, 
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadının Türkiye Büyük Elçisi M. Jacques Souritz Cenap

larını, 
tayin etmişler ve Müşarüileyhler usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini yekdiğe

rine tebliğden sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halline dair Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalits Sovyet 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında 6 ağustos 1928 tarihinde Ankarada aktedilmiş olan mukavelena
me ile merbutu, ayni tarihli protokol, bu senetlerin temdidine müteallik yine Ankarada 28 mart 1933 
tarihinde imza edilmiş olan Protokolün inkızasından itibaren yeniden altı aylık bir müddet için temdit 
edilmiştir. 

Madde — 2 

İşbu Protokol tasdik edilecek ve tasdik keyfiyeti iki Âkitten her biri tarafından diğerine tebliğ 
edilecektir. 

Ankarada 29 teşrinisani 1933 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

İmza İmza 
Ş. Kaya J. Souritz 



Sıra NQ 97 
Türkiye ile Amerika birleşik Devletleri arasında imza 
edilen iadei mücrimin muahedenamesinin tasdiki hakkında 
1/8II numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye encü

menleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 25-^1-1933 
Sayı 6İ3399 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1923 senesinde Lozanda Türkiye ile Amerika birleşik Devletleri murahhasları tarafından 

imza edilen iadei mücrimin ınualıedeııamesinin tasdiki hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 5-XI-933 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe 
ve muahedeııame projesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Suçluların, suçu işlediği memleketi terke muvaffak olunca lâzımgelen takibattan kurtulması 

ve yahut bu takibatın istenilen şekilde yapılamaması, adaletin pençesinden kurtulmak ümidini 
uyandırarak içtimaî bakımdan çok mahzurlu olduğundan başka memleketlere kaçan suçluların 
muayyen şartlar tahtında mütekabilen iadesini temin etmenin lüzumu ve faidesine binaen, diğer 
Devletlerle olduğu gibi, Amerika birleşik Devletleri ilede Lozanda 6 ağustos 1923 tarihinde 
bir İadei mücrimin muahedesi imza edilmişti. 

Lozan muahedesinin Amerika Kongresi tarafından tasdik edimemesi dolayısile mezkûr İadei 
mücrimin muahedesi de tasdik edilememiştir. Bilâhare Amerika ile münasebatımız 17 şubat ve 
29 nisan 1927 tarihlerinde Amiral Bristol ile teati edilen mektuplarla tanzim edilmiştir. Bunu 
müteakiben Amerika hükûmetile l teşrinievvel 1929 da bir ticaret muahedesi ve 28 teşrini 
evvel 1931 de bir ikamet mukavelesi imza edilmişti. 

Mezkûr ikamet mukavelesi bu kere Amerika Hükümeti tarafından tasdik edildikten sonra 
iki Devlet arasında bir iadei mücrimin muahedesi akti de takarrür etmiş ve Amarika Hükü
meti 1923 te Lozanda imza edilmiş olan İadei mücrimin Muahedesinin aynen tasdikini teklif 
etmesi üzerine, keyfiyet Hükümetimizce de muvafık görülerek bu Muahede Yüksek tasdiklerine 
arzedilmiştir efendim, 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni , 17 - XII -193,3 

Karar No. 15 
Esas No. 1/811 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri mu
rahhasları tarafından 1923 senesinde Lozanda 
imza edilen iadei mücrimin muahedenamesinin 
tasdiki hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetince 5 - XI -1933 te Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun lâyihası ve esbabı 
mueibesi Hariciye vekili Beyin huzurile encüme
nimiz tarafından tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında izah 
edilmiş olan mütalealara iştirak eden encüme
nimiz bu kanun lâyihasını tasvip etmiş ve ha
valesi veçhile Adliye encümenine tevdi edilmek 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında imza edilen iadei mücrimin mııahedename-
sinin tasdikına' dair Hariciye vekâltince hazırla
nıp Başvekâletin 25 - XI - 1933 tarih ve 6/3399 
sayılı tezkeresi ile Adliye encümenine havale olu
nan kanun lâyihası Hariciye encümeninin mazba-
tasile birlikte tetkik ve müzakere olundu: 

Lozanda 1923 tarihinde aktedilmiş olan iadei 
mücrimin muahedenamesi hukukî esaslara ve mü
tekabil şartlara müstenit ve suçluların adalet pen
çesinden kaçamamalarını temin eden hükümleri 

üzere Yüksek Reisliğe takdimi kararlaştırılmış
tır. 

Hariciye En. Reisi na. M. M. Kâtip 
Sivas Sivas Diyar beki r 

Necmettin Necmettin Zeki Mesut 

Aza Aza Aza 
Elâziz Kocaeli Kocaeli 

Fazıl Ahmet t. Süreyya Reşit Saffet 

Aza 
istanbul 

Salâh Cimcoz 

muhtevi olmak itibarile bu muahedenin tasdikini 
mutazammın olan lâyihanın kabulüne encümeni-
mizee de ittifakla karar verilmiştir. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe takdim kılınır. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Salâhattin Raif 

Aza Aza Aza Aza 
Antalya Kocaeli Kayseri Çanakkale 
Haydar Hagıp S. Azmi Osman Niyazi 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 1 - IV - 1934 

Karar No. 19 
Esas No. 1/811 

Yüksek Reisliğe 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1923 senesinde Lozanda Türkiye ile Amerika Bir
leşik Devletleri murahhasları tarafından imza 
edilen iadei mücrimin muahedenayrıesinin tasdiki 

hakkında kanun lâyihası 

1 — Amerika Birleşik Devletleri ile Lozanda 
6 ağustos 1923 tarihinde imza edilmiş olan iadei 
mücrimin muahedenamesi kabul ve tasdik edil
miştir. 

2 —Bu kanun-neşri tarihinden muteberdir. 

3 — Bu kanunun icrasına Adliye ve Hariciye 
vekilleri memurdur. 

5 - XI -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. -V. 
İsmet Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Ahdülhalik 
Mf. V. N.a. V. îk. V. 
Hikmet Fuat M. Celâl 
S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr: Refik Ali.Rana . Muhlis. 
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TÜRKIYE İLE AMERÎKA DÜVEM MÜTTEHÎDES! BEYNÎNDE İADEÎ MÜCRIMIN 
MUAHEDENAMESt 

Türkiye ' " * 
ve 

Amerika Düveli Müttehidesi 
Adaletin ahsen suretle tevziini temin maksadile zirde musarraıh cinayet ve cünhalardan dolayı 

mahkûm olan veya takip edilen eşhası muayyen bazı ahvalde mütekabilen teslim etmeği fa i deli 
addettiklerinden, yeni bir iadei mücrimin muahedesi aktine karar vermişler ve bu maksatla mu
rahhasları olmak üzere 

Türkiye Büyük Millet; Meclisi Hükümeti; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Hariciye vekili ve ayni mecliste Edirne me

busu İsmet Paşayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
vekili ve ayni mecliste Sinop mebusu Dr. Rıza Nur Beyi, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükû- ~ 
metinin sabık İktisat vekili ve ayni mecliste Trabzon mebusu Hasan Beyi, 

ve 
Amerika Düveli Müttehidesi Hükümeti Reisi; 

İsviçre Konfederasyonu nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elcisi Joseplı C. Dreu'yü, 
Tayin etmişlerdir . 
Müşarüileyhim usulüne muvafık görülen salahiyetnamelerini badelibraz ahkâmı atiyeyi karar

laştırmışlardır. 

Madde — 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Amerika Düveli Müttehidesi Hükümeti ikinci mad
dede tadat olunan ve müteakideyn âl iyeden birinin kazasına tâbi arazide ika edilen bir cinayet veya 
cünha dolayısile işbu tarafın memurini adliyesi canibinden mahkûm veya takip edil ipte diğer tara
fın arazisine iltica eyleyen veya orada bulunan eşhasr, talep üzerine, mütekabilen yekdiğerine tes
lim etmeği taahhüt ederler. 

Ma ah aza mücrimin iadesi hususu ancak delâili eürmiye firarinin veya maznunualeyh olan şah
sın bulunduğu mahal kavanini mucibince tevkifini muhik gösterecek ve fiil orada ika edilmiş olsa idi 
takibatı eezaiyeye meydan verecek suretlerdi; olduğu takdirde vaki olacaktır. v 

Madde — 2 

Mücrimin iadesine hem mahalli ilticanın ve hem talip Devletin kavanini mucibince müstelzimi 
müeazat olmaları şartile atideki cinayet ve cünhalar için muvafakat olunacaktır, yani: 

1 - Katli ebeveyn, katil, fesinim ile katli evlât dahil olmak üzere kasten katil, 
2 - İkaı harik, 
3 - Deniz hırsızlığı, taifenin veya taifeden birkısmının veya gemide bulunan sair eşhasın kaptana 

karşı hile veya cebir istimali ile gemiyi zaptetmiş olmaları halindeki gemi isyanı, 
4 - Dahilinde mahiyeti altıncı maddede işaret olunan vesaikte tasrih edilmek lâzımgelen bir ci

nayeti irtikâp maksadile gece vakti bir meskene kesrü şikest ve zor ile duhul (burglary cürmü), 
5 - Resmî veya hususî vesaiki taklit veya tağyir, mukallit veya tağyir edilmiş vesaiki hile ile 

istimal, 
H - Meskukât ve evrakı naktiye, esham ile kuponları, banknotlar, tahvilat yahut sair senıedat 

ve evrakı itibaniyenin tahrif, taklit veya tağyiri, ihracı, mevkii tedavüle vazı veya hileli bir mak
satla istimali, umumî mühürlerle, altın ve gümüş masnuata mevzu umumî damgala IT, pullar veya 
markaların taklit veya tağyiri, mukallit veya tağyir olunmuş işbu eşyanın hileli bir maksatla 
istimali, 

7 - Miktarı iki yüz doları veya Türk parasile bu meblâğın muadilini tecavüz etmek şartile 



_ 5 — 
vediler veya resmî memurlar tarafından irtikâp olunan emvali umumiye ihtilası, 

8 - Miktarı iki yüz dolan veya Türk parasile bu meblâğın muadilini tecavüz etmek ve her iki 
memleketin kanunlarınca işbu cünha veya cinayet hapis ile veya dalıa ağır bir ceza ile tecziye 
edilmiş olmak şartile bir veya müteaddit memurin ve müstahdemin tarafından kendilerini istih
dam edenlerin aleyhine irtikâp olunan ihtilas, 

9 - Hayatı beşeri tehlikeye koyacak surette şimendifer hututunun gayrikanunî olarak ve bilih-
tiyar tahribi veya şeddi, 

10 - Iskatı cinin, kız 'kaçırmak, izalei bikir, sigar veya kâhillerin kaldırılması; bu son tabirden 
murat bir veya müteaddit eşhası kendilerinden veya familyalarından cebren para çekmek için 
veya her hangi dıiğer bıir gayrikanunî maksatla kaldırmak ve tevkif eylemektir, 

11 - ('ebru şiddetle veya tehdidat ile sirkat (roberi) ; kesir ve şikest ve zor ile veya duvar aşarak 
bir hane veya bir mağazada ika olunan sirkat (Hausebreaking ve Shop - breakimg), 

12 - Sirkat olunan meblâğ veya eşyanın kiynüeti yirmi beş doları veya İm meblâğın Türk parasile 
muadilini mütecaviz olduğu takdirde sirkati adiye, 

13 - Dolandırıcılık; nükut miktarı veya eşya kıymeti iki yüz dolan veya Türk parasile muadi
lini tecavüz etmek şartile dolandırılmış, sirkat edilmiş veya hile ile elde edilmiş olduğunu bile
rek nııkııt veya esham ve tahvilât veya sair eşya için yataklık etmek, 

14 - Duçar olunan zarar miktarı iki yüz doları veya Türk parasile muadilini tecavüz ettiği tak
dirde her hangi bir şahıs ve bilhassa bir vedi, vekil, banker, bir şahsı salis malını idare eden kimse 
yahut bir şirket veya cemiyetin reisi, azası veya bir memuru tarafından irtikâp olunan sahtekârlık 
veya emniyeti sui istimal, 

15 - Yalan yere yemin ve ıtmaı şuhut, 
16 - Esaretin ilgasına ve esir ticaretine müteallik iki memleketin kanunları aleyhine irtikâp olu

nan cinayet veya cünhalar, 
17 - Hileli iflâs, 
18 - trtişa, 
19 - Asgarî cezası bir sene hapisten dun olmayan ağır darp ve cerh, 
20 - Balâda tadat olunan ceraimden birine teşebbüs fili. îşbu teşebbüs cin ay e*, cezasile müea-

zat edilmiş olmak lâzımdır. 
21 - Tarafeyni Âkideynin kanunları mucibince hapis cezası veya daha ağır bir cezayı müstelzem 

olduğu takdirde balâda zikrolunan her hangi bir cinayet veya cünhada muayyen ve zimethal olmak, 

Madde — 3 

Siyasî cinayet veya cünhalar veyahut bu gibi bir cinayet veya cünhaya mürtebit efal için iadei 
mücrimin vaki olmayacaktır. 

Bir Reisi Devletin veyahut anın ailesi efradının hayatı aleyhine yapıkn sui kast, siyasî, cina
yet veya cünha addedilmiyecektir. Müteakideyni Âliyeden biri canibinden diğerine teslim olunan bir 
şahsın keyfiyeti iadeyi icra eden tarafa tebliğ edilecek olan tahrirî ve sarih rızası olmadıkça veyahut 
tahliyei kat iyesi anından itibaren otuz gün zarfımda talip Devletin arazisini terketmekte muhtar 
okluğu halde bu ihtiyarı istimal etmıiş bulunmadıkça veyahut a.razii mezkûreden çıktıktan sonra 
oraya avdet eylemiş olmadıkça şahsı mezkûr iadesine muvafakat edilmesinin sebebini teşkil eden 
cürümden gayri olarak iadesi hakkındaki talepten evvel irtikâp edilmiş bir cürüm için takip veya
hut tecziye edilmeyecektir. 

Madde — 4 

ladesi talep olunan şahıs, iltica ettiği memlekette diğer bir cürüm için gerek maznunen mev
kuf bulunmuş ve gerek muvakkaten tahliye edilmiş olsun takip olunduğu veya mahkûm edilmiş 
bulunduğu takdirde iadesi muamelâtı ceza iyenin hitamına ve kanuna tevfikan sureti kafiyede 
tahliyesine değin talik olunabilecektir. 
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Madde — 5 

Müteakideyni alıiyeyn mütekabil en kendi tebaalarının iadesine muvafakatte mecbur değildirler. 

Madde — 6 

îadei mücrimin talepnameleri diplomasi tariki!e ita olunacaktır. 
ladesi talep olunan şa.hıs i aide talebini icap eden cürümden dolayı malhkûm olmuş bulunuyorsa 

işbu iade talebine ite okmaıı kararın bir sureti mevsukası raptoiımmıalk lâz imgelemektir. Talep 
olunan şahıs bir cürümden dolayı yalnız nıaznunualeyh ise, talepnameye talip Devletin salâhiyettar 
hâkimi tarafından verilmiş tevkif müzekkeresinin usulüne muvafık surette musaddak bir sureti ve 

^ kezalik tevkif müzekkeresinin müstenidi aleyhi olan şehadet ve sair delâiliıı usulüne muvafık olarak 
tasdik edilmiş suretleri raptedilmiş bulunmak lâzımdır, işbu vesaikin mucibi ittiham olan cürme, 
ika edildiği mahalle ve tarihine dair malûmatı sa rinayı ihtiva etmesi lâzımdır, işbu vesaika mucibi 
ittiham olan ceraime kabili tatbik ahkâmı kanuniyenin usulüne muvafık olarak musaddak bir 
suretile talep olunan şahsın hüviyetini göstermeğe muktazi hususa t raptedilmiş bulunmalıdır. 

Balâda gösterilen vesaik talip tarafın kanunlarının emrettiği şekilde tanzim olunacak ve an
lara aslına mutabakatı musaddak olmak üzere matlubu minh olan tarafın lisanında veya Fransızca 
bir terecim eleri merbut olacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki iadenin tâbi olacağı usul iade talebinin vukua geldiği tarihte matlubu 
minh Devlette meri olan ahkâma tevfikan tanzim olunacaktır. 

Madde — 7 

iade talebi vukua gelmezden mukaddem bir kimsenin sureti muvakkaıtede tevkifi talep oluna
cağı zaman bu baptaki talep diplomasi tarikile yapılacak ve yahut iadeyi talip olan tarafın salâ
hiyettar şehbenderi veya işbu taraf canibinden mezun diğer bir kimse tarafından doğruca matlubu 
minh tarafın salâhiyettar memurinine gönderilecektir. Tevkif için takip edilecek usul matlubu minh 
Devlette meri ahkâma tevfikan tanzim edilecektir. 

Tevkif günü dahil olmamak üzere tevkiften itibaren üç aylık bir mühlet zarfında altıncı mad
dede gösterilen şekilde evrakı lâzimesi merbut olarak katı bir iade talepnamesi gönderilmeyecek 
olursa tevkifi muvakkatin hitam bulması ve tevkif edilen şahsın serbest bırakılması icap eder. 

Madde — 8 

Matlbuminh olan veyahut talip olan tarafın kanunu mucibince ceza davası veya ita olunan hü
küm müruru zamana uğramış olduğu takdirde iade talebine muvafakat olunmayacaktır. 

Madde — 9-

Talep olunan şahsın hini tevkifinde yedi tasarrufunda bulunup zaptedilmiş olan bilcümle eşya 
iade olunmasında işbu şahıs ile birlikle talip olan tarafa teslim edilmek lâzımdır, işbu teslim yal
nız şahsı mezburun takip edilmekte olduğu cürüm dolayısile ihraz edilmiş eşyaya değil, ayni za
manda cürmün delilini tayine medar olabilecek sair bilcümle eşyaya şamildir. Maahaza eşyayı mep-
husunanha üzerinde eşhası salisenin hukukuna lâyikile riayet edilmek lâzımdır. 

Madde — 10 

Talep olunan eşhasın tevkifi, hapis ve nakli masarifi, talip olan taraf canibinden tediye edi
lecektir. •; -

Madde — 11 

işbu muahede tasdiknamelerin teatisi tarihinden iki ay sonra mevkii meriyete girecek ve beş se-
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ne müddetle meri kalacaktır. 

Eğer işbu muahede balâda mezkûr beş sene müddetin inkizasından lâakal altı ay evvel Tarafey
ni Aliyeyni Âkideynden biri veyahut diğeri canibinden feshedilecek olursa fesih keyfyieti tesirini 
ancak altı aylık bir müddetin inkizasından sonra t husule getireceği cihetle feshedilinceye kadar 
mevkii meriyette kalacaktır. 

Madde — 12 

Fransızca, İngilizce ve Türkçe tanzim edilmiş olan işbu muahede tasdik edilecektir. İhtilâf halin
de Fransızca metin muteber olacaktır. . 

Tasdiknameler sürati ınümikine ile Istanbulda teati edilecektir. 

Tasdikanlilmekal mezkûrülesami murahhaslar işbu muahedeyi imza ve mühürlerde tahtim etmiş
lerdir. 

Lozan'da 6 ağustos 1923 tarihinde tanzim olunmuştur. 

....y. >>-e^ı ...... 




