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sine dair kanun layihasi ve Biitge enciimeni maz
batasi (1/575) 122:123 

7 — Yeniden 9 kaza tes/kiline ve Dahiliye ve
kaleti kadrosuna bazi memuriyetler eklenmesi-

Sayifa 
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kinda kanun layihasi ve Hariciye ve Biitge en
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enciimenleri mazbatalan (1/403) 128:129 



1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Sayifa 
16 — Ticarette tag§i§m meni ve ihracatm 

murakabesi ve korunmasi hakkmdaki kanuna ek 
kanun layihasi ve tktisad, Maliye ve Butce en-
ciimenleri mazbatalari (1/525) 129,141:148 

BIT HULASASI 

Sayifa 
15 — Sihhat ve ictimai muavenet vekMeti ve 

buna bagli Hudud ve sahiller sihhat umum wiii-
durlugu teskilat ve meimurini hakkmda kanun 
layihasi ve Sihhat ve ictimai muavenet ve But-
§e enciimenleri raazbatalan (1/550) 129:140 

Meclisin her gun ictimai tensib edildikten sonra 
Is kanunu layihasi kabul edildi. 
1935 malt yili biitsesinde acjlacak fasla fevkalade 

tahsisat konulmasma dair teklif olunan layihanm 
kanun haline getirilmesine liizum olmadigma dair 
mazbata okundu. 

Polis teskilSti hakkmdaki kanuna bagli cetvelde 
defisiklik yapilmasma, 

Vilayet idaresi kanununun 2 nci ve 71 nci madde-
lerinin degistirilmesine, 

tstanbulda yapilacak devrim amtina, 
Endiistriyel mamulatm maliyet ve satis. fiatlan-

Layihalar 
1 — Ankarada kurulacak konservatuvar hakkm

da kanun layihasi (1/596) (Maarif ve Biitse enciimen-
lerine) 

2 — Ciimhur Ba§kanligi filarmonik orkestrasi tes-
kilati ve orkestra mensuplarmm terfi ve tecziyeleri 
hakkmda kanun layihasi (1/595) (Maarif ve Biitge 
enciimenlerine) 

3 — Hukuk usulii muhakemeleri kanununun 569 j 
ncu maddesinin degistirilmesi hakkmda kanun layi- | 
hasi (1/597) (Adliye enciimenine) 

4 — Miihendislik ve mimarlik hakkmdaki kanuna I 
ek kanun layihasi (1/599) (Nafia enciimenine) I 

5 — Posta, telgraf ve telefon umum imiidurlugii i 
1936 yili biit?e kanununa ek kanun layihasi (1/602) | 
(Biitge enciimenine) j 

6 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teskilat ve j 
vazifelerine dair olan kanuna ek kanun layihasi | 
(1/601) (Biitce enciimenine) 

7 — Teknik okulu tegkili hakkmda kanun layihasi 
(1/600) (Nafia ve Biitce enciimenlerine) 

8 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Italya Kiralligi ara-
sinda 4 nisan 1934 tarihinde imza edilen ve 2758, 2914 
ve 2952 sayili kanunlarla meriyet miiddeti uzatilan ti-
caret mukavelenamesile tediyatm tanzimine dair iti-
lafname ve merbutlarmin 3 ay daha uzatilmasi hak
kmda kanun layihasi (1/598) (Hariciye ve tktisad 
enciimenlerine) 

nm kontrol ve tesbitine, 
tskelelerin ne suretle idare edilecegine, 
Meshud sucjarm muhakeme usuliine, 
Ceza muhakemeleri usulii kanununun bazi madde-

lerinin degigtirilmesine, 
Kultiir bakanligma bagli Ertik okullari ogretmen-

lerine dair kanun layihalari miizakere ve kabul edil
di ve 

Sali giinii toplamlmak iizere inikad bitirildi. 
Balkan Vekili KStib Katib 
Nuri Conker Tokad Coruh 

Siireyya Tevfik Genca Ali Zirh 

Mazbatalar 
9 — Biiyiik Millet Meclisi 1936 yili mart ayi he-

sabi hakkmda Meclis hesaplarmin tetkiki enciimeni 
mazbatasi (5/29) (Ruznameye) 

10 — Istanbul ve Izmir liman i§leri idarelerinin 
tktisad vekaletine devri hakkmda kanun layihasi ve 
tktisad, Giimriik ve inhisarlar, Maliye ve Biitce en
ciimenleri mazbatalari (1/538) (Ruznameye) 

11 — Maas kanununun 13, 14 ve 25 nci maddele-
rinin degistirilmesi hakkmda kanun layihasi ve Mil-
li Miidafaa ve Biitce enciimenleri mazbatalari (1/494) 
(Ruznameye) 

12 — Nafia vekaletile Ytiksek Miihendis mektebi 
1935 yili biitcelerine tahsisat konulmasma ve Yiiksek 
Miihendis mektebi tesisat, in$aat ve tamirati igin ge-
lecek senelere gecjci mukaveleler akdine izin verilme-
sine dair kanun layihasi ve Nafia ve Biit<je enciimen
leri mazbatalari (1/329) (Ruznameye) 

13 — Tiirk ceza kanununun bazi maddelerinin de
gistirilmesi hakkmda 1/495 ve uyusturucu maddelerin 
murakabesi hakkmdaki kanunun 28 nci maddesinin 
degistirilmesine dair 1/204 sayili kanun layihalari ve 
Adliye enciimeni mazbatasi (Ruznameye) 

14 — Van golii isletmesi kanunu layihasi ve tkti
sad ve Biitqe enciimenleri mazbatalari (1/533) (Ruz
nameye) 

2 — HA VALE EDILEN EVRAK 



B l R l N C t CELSE 
Agilma saati: 15 

BASKAN — Refet Camtez 

KATlPLER — Sabiha Gokgiil (Balikesir), Ziya Gevher Etili (Qanakkale) 

* • » 

BASKAN — Meclis agilmi§tir. 

3 — MttZAKERE EDtLEN MADDELER 

1 — Hizmetle.nnin tevsik ve tesbil muamele-
sinin noksan birakilmasi yilziinden 400 say ill ka-
nundan istifade ederek fevkalddeden terfi etme-
yen tabib Yarbay Haydar hakkmda Ba§vekdlet 
tezkeresi ve Milli Mildafaa encumcni mazbatasi 
(3/247) [1] 

BASKAN — Miitalea var mi? Mazbatayi re-
ye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

2 — Satilan kinin bedeUerinin Sihhat ve 
igtimai muavelet vekdleti biitgesinde agilacak 
hususi fasla tahsisat kaydine dair kanun layi-
hasi ve Bulge enciimeni mazbatasi (1/564) [2] 

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
miitalea var mi? Maddelere gegilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Stilan kinin bedelinin Sihhat ve igtimai muave-
net vekaleti 1936 biitgesinde agilacak fasla tahsi

sat kaydine dair kanun 

MADDE 1 — 1935 mali yih iginde satilan 
Devlet kininlerinden tahassul eden ve ayni sene 
zarfmda muvazenei umumiyeye irat edilmi§ 
olan 92 894 lira 7 kurug, 1935 iradindan indiri-
lerek 1936 varidatina almmak suretile 827 nu-
marali kanun hiikmiine tevfikan Sihhat ve igti
mai muavenet vekaletinin 1936 mali yili biitge
sinde (Devlet kinini) namile agilan 544 ncii 
fasla tahsisat kaydolunmu§tur. 

BASKAN — Miitalea var mi? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir. 

MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmigtir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikmunii icraya 
Maliye vekili memurdur. 

[1] 235 sayili basmayazi zaptin sonundadir. 
[2] 239 sayili basmayazi zaptin sonundadir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye arze
diyorum. 

3 — Subay heyetine mahsus terfi kanunu-
nun bazi maddelerini degistiren 2735 sayili ka
nunun 2 nci maddesinin degi§tirilmesine dair 
olan 2900 numarali kanunun muvakkat madde
sinin tefsiri hakkmda Ba§vekdlet tezkeresi ve 
Milli Mildafaa enciimeni mazbatasi (3/249) [1] 

BASKAN — Miitalea var mi? Mazbatayi re
ye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

Yiiksek Reislige 
Ruznamenin 4, 5, 6, 7 ve 11 numaralannda 

yazili maddelerin miistacelen miizakere edilme-
sini enciimenimiz namma istirham ederim. 

Isparta 
Miikerrem tfnsal 

BASKAN — Miitalea var mi? Teklifi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmigtir. 

-i •— Arttirma, eksiltme ve ihale kanununa 
ek kanun layihasi ve Nafta, Maliye ve Bi'itge en-
cumenleri mazbatalan (1/415) [2] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
sbz isteyen var mi? 

Maddelere gegilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Arttirma, eksiltme ve ihale hakkindaki 2490 
numarali kanunun 46 nci maddesinin (A) fik-
rasmin degi§tirilmesine ve 50 nci maddesine bir 

fikra eklenmesine dair kanun 

MADDE 1 — 2 haziran 1934 tarih ve 2490 
numarali arttirma ve eksiltme ve ihale kanu-
nunun 46 nci maddesinin (A) fikrasi agagidaki 

[1] 236 sayili basmayazi zaptin sonundadir. 
[2] 225 say ill basmayazi zaptin sonundadir, 

— 121 — 
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§ekilde degistirilmi§tir: 

A) Arttirma ve eksiltmege konulmasi fay
dali gbrulmeyen miiteferrik alimlarla menku-
lat sati§lari ve kiiciik tamirler ve posta nakil 
i§leri (Bunlarm miktari kazalar igin 200, vi. 
layetler igin 500 ve merkez igin 1 000 liradir). 

Bu miktarlar Icra Vekilleri Heyeti karari-
le ciiziitam halindeki kitalar igin 5 000 liraya, 
acele ve miihim hallerde askeri ali§ verifier 
i§in 10 000 liraya kadar arttinlabilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 2 — 2490 numarali kanunun 50 nci 
maddesine a§agrdaki fikra eklenmistir: 

H - Muhammen bedeli 2 000 lirayi geqme-
yen ve derhal icrasi zaruri gbriilen veya ek-
siltme ve pazarlik suretile ihalesinin faydali 
olmayacagi anla§ilan posta nakil i§leri ile mu
hammen bedeli 1 000 lirayi gegmeyen posta na
kil vasitalannm tamiri. 

BALKAN — Ikinci madde hakkmda miita
lea var mi? 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mi§tir. 

MADDE 3 — Bu kanun nes,ri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hukmiinu icraya 
Icra Vekilleri Heyeti memudrur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

5 — Muhasebei umumiye kanununun 83 ncii 
maddesinin (II) fikra sin tn degisiirilmesine dair 
kanun Idyihasi ve Maliye ve Hutge eyieumenle.ri 
mazbatalari (1/189) \ 1 |. 

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? 

Maddelere gegilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

Muhasebei umumiye kanununun 83 ncii mad
desinin (H) fikrasmm tadiline dair kanun 

MADDE 1 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 83 ncii maddesinin (H) fikrasi a§agida ya-
zildigi §ekilde tadil olunmu§tur: 

H - Mukavelenamelerde pe§in itasi me§rut 
olan mebalige mukabil bilahare hizmetin ifasm-

[1] 223 sayilt basmayazi zaptin sonundadir. 

da mahsubu icra olunmak uzere muteahhitlere 
avans verilebilir. 

Senei maliyenin hitammdan itibaren uc, ay 
zarfmda hizmet ifa ve evraki tahakkukiyesi tev-
di olundugu takdirde avans, verildigi sene biit-
(jesinden mahsup olunur. 

50 ve 51 nci maddeler mucibince hiikmii ge-
lecek senelere sari mukavelelere istinaden veri-
len avanslar hizmetin ifa olundugu seneye ka
dar devredilebilir. Bu suretle devredilen avans
lar hizmetin ifa olundugu sene biitgesinde «Ge-
cen ve eski seneler mahsubati» namile agilacak 
bir fasildan mahsup ve bu miktar, tahsisat ola-
rak biitgeye ilave olunur. Bu avanslar ait ol-
dugu sene hesabi katisinin siitunu mahsusun-
da aynca gosterilecegi gibi bunlara mukabil 
mevkuf tutulmus, olan tahsisat, avanslarm mah-
subundan sonra dahi bas.ka bir masrafa kar-
«ilik tutulmaz. 

Bu fikra mucibince verilecek avanslar ta-
ahhiit mecmuunun siiliisiinii tecaviiz etmemek 
ve mukabilinde miiteahhitlerden teminat aran-
mak muktazidir. 

BALKAN — Miitalea var mi? 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

mistir. 

MADDE 2 — 27 -1 -1930 tarih ve 1552 sa-
yih kanun miilgadir. 

BALKAN — Miitalea var mi? 
Kabul edenler... Etmeyenler,,.. Kabul edil

mistir. 

MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§KAN — Miitalea var mi? 
Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edil

mistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikumlerini ic
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Miitalea var mi? 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

mistir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

6 —• Riyaseti Cumhur dairesi teskildh hak-
kmdak kanunun bazi maddelerinin degistirilme-
sine dair kanun Idyihasi ve Biitge encwmeni maz-
batasi (1/575) [1]' 

BALKAN — Layihamn heyeti umumiyesi 
hakkmda miitalea var mi? Maddelere gegilme-
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Maddelere gegilmesi kabul edilmis
tir. 

[1] 224 sayih basmayazi zaptin sonundadir, 
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Riyaseti Ciimhur dairesi tesMlati hakkmda-
ki 2180 numarah kanunun bazi maddelerinin 

degistirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — Riyaseti Ciimhur dairesi teski-
lati hakkmdaki 16 - V -1933 tarihli ve 2180 sa-
yili kanunun (6) nci maddesi asagida gosteril-
digi sekilde degistirilmistir: 

Kalemi mahsus, bir miidiir, dort birinci ve 
dbrt ikinci katipten terekkiip eder. 

Bu kalem Reisiciimhurun resmi ve hususi ve 
mahrem biitiin muhaberelerini temin ve alelit-
lak yazi islerini ifa eder. 

A) Miidiir bu kalemin amiridir. Muamelatin 
iyi cereyanindan ve mahremiyetinden Umumi 
katib ile miistereken mesuldiir. Reisiciimhurun 
hususi mahiyeti haiz emirlerini telakki ve ifa 
etmekle beraber, sahsi miinasebetlerinde de ir-
tibat vazifesini goriir. 

B) Katiplerin vazifeleri miisterek vazifeden-
dir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Yukanda adi yazili kanunun 
11 nci maddesi asagida gosterildigi sekilde de
gistirilmistir: 

Riyaseti Ciimhur dairesi memurlan asagida-
ki sekilde tayin ve terfi edilirler. 

A) Umumi katib, Icra Vekilleri Heyeti ka-
rari ve Reisiciimhurun tasdiki ile, 

B) Basyaver ve yaverler, Milli Miidafaa ve-
kilinin inhasi ve Reisiciimhurun tasdikile, 

C) Kalemi mahsus ve daire miidurleri, umu
mi katibin inhasi ve Reisiciimhurun tasdikile, 

D) Kalemi mahsus birinci katipleri kalemi 
mahsus miidiiriiniin teklifi, umumi katibin in
hasi ve Reisiciimhurun tasdikile, 

E) Kalemi mahsus ikinci katipleri kalemi 
mahsus miidiiriiniin, ve idare memuru ile katib, 
daire miidiiriiniin inhasi ve umumi katibin tas
dikile. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Zikri gegen kanunun (14) ncii 
maddesi su sekilde degistirilmistir: 

Riyaseti Ciimhur dairesi memurlarmdan, 
kadro dahilinde bulundugu dereceyi ihrazmdan 
itibaren tig senelik terfi miiddetini doldurup ta 
miinhal olmadigmdan (A) cetvelindeki mafevk 
derecelere terfi edemeyen ve terfie layik ol-
dugu amirlerince tasdik edilenler, kadroda yer 
olsun olmasm, bir derece terfi ederler. Ancak 
bu muamele bir defadan fazla tekerrur edemez. 
§u kadar ki bu suretle terfi etmis bir memuru, 
munhal vukuu ile (A) cetvelindeki kadro dahi
linde mafevk dereceyi ihraz ederse, ewelce ter-

1-1936 0 : 1 
I fi ettigi tarihten itibaren iig seneyi doldurmak 

sartile yine ilk fikradaki seraite gore bir de
rece terfi ettirilebilir. 

BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmis
tir. 

MADDE 4 — Ismi gegen kanundaM (A) cet-
veli asagida gosterildigi §ekilde degistirilmistir: 

D. Memuriyetin nevi Aded Maa§ 

1 Umumi katib 1 150 
3 Kalemi mahsus miidiirii 1 100 
6 Birinci katipler 4 70 
7 Ikinci katipler 4 55 
5 Daire miidiirii 1 80 
6 Idare memuru 1 70 
7 Katib 1 55 

BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 5 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hiikmiinii yerine 
getirmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmi§tir. 

Agik reye konulan kanun igin rey vermeyen 
var mi? 

Rey toplama meselesi bitmistir. 

/' — Yeniden 9 kaza teskiline ve Dahiliye ve-
kdleti kadrosuna bazi memuriyetler eklenmesine 
dair kanun layihast ve Dahiliye ve Butge enuu-
menleri mazbatalan (1/554) [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
soz isteyen var mi? 

Maddelere gegilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Yeniden dokuz kaza teskiline ve kadrolarda bazi 
degisiklik yapilmasma dair kanun 

MADDE 1 — isimleri bu kanuna bagli 1 
numarali cetvelde yazili dokuz kaza te&kil olun-
mu^tur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir 

MADDE 2 —1426 sayili vilayetler idaresi 
kanununun 58 nci maddesi mucibince yeniden 

[1] 226 sayih basmayazt zaphn sonundadu; 

— 123 — 
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bir vilayette idare heyeti kurulmus bes vilayette 
vali muavinligi ve 25 maiyet memurlugu ihdas 
olunmustur. 

BA§KAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddeler mu-
cibince yapilacak teijskilatm ve vilayetler ida-
resi kanununun verdigi salahiyete binaen Hii-
kiimetge teskil edilecek 3 nahiye memurlarmiu 
derece adet ve maaslari bu kanuna bagli 2 nu-
marali cetvelde gosterilmis.tir. Bu cetveldeki 
kadrolar aid olduklari vekaletlerin kadrolarma 
eklenmi§tir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler . . . Etmeyenler... Kabul edilmistir 

MADDE 4 — 1452 numarali kanuna bagli 
2 numarali cetvelin Dahiliye vekaleti kismin-
dan besinci smif valiler kaldirilmis ve dor-
duncii sinif valilerin sayisi otuz ikiye gikaril-
mistir. 

BA§KAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna bagli 
3 numarali cetvelde gosterilen ucretli miistah-
demler 1936 mali yili umumi muvazene kanu
nunun 4 ncii maddesine bagli (D) cetvelinde 
aid oldugu vekalet kadrolarma eklenmi^tir. 

BA§JKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanun hukumlerini icraya 
Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

8 — Tiirkiye He Felemenk arasmda imza 
edilen ticaret ve Miring mukavelelerinin tasdi-
ki hakkmda kanun layihasi ve Hariciye ve Ik-
tisad encumenleri mazbatalan (1/472) [1] 

BALKAN — Bu layihanm miistacelen miiza-
keresini teklif ediyorlar. Miistacelen miizakere-
sini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi? 
Maddelere gegilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

[1] 217 sayih basmayazi zaptin sonundadir. 

Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Hollanda Kiralligl 
arasmda imzalanan ticaret ve kliring anla§-
malarile merbutlarmm tasdikina dair kanun 

MADDE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Hol
landa Kiralligl arasmda 23 eylul 1934 tarihinde 
Ankarada imzalanarak meriyete konulan tica
ret ve kliring anlasmalarile merbutlar ve 7 birin
ci tesrin 1934 tarihli tashih mektuplan kabul 
ve tasdik edilmistir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini ic
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye arze-
diyorum. 

9 — Kahire posta kongresi kararlarmi ha
ul senetlerin tasdikina dair kanun layihasi ve 
Nafia ve Hariciye encumenleri mazbatalan 
(1/349) [1] 

BALKAN — Bu layihanm da miistacelen 
miizakeresi teklif ediliyor. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi? 
Maddelere gegilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Kahire posta kongresi kararlarmi havi senet
lerin tasdikina dair kanun 

MADDE 1 — 1934 yilmda Kahirede toplan-
mis olan 10 ncu evrensel posta kongresi karar
larmi havi ilisik listede isimleri yazili alti par-
gadan ibaret senetler miindericati tasdik edil
mistir. 

BA§KAN — Miitalea var mi? ?Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini ye-
rine getirmege Nafia vekili memurdur. 

BALKAN* — Maddeyi kabul edenler .. Et
meyenler .. Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye arze-
diyorum. 

[1] 227 sayilt basmayazi zaptin sonundadir, 
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10 — Amerika Birlesik Devletlerike 13 yil-

da odenecek 23 824,86 dolarin tesviye sureti 
hakkmda kanun layihasi ve Hariciye ve Biltce 
enciimenleri mazbatalan (1/571) [1] 

BALKAN — Bu layihanm miistaceliyetle 
miizakeresi teklif edilmektedir. Miistaceliyetle 
miizakeresini kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmistir . 

Layihanm heyeti umumiyesi hakkmda mii-
talea var mi?. Maddelere g-epibnesini kabul bu-
yuranlar.... Etmeyenler... Maddelere gegilmesi 
kabul edilmistir. 

Amerika Birlesik Devletlerine 13 senede ode-
nilecek 23 824,86 dolarm sureti tesviyesi hak

kmda kanun 

MADDE 1 — 1914 - 1917 seneleri zarfmda 
muharip Devletler nezdinde bulunan Osmanli 
tebaasmm menafiini himaye hususunda sarfedi-
lip henuz tediye edilmeyen 23 824,86 dolarm 
2670 numarali kanunla tasdik edilen itilafname-
nin birinci maddesindeki esaslar dairesinde ve 
on tic taksitte Amerika Birlesik Devlejtlerine te-
diyesi kabul edilmistir. 

Ilk taksit 1 haziran 1936 tarihinde Diiyunu 
umumiye biitgesinin 230 ncu faslma konulan tah-
sisattan tediye edilmek tizere her sene tediye 
edilecek miktara tekabiil eden tahsisat taalluk 
ettigi seneler biitpelerine konulur. 

BALKAN — Birinci madde hakkmda mti-
talea var mi?. Maddeyi kabul buyuranlar... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihjnden rau-
teberdir. 

BASK AN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmistr., 

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini icra 
ya Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur.. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Layihanm heyeti umumiyesini agik reye ar 
zediyorum. 

11 — Ankarada Tari'h., dil ve cografya fakiil
tesi kurulmasi hakkmdaki kanunda degisiklik ya-
pilmasina dair kanun layihasi ve Maarif ve Bilt
ce encumenleri mazbaialan (1/536) \2\ 

Ankarada bir Dil ve tarih - cografya fakiiltesi 
kurulmasi hakkmdaki kanuna bagli cetvelde 

degisiklik yapilmasma dair kanun 

MADDE 1 — Ankarada bir Dil ve tarih -
cografya fakiiltesi kurulmasi hakkmdja,ki 2795 
sayili kanuna bagh (1) sayili cetvelje asagida 

[1] 232 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
[2] 230 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 

derece, aded ve maaslan yazili profesorler ek-
lenmistir. 

D. Memuriyetin nevi Aded Maas 

4 0. Profesor 1 90 
5 Profesor 1 80 
6 > 1 70 

BALKAN — Birinci madde hakkmda mii-
talea vra mi?. Maddeyi kabul buyuranlar.. Et
meyenler.... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1936 tari-
hinden muteberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya Kiiltiir ve Finans bakanlari memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabu lbuyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Layihanm heyeti umumiyesini kabul buyu
ranlar.... Etmeyenler... Layihanm heyeti umu
miyesi kabul edilmistir. 

12 — Denizyollart ve Akay isletmelerile Fab-
rika ve havuzlar teskildti hakkmdaki kanunun 
8 nci maddesinin degistirilmesine dair kanun la
yihasi ve Iktisad, Maliye ve Bulge enciimenleri 
mazbatalan (1/526) [1] 

BALKAN — Miistacelen miizakeresi teklif 
olunmaktadir. Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. He
yeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var mi? 
(Hayrr sesleri). Maddelere gegilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Denizyollari ve Akay isletmelerile fabrika ve 
havuzlar teskilati hakkmdaki 2248 sayili ka
nunun 8 nci maddesinin degistirilmesi hak

kmda kanun 

MADDE 1 — 2248 sayili kanunun 8 nci mad-
desi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Denizyollari ve Akay isletmelerile Fabrika 
ve havuzlar idaresi senelik blancolarmi her 
takvim senesinin sonundan itibaren iki ay zar
fmda hazirlamagu mecburdurlar. Bu blancolar, 
ikisi Divani muhasebatga, ikisi Iktisad ve Tbilisi 
de Maliye vekaletlerince kendi memurlarmdan 
segilecek bes kisilik bir heyet tarafmdan hesab 
ve muamelelere bakilmak suretile tetkik edilir. 
Bu heyete Divani muhasebatga segilenlerden biri 
riyaset eder. 

Bu heyet, blangolari kendilerine tevdi tari-
hinden itibaren bir ay zarfmda tetkik ve bir ra-
porla Iktisad vekaletine tevdi eder. Iktisad ve-
kaleti de bu blangolar ile raporlan kendi mii-

[1] 234 sayili "basmayazi zaptm sonundadn. 
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taleasmi da Have ederek tetkik ve tasdik olun-
mak iizere bir ay zarfmda Biiyuk Millet JYfeclisi 
Biitce, tktisad ve Divani muhasebat encumenle-
rinden miirekkeb Umumi heyete tevdi eyler. 
Umumi heyetin tasdik karariari alakadar me-
murlarm ibrasi hiikmiindedir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini ic-
raya tora Vekilleri Heyeti memurdur. 

BASK AN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. Kanunun heyeti umumiyesi-
ni kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

13 — Giimriik muhafaza genel komutanligi 
emrindeki deniz teskildtinin askerilestirilmesi 
hakkmda kanun lay than ve Milli Mudafan, Giim
riik ve inhisarlar ve Biitce encumenleri mazbata-
lan (11/511) \1] 

BASKAN — Mustacelen miizakeresi teklif 
olunmaktadir. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var 
mi? (Havrr sesleri). Maddelere gecilmesini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Giimriik muhafaza genel komutanligi emrin
deki deniz teskilatinm askerilestirilmesi hak

kmda kanun 

MADDE 1 — Giimriik muhafaza deniz teski-
lati, askeri usullere gore tensik, teskil, talim ve 
terbiye edilir. 

BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Deniz kacakgiligmm men, ta-
kib ve tahkiki ve kara sularimizm muhafazasi 
ve emniyeti icin Tiirkiye Ciimhuriyeti kiyilari 
deniz mmtakalarma ayrilir. Her mintakada ga-
lisan deniz vasitalarile bunlarm tamirat atelyesi 
ve guverte, makine, insaiye subaylarmdan mii
rekkeb fen heyeti; deniz mmtaka komutani adi-
ni alan bir deniz subayi emrindedir. 

BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Deniz mmtaka komutanlan 
askeri kara muhafaza te§kilati olan yerlerde 
alay komutanlarmm emrinde, ve askeri muha
faza te§kilati olmayan yerlerde dogrudan dog-
ruya Muhafaza genel komutanligmm emrinde 

[1] 229 say ill basmayazi zaptin sonundadir. \ 
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olarak vazife goriirler. 
BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Mmtaka komutanlarmm em
rinde bulunan deniz vasitalari gruplara ayrilir 
ve her grupun guverte smifina mensup en ki-
demli ve en ehliyetli subayi o grupun komuta-
nidir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Mmtaka komutanlarmm ve 
gruwlarcnin palisma tarzlan, Askeri giimriik 
muhafaza kara teskilatile ve askerlesmemis mu
hafaza amirlerile olan vazife miinasebetleri 
Giimriik ve inhisarlar vekaletince tanzim ve 
tesbit edilir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 6 — Giimriik muhafaza deniz teski
latinm subaylari §u suretle temin olunur: 

A) Giimriik ve inhisarlar vekilliginin goste-
recegi ihtiyaca gore ordunun deniz kadrosile ala-
kalari baki kalmak ve muhafaza deniz kurulu-
§unda en az iic, sene hizmet etmek ^artile kita 
vaziyeti miisait olanlardan (Milli Mudafaa ve
kaletince intihap ve tayin ohmurlar), 

B) Deniz kadrosundan alakalarmi tamamen 
keserek muhafaza deniz kadrosuna nakletmek 
isteycnlerden (Milli Mudafaa vekaletinin tas-
vibile matlup evsafi haiz olanlardan), 

C) Ihtiyac, Milli Miidafaa vekilligince deniz 
subaylarile tamamen temin edilemedigi takdir-
de miitekait deniz subaylari ve ihtiyat subay-
lardan matlup evsafi haiz olduklan Milli Mii
dafaa vekilligince tasdik edilenlerden veya ha-
rigten talip olup matlup evsafi haiz olduklan 
anla§ilan sivil kaptanlardan. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Giimriik muhafaza deniz tes-
kilatina ait askeri kadrolar, biiteeye ve ihtiyaca 
gore Milli Mndafaa vekaletinin muvafakati ali-
rarak Giimriik ve inhisarlar vekaletince tanzim 
ve tesbit olunur. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Deniz mmtaka komutanlarmm 
konuslarile kadrolarmm tesbitinde Milli Mii
dafaa vekaletile Genel kurmay baskanligmin 
muvafakati almir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Bidayette kafi miktar subay 
verilmedigi takdirde yalniz acik deniz motor 
subaylarile atelye miidiir ve miidiir muavini ve 
mmtaka komutanlarile guverte, makine, in§aiye 
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enspekttfrleri Milli Mudafaa vekaleti| deniz kad-
rosundan temin olunur. 

BASKAN — Kabul edenler .. \ Etmeyen
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 10 — Deniz subaylarrajin hizmet 
miiddetleri zarfmda sicilleri ordu sibil talimat-
namesine ve mertebeler silsilesine gore Muha-
faza genel komutanligi tarafindan I tutulur ve 
ancak iyi sicil alanlar sirasi gelince terfi i<jin 
krtaya gikarilir. Iki sene birbiri ar^mca iyi si
cil alm&yanlar Milli Mudafaa vekilligi emrine 
iade olunur. 

BALKAN — Kabul edenler .. j, Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 11 — Giimriik muhafazfr genel ko
mutanligi deniz subaylarmm maa^lan; terfi, 
istifa ve tekautliikleri ordudaki ejnsalleri gi-
bidir. Bu subaylarm maa§ ve tahsisatlan 
Giimriik muhafaza genel komutanli|;i biitcesin-
den verilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler... Etmeyenler... fcabul edil-
migtir. 

MADDE 12 — Muhafaza genel komutanligi 
deniz mmtaka ve gruplarma mensup bilu-
mum subaylarla diger miirettebatijti kiyafetle-
ri Genel kurmay bagkanligmm muvjafakati ali-
narak bir kararname ile tesbit edilir. 

BA§KAN -— Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 13 — Giimriik muhafaza genel ko-
mutanligma almacak deniz erati ja§agrda ya-
zildigi gibi tedarik olunur: ! 

X) Donanma ve diger beylik gemilerde as-
kerliklerini bitirdikten sonra muhjafaza deniz 
kurulu§larmda hizmete talip olan serdiimen, 
vardabandira, topgu, makine, motjbrcii, elek-
erikci, telsizci ve ate§gi eratmdanj bu meslek-
lerde ihtisasi bulunan ve ihtisaslarijna dair ge-
mi komutanlarmdan verilip birlikjkomutanla-
n tarafindan tasdik edilmi§ vesaija olan erat 
ve erba§lardan, 

B) Askerlik §ubelerince ihtiyajj nisbetinde 
silah altma caginlan yeni erattan. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 14 — Her deniz grupijinda, bunla-
rm miktarlan ihtiyaca ve butceye gore kad-
rolarla tesbit olunur. 

MtLLI MUDAFAA E. M. M. Gl. KAZIM 
SEVtJKTEKtN (Diyarbekir) — Bikrada (Her 
deniz grupunda bulunacak eratin miktari) §ek-
linde tashih yapilacak. 

BALKAN — 0 §ekilde tashih e^tik. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilniistir. 

MADDE 10 — Mukellef erat ter sene son 

yoklamada ihtiyac ve tevziat nisbetinde as
kerlik §ubelerinde Giimriik muhafaza deniz tes-
kilatma tefrik ve muayyen celp zamanlannda 
sevkolunurlar. Bu eratta a§agidaki §artlar bu-
lunacaktir: 

A) Iyi tiirkge okuyup yazmak bilmek, 
B) Hiisniihal eshabmdan ve behemehal ki-

yilarimizdaki §ehir, kasaba, kby ahalisinden 
ve sanatlan gemici, makinist, ate§ci, motorcii, 
elektrikci olan kimselerden bulunmak, 

C) Sihhi ve bedeni kabiliyetleri denizde ga-
li§maga elveri§li olmak. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 16 — Erat ihtiyaci ve nerelere 
murettep olduklan Muhafaza genel komutan
ligi tarafindan celp zamamndan uc. ay evvel 
Milli Miidafaa vekaletine bildirilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Mukellef eratin Giimriik mu
hafaza deniz te§kilatmda hizmet miiddetleri do-
nanmada oldugu gibi uc senedir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 18 — Giimriik muhafaza deniz era-
tmm talim ve terbiyeleri asagidaki tarzda ya-
pilir: 

A) Subaylarm ve erat ve erbaslarm Giim
riik muhafaza deniz gruplarmdaki talim ve ter
biyeleri asil vazifelerine halel gelmeyecek suret-
te Genel kurmay baskanligmdan verilecek esas-
lara gore ve miimkiin oldugu kadar donanma-
daki usullere tevfikan icra olunur. 

B) Alti sene fasilasiz olarak muhafaza deniz 
teskilatmda bulunmus olan subaylar altisar ay 
muddetle ve miinavebe ile Genel kurmay bas-
kanligmca muvafik gbriilecek kurslara tabi tu-
tulurlar. 

C) Deniz teskilati erati, ilk alti aylik fill hiz-
metlerinin iic aymi deniz yeni erat talim ta-
burunda ve uc aymi da stajiyer olarak donan-
mada yaparlar. Bu erat isimle verilir ve isimle 
almir. 

Ancak; giimriik muhafaza deniz gruplarmm 
ilk tesekkiiliinde erat ihtiyaci bir defaya mah-
sus olarak Milli Mudafaa vekaletince deniz kad-
rosundan alti aylik talim ve terbiye devresini 
gbrmiis erattan temin edilir. 

D) Deniz gruplari eratmm askeri talim ve 
terbiyelerine vazifenin miisaadesi nisbetinde de-
vam ve dikkat olunur. 

E) Umumiyetle piyade talimatnameleri giim
riik muhafaza deniz gruplari erati icin de esas-
tir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir, 
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MADDE 19 — Alti aylik talim ve terbiyele-

rini tamamlamis erattan liyakat gosterenler 
grup komutanlarmm teklifi ve mmtaka komu-
tanlarmm inhasile alay ve miistakil tabur ko- | 
mutanlari tarafmdan onbasi nasbolunurlar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 20 — Deniz gruplari iginde erbas-
liga terfi; donanmadaki esaslara gore mmtaka 
komutanliklari dahilinde hazirlanir. Erbaslarm 
nasp ve terfi salahiyeti Giimruk muhafaza genel 
komutanligma aittir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 21 — Giimriik muhafaza deniz 
gruplarma verilecek eratm ilk altr aylik talim 
ve terbiyeleri esnasmda bulundurulduklari kita 
veya sefinede her tiirlu masraflari Giimriik 
muhafaza genel komutanligi butgesinden ve-
rilir. Bunlar ilk alti ay iginde deniz erleri gibi 
maas alirlar, ilbas ve iase edilirler. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler . . . Etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

MADDE 22 — Deniz kuruluslarma verile
cek subay, askeri memur, sanatkar, erat ve 
erbaslarm gidis ve gelis yol paralan, maas-
lari ve her tiirlu masraflari Giimriik muhafaza 
genel komutanligi biitpesinden verilir. Ilk 
alti aylik talim ve terbiyeyi miiteakip Giim
riik muhafaza genel komutanligi deniz kuru
luslarma dahil olan eratta ilbas, iase, tayinat 
ve yem kanununda yazili istihkaktan baska 
erlere bes, onbasilara on, gavuslara on bes li
ra maas verilir. Gedikli erbaslar, deniz ge-
dikli erbaslar hakkmdaki 1492 numarali ka-
nun mucibince maas aln* ve muamele goriir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 23 — Erat ve erbaslardan deniz 
gruplarmda fill hizmetlerini bitirdikten sonra 
Gumriik muhafaza deniz kuruluslarmda kalma-
ga talip olanlar kadronun miisaadesi nisbetinde 
ve ehlivetlerine srore deniz muhafaza memurlu-
gu smifma gecirilir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 24 — Giimriik muhafaza genel ko-
mutanligr deniz grruwlarmm silahlari (Tiifenk, 
hafif ve agir makineli tefenk, top) ve cephane-
leri ihtivaca gore Mill! Miidafaa vekaletince 
temin olunur. Bu silahlarm muhafaza ve temiz-
lik malzemesi de Muhafaza genel komutanligi 
tarafmdan tedarik olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler , , . Kabul edilmistir. 

MADDE 25 — Gumriik muhafaza genel ko
mutanligma bagh biitiin deniz teskilati mensup-
lari hizmet ve vazifelerinden miinbais disiplin 

| ve suglardan dolayi askeri muhakeme usulii ka-
nunile askeri ceza kanununa tabidirler. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

MADDE 26 — Giimriik muhafaza deniz tes.-
kilatmda bulunan subaylara Gumriik ve inhisar-
lar Vekilligince ordu deniz subaylarma verildi-
gi gibi hazar ve seferde melbusat verilir. 

BALKAN" — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 27 — Bu kanun 1 - VI -1936 tari-
hinden itibaren meridir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 28 — Bu kanunun hukumlerini Mil-
li Miidafaa ve Giimriik ve inhisarlar vekilleri 
yerine getirir. 

BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. Kanunun heyeti umumiyesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Id — Maden tetkik ve araima enstitusil kanu-
nunun 11 nci maddesine hir fikra eklenmesine 
dair kanun layihasi ve Iktisad, Maliye ve Biitge 
enciimerileri mazbatalan (1/403) [1] 

BASKAN — Encumen bu layihanm miista-
celen miizakeresini teklif ediyor. Bu teklifi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 
Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi? 
Maddelere gecilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Maddelere gegilmesi kabul edilmistir. 

Maden tetkik ve arama enstitiisii hakkmdaki 
2804 numarali kanunun 11 nci maddesinin de-

gistirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — Maden tetkik ve arama ensti
tiisii hakkmdaki 2804 numarali kanunun 11 nci 
maddesi asagida yazili sekilde degistirilmistir: 

11 nci madde - Maden tetkik ve arama ensti-
tiisiiniin varidati 

A - Iktisad vekaleti biitcesine konulup ens-
titiiye tediye edilecek olan tahsisattan, 

B - Besinci maddeye tevfikan iicret mukabi-
linde yapacagi islerden alacagi iicretlerden ve 
kendi hesabma arama ameliyati yaptigi sahalari 
isletmege vazedecek miiesseselerden bu arama 
ameliyati masraflarma karsilik olarak alacagi 
meblaglardan, 

C - Kendisine nakid veya ayniyat suretile 
yardimda bulunuldugu ve bu yardmim kabulii-
ne Iktisad vekilligince muvafakat olundugu tak-

[1] 233 say ill hasmayazi zaptin sonundadir. 
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clirde bunun iutarindan veya krymetifcden, 

D - Mevcutlarmm getirebilecegi faiz veya 
iratlardan, 

E - Maden ve tag ocaklan igletenl^rin istih-
dam eyledikleri ecnebi miihendis ve ttriitehassis-
lar mukabilinde Tiirk genci yetistiijmek iizere 
Hazineye yataracaklan ve Hazinece feynen ens-
titiiye tesviye edilecek olan Iicretler^en, 

F - Arama yaptigi sahalardan nsjkil ve im-
rar eyledigi maden cevherlerinin satis. bedelin-
den ibarettir. Bu varidattan hesab ydi sonuna 
kadar sarfedilmeyenler enstitunun ertesi sene 
varidat hesabma nakledilir. (E) fikrasmda yazi-
li iicretler munhasiran Tiirk miihendis ve miite-
hassislar yetistirmek hususlarma tahsis edilir ve 
bu kisrni varidatm ve ona tekabiil ed|en masraf-
larm hesabz ayrica tutulur. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — Bu kanun negri tarifcinden mu-
teberdir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmigtir. 

MADDE 3 — Bu kanun hiikmuni^ icraya Ic-
ra VekHleri Heyeti memurdur. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmigtir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kanunun heyeti umu-
miyesi kabul edilmigtir. 

SIHHlYE VEKtLt Dr. REPlK SAYDAM 
(Istanbul) — Arkadaglarim, sihhat tegkilat ka-
nunu diin tevzi edilmig bulunuyor. tJzerinden 
48 saat gegmemig ise de, miisaade buyurursa-
niz, bu gun miizakere edelim (Mu^taceliyetle 
sesleri). Enciimen miistacelen miizakeresini iste-
migtir. 

IKTISAT VEKtLt CELAL BAYAR ( Iz
mir ) — Ticarette taggigin meni ve ihracatin 
murakabesi ve korunmasi hakkindaki kanunun 
da ayni suretle miizakeresini rica ediyorum 
(Muvafik sesleri). 

BALKAN — Ruznamenin son ikij maddesin-
deki kanunlarin bu giin miizakeresini teklif 
ediyorlar. Bu teklifi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir. 

15 —• Sihhat ve igtimm muavenet vekaleti ve 
buna bagh Hudut ve sahiller sihhat umum mii-
diirlugu te§kilat ve memurini hakkinda kanun 
Idyihast ve Sihhat ve igtimai muavenet ve Hut-
ge enciimenleri mazbatalari (1/550) [1] 

BALKAN — Bu kanunun miistacelen miiza-
keresi teklif ediliyor. Bu teklifi reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmigtir. 

[1] 231 sayih basmayazi zaptm sommdadir. 

Heyeti umumiyesi hakkinda soz isteyen var 
mi? 

Dr. FATMA MEMtK (Edirne) — Saym ar-
kadaglar, yurdun sihhat igleri Cumhuriyetin fey-
zile canlanmig oldugu bir hakikattir. time hiir-
met ve tevkir mevkii veren Yiiksek Kamutay 
gimdi bu kanunun kabulii ile Tiirk tababetinde 
esasli bir hamle daha gostermig olacaktrr. 
Memleketimizde sihhiye tegkilati kanunu pek 
eski olmakla beraber buna genig tatbik sahasi 
veren ancak Ciimhuriyet olmugtur. Daha once 
ve yorulmak bilmez mesai neticesi ile Tiirk he-
kimligi adeta daimi bir savag neticesi olarak 
kendi kudretile kendi varligini korumug idi. 
Fakat himaye gormiiyordu. Ciimhuriyet Hiiku-
meti Devlet tegkilati yaninda sihhi tegkilata da 
yiiksek bir yer ayrrdi ve onun bir tek bagan-
cisi olan saym Saglik bakanini da bagma getir-
di. Mesleke asil disiplini koyan, ve hastaneleri 
en modern tegkilata kavugturan saym Saglik 
bakanimizm bu teskilat bagma gelmesile Devlet 
biitgesinden her yil bir az daha canlanmig bil-
hassa gu son yillar iginde gerek miicadele ve ge-
rek umumi hifzissihha noktasmdan her giin bir 
az daha gahlanarak hizli bir yol almaga basla-
migtn*. Metodik bir caligma ile adim adim yiirii-
yerek bir yandan yurdun genel iglerini saglam 
esaslara baglamakla beraber bir yandan da he-
kimlerin bu kanunla terfihi istihdaf edilmekte-
dir. Seneden seneye artan ve daimi ilerleme ha-
linde bulunan tip aleminin miitehassis hekimle-
rinin 1452 sayih teadiil kanununun tatbikmdan 
itibaren terfileri miimkiin olamiyordu. Seneler-
ce galigmig ve hayatm bin bir gugliiklerile kar-
gilagmakta bulunan bir hekim ancak bir derece-
ye kadar gelebilir. Ondan sonra tek derece 
kabul edilmig olmasmdan dolayi terfi imkani 
bulunamryordu. Bundan dolayi bir kismi da me-
muriyetten ayrilmaga mecbur oluyordu. Igte 
bunun icindir ki zaten sayilari az olan hekim-
lerin sayilari daha azaliyordu. 

Tiirk hekimlerini emin bir istikbale yiirute-
cek olan bu kanunu kabul edecek Yiiksek Ka-
mutaya ve bunu hazirlayan saym Saglik baka-
nimiza meslektaglarim olan Tiirk hekimleri na-
mma derin minnet ve giikranimi huzurunuzda 
yiiksek kursiiden arzetmegi bir borq bilirim 
(Bravo sesleri, alkiglar). 

SIHHlYE VEKtLt Dr. REFtK SAYDAM 
(Istanbul) — Arkadaglar; saym arkadagim ve 
gene meslektagimm hakkimda gosterdigi tevec-
ciihe cok tegekkiir ederim. 

Vazifem, kargmiza giktigim zaman itimadmi-
za layik olarak size, arzu ettiginiz gekilde ig ge-
tirmektir, bu borcumdur (Alkiglar). 

Binaenaleyh TiirMye heyeti sihhiyesinin hali 
ve istikbalini gosteren ve yiiksek huzurunuza 
takdim olunan kanunu gimdi miizakere ederken, 
benim igin gostermig olduklan biiyiik tevecciih-
ten dolayi hem tegekkiir eder, hem de biitun, 
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mesiek arkada§lara saadetli olacak olan bu ka-
nunun kabuliinii rica ederim (Alki§lar). 

BAfKAN — Baska miitalea var mi?. 
Maddelere gegilmesini kabul edenler.. Et-

meyenler... Maddelere gegimesi kabul edilmis-
tir. 

Sihhat ve igtmai muavenet vekaleti teskilat ve 
memurin kanunu 

MADDE 1 — Sihhat ve igtimai muavenet ve
kaleti, Icra Vekilleri Heyetine dahil bir veki-

lin emir ve idaresi altmda olup Devlet bizmetleri 
arasinda, memleketin sihhi sartlarmi islah ve 
milletin ferdi ve igtimai sihhatine zarar veren 
amillerle miicadele ve gelecek nesilerin sih-
hatli olarak yetismesini temin ve halki sihhi 
ve igtimai muavenete ula^trrmak ve iskan isle-
rini gbrmek igin, kanunlarla kendine verilen va 
zifeleri yapmakla miikelleftir. 

Vekillik, bu vazifeleri yapmak igin kendi 
biitgesile Hudut ve sahiller sihhat umum mii-
durlugii ve iskan umum miidurliigu biitge-
leri iginde ve hususi idarelerle belediye ve 
Evkaf umum mudiirlugu butgelerinin tayin 
edilen hadleri dahilinde olmak iizere liizum go-
riilecek yerlerde tibbi, sihhi igtimai teskiller ve 
miiesseseler yapar ve bunlara lazim olan tababet 
ve suabati sanatleri mensuplarmi, eczaci, ve 
kimyagerleri ve di§er memurlan tayin eder 
ve liizum goriiliirse ecnebi tabib, hemsire, kim-
yager ve teknisiyenleri kullanrr. 

BA§KAN — Miitalea var mi?. 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmistir . 

MADDE 2 — Sihhat ve ictimai muavenet ve-
killiginin ve buna bagli olarak miilhak biitge 
ile idare olunan Hudud ve sahiller sihhat umum 
miidurliigiiiiun teskilati bu kanuna gore yapilir. 
Ve memurlan hakkmda bu kanunun hususi hii-
kiimleri tatbik olunur . 

Iskan umum miidurlu^u teskilati hususi ka
nuna tabidir. 

BALKAN — Miitalea var mi?. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Birinci boliim 
Te§kilat ve vazifeler 

1 - Merkez te§kilati ve vazifeleri 
MADDE 3 — Sihhat ve igtimai muavenet ve-

killiginin merkez teskilati §unlardir: 
1 - Mustesarlik, 
2 - Hususi kalem, 
3 - Teftis heyeti reisligi, 
4 . Hifzissihha igleri dairesi, 
5 - tctimai muavenet isleri dairesi, 
6 - Sicil ve memurlar ve muamelat miidiir-
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7 - Saglik propagandasi ve tibbi istatistik 

umum mudiirlugu, 
8 - Hukuk miigavirligi, 
9 - Muhasebe mudiirlugu, 

10 - Seferberlik §ubesi miidurliigu, 
11 - Evrak miidurliigu, 
12 - Ayniyat muhasipligi, 
13 - Levazim memurlugu, 
14 - Turkiye Oiimhuriyeti merkez hifzissihha 

miiessesesi ve merkez hifzissihha mekte-
bidir. 

BALKAN — Miitalea var mi? 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmifjftir. 

Miiste§arlik 
MADDE 4 — Miistegar; vekillik dairelerinin 

amir ve murakibidir. Vekillik iglerile vekilin 
verecegi i§lere onun namma ve gosterecegi yol-
da bakar. 

Muste§ar; tibbi, sihhi, igtimai i§lerde vekil
lik dairelerinin ilmi mii§aviri olup bunlara 
dair alinan tedbirler, kabul edilen usul ve ve
rilen karar ve emirlerin tatbiklerini takip ve 
noksanlar goruldiigii takdirde vekili vaktinde 
haberdar eder. 

Miiste§ar; vekalet enciimeni ile inzibat ko-
misyonunun reisidir. 

BA§KAN — Miitalea var mi? 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmi§tir. 

Hususi kalem 
MADDE 5 — Hususi kalem miidiirliigii: Bir 

miidiir ile bir biirodan miirekkeptir. Vekilin res-
mi ve hususi muhaberelerini ve vekil tarafin-
dan verilen igleri ve vekaletin §ifreli muhabe
relerini yapmakla miikelleftir. 

BA§KAN — Miitalea var mi? 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmi§tir. 

Tefti§ heyeti reisligi 
MADDE 6 — Bir tabip miifetti§in reisligin. 

de tabip ba§miifetti§lerden ve miifetti§lerden 
ve reislik biirosundan miirekkeptir. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 7 — Teftis, heyetinin salahiyet ve 
vazifeleri a§agida gosterilmi§tir: 

A - Milli Miidafaa teskilatma ait olanlar 
miistesna olmak uzere resmi olan ve olmayan 
biitiin teskilat ve miiesseselerin sihhatla alaka-
dar i§lerini ve iskan muamelelerini tefti§ eder. 
Bu tefti§ salahiyeti Sihhat ve igtimai muavenet 
vekilligi ile hususi idare ve belediyelere ait 
sihhi ve igtimai tegkilat ve miiesseselerin para 
iglerine de §amildir. 

B - (A) fikrasmdaki teskilat ve muessesele-
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re merbut memur ve miistahdemlerin sihhatla 
alakali olan vazife ve muamelelerin, idari ve 
fenni ve ictimai yoldan tefti§, 

C - Sihhat ve igtimai muavenet yekilliginin 
vazife ve salahiyeti olan i§lerle, kajnunlar, ni-
zamnameler, talimatnameler ve vekijlikge ne§ir 
ve teblig olunan kararlar ve cmirlejrin icra ve 
tatbikmi tetkik ve murakabe, 

D - Sihhat ve ictimai muavenet vekilligi 
memurlarile miilhak ve hususi idareter ve bele-
diyelerin sihhi ve ictimai te§kilati j memur ve 
miistahdemlerini tefti§, gali§malarnjia ve liya-
katlerine dair mutaleada bulunmak, icabinda 
haklarmda tahkikat yapmak ve isten el gek-
tirmek. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Teftis heyeti reisi ile basmii-
fettis ve miif ettislerin vazifelerini nasil yapacak-
lari bir nizamname ile gosterilir. 

BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Hifzissihha isleri dairesi 
MADDE 9 — Hrfzissihha isleri dairesi; tabip 

bir reisin idaresinde tabip bir muav|n ve biiro-
sundan, umumi ve mahalli sihhat ! isleri, sal-
gm ve bulasici hastaliklar, srtma, ziihrevi has
taliklar, verem, trahom, eczacilik ve tibbi miis-
tahzarlar, sihhi muhendislik, uyustiirucu mad-
deler ve Cemiyeti Akvam isleri subelerinden ve 
bunlarm burolarmdan ve igtimai hastaliklar 
mufettisliklerinden miirekkeptir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etfneyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Hifzissihha isleri |dairesi : 
A - §ehir, koy, gogmen spor hrfztssihhasi ve 

diger umumi, igtimai hifzissihhaya miiteallik 
biitim isler ile istigal ve bunlari takip ve mu
rakabe, 

B - Bulasici ve salgm ve sosyal hjastaliklarla 
miicadele i§lerini ve bunlara aid teskilat ve mii-
esseseleri idare, 

C - Agulu ve uyusturucu maddelerle biitiin 
ilaglan ve tibbi ve hayati mustahza^lari ve be-
§eri tababette kullanilan her nevi sejrum ve asi-
lari ve bunlarm satildigi yerleri, 

D - Yenilecek, igilecek maddelerle umumi 
hifzissihha kanununun 108 nci maddesinde tarif 
edilen diger maddeleri murakabe, 

E - Tababet ve suabati sanatlerinin zat ve 
sicil i§lerine taalluk eden kismilarmdan gayri 
olan tatbikatma nezaret, 

F - Merkez hifzissihha miiessesesile merkez 
hifzissihha mektebini ve diger hrfzisjsihha miies-
sese ve laburatuarlarmi murakabe, j 

Ot - Hususi kanuna gore malullerin raporla-
rmi ve diger dairelerden tetkik ve miitalea be-
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yam igin vekalete gonderilen her nevi tibbi Ve 
sihhi raporlan tetkik, „^ 

H - Mektepler, dispanserler, sanat evlerinin 
ve isgilerin sihhi hallerini murakabe, 

I - Memurlarma ve bunlarm sicillerine taal
luk eden i§ler harig olmak iizere Hudud ve sa-
hiller sihhat umum mudiirlugiine aid idari, ilmi 
muameleleri takip ile miikelleftir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Igtimai muavenet isleri dairesi 
MADDE 11 — Igtimai muavenet isleri da

iresi : 
Tabip bir reisin idaresinde tabip bir mua-

vin ile burosundan, umumi igtimai hizmetler 
hususi igtimai hizmetler, igtimai ve mesleki ted-
risat isleri, sihhi mimarlik, hava hiicumundan 
korunma ve zehirli ve bogucu gazlara karsi mii
cadele subelerinden ve bunlarm biirolarmdan 
miirekkeptir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 12 — igtimai muavenet isleri dai
resi : 

A - Vekillige bagh hastaneler ve dispanser-
lerle mesleki tedris ve igtimai muavenet miiesse-
selerinin mali, idari ve fenni her tiirlu muame-
lelerini takip, tanzim ve icra, 

B - Hususi idare ve belediye butgelerile ida-
re olunan hastane ve dispanserlerle diger igti
mai muavenet miiesseselerinin ve teskilatmm 
idari ve fenni islerini tanzim ve murakabe, 

C - Milli Miidafaa tesMlatma aid olanlar 
miistesna olmak iizere umumi muvazene ve miil
hak butgelerden idare olunan biitiin sihhi miies-
seselerin sihhi ve igtimai islerini murakabe, 

D - Kanununa tevfikan agilmis hususi has-
tanelerle A. B. C. fikralarmdan baska hakiki 
ve hiikmi sahislara ve hayir cemiyetlerine aid 
igtimai muavenet miiessese ve teskilatmm mua-
melatmi ve hava hiicumlarma karsi alinacak 
sihhi tedbirleri tetkik, tanzim ve takip, 

E - Sihhi miiesseselerin bina sartlarmi tet
kik ve islah, igtimai sigorta islerini takip ve 
murakabe ile miikelleftir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Sicil ve memurlar ve muamelat miidiirlugu 
MADDE 13 — Sicil ve memurlar ve muame

lat miidiirlugu: 
Tabip bir miidur idaresinde tabip bir mua-

vinden, muamelat, tahakkuk ve tekaiid ve sicil 
ve kidem subelerinden ve bunlarm burolarmdan 
miirekkeptir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 
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MADDE 14 — Sicil ve memurlar ve muame-

lat mudurliigu: 
A - Memur tabiplerle diger mesleki ve idari 

itnemurlarm ve tababet ve §uabati meslekleri 
erbabile eczaci ve Mmyagerlerden sanatlerini 
serbest icra edenlerin her tiirlii zat ve sicil mu-
amelelerini if a ve icra, 

B - Vekaletin diger daire ve subelerinin 
vazif eleri di§mda kalan zate ve miitef errik mu-
amelelere miiteallik butiin isleri gormekle mii-
kelleftir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Saglik propagandasi ve tibbi istatistik umum 
mudurlugii 

MADDE 15 — Saglik propagandasi ve tibbi 
istatistik umum mudurliigu: 

Tabip bir umum mudiir idaresinde istatistik 
ve nesriyat ^ubelerinden ve bunlarm burolarm-
dan ve grafik ve tersim miitehassislarmdan mii
rekkeptir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 16 — Saglik propagandasi ve tibbi 
istatistik umum mudurlugii: 

A - Her tiirlii sihhi ve ictimai istatistikleri 
tanzim etmek, 

B - Sihhi ve ictimai nesriyat ve propaganda 
yapmak, 

C - Niifus harekatma ve umum sihhate ve 
hastaliklara dair ilmi anketler yapmak, 

D - Vekalet kutiipanesini ve nesriyat depo-
sunu idare ve muhafaza etmek, 

E - Sihhi miizeler i^lerini tanzim ve murakabe 
etmekle miikelleftir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmi^tir. 

Hukuk mu§avirligi 
MADDE 17 — Hukuk mibjavirligi; 
Bir hukuk mii§aviri ile biirosundan miirek-

keptir. 
Hukuk mu§aviri, vekaletten verilen i§ler 

hakkmda miitaleasmi bildirmek ve memurin 
muhakemelerine ve inzibat komisyonlarma aid 
evrak ve muamelelerden ve vekaletge yapilacak 
ve tasdik olunacak mukavelelerden liizum gorti-
lenleri tetkik etmekle miikelleftir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meeynler ... Kabul edilmi§tir 

Muhasebe mudurliigu 
MADDE 18 — Muhasebe mudurlugii; 
Maliye vekilligince tayin olunan bir miidiir 

ve memurlarmdan miirekkeptir. 
Hususi kanunlan, nizamnameleri ve talimat-

nameleri hukiimlerine uygun olarak vekilligin 
hesab i^lerini gbrmekle miikelleftir 
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BALKAN — Maddeyi k a W edenier ... I t -

meyenler ... Kabul edilmigtir. 

Sef erberlik ^ubesi miidurliigu 
MADDE 19 — Seferberlik §ubesi mudurlugii; 
Bir seferberlik miiduru ve biirosundan mii

rekkeptir. 
Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler 

ve kararnamelerle muayyen ve vekalete aid mil-
li seferberlik islerini gormekle miikelleftir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
j meyenler ... Kabul edilmistir. 

Evrak mudurliigu 
MADDE 20 — Evrak mudurlugii: 
Bir miidiir idaresinde miidiirliik biirosundan 

ve ar$iv memurundan miirekkeptir. 
Evrak miidurliigu; vekillige gelen ve evrak-

tan gecmesi lazim oaln biitiin evrak ve saireyi 
teselliim ve kaydetmek ve usuliince yerlerine 
dagrtmak, vekillikten cikanlanlan da ayni §e-
kilde yerlerine gondermek, vekilligin evrak mah-
zenini tanzim ve muhafaza etmekle miikelleftir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmi§tir. 

Ayniyat muhasipligi 
MADDE 21 — Ayniyat muhasipligi: 
Bir ayniyat muhasibinin idaresinde ve liizu-

mu kadar tetkik, hesap memurlan ve katipten 
ibaret bir biirodan miirekkeptir. Bu muhasip-
lik vekaletin umumi muvazeneye ait ayniyat 
i§lerini kanun, nizam ve talimatnamelerine gore 
yapmakla miikelleftir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmiftir. 

Levazim memurlugu 
MADDE 22 — Levazim memurlugu: 
Levazim memuru, mutemet, ambar memuru 

ve katipten miirekkeptir. 
Vekaletin merkez mutemetlik vazifesi ve mer-

keze ait mubayaat i§lerini kanun ve nizamlarma 
tevfikan yapmak ve vekaletten gonderilen ve 
vekalete gelen evrak miidiirliigiiniin vazif eleri 
haricinde kalan bilciimle e§yanm sevk ve tes-
lim ve teselliimlerini icra etmek ve vekalet 
merkez deposunun iglerile ugra§mak ve bura-
daki e§yayi muhafaza etmekle miikelleftir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Tiirkiye Ciimhuriyeti merkez hifzissihha mii 
essesesi ve merkez hifzissihha mektebi 

MADDE 23 — Tiirkiye Ciimhuriyeti merkez 
hifzissihha miiessesesi: 

Hifzissihha enstitiisii ve hifzissihha mektebi 
olmak uzere iki kisimdir. 

Tiirkiye Ciimhuriyeti hifzissihha miiessesesi 
j 24 mayis 1928 tarih ve 1267 sayili kanunun 
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hiikiimlerine gore te§kil ve idare olunur. 

Hifzissihha mektebinde; umumi, miilhak ve 
hususi idarelerle belediyelere ve sinai miiessese-
lere mensup tabiplerin umumi ve igtimai hifzis-
sihhaya ve idari vazifelerine ait tek&mul tedri-
sati yapilacagr gibi umumi sihhat ile alakali olan 
Kulttir bakanhgi sihhat mufetti§leri ve ogret-
menlerile sanayi ve ziraat miifettisljeri ve mii-
hendislik gibi diger meslek mensijiplariiia da 
gdriilecek liizum iizerine tekamiil dersleri veri-
lir. Bu i§ler alakali vekaletlerle goru§ulerek 
Sihhat ve igtimai muavenet vekaletince yapila-
cak bir talimatname ile tayin ve tesbit olunur. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Hudut ve sahiller sihhat umum mudiirlugii mer-
kez teskilati 

MADDE 24 — Hudut ve sahiller sihhat 
umum mudurliigu merkez teskilati: 

Bir tabip umum miidiir ile tabip bir mua-
vin ve tabip bir miifettiften, yazi, hegap mudiir-
luklerile ayniyat muhasipliginden ve bunlann 
biirolarmdan miirekkeptir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 25 — Hudut ve sahiller sihhat u-
mum mudurliigu; hususi kanunlar, ftizamname-
ler ve talimatnamelerle bunlara mustjeniden Sih
hat ve igtimai muavenet vekilligince verilen 
emirlere gore vazife gbriir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmigtir. 

2 - Vilayetler teskilat ve vaz^feleri 
MADDE 26 — Sihhat ve igtimai j muavenet 

vekaletinin vilayetlerdeki tesjkilati s^nlardn: 
A) Umumi muvazeneye aid teskilat: 
1 - Umumi miifettislikler sihhi miisavirlik 

ve muavinlikleri, 
2 - Sihhat ve ictimai muavenet mtidurliikleri, 
3 - Hukumet tabiplikleri, 
4 - Kiiguk sihhat memurluklan, 
5 - Tibbi ve sihhi igtimai miiesseseler, 
6 - Hastaliklarla miicadele teskilati, 
7 - Seyyar sihhi teskilat. 
B) Hususi idarelere aid sihhi teskilat: 
1 - Sihhi ve tibbi ve igtimai te^kpat ve mii

esseseler, 
2 - Seyyar tabiplikler, 
3 - Seyyar ve sabit kiigiik sihhat memur

luklan, 
4 - Hastaliklarla miicadele teskil&ti 
5 - Etiiv ve idare memurluklan 
C) Belediyelere aid sihhi teskilat : 
1 - Sihhi ve tibbi ve ictimai teskpat ve mii

esseseler, 
2 - Belediye bastabip ve tabiplikleri 
3 - Belediye dogum hekimleri v$ ebeleri, 

4 - Belediye eczacihklari, 
5 - Kiigiik sihhat memurluklan, 
6 - Etiiv ve idare memurluklan 
D) Kby sihhi teskilat: 
1 - Kby hekimleri, 
2 - Koy ebeleri, 
3 - Koy saglik koruculandir. 
Gerekli olan koylere veya koy gruplarma 

tayin edilecek hekim ve ebelerin iicret ve mas-
raflan vilayet hususi idare biitgesinden veya 
koy sandiklarmdan, saglik koruculannki koy-
sandiklarmdan verilir. 

BALKAN — Bir miitaela var m?. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Umumi miifetti§likler sihhi mu§avirlikleri 
MADDE 27 — Umumi miifettislikler sihhi 

mii§avirleri: 
Hususi kanunlan mucibince te§kil edilen 

umumi miifettislikler refakatinde liizum ve ih-
tiyaca gore sihhat miisavirleri ve mii§avir mu-
avinleri ve miisavirlik kalemi memur ve katip-
leri bulunur. 

BA§KAN — Bir miitalea var mi? Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmi§tir. 

MADDE 28 — Sihhi mu§avirlikler; umumi 
miifetti§ligin bir subesidir. Umumi miifet-
ti§ten alacaklan direktif dahilinde umumi mii-
fetti§lik mmtakasi iginde, ifasi Sihhat ve ig
timai muavenet vekaletine ait Devlet sihhi 
hizmetlerini ve hususi kanunlarma gore iskan 
ve karantina i§lerini ve hususi idare ve beledi-
yelerle koylerin sihhi ve igtimai yardim vazi-
felerini ve bu vazifeleri goren biitiin memur. 
larm hallerini tetkik ve umumi sihhata ait bu 
i§lerin kanun, nizam, talimat ve emirlere tev-
fikan yapilip yapilmadigmi takip ve liizumun-
da tahkik etmekle miikelleftirler. 

Goriilecek liizum iizerine mmtakalan dahi
linde vekaletin emredecegi tefti§ ve tahkikati da 
yaparlar. 

BALKAN — Bir miitalea var mi? Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmi§tir. 

Sihhat ve igtimai muavenet mudiirlukleri 
MADDE 29 — Sihhat ve ictimai muavenet 

mudiirleri: 
Her vilayet merkezinde bir sihhat ve igtimai 

muavenet miidurii ve liizumu kadar idari me-
murlardan miirekkep bir biirosu ve icap eden 
yerlerde sihhat ve igtimai muavenet mudiirle-
rine yardim etmek iizere miidiir muavini ve mii-
tehassis tabip bulunur. 

BALKAN — Bir miitalea var mi? Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmi§tir. 

MADDE 30 — Sihhat ve igtimai muavenet 
miidurleri; vilayetin en biiyiik sihhi amiri ve 
valinin sihhi mu§aviri olup bulunduklan vilaye
tin sihhi ve igtimai biitiin muamelelerinden vali 
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ile beraber mesul ve kanunlar, nizamnameler, 
talimatnamelerle tayin edilen vazifeleri yap-
makla miikelleftirler. 

Her vilayette hususi kanunlarla idare ve 
murakabesi Sihhat ve ictimai muavenet vekilli-
gine mevdu sihhi ve igtimai i§lerle biitun sihhi 
ve ictimai te§kilat ve miiesseseler oranm sihhat 
ve igtimai muavenet mudiirlerinin murakabesi 
altmdadir. 

BASK AN — Bir miitalea var mi? Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmistir. 

Hukumet tabiplikleri 
MADDE 31 — Hukumet tabipleri: 
Her vilayet merkezinde ve kazalarda ve ica-

bmda tarn tesekkullii nahiyelerde liizumuna go
re bir veya daha ziyade Hukumet tabibi bulu-
nur. 

Hukumet tabipleri; kaymakamlarm sihhi 
mu§aviridir. Sihhi islerde vilayet sihhat ve ic
timai muavenet mudurimiin emri altmdadir. 
Hukumet tabipleri; kanunlar, nizamnameler 
ve talimatnamelerle tayin edilen vazifeleri yap-
makla miikelleftirler. 

Adli tabip bulunmayan yerlerde munzam va-
zife olarak bunlara ait isjeride yaparlar. 

BALKAN — Bir miitalea var mi? Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmistir. 

Kugiik sihhat memurluklan 
MADDE 32 — Kugiik sihhat memurlan: 
Vilayet ve kazalarda ve Hukumet tabibi bu-

lunan nahiyelerde Hukumet tabiplerinin emrin-
de liizumu kadar kiiciik sihhat memuru bulu-
nur. 

Kugiik sihhat memurlan, merkez ve koy-
lerde hastahklardan korunma ve bunlarla mii-
cadelede ve hifzissihha ve ictimai muavenet is-
lerinde Hukumet tabiplerinin yardimcilari olup 
tabipten alacaklan emirler ile talimatnamelerin-
de yazili sekilde vazife goriirler. Koylerde va-
zife gbren seyyar sihhat memurlarma kendi ma-
aslarmdan baska ayrica hayavni igin yem bede-
li verilir. Her muayene ve tedavi evinde ayrica 
bir veya daha ziyade kuc.uk sihhat memuru bu-
lunur. 

BASKAN — Bir miitalea var mi? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Tibbi ve sihhi ve igtimai miiesseseler 
MADDE 33 — Sihhat ve ictimai muavenet 

vekaleti liizum gorulen yerlerde hastaneler, sa-
natoryomlar, akliye ve asabiye hastaneleri, mua
yene ve tedavi evleri, dogum ve gocuk bakim ev-
leri, kuduz tedavi miiesseseleri mesleki tedrisat 
mekteb ve yurtlan, malullere mahsus miiesse
seler, bakteriyoloji laboratuarlan, sihhi miize-
leri ve propaganda vasitalan, genel sagligm ko-
runmasi igin luzumlu olan diger sihhi ve igtimai 
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miiesseseler agar. Miiesseselerin vazife ve idare-
leri nizamnameler ve talimatnamelerle tayin 
olunur. 

BA§KAN — Bir miitalea var mi? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 34 — Mesleki tedrisat muessesele-
rinden ebe mektepleri iki derecedir. 

1 - Birinci derece ebe mekteplerinin tahsil 
muddeti en az iki senedir. Buraya orta tahsili 
bitirmis olanlar almir. 

2 - Ikinci derecedeki ebe mekteplerinin tah
sil muddeti en az bir senedir. Bu mekteplere ilk 
tahsili bitirmis olan veya bu derecede tahsil 
gbrmus oldugunu ispat edenler almir. 

Birinci derece ebe mekteplerinden §ikanlar 
sehir ve kasabalarda hususi idare ve belediye 
ebeliklerine veya vekaletin mesleki hizmetlerine 
tayin olunurlar. 

Ikinci derece ebe mekteplerinden cikanlar 
sanatlerini yalniz koylerde icra ederler. 

BALKAN — Bir miitalea var mi? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Hastaliklarla mucadele teskilati 
MADDE 35 — Sihhat ve igtimai muavenet 

vekaleti umumi sihhat igin tehlikeli olabilecek 
sosyal, bulasici ve salgm hastaliklar ve diger 
zararh amillerle mucadele etmek igin liizum 
gbrecegi yerlerde teskilatlar yapar ve bunlara 
mahsus miiesseseler agar. 

Bu miiesseselerin vazifeleri ve idare tarzlan 
vekaletge tesbit olunur. 

BALKAN — Bir miitalea var mi? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 36 — Vilayet hususi idareleri, be-
lediyeler ve Evkaf idaresi butgelerine dahil ve 
kanunlarma tevfikan bu idareler tarafmdan 
agilmis ve agilacak olan biitiin sihhat ve igtimai 
muavenet miiesseselerile sihhi ve igtimai teski-
latm idaresi ve buralarda vazife goren tababet 
ve suabati sanatleri mensuplarmin ve eczaci ve 
kimyagerlerin intihap, tayin, tebdil, tahvil, 
taltif ve cezalandirilmalari ve vekalet emrine 
almmalan Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti 
tarafmdan yapilir. 

BASKAN — Bir miitalea var mi? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Hudud ve sahiller sihhat umum mudiirlugu 
vilayetler teskilati 

MADDE 37 — Hudud ve sahiller sihhat 
umum mudurlugunun vilayet teskilati : 

Smirlar ve sahillerde liizumu kadar basta-
bip ve tabipli sahil sihhiye merkezlerile birinci 
ve ikinci sinif sahil sihhiye idareleri ve tahaffuz-
haneler ve laburatuarlardan ibaretir. 

BALKAN — Bir miitalea var mi? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir, 
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MADDE 38 — Hudud ve sahiller sihhat u-
mum miidurliigu; disandan gelebilec>k bulasici 
ve salgm hastaliklardan memleketi korumak 
igin icap ettikge Sihhat ve igtimai mjuavenet ve-
Mlhginin tensibile hudud ve sahillerde muvak-
kat miicadeleler kurar ve bunlara aid muessese-
ler agar. I 

BA§KAN — Bir miitalea var mk? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 
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olduklan daireler amirlerince tasdik edilenler 
memur smifma kabul olunurlar. Ehliyeti tasdik 
edilmeyen namzetler vekilligin diger daire ve 
teskilatlarmda meslekleri dahilinde azami bir 
namzetlik devresi daha gegirebilirler. Burada da 
ehliyet gosteremeyenler artrk vekalet memurluk-
larma almmazlar. 

BALKAN — Kabul edenler . . Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

3 - Dereceler, kadrolar I 
MADDE 39 — Vekaletin mesleki hizmetle-

rinde galnjstinlan tababet ve suabati sanatleri 
mensuplarile eczacilarm ve idari jnemurlarm 
smiflari ve bu smiflara mahsus maa^ dereceleri 
bu kanuna bagli (1) numrali cetvelfre gosteril-
mistir. 

BALKAN — Bir miitalea var mjc? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabuji edilmistir. 

MADDE 40 — Sihhat ve igtimai) muavenet 
vekaletinin merkez ve vilayet teskjilati ve bu 
kanuna gore muktazi memurlarm aded ve tea-
diil dereceleri bagli (2) numarak kac(ro cetvelin-
de gosterilmistir. 

Bu kadro cetveli Devlet memurlan maasati-
nm tevhid ve teadiiliine dair 1452 s&yili kanun 
ile bu kanuna muzeyyel kanunlara Jnerbut cet-
velelerin Sihhat ve intimai muavenet (vekaleti me-
murlanna aid kisimlan yerine kaimdjir. 

BALKAN — Bir miitalea var mi? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 41 — Sihhat ve igtimaij muavenet 
vekaletine bagli mulhak biitgeler î e idare olu-

nan Hudud ve sahiller sihhat umuni miidiirlu-
giiniin merkez ve vilayet teskilati ve| bu kanuna 
gore muktazi memurlarm adet ve tjeadiil dere
celeri bagli (3) numarali kadro ve cetvelinde 
gosterilmistir. Bu cetvel 1587 sayili ve 24 - IV -
1930 tarihli kanuna ve bunun ekLsrine bagli 
kadro cetvelleri yerine konulmustur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Ikinci boliim 
Memurin kanunu, namzetlik, mejmurluk 

MADDE 42 — Memurluk sartlar^ni haiz ve 
tayinleri dogrudan vekalete aid olap memurla
rm ilk memuriyete tayinlerinde: 

1 - Tabipler, eczacilar, kimyag^rler ve dis 
tabipleri alti ay, 

2 - Kiigiik sihhat memurlan, ebjeler, mek-
tepli hemsireler alti ay ila bir sene,| 

3 - Hastanelerde usulu dairesindle yetistiri-
len hemsireler bir sene, 

4 - Biitiin idare memurlan ve jkatiplerden 
yiiksek tahsil gormiis olanlar alti ayj 

Namzetlik devresi gegirirler. j 
Bu miiddetleri bitirince ehliyet|eri mensup 

MADDE 43 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekilliginden tayin olunan veya umumi muva-
zene ile mahalli biitgelerin sihhat isleri kismm-
dan maas aldiklan halde tayinleri mahaline aid 
olan memurlarm tezkiye varakalarile mahrem 
sicilleri ve dosyalan vekillikte bulunur. Mah
rem sicillerin ve dosyalarm tanzimi vekaletge 
tesbit olunur. 

BA§KAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Memurlarm sicilleri yerle^tirilmeleri ve yiiksel-
tilmeleri 

MADDE 44 — A - Miistesar, teftis heyeti 
reisi, daire reisleri ve umum mudiirler ve mii-
diirler vekilin segmesile ve kararname ile, 

B - Sihhat ve igtimai muavenet miidiirleri 
ve miifettisler, daire reisi muavh-b.i umum 
miidiir ve miidiir muavinleri enciimenin segmesi 
ve vekilin tasdiki iizerine kararname ile, 

C - Vekalet kadrosuna dahil ve vekalete 
bagli olan muesseseler miidurleri, miitehassis-
lar ve miidiir muavinleri vekillik subelerinin 
miitehassislari ve diger tabip, eczaci, kimyager, 
dis tabipleri, kiigiik sihhat memurlan, ebeler ve 
hemsireler ile tayinleri vekillige aid diger biitiin 
memurlar, vekalet encumeninin karan ve veki
lin tasdiki ile tayin edilirler. 

BALKAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Hiikumet tabipleri 
MADDE 45 — Hiikumet tabipleri dort smif-

tnr: 
A - Dordiincii smrfa Tiirkiyede tabiplik san-

atmi icraya izinli her tabip tayin olunabilir. 
B - tfguncii smifa; Devlet hizmetindeki kide-

mi iki seneyi gegmis veya dordiincii smrfa ka-
nuni miiddetini bitirmis ve terfia hak kazanmis 
olanlar, 

C - Ikinci smrfa; Devlet hizmetindeki kide-
mi iki seneyi gegmis veya dordiincii smifta ka-
nuni miiddetini bitirmis ve terfia hak kazanmis 
iigiincii smif Hiikumet tabipleri tayin veya ter-
fi edilirler. 

D - Birinci smrfa; Mutihasrran ikinci smifta 
miiddetini bitirmis ve bu smifta terfia hak ka
zanmis olanlar tayin ve terfi edilirler. 

BALKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 
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MADDE 46 — Sihhat ve igtimai muavenet 

mudur muavinliklerine; birinci smif Hukumet 
tabiplerinden ehil olanlar intihap ve tayin edi-
lir. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir, 

Sihhat ve igtimai muavenet miidiirleri 
MADDE 47 — Sihhat ve igtimai muavenet 

miidurleri dort simftir: 
A - Dordiincu smif a; birinci smif Hukumet 

tabiplerinden veya sihhat ve igtimai muavenet 
mudur muavinlerinden terfia hak kazanmis ve 
iyi sicil almis olanlar tayin edilirler. Bu sinifa 
Devlet hizmetinde en az on be§ sene galismi§ 
olanlarm ehliyetlileri de tayin edilebilirler. 

Fakat bunlann en az alti aylik bir tecriibe 
devresi gegirmesi §arttrr. 

B - tfgiincii, ikinci ve birinci smiflara ev
velki siniflarda miiddetlerini dolduran ve ehli-
yetleri sabit olan sihhat ve ictimai muavenet 
miidurleri terfian tayin edilirler, 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 48 — Vekilligin daire reisliklerine, 
umum miidiirliik, miidiirliik ve muavinliklerine 
ve mtitehassisliklanna sihhat ve igtimai mua
venet mudur ve mufetti§leri veya miiesseseler 
miidiir ve miitehassislan veya kendilerinden is-
tifade edilecek diger miitehassislar intihap ve 
tayin edilirler. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Sihhat ve ictimai muavenet mufettigleri 

MADDE 49 — Sihhat ve igtimai muavenet 
muf ettisgleri: 

tJgiincu, ikinci, birinci smif miifetti§ ve ba§-
miif etti§ ve teftis, heyeti reisi olmak iizere beg 
simftir. 

A - tjgiincii smif a; sihhat ve igtimai mua
venet miidiirleri ve birinci smif Hukumet tabip-
leri ile ihtisasindan istifade edilmek istenilen 
sair tabip, eczaci ve kimyagerler tayin olunur-
lar. 

B - ikinci, birinci smif mufetti§liklerle ba§-
miifettisliklere ve teftis. heyeti reisligine daha 
evvelki siniflarda terfi miiddetini dolduran ve 
terfia ehil olan mufetti§ler ve ba§miifetti§ler 
tayin olunurlar. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 50 — Mufetti§lige bidayeten tayin 
olunacaklar alti ay bir tecriibe devresi gegirir-
ler. Bu miiddet iginde veya sonunda miifetti§-
lige elveri§li goriilmeyenler memur ise evvelki 
smifa iade olunurlar, degil ise vazifelerine ni-
bayet verijjr, 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 51 — Vekillik daire reislerile umum 
miidiir ve miidiirleri ve bunlann muavinleri 
ve miitehassislan, sihhat ve igtimai muavenet 
miidiirleri, teftis, heyeti reisi, ba§miifetti§leri 
ve miifetti§leri maa§ dereceleri ve ehliyetlerine 
gore bu siniflar arasinda miitekabilen nakil 
veya terfi suretile tayin edilebilirler. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmis.tir. 

Miitehassislar 
MADDE 52 — Miitehasis yeti§tirmek iizere 

muhtelif tip subeleri asistanhklanna tayin edi
lecek tabiplerin vasiflan, hizmet muddetleri ve 
§artlari ve yetistirilmeleri usulleri Sihhat ve 
igtimai muavenet vekaletince yapilacak bir ni-
zamname ile tesbit olunur. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 53 — Hastanelerle diger sihhi mii
esseseler miitehassisliklarma kanun ve nizamna-
mesine uygun olarak ihtisas vesikasi almi§ ve 
ihtisas vesikalan usulen vekaletge tasdik ve tes-
cil edilmi§ olanlar tayin edilir. 

Tibbi kimya ihtisasi igin hekim olmak §art 
degildir. 

Hastanelerle diger sihhi miiesseselerin mii
tehassisliklarma tayin edileceklerin ihtisas 
yapmak igin gah§tiklari asistanlik miiddeti 
harig olmak iizere en az dort sene Devlet sihhi 
hizmetlerinde vazife gormiis veya serbest tabip. 
lik yapmi§ olmalari §arttir. Bu kanunun ne§-
rinden evvel yeti§mi§ olan miitehassislarla asis-
tanliklara tayin edilmi§ olanlar bu hiikiimden 
miistesnadir. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 54 — Miitehasislar maa§ derece-
lerine gore be§ simftir. 

Besjnci smif; miitehassisligm ilk basamagi-
dir. Bu sinifa kidemsiz miitehassislar tayin 
olunurlar. 

Dordiincii, ugiincii, ikinci ve birinci smif mii
tehassislar da daha evvelki siniflarda birer de-
rece terfi miidetini muvaffakiyetle bitirmi§ ve 
terfi ettirilmis, olanlardir. 

BA.SKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmigtir. 

MADDE 55 — Miitehassis vesikasi almaya-
rak uzun zaman Devlet hizmetinde bulunduk-
tan sonra usulen miitehassis olanlarm memur-
luk dereceleri daha yukanda olsa bile ilk defa 
olarak miitehassisligm iiguncu smifindan yu-
kariya almmazl^r, 
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BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... ! 
Kabul edilmistir. j 

MADDE 56 — Miitehassislarm smrf derece-
lerinin terfii usulleri Sihhat ve igtimai muave-
net vekaletince tesbit olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Eczacilar 
MADDE 57 — Hastaneler ve sihhi miiesse-

seler eczaciliklarma Ttirkiyede sanatini yapma-
ga izinli eczacilan tayin olunurlar. Eczacilar 
alti smiftir. 

Altmci smif, eczaciligm ilk basamagidir. 
Be§inci, dordiincii, tiguncii, ikinci ve birinci si-
nif eczacilar daha ewelki smiflarda birer dere-
ce terfi muddetini bitirmis ve terfi ettirilmis. 
olan eczacilardir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Diss tabipleri 
MADDE 58 — Hastaneler ve sihhi miiessese-

ler dis tabipliklerine Tiirkiyede sanatini yap-
maya izinli distabipleri tayin olunur. 

Distabipleri dort smiftir. 
Dordiincii smrf; distabipliginin ilk basamagi

dir. tfgiincu, ikinci, birinci smrf distabipleri 
daha ewelki smiflarda birer derece terfi miid-
detini muvaffakiyetle bitirmis ve terfi ettiril
mis. olan disjtabipleridir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Kiiciik sihhat memurlari 
MADDE 59 — Kiigiik sihhat memurluklan-

na; kiigiik sihhat memurlar mektebi mezunlari, 
di§tabibi, eczacilar veya Tip fakultesi altmci 
somester tahsilini bitirmis, olanlar tayin edilir-
ler. 

Kiigiik sihhat memurlari dort smif trr; 
Dordiincii smif; sihhat memurlugunun ilk 

basamagidir. Bu smrfa kiiciik sihhat memurlar 
mektebinden gikanlarla Tib fakiiltesinin altm
ci somestresini bitirmi§ olanlar almir. tfgiin-
cii, ikinci ve birinci smiflara daha ewelki smif
larda birer derece terfi muddetini bitirmis ve 
terfi ettirilmi? olan sihhat memurlari almir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 60 — Vekaletge tanrnmis. sihhat 
memuru mekteplerinden diplomali olmayip bu 
kanunun nesrinde kiigiik sihhat memurluk va-
zifelerinde kullanilmakta olanlarm memurlukla-
n devam eder. Bunlar mektepli kiigiik sihhat 
memurlarma mahsus smiflara gegemezler. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

M d : l 
Hastabakici hemsireler 

MADDE 61 — Hastabakici hemsireler dort 
smif trr: 

A - Dordiincii smif a; ilk tahsil gormiis ve has-
tanelerde iki seneden az olmamak iizere hasta-
bakicilik yapmis usulen imtihan edlerek mu-
vaffak olmu§ Tiirk kadmlar almir. 

B-tfgimcii smrfa: 
1-Vekaletge tanmmis hastabakici hemsire 

mekteplerinden mezun olanlar, 
2-Dordiincii smrf hemsirelikte bir terfi 

miiddeti hizmet ettikten sonra hastabakici hem
sire mektebinde okunan derslerden yapilacak 
imtihanda muvaffak olarak mektepli smifa ka
bul edilmis olanlar, 

3 - Orta tahsilini bitirdikten sonra vekaletge 
tanmmis hemsire mekteplerinde okunan ders
lerden ve tahsil muddetinden daha az olmamak 
iizere hususi muesseselerde nazari ve ameli ga-
lisarak hemsirelik ogrenmis olanlardan hasta
bakici hemsire mekteplerinde usulen yapilacak 
imtihanda muvaffak olanlar kabul olunur. 

C-Ikinci ve birinci smiflara; daha yuka-
riki smiflarda birer derece terfi miiddeti hizmet 
etmis ve liyakatlan usulen tasdik olmus olanlar 
terfi edilirler. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 62 — Hastabakici hem§ire mekte
bi mezunlarmdan olup usulii dairesinde ziyaret-
gi hem§irelik tahsili gormu§ ve imtihanda ka-
zanmi§ olan hasta bakici hem§irelere (Ziyaretgi 
hem§ire) unvani verilir. 

Ziyaretgi hem§ireler, sihhi miiessesatta is-
tihdam edildikleri takdirde evvela hemgireli-
gin iigiincii sinifma almirlar. Yalniz bu smiftan 
ikinci smifa terfilerinde ziyaretgi hem§irelik tah
sili igin gegirdikleri miiddeti memuriyet kide-
minden sayilir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmigtir. 

Ebeler 

MADDE 63 — Ebeliklerde, sihhi miiessesele-
rin kadin hastaliklan ve dogum servislerinde 
mektepli hem§ire bulunmazsa bu muessesele-
rin diger servis hem§ireliklerinde yalniz birinci 
smif ebe mekteplerinden mezun Tiirk kadmlar 
istihdam edilir. 

Ebeler iig smiftir: 
Ugiincu smifa; birinci derece ebe mektep

lerinden gikanlar tayin olunur. 
Ikinci ve birinci smiflara daha yukanki si-

niflarda terfi miiddetlerini bitirenler ve ehli-
yetleri usulen tasdik edilenler terfi edilirler. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmigtir. 
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Sihhat i§leri katipleri 

MADDE 64 — Her sihhat ve igtimai mua
venet mudurlugunde ve leap eden Hiikumet ta-
bipliklerinde liizumu kadar sihhat i§leri katibi 
bulunur. Sihhat katiplikleri dort smiftir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . , . Et-
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Vekalet enciimeni 
MADDE 65 — Vekalet enciimeni: 
Mustesarin reisligi altinda taftis, heyeti reisi, 

hifzissihha isleri ve ictimai muavenet isleri da-
ireleri reisleri saglik propagandasi ve tibbi ista-
tistik umum miidiirii ve sicil ve memurlar mii-
diiriinden miitesekkildir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE Q& — Vekalet enciimeni, tayin-
leri vekalete ait olan tababet ve §uabati sanat-
lari mensuplarile eczaci ve kimyagerlerin ve 
diger fenni ve idari maa§li ve iicretli memurla-
rm intihap, tayin, terfi, degistirilme ve mezu-
niyetlerine ve vekillik emrine almmalarma ve 
sair muamelelerine ve tayinleri mahalline ait 
memurlarm tayinlerinin tesciline miiteallik hu-
suslarla vekillik makammdan tevdi olunan di
ger i|lere bakmak ve bunlari karar altma al-
makla miikelleftir. Vekalet enciimeni ekseri-
yetle karar verir. Reyler miisavi olursa reisin 
bulundugu tarafm reyi ekseriyet kazanir. 

Vekalet enciimeni kararlan vekilin tasdiki 
ile katilesir. Tasdik edilmeyen kararlar hukiim-
siizdiir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler , . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 67 — Hususi idarelerle belediyeler 
ve miilhak biitcelerden idare olunan teskilat ve 
miiesseseler kadrolarmdaki maa§h tababet ve 
§uabati sanatlari mensuplarile eczaci ve kim-
yagerler ve diger sihhi ve idari memurlar kidem, 
ehliyet ve sicillerine gore vekillik kadrosuna ve 
vekillik kadrosundan buralara smif ve derece 
maaslarile naklen tayin olunurlar. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 68 — Tayinleri yerlerinden yapila-
cak memur ve katipler hususi kanun mucibince 
salahiyetli makamlarca tayin olunur. Vekillige 
malumpt verilerek memuriyetleri tescil ettirilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme-
yenler... Kabul edilmistir, 

Inzibati cezalar 
MADDE 69 — Memurin kanununun 28, 29, 

30, 31, 32, 33 ncii maddelerindeki ahvalden bas-
ka asagidaki hallerde de inzibati cezalar verilir. 

thtar: 
1 - Zaruret olmadan merciini atlamak, 

Tevbih: 
1 -Devlete aid nakil vasitalarmi hususi is-

lerinde kullanmak, 
2 - Arkadaslarma vazife basmda hakaret 

etmek, 
3 - Muayyen zamanlarda gonderilmesi ge-

rekli olan hesap, icaml ve istatistikleri ve cet-
velleri zamaninda gondermemek. 

Maastan kesmek: 
1 - Hastahane ve diger miiesseselerle sihhi 

teskilatta idari ve fenni kayitleri muntazam 
tutmamak veya vaktinde yapmamak, 
mak veya vaktinde yapmamak 

2 - Nobetgi bulundugu hastane veya miies-
sesede nbbetini kati bir zaruret olmaksizm mu-
vakkaten terkedip disari gitmek, — 

3 - Tekitlere emrin geldigi tarihten itibaren 
ve istilama muhtag muameleler de neticeyi al-
diktan sonra iig giin iginde cevap vermemek, 

4 - Itlafifar sahadetnamesi aranilmasi icap 
ederken aramamak, 

5 - Muayeneye tabi gemilerin muayenesini 
yapmamak veya yaptirmamak, 

6 - Sebsesiz olarak gemilerin pratikasmi 
vermemek veya gegiktirmek, 

7 - Patentedeki serhlere dikkat etmiyerek 
yanlis muamele yapmak, 

8 - Miisahede kagitlarim ameliyat ve labo-
ratuvar defterlerini muntazaman tutmamak, 

9 - Bir meselenin evrakmi kast olmaksizm 
zayi etmek. 

Kidem azaltilmasi: 
1 - Patente tebdilinde yenisine sihhi muame-

leleri dogru gegirmemek, 
2 - Nobetgi bulundugu hastane veya miiesse-

sede nbbetini sebepsiz olarak biisbutim brrakrp 
gitmek, 

3 - Bulasi§i hastaliklarla miicadele tedbirle-
rini almakta gecikmek, 

4 - Gemilerle miirettepleri ve biitiin yolcu--
Ian igin emredilen sihhi ve fenni tedbirleri ve 
bulasici hastalik vakalannda fenni temizligi ve 
lazim gelen sair isleri eksik yapmak , 

Smif indirilmesi: 
1 - Hastanelerde ve miiesseselerde isret et

mek, 
2 - Memur oldugu mesleki vazife dolayisile 

ogrendigi sahsi ve ailevi sirlari kanuni mecbu-
riyet olmaksizm baskasma soylemek. 

Memuriyetten Qikanlmak: 
1 - Kagakcilik yapmak ve kagakciligr kolay-

lastrrmak. 
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-

meyenler... Kabul edilmistir. 

Vekalet inzibat komisyonu 
MADDE 70 — Vekillik inzibat komisyonu 

mustesarin reisligi altinda teftis heyeti reisi, 
hifzissihha isleri, ictimai muavenet isleri daire-
leri reisleri ve saghk propagandasi ve tibbi ista-
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tistik umum mudiirii ve sicil ve menjurlar mtt-
diiriinden mtitesekkildir. Bu komis^on ekseri-
yetle karar verir. Reyler miisavi oltirsa reisin 
bulundugu taraf ekseriyet kazanir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmiftir. 

Mezuniyet 
MADDE 71 — Mezuniyet memutin kanu-

nunda yazili hiikiimlere tabidir. Sjenelik izin 
alan memurlarm gidip gelme miiddetjleri mezu
niyet miiddetinden harigtir. 

Mazeret uzerine mahallerinden verjilen hafta-
lik izinlerde gidip gelme miiddeti da|rildir. 

BA§KAN —- Kabul edenler ... Eti^eyenler ... 
meyenler ... Kabul edilmistir. \ 

MADDE 72 — Fevkalade haller<jle memur
larm vazifelerinden ayrilmalannda n|iahzur go-
ruliirse izinleri geri birakilir. ve izii^li olanlar. 
is basma gagrnlrr. 

BA§KAN — Kabul edenler ... Etnteyenler ... 
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 73 — Umumi muvazene, miilhak 
biitge ve hususi idarelerle belediye biitgelerin-
den maas, veya iicret alan tababet ve suabati san-
atleri mensuplarmdan liizum\ goriilejcekler va-
zifeleri parasiz temin olunmak sartile|1416 sayi-
li kanunun 21 nci maddesinin son fikyasma tev-
fikan ilmi ve fenni tetkikatta bulunjnak iizere 
staj igin ecnebi memleketlere bir sene miiddet-
le gonderilebilir ve bu miiddet igin de kendile-
rine maas veya iicretleri tarn verilir. 

BALKAN -— Maddeyi Kabul edenler ... Et-
meyenler .. Kabul edilmistir. 

tstifa 
MADDE 74 — Izni bitipte on £iin iginde 

makbul mazerete dayanmayarak isj. bas,ma don-
meyenler ... ve yahud mazeretini amirone bildir-
meden srra ile sekiz giin isini birakasnlar istifa 
etmis saydirlar. 

BASK AN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 75 — Tayin kilmdiklanyerde alti 
ay hizmet etmeden sihhi sebepler olmjaksizm is
tifa suretile ayrilan maasli veya iicrejli memur-
lardan verilen harcirah geri almrr. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etnteyenler ... 
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Ugiincii boliim 
Umumi hiikumler 

MADDE 76 — Bu kanunda yazilj vazifeler 
vekalet miiesseselerile ve vekalete bajli umum 
tes^rilat ve muesseseler memurlarmjm asli va-
zifeleri olup vekillikge liizumunda ilaveten ve-
rilecek diger vazifelerin ifasi da mecbiiridir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 77 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti umum memurlarmm ve buna bagll miil
hak biitge ile idare olunan hudut ve sahiller sih
hat umum mtidurliigu memurlarmm bu kanun-
la alacaklari smif derecesi maaslan s,ahsidir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 78 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti, kendi teskilatile Hudut ve sahiller sih
hat umum miidiirliigii teskilatmda maas veya 
ucretle istihdam ettigi her hangi bir memuru; 
ifasi vekalete veyahut umum mudurluge aid 
bir vazifenin goriilmesi igin vekaletin veya 
umum miidiirliigiin teskilati ve miinhal vazife-
leri bulunup bulunmamasile mukayyet olmaksi-
zm derecesi maasile veya iicretile merkez veya 
tasrada kullanabilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 79 — Bu kanunun meriyete gegtigi 
tarihte vekaletin merkez ve vilayetler maasli 
kadrolarmda galismakta olan miitehassislar 
ile sihhat ve igtimai muavenet miidiir ve miifet-
tisleri halen bulunduklan derecede barem kanu-
nunun meriyetinden sonra kag terfi miiddeti 
gegirmislerse her terfi miiddeti igin bir derece 
hesabile bu kanunun mevkii tatbika vazmda 
bir defaya mahsus olmak iizere terfi ettirile-
bilirler. Bu suretle terfi ettirilenler 1452 sayili 
kanunun 8 nci maddesindeki bir dereceden fazla 
terfi edenlere aid hiikumler dairesinde maas, 
alirlar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
i meyenler ... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 80 — Evkaf sihhi te§kilat ve miies-
seselerinde ve vilayetler hususi idareleri ve 
belediyeler sihhi te^kilat ve miiesseselerinde 
meslek memuru olarak istihdam edilmekte olan 
tababet ve §uabati sanatlan mensuplarmm ve 
eczaci ve kimyagerlerin (1) numarali cetvele 
gore smif ve derecelerinin tayini bu kanunun 
nesrinden sonra bir sene iginde sihhat ve igti-
ma muavenet vekaletince yapilrr. 

Bunlardan miitehassislarla hastabakici hem-
sireler halen bulunduklan derecede baremleri-
nin meriyeti tarihinden sonra kag terfi miiddeti 
gegirmislerse her terfi miiddeti igin bir derece 
hesabile bir defaya mahsus olmak iikzere terfi 
ettirilirler. Bu suretle terfi ettirilenler 1452 
sayili kanunun 8 nci maddesindeki bir de
receden fazla terfi edenlere aid hiikiimler dai
resinde maa§ alirlar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmi§tir. 
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If ADD! Si — 1 haziran 1928 tarihine kadar 

sehremanetlerinde ve 1 haziran 1930 tarihine 
kadar belediyelerle hususi idarelerde maasla 
miistahdem bulunmus olan tababet ve §uabati 
sanatlan mensuplari ile eczaci ve kimyagerle-
rin bu tarihierden sonra gerek bu idarelerde 
ve gerekse umumi muvazenede meslek memuru 
olarak maasla ifa ettikleri hizmet senelerinin 
mecmuu tekaiitliik igin mesrut olan miiddetin 
hesabmda miitekabilen sayilir ve bunlarm te-
kaiid maaslan 1683 saydi kanun hukiimlerine 
gore son bulunduklan idarelerden tahsis olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 82 — Biitiin hastaneler, sanator-
yomlar ve verem miicadele dispanserleri hem§i-
relerile ziyaretgi hem§irelerin tekaiitliik miid-
detleri yirmi senedir. Bunlardan vazife icabi 
maluliyete diigar olanlarm tekaiitliikleri 1683 
sayili kanunun 42 nci maddesinin hiikiimleri 
dairesinde icra olunur. 

Bu maa§lar kendilerinin son bulunduklan 
yerlerden tahsis edilir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 83 — Bu kanuna gore dereceleri 
tayin edilen tababet ve §uabati sanatlan men-
suplarile eczaci ve kimyagerlerden tetkik ve 
tetebbuda bulunmayarak siniflarma gore liizum-
lu olan mesleki bilgilerini zamanla kaybettikleri 
sabit olanlarm smif dereceleri vekaletge indi-
rilir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 84 — Umumi ve hususi idare biit-
celerine ve belediyelere bagli bulunan hastane
ler ve dispanserler ve sair sihhi miiesseseler in-
§aat, plan ve ke§iflerinin tetkik ve tasdiki ve 
bunlarm sihhi ve fenni ihtiyaglara gore tertip 
edilmesinin temini ve koy ve §ehir sihhat i§le-
rine taalluk eden sihhi tesisat planlarmm tetkik 
ve tasdiki Nafia ve sihhat ve igtimai muavenet 
vekaletlerince mii§tereken yapilir. 

Vekalet dogrudan dogruya kendisine bagli 
sihhat miiesseselerinin in§aat ve tamirati igin 
her sene biitgesine tahsisat koyarak sarfeder 
ve merkezde dogrudan dogruya kendisine bagli 
miiesseselerin ke§if ve planlarmi yapi ve tamir 
kontrollarmi da yapar. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 85 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti biitgesinin masraf tertiplerinden idare 
edilmekte olan bula§ici ve salgin hastaliklarla 
sitma, ziihrevi hastahklar, trahom, verem gibi 
miicadele te§kilat ve miiesseselerinde, dogum ve 
gocuk bakim evlerinde mesleki vazifelerde istih-
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dam edilen ve edilecek olan tababet ve §uakato 
sanatlan mensuplarile eczaci ve kimyagerler
den evvelce maajjli olarak mesleki hizmetlerde 
bulunmus, olanlarm miicadele te§kilat ve miies
seselerinde ve dogum ve gocuk bakim evlerinde 
gegirdikleri miiddetler tekaiitliik igin me§rut 
olan miiddetlerden sayilir. Bu suretle tekaiitliik 
hakkini kazananlar tekaiitliiklerini isteyebilir-
ler. 

Ancak bunlara maa§li olarak gegirdikleri 
miiddete munhasir olmak iizere 1683 numarali 
kanunun hiikiimleri dairesinde son aynldiklan 
idarelerden aldiklan son memuriyet maa§lari 
esas tutularak tekaiit maa§i tahsis edilir veya 
tazminat verilir. Bunlardan olenlerin yukanda-
ki hukiimler dairesinde yetimlerine ait maa§ 
veya tazminat hakki mahfuzdur. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 86 — 85 nci maddede yazili miica
dele te§kilat ve miiesseseleri ile dogum ve gocuk 
bakim evlerinde mesleki vazifelerde istihdam 
edilen ve edilecek olan tababet ve §uabati sanat
lan mensuplari ile eczaci ve kimyagerlerden bu 
yerlerde en az alti sene gali§mi§ olanlar teadiil 
kanunu mucibince dahil olacaklan derece ile 
miiktesep derecelerinin iki derece yukansma 
kadar mesleki memuriyetlere tayin olunabilirler. 

Ancak bu suretle memuriyete tayin olunan-
larm yukarida yazili hizmetlerde gegen hizmet 
miiddetleri tekaiitliik miiddetine ithal edilmez. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 87 — Bu kanun meriyeti tarihinden 
itibaren miilga Sihhiye miidiiriyeti umumiyesi 
te§kilatma dair 28 §ubat 1331 tarihli kanun ile 
vilayet idaresi sihhiye nizamnamesi ve 14 mart 
1329 tarihli vilayet memurini sihhiyesinin sureti 
tayin ve azillerine dair nizamname ve i§bu 
kanun hiikumlerine aykin biitiin hiikiimler kal-
dinlmi§tir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 88 — Bu kanun 15 agustos 1936 ta
rihinden muteberdir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmigtir. 

MADDE 89 — Bu kanun hiikiimlerini icraya 
Sihhat ve igtimai muavenet, ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmigtir. 
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16 — Ticarette iagsisin meni ve\ ihracahn 

murakabesi ve korunmasi hakkmdaki kanuna ek 
kanun layihasi ve iktisad, Maliye ve Butge encii-
menleri mazbatalan (1/525) [1] 

BA§KAN — Miistacelen miizakeresi teklif 
ediliyor. Kabul edenler... Etmeyenler... Miis
tacelen miizakeresi kabul edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakmda sbz isteyen var 
mi? 

Maddelere gegilmesini kabul edenler . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Ticarette tagsisin meni ve ihracatin murakabesi 
ve korunmasi hakkmda 1705 numarali kanuna 

ek kanun 

MADDE 1 — Ihracat ticaretile mes;gul olmak 
isteyen tacirler Iktisad vekaletinden ruhsatna-
me almaya mecburdurlar. Bu ruhsatnameler 
iig sene miiddetle muteber olup miiddet bitince 
yenilenmeleri lazimdir. 

Iktisad vekaletinin teklifi ve Icra Vekilleri 
Heyetinin karari ile bazi mmtakalarda ihracat 
maddelerinden bazilari bu hiikiimden istisna 
edilebilir. 

HttSNtJ KITAPQI (Mugla) — Maddenin 
esasma diyecegim yok. Ticarette emniyet ve 
diirusti s,art olduguna nazaran bunun hilafmda 
hareket edenleri, cezai tediplerle dogru yola 
koymak ve idari tedbirlerle de bunlara on ver-
memek Hiikumetin vazifesidir. 

Yalniz, bu ise baslarken bir az pek ileri git-
memek ve kabil oldugu kadar teenni ile hareket 
etmek lazimdn*. 

Hiikumetin teklifindeki ruhsat almak kaydi, 
bilahare enciimenlerce iig seneye inljisar ettiril-
ini^tir. 

Bendenizce buna liizum yoktur. Bizim biitiin 
gayemiz, Hiikumet dairelerinden kirtasiyeciligi 
atmaktir. Halbuki biz koydugumuz bu kayitle 
Hiikumet dairelerinde kirtasiyeciligi ihdas edi-
yoruz, demektir. 

Tiiccar kendi isile ugrasirken daima diisii-
necektir ki bu niiiddet ne vakit bitecektir ve 
bu miiddet bitmeden derhal muracaat edecektir. 
Unutttu mu, cezasi vardir. Boyle kiilfetli islere 
tiiccari sokmak dogTu degildir. 

Sonra giimriik memurlan da bu miiddet 
bitti mi diye daima bakacaklardii. Giimriik 
memurlarmi da bbyle miiddet bitmis, mi, bitme-
mis mi diye kayit altmda tutmak da dogru de
gildir. Sonra bunun faidei ameliyesi ne dir?. 
Biz goriiyoruz ki, asagidaki isler igin iktisad 
vekaletince bir sicil tutulacaktir. Bu kanunla 
1705 numarali kanuna aykiri is yapanlan miid 
deiumumilikerce iktisad vekaletine bildirile-
cegi musarrahtir. Her hangi bir sahsm almis 

[1] 238 sayili lasmayazi zaphn sonundadir. 

oldugu ruhsat tezkeresi, sicille yazilacaktir. 
Binaenaleyh Iktisad vekaleti sicile bakmca bu-
nu anlayabilir . Onun iqm her iic senede bir 
tekrar etmenin big bir faidei ameliyesi yoktur. 
Nihayet ikinci madde sarihtir. Bunlarm hniz 
olmasi lazim gelen evsaf; ehliyeti ticariyeyi 
haiz olmak, mahkum olmamak, iflas etmemek-
tir ve bu da sicilde yazilmistrr. Binaenaleyh 
halki ve tiiccari bu gibi kayitlerden vareste tut
mak ve onlari yazip gizmek gibi islerle ugras-
trrmamak lazimdir. Bu bir ikincisi; Hiikumet 
genis diisiince ile bazi mmtakalarda esyayi bu 
kayitlerden vareste tutmustur. Halbuki, Adliye 
enciimeni bir kayit koymustur. «Bazi mmtako.-
larda bazi esya degil de, bazi mmtakalarda de 
melidir. Olabilir ki, orada is yapanlar belki 
bir hiikumle mahkumdur. Fakat sunu bilelim 
ki, memleketimizde ihracat tiiccari 50k azdir. 
ihracat tiiccari bulmak mecburiyetindeyiz. Bu-
tiin Qektiklerimiz, bu ihracat tiiccarmm azligm-
dandir. Binaenaleyh bu byle bir sey dir ki, 
bu sarti haiz kimse yoktur. Hiikumet ne ya-
pacaktir?. Muztar mevkide kalacaktir. Onun 
igin Hiikumetin teklifi daha dogrudur. Adliye 
enciimeni liitfedip, Hiikumetin teklifini kabul 
ederse, memleketimiz icin hayirli bir karar 
vermis olur. 

ADLIYE En. M. M. SALAH YARGI (Koea-
eli) — Arkadasimizm, ruhsatnameler Hiikumet 
teklifinde olmadigi halde iig sene miiddetli ol
masi dogru olmayacagi hakkmda ki miitalea-
lari Adliye enciimeninden fazla iktisad encii-
menince cevap verilecek bir itiraz olmasi la
zim gelir. Yalniz iktisad enciimeni esbabi mu-
cibesinde bunun bbyle U5 sene miiddetle olma-
sinin sebebini tasrih etmistir. Onda diyor ki; 
ruhsatname iig sene miiddetle verilirse kontrola 
hizmet etmis olur ve binaenaleyh bu kanunun 
tesriri daha ziyade yerine getirilmis olur, di
yor. Bu noktai nazari Adliye enciimeni de 
muvafik bularak istirak etti. Yine iktisad en-
ciimeninin esbabi mucibesinde yazildigi gibi bu 
noktai naazri Hiikumet de kabul etmistir. 
Binaenaleyh teklifinde bulunmamasi keyfiyeti-
nin bu noktai nazari kabul etmemekte hala se-
bat ediyor gibi bir manaya hamli muvafik ola-
maz. Pilhakika bu ruhsatnamelerin iic sene 
miiddetle olmasinda fayda vardir. Bunun kir-
tasiyecilikle niye alakasi olsun. ihracat taciri-
nin, bir ruhsatname alayim ve boyuna ise da-
vam edeyim, bir daha bunu almayayim demeii 
onu da ihmale sevkeder ve dairei aidesi de 
ruhsatname almak vasfmi izae edenler hakkm
da tahkikatmi veyahut duyabilecegini zama-
nmda duymayarak yolsuz bir muameleye mey-
dan vermis olur. Her iki taraf igin bir birino 
hatirlatmak ve 0 da kontroliinii ifa etmis olmak 
igin miiddet meselesinin Adliye enciimeni yo-
lunda bir tedbir oldugunu kaildir. 

Ikinci mesele: Bazi mmtakalarda bazi me-
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vad hakkmda, deniliyor, 0, hususiyetin icabatr-
drr. Hakikaten bir takrm mmtakalarda ihracat 
meselesinin bu kanunda yazili kaydu sarta tabi 
olmamasi lazim gelir ve ona gore karar ittihaz 
olunabilir. Kezalik o mmtakalarda oyle bir mm-
taka olabilirki orada ihracat ticareti bu 
kanun dairesinde cereyan etmesi icap eder. La-
kin bazi maddeler, bazi ihracat emtaasmm bu 
kayitlara tabi olmaksizm sevkinde memleket ik-
tisadiyati noktasmdan fayda dusiiniilebilir. Bu 
zannederimki vaziyetlere gore takdir olunup 
verilen salahiyetlere daha muvafiktir. Bu is-
lerin hepsinin tesbiti ve kanunda yazilacak her 
hangi bir hiikiim gergevesine girmesi miimkiin 
olmayabilir. Bu itibarla fayda temin edici bir 
hukumdiir, avnen kabuliinii rica ederim. 

HUSNU KiTAPQI (Mugla) — Bir sual so-
racagm. Ben ikinci hiikiim olmasin demedim Bil. 
akis tevsian olsun dedim. Enciimenin teklifinde, 
bazi mmtakalarda ihracat maddelerin bazilari, 
deniliyor. Hukumetin teklifinde ise, bazi mm-
takalar veya ihracat maddeleri, divor. 

ADLlYE En. M. M. SALAH YARGI (Koca-
eli) — Kelime iizerinde inceden inceye tartarak 
meseleyi dusiinecek olursak «Bazi» demek hep-
sini ihtiva etmez. Bir mintakada kanunun de-
digi mutlaka yerine gelsin, diye, bir maddecik 
olsun, her hangi bir emtaa, bu kanuna tabi 
tutulsun gibi bir manaya gelir. Zannederim ki, 
ihracat maddesinin bu sekilde ruhsatnameli 
olarak bu isi yapacak adamlardan vasrflar 
aranmasi ve bu kanunda konan bir takrm ka-
yit ve sartlara baglanmasi, memlekete fayda 
temin edecektir. Bunlar, tagsise meydan ver-
meyerek Tiirk malmm dis piyasalarda iyi oldu-
guna, mahlutiyetinden siiphe edilmeyecek bir 
mahiyettfi tanmmasma yardim edecek kavit-
lerdir. Binaenaleyh, bazi mmtakalarda bazi 
maddelerin istisna edilebilmesi, yani ruhsatna-
me meoburiyetinden istisna edilmesi kaydi bu-
yurduklari gibi bir telakkiye meydan vermez 
zannmdayim. Takdir, Heyeti Aliyenizindir. 

IKTISAD VEKtLt CELAL BAYAR (Izmir) 
— Biz de Adliye enciimeni mazbata muharriri-
nin fikirlerine istirak ediyoruz. Bazi mmtaka-
lardan maksad, hudud ticaretidir. Bazi 
maddeler ise 2 - 3 bin lira gibi kiiiik alis veris-
lerdir. Bunlarm icabmda istisna edilmesi sala-
hiyetini Hiikumet almak istiyor. Bu, kanunun 
daha muntazam islemesine hizmet eden bir 
fikradrr. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Bunun iize
rinde Iktisad enciimeninde gok mesgul olduk. Ti-
carette asil olan kayrt ve sartsizliktrr. Fakat 
icinde bulundugumuz vaziyet bizi bu kaydi koy-
mak mecburiyetinde birakti. 

Bu giin eskisi gibi mesuliyet, ihracat tiie-
carlarmm kendilerine kalmryor. Ticaret mua-
hedelerimiz miibadele esasi iizerine oldugu i?;n 
Devlet hangi esj-a iizerinde soz vermisse tiic-

I car da ihracat yaparken buna gore hareket edi-
yor. Nihayet Hiikumet muahedeler ahkammm 
tatbik edilememesi suretile mahcup bir vaziyete 
diismemeyi dusiinecektir. 3 seneyi sart koy-
maktan maksat da burada mevcut elemanlaria 

I yetisip vaziyetin daha miitekamil bir hale gir-
| mseinden ibarettir. Hakikaten 3 senede degis-
j mezse kontrol zor olacaktir. 
| Hudud meselesini de tetkik ettik ve Hiiku

metin noktai nazarmi dogru gordiik. Ufacik 
bir yerde bin liralik mal ... Bir gergeve yapar-

I sak ona gore malmi gikarabilecektir. Bunun 
diger bir liizumu da mallarm ihracmdan evvel 

I kontroliidiir. Mesela, tiftik yerine kil gonderi-
I liyor, buna mani olunacaktrr. Madde, haki-
| katen yerindedir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
I yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Ruhsatname almak ic.in: 
A - Ticaret kanununun 4 ncii maddesi muci-

bince ticaret yapabilmek ehliyetini haiz bulun-
mak, 

I B - Tiirk ceza kanununun 3 ncii babmm bi-
I rinci, ikinci ve uciincii, altinci babmm birinci, 

ugiincii ve be^inci ve onuncu babmm birinci ve 
dorduncu fasillan ve adi gecen kanunun 503, 

I 504 ve 505 nci maddelerile ticaret kanununun 
64 ncii ve 1705 numarali kanunun hukiimlerine 
gore mahkum edilmemi§ olmak, 

I C - Ihrac edecegi mallar ve ihracin icap etti-
i recegi muamele hakkmda vukuf sahibi oldugu 

veya vukuf sahibi serik veya miistahdemi bu-
lundugu mensup oldugu ticaret odasmca tasdik 
edilmis bulunmak, 

D . Hileli veya taksiratli olarak iflas etme-
mis veya kondordato yapmamis olmak sarttir. 
(Adi iflasta itibari yerine gelenler bu kayitten 
iriiistesnadir). 

i Ruhsatname almak isteyen hukmi §ahislarda 
idare meclisi reis ve azalarile bunlari imzalarile 
ilzam edenlerin (B) ve (D) bentlerinde yazili 
sartlan haiz bulunmalan lazimdrr. 

J HUSNU KiTAPQI (Mugla) — Evvela, zan-
I nimca ufak bir tashih yaparsak mana daha 

iyi anlasilir. Bu maddenin (D) bendinde (Hi
leli veya taksiratli) olarak diyor. Biz zaten 
biitiin miiflisleri bundan mahrum ediyoruz. 
§u halde hileli veya taksiratli olarak iflas et-
memis demege liizum yoktur. Adi iflasla mah
kum olup ta iadei itibar edenler bundan miis-
tesna tutuluyor. Binaenaley yalniz yukanda 
iflas etmemis, demek kafidir. Bonra diyoruz ki, 
konkordato aktedenleri bu i§ten mahrum ede-
cegiz. Biliyorsunuz ki, memleketimiz biiyiik 
bir buhran gegirdi. Bundan dolayi da bir gok 
erbabi ticaret muskul mevkie dii§tii, borgla-
rmi odeyemedi. Halbuki Tiirk tiiccannda asil 
olan namuskarligidir. Nitekim bunu siz de es-

I babi mucibenizde zikretmi§siniz. Her hangi 
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bir zat, btftiin alacaklarmi veya %/Z sini tat-
min eder ve iyi bir neticeye raptederse neden 
harici sahada cali§masm? Biz ki bu elemanlar-
dan mahrumuz. Bu elemanlan yetistirmek mec-
buriyetindeyiz. Adliye encumeni diyor ki, 
alacaklilarini izrar kastile yiiriiyenler vardir. 
Zaten erbabi ticaret hepsi melek hajslet olamaz. 
Qok fena elemanlar memlekete zaJrarlar geti-
rirler. Bunlar daima bulunabilir. jFakat bun-
larm onune gegmek lazimdir vej gecebiliriz. 
Fakat kondordato yapmis,, i§ini salim bir §ek-
le sokmu§, memlekete nafi olacak elemanlan 
kiramayiz. Eger boyle bir buhran gecirmemis 

olpaydik, bu varit olabilirdi. Fakat mademki va. 
ziyet boyledir, kondordato yapanlan buradan 
gikarmak lazimdir. Nitekim Hiikumetin tekli-
finde bu vaziyet yoktur. 

ADLIYE E. M. M. SALAH YAjtGI (Koca-
eli) — Kitapgi Hiisnii arkada§imiz^ iflasa ait 
olan (D) bendinde, hileli veya taksiratk if las 
demeye mahal yoktur. Yalniz iflasi demek ka-
fidir. Ciinkii a^agida, itibari yerine gelenler kay-
di mevcuddur, dediler. Hileli rrmflisler - bir kere 
iadei itibar meselesinde taksiratk miiflislerin 
konkurdato yapmalari caizdir, caiz olabilir. 
Halbuki asil ikinci ve ehemmiyetle durduklan 
konkurdato meselesinde encumenimiz, Hiikume
tin verdigi izahata ve konkordato hakkmda edin-
digi malumata gore hakikaten gerek iflas vuku-
undan sonra yapilan konkordatolardja ve gerek-
se konkordato talebile vaki olan miiracaatler ne-
ticesinde bir tacirin konkordato yapmis olmasi-
nm, harici ticaret yapmak icin kendisine ruh-
satname verilmemesine sebep teskil edecegine ka-
naat ettik. §u itibarla taksiratk; miiflislerin 
konkordato yapabilmeleri ve sonra asil itibari-
nm tekrar kurulmasi icin bu islerden istifade 
edeceklerine nazaran onlarrn yazilmafsi lazimdir. 

Konkordato buyurduklari gibi, hir hangi bir 
tacirin borclarmi odeyemeyecegi valziyetini go-
runce miiracaat ederek kendisinin bu miiracaati 
nazan itibare almmaga deger bului^ca bir kon
kordato komiseri tayin olunmak sur0tile Mtiin 
ashabi matlubatm davasma aid va^iyeti izah 
eder ve o konkordato komiseri de ifcin diirusti-
sini tetkike salahiyetlidir ve verilecfBk raporda 
hasil ettigi intibaati o rapora kaydeder ve niha-
yet ashabi matlubun da reyine miiracaat edilir. 
Kanunun nisabi dairesinde ekseriyetj hasil olur-
sa yine bu konkordato tasdik icin inahkemeye 
arzolunur. Mahkeme de meseleyi te^kik ederek 
tasdik veya redde salahiyeti vardir. ; Bunlar za-
hiri bir bakisla haltikaten kanun takdir salahi-
yetlerinl taicra reisinden baslayarftk konkor
dato koariserine ve nihayet mahkeme ve ashabi 
matJ&bsfli «kseriyet leyini istihsal etmek igin bi-
rei^iameyyide konmus denebilir. Amma tatbi-
-kfttta «§«k;•#o*i&da, teessiifle soyMrim M, bir 
ijofefeBnt̂ raa&h: borglar ihdas ederek)gerek bor-
:f«H* lftialy^eji^eiferekse jtteeaJslBMla adedleri 

itibarile boyle biiyuk bir alacakli kiitlesi goste-
rilerek hakiki alacakldarm konkordato seraitini 
ve teklifini kabul etmelerine ragmen o kisma it-
tiba mecburiyetinde kalarak zarardide o^njakta-
dirlar ve bunun suiistimal edildiginden ibelki 
buhranli vaziyetleri, zararli halleri bu i§lere tes-
mil edenler yiiziinden bu yola miiracaat edejiler 
olmustur. §imdi konkordato keyfiyetinin jbcr̂ le 
bir kanunda ihracat ticaretini yapmamakgibi 
bir miieyyideye baglanmasi, konkotdatp ile 
isi halletmek hususundaki laiibaliligin onune sie
ger. Biz bunu bu noktadan ticarette pek bti^uk 
bir rol oynayan ahlak meselesini _tnr inzibat il-
tma alacagma kail olarak bu teklifi aynen l?a-
bul ettik. Onun icin konkordato meselesjnjn 
dogru olabilmesi cihetlerinde daha fazla b^gii-
ne kadar tatbikmde gorulen durustiden disan 
§ikilmis olmanm verdigi tecriibeden bu kaydin 
konmasmi faydali gorduk. Binaeiialeyh, ka-
buliinu rica ediyoruz. 

NAZIM POROY (Tokad) — Bendento Ad
liye enciimeninin esbabimucibesi kanaat^ahs.4e-
gildir. Konkordato, bir anla^raa zenainidir ye 
boyle muvazaali surette borg ihdas edenler ... 
vardir. Bunlar, akalliyeti jekseriyete tabikd-
mak icin muvazaaten borg ihdas etmi^leriiir. 
Konkordato su sekilde aktedilir dejnek 
dogru degildir. Konkordato aktetmls «1-
mak kendisini ticaretten menetmek ifln . 
bir sebep degildir. Arkadasaniz Kitap- *'•* 
51 Hiisniiniin fikri daha dogrudur. Kon
kordato bir anlasmadir. Her hangi bir t#c-
cari buhranli bir devirde borclarnli tattflfeiaen 
bdemek vaziyetinden §iktigi zaman alacaldmm 
nzasile bir anlasma temini igin konmus bir u«ul 
diir. Bu usule mukabil olmak uzere bir talttm 
seref ve haysiyetini dusiinmeyen tiiccarlar var di-
ye seref ve haysiyetlerini dusunerileri niciii! ti
caretten mahrum edelim? Yani gayet a^ir bir 
sey olur BendenMn kanaatim bu m«i?kezdedif. 

H0SNU KlTAPgi (Mugla) — ^ a n u n l ^ a 
fazla ibare manasiz olur. <<fflas etmjs olmaonak» 
deseydik ve adi iflaslardan sunu da yazsayd^:, 
simdi kasdedilen jnanadan ba^a - bir mâ na 
kasdedilebilir wiydi? Yani o kay^d bji êikJWe 
yazddigi. takdirde igine gibcecek bir t a k ^ ^ h -
zurlar var mrydi, yok muydu? Egerrinahzux^ir 
yoksa fuzuli ibarelerle, bir tak^^nmRalar^^l-
a-gacak ibarelerle madde karistjrjiny:^ pjmasjn. 

SALAH -YAB&I (Kocaeli) — tmkU ciimle-
den her halde bir z^rar geta&ez. ^Biifka, wvw-
lara yol a^masinm imk&ni-yoktjir. tflaswi ^ i , 
taksfeatli ve hileli ©Mugu kaauada yazdsdir. 
Taksirath ve hileli iflasla rnufHs olanlata isa-
tiyen ruhsatnaane verihneyecektfr^ a ^ Jflasta 
itibarmi yerine getar^niterin aadak-ruhffataaajne 
al^) alemi ticaurete girebileoekleri naajaasini bu 
eitanie veriyor. Zm&s&erm M ibuada #««rw*0e 
4wl&eftk; ve ^^^mMi^mm M^m^-
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rm, okuyacaklarm zihnini karistrracak ve baska 
turlii manalar istihracma meydan verecek hig 
bir zarar yoktur. 

tKJTtSAD VEKILt OELAL BAYAR (Izmir) 
— Bejideniz konkordato hakkmda arkadasimi-
jam sorduklarma cevap vermek igin kursiiye 
gelmis, bulunuyorum. Qiinku kanunun bizim 
cephemizden esasmi teskil eder. Konkordato 
aktedenler iizerinde yaptigrmiz tetkikat netice-
sinde bunlar iginde, big siiphe yok ki, masum 
olmayanlar yoktur denemez. Fakat konkordato 
yapmak suretile servet toplamak isteyen bir 
kisim insanlara da rast gelmisizdir. Miitead-
dit yerlerden kredi temin etmek suretile kendi ta-
bammuluniin fevkinde kredi topladiktan sonra, 
rnajmm bir kismmi akrabalarma veya yakmlan-
na kagirmak suretile alacaklilari konkordatoya 
davet ediyor. % 30 veya % 40 ni tevzi ettikten 
sonra geri kalan % 60 veya % 70 i ile yine ti
carete baslryorlar. Bu maalesef hayatimizda 
ya^ayan vakalardandrr. Tiirk ticaretinde na-
muskarlik, sarti esasidir, fikrine istirak etme-
yecek hig bir Tiirk yoktur. Fakat bu arzettigim 
sekjlde muamele yapanlar da vardir. Bunlarm 
mahzurlari, eger yalniz dahili ticarete inhisar 
etmis olsa idi bunu nazari itibare almayabilir-
dik ve nitekim dahili ticarette konkordato 
yapmis, veya yapmamis, olanlar umumi hukiim-
lerimize gtire muamele yapmakta serbesttir-
ler. Ticareti hariciye iizerinde bu kanunla 
emniyet tesis etmek istiyoruz. Her ihracati 
yapan bir tuccar memleketin milli ekonomisi 
namnm bir vazifeyi uhdesine almis oldugunu 
gostermek istiyoruz. Onlar, millete izafetleah-
laki bir vazife dahi yapmaktadrrlar. Biitiin diin-
yaya karsi emniyet ve itimad tesis edemezsek 
arzu ettigimiz gayeye vasil olamayiz. Dahili 
ticaret kisrmlan bu kanunun sttmulii dahilinde 
de&ilo*ir. Harici ticarette saibeden azade kimse-
lerje is gormeed milli menfaat namma luzumlu 
gormekteyim. Bizde namuskarlik sarti esasidir. 
Fakat buhran veya her hangi bir sebeb dola-
yislle maalesef bir kisim insanlarm ahlakmm 
bozulduerunu da nazari dikkate almak lazfm-
dn\ Dahilde birbirimizi belki mazur gorebiliriz. 
Fakat harigte buna imkan gormuyorum. 
iYTutlak bir emniyet tesis etmek lazrm-
drr. HtLkumetin esbabi mucibesinde : 
«Her ihracatci tiiccar bu buyiik iilkii ile 
hazirlanmis, milli mahsuliin, haricte en iyi sera-
itle plasmani vazifesini uzerine almis adam de-
mektir. Memleketin yedi eminidir. Iktisadi sa-
hada, her biri memleketin hirer elcisidir. fyi 
galismasi, dogrulugu, ticari ahlaki, gosterdigi 
teknik kabilivet, her defasmda biitiin memleke-
ti hakkmda hiikiim vermege ve verilmege vesi-
le olan adamdir, denilmektedir. 

Biz, harici ticaretle istigal eden vatandaslan 
bu evsafta insanlar olarak kabul etmek isteriz. 
Aralarma saibeli insanlar sokulmamasma miisa-

ade etmemenizi sureti mahsusada rica ederim. 
HttSNtJ KtTAPCI (Mugla) — Harici tica

rette calisan vatandaslarrmizm gayet namuslu 
olmalarmi memleketin menafii aliyesi iktizasm-
dan olarak kabul ettigimiz igindir Id, bu ka
nunla kabul edilen esaslara hig bir sey soyleye-
meyecegimizi arzettik ve suna emin olmalryiz 
ki, bir adamm bundan ewel gegirdigi vaziyet-
lerden ziyade bundan sonra onun online konul-
lacak tehditlerdir ki, onu dogru yola sevkede-
cektir. Ben vaziyeti agik olarak soyledim ve 
kendileri de onu kabule mecburdurlar. Mem-
leketimiz buhran gegirmistir. Bir 50k namuslu 
adamlar dusmustiir. Her hangi bir namuslu ada-
mi kaldrrmamak, bu memleketin serefile kabili 
telif degildir. §6yle boyle yaparak kasti kanu-
na uygun olmayarak bazilan konkordato hiik-
mii almislarmis. Bunlar saz kabilindendir. Biz 
mahkemelerden cikan hiikiimlerin hakikate uy
gun oldugunu kabul etmekte tereddiid etmeme-
liyiz. Bir ikisine bu suretle verilmis diye bun-
lari umuma tesmil etmek dogru degildir. Son
ra sunu kabule mecburuz ki, taksiratli miiflis ol-
mak igin bir adamm evinde fazla masraf ihtiyar 
etmis olmasi bile bunu taksiratli miiflis yapa-
bilir. Halbuki memleketin cok kazancli zaman-
larmda bir Qoklarrmiz bu hatayi irtikab ettik, 
Fakat simdi bunlar 90k tecriibe gecirdikleri igin 
bu hatayi bir daha irtikab etmezler. Onun igin 
takririmin kabuliinu rica ederim. 

IKTISAD VEKlLt CELAL BAYAR (tzmir) 
— Muvakkat birinci madde okundugu zaman 
orada goriilecektir ki, bu giin harici ticaretle is
tigal edenler, filen ticarette bulunduklarmi ti
caret odalannca ispat ettikleri takdirde, kabul 
ediyoruz. Umumi sartlarrmiza gore, harici ti
caretle mesgul olan kimselere ilismiyoruz. Bu 
hukum bundan sonrasi igindir. Sonra bu mev-
zu 0 kadar genistir ki sizi saatlerce isgal edebi-
lirim. Fakat, memleketimizin menafii aliyesi 
namma tekrar edeyim ki, bundan sonra ytiz al
mis Ve aldigmm yiizde otuzunu vermek suretile, 
yuzde yetmisini, her hangi bir sekilde, cebine 
atmis olan insanlarm bizim memleketimizin mii-
messili olarak haricte kendilerini gbstermeleri-
ne miisaade edemeyiz (Dogru sesleri). 

ZlYA GEVHKR JJTtLt (Qanakkale) — Ar-
kadasjar, vekil arkadasimiz konkordato i§ini 
gayet vsarih surette izah ve,.,ehemmiyetli milli 
meselelerden biri olan harici ticarette yapa-
cagi tesirler uzerine bizi ikaz; ettiler. Miisaade 
ederseniz buna bir §ey ilaveiedeeegim. Hiisnii 
arkadasim hakli. Bizim milK ^iarmtizla bu gi-
bi hileMrlik hakikaten tevafuk etmejz. Fakat 
harici ticarette elimizde olanf tiearetim miihim 
kismidir. Bu ticareti kimlerin yaptx^im ve na-
sil habis bir ruh ile Tiirk ti^aretinizedelMik-
lerini hatirlatmak isterim. Ondan!> dolayidir ki 
kam bizden olmay«,n bir takrm ktinsdler 5ftrk 
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ticaretini harap etmek igin konkordato diye 
bir ticaret yolu ihdas ettiklerinde hie. kimsenin 
§iiphesi yoktur. Harigten gelmi§ ve>a igimiz-
den miinasebetsiz §ekilde yatismis, olanlarm, 
Tiirk ticaretini, Tiirkiin namussu ticaretini ih-
lal ettiklerini hepimiz biliyoruz. Bundan dola-
yidir ki Bu maddenin kabulu lazimdir. 

HttSNtJ KiTAPQI (Mug-la) — Teklifimi ge-
ri almak igin bir §ey anlamak istiyorum. Kon-
kordatoya ait muvakkat maddeyi ben de gor-
miigtum. Yalniz evvelce ihracat ticareti yap-
mi§ ve isinin bozuklugundan dolayi gekilmig 
olan, yani i§ine bir fasila vermi§ olan kim-
seler bu maddeye girecekler mi? 

IKTISAD V. CELAL BAYAR (Izmir) — 
Miisaadenizle soyleyeyim ki, bu bizler isti-
hale devri gegiriyoruz. Liberalizmi - Dilim da-
hi donmiiyor bu kelime bana okadar yabanci 
geliyor - yikaraktan memleketimizde kudiimlii 
bir ekonominin esaslarmi kurmak istiyoruz. 
Bu istihale devresinde bittabi bizim samiamiza, 
igitmemize ho§ gelmeyecek bir takim §eyler 
olacaktir. Bu da o meyanda bir geydir. Ar. 
kadaglarm hassasiyetle bu i§ler iizerinde dur-
malan, tabii gbrdiigumiiz bir geydir. Qiinku 
yeni prensiplere dogru gidiyoruz. Bu yeni pren-
siplerde, nihayet memleketimiz bir tecriibe 
gegirecektir. Fakat bizim kanaatimiz §udur ki, 
bu tecriibe de mutlak surette miisbet bir neti-
ce verecektir. 

Bu giinkii ihracat tacirlerinin icerisinde, 
umumi ahkam hilafmda hareket etmjig kimseler 
var midrr, yok mudur ve bizim aradigimiz ev-
safin heyeti mecmuasi mevcut mudur, degil 
midir? Bunun iizerinde durmak dahi isteme-
dik. Sadece, bu gun harici ticaretle i§tigal 
edenler igin muktesep bir hak vardir dedik 
ve ondan sonra aradigimiz evsaf dairesinde 
onlarm hareket etmelerini ati igin bir kar 
addettik. 

Nigin bunu bbyle yaptik? Bazilan, zaman 
zaman Hukmetin harici ticarette aldigi ted-
birleri «esxploite» etmek istediler, Hiikumet 
harici ticareti monopol altma almak istiyor 
dediler. Boyle bir §ey nig bir vakit akhmizdan 
gegmemi§tir. 

Bu gun filen harici ticaretle i§tigal edenle-
ri, bazi hareketlerinden dolayi, velev kanun 
tarikile olsun, menettigimiz takdirde, zaten 
fena dii§iinenler, bu sefer de diyeceklerdir ki, 
Hiikumet, harici ticaretle istigal eden kimsele-
rin adedini azaltiyor, muayyen bir zumreye 
fazla kar etmek imkani veriliyor, boyle bir sa-
ibeden, boyle bir yanlishktan da kendimizi ko-
rumak igin bu gun ne gekilde olursa olsun, 
filen ticaret yaptigi, ticaret odalainnca sabit 
olanlara, esasen kanunda sarahat vardir, 
iligmiyoruz ve yalniz bu vatandaglarrmizdan 
- Belki heyeti umumiyesi 90k temiz insanlar-

dir - bundan sonra bu kanun hukiimlerine ria-
yet etmelerini kendilerinden milli bir vazife 
olarak bekliyoruz. Demek ki, bir tasfiye ve 
bir istihale devresindeyiz. Fakat konkordato 
§oyle imi§, konkordato boyle imi§ diye buraya 
kayit koydugumuz zaman da, bundan sonra da 
bu kabil kimselerin galigmalarma cevaz ver-

mi§ olacagiz. Bundan 20 - 30 sene evvel bir 
Tiirk tiiccannin bonosu protesto edildigi za
man 0 tiiccar intihar edecek kadar elem duyar-
di. Bu ahlaki inzibat maalesef gevgemektedir 
ve bizim boyle inzibati tedbirler almamiz la-
zimgeliyor. Beni boyle canli misaller zikret-
mege mecbur etmemenizi rica ederim. Esasen 
bunu Heyeti umumiye de bilir. Bu kanun milli 
menfaate gok muvafiktir, aynen kabuliinii rica 
ederim. 

ADLIYE E. M. M. SALAH YARGI (Koca-
eli) — Bir meselenin tavzihini rica ediyorum. 
Mahkemelerden gikan hiikiimlerin dogru ol-
dugunu kabul etmemizi Kitapgi Hiisnii arka-
da§im soylediler. Zannederim Adliye enciime-
nindeki arkada§im da mahkemeler hakkmda 
ba§ka bir zihniyet tagimazlar, fakat konkorda
to meselesinin ne suretle inikat edecegine dair 
olan kanuni hiikiimler, gerek hig iflas vuku 
bulmaksizm, gerek iflastan sonra, iflas masa-
si hali faaliyette iken bbyle bir teklif kargi-
smda maalesef 1, 5, 10, 100 her ne kadarsa bir 
ufak nisbet dahilinde olsa hakimin takdirin-
den, hakimin goziinden kagabilecek fena misal
ler mevcuttur. Fakat mesul vekil, Heyeti Celile 
huzurunda bu meselenin daha fazla izah edilme-
mesini istemelerile neye telmih ettiklerini 
zannederim Heyeti muhtereme takdir buyu-
rur. Biz de bu mesele igin hassas davranmagi 
memleket menfaati namma muvafik gordiik. 
Bilhassa dis piyasasinda Tiirk matamin kabul 
edilmesi; iyi taninmasi, iyi eller tarafindan 
idare edilebilmesini istilzam edecegine kanaat 
hasil olsun. Yoksa ne mahkemenin, ne de mii-
essesei adliyenin hiikiim ve kararmda igtibah 
hasil etmek gibi bir §ey hatinmizdan gegme-
mi§tir. Hatta, boyle bir his hasil edenlerin, 
i§i tavzih ederek, kanaatini degi§tirmege gali-
§inz. 

BASKAN — ikinci maddeyi reye arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediL 
mi§tir. 

MADDE 3 — Ruhsatname almak isteyenler, 
hangi mallarm ihracile meggul olacaklarmi tk-
tisat vekaletine verecekleri istida ile bildirir. 
ler; Birinci maddede yazili gartlan haiz bu-
lunduklarma dair icap eden vesikalan da bu 
i&tidaya raptederler. 

ADLlYE E. M. M. SALAH YARGI (Koca-
eli) — Bu maddenin dbrduncii satirmdaki (Bi
rinci), (Ikinci) olacaktir. 
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BASK AN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Verilecek ruhsatnamede ta-
cirin hangi mallarm ihracile mesgul olacagi 
gbsterilir. 

thraeat tacirleri, ruhsatnamelerinde yazili 
olmayan mallarm ihrag ticaretini yapamazlar. 

Ruhsatnamelerde yazili olanlardan basska 
mal ihrag etmek isteyen tacirler ellerindeki 
ruhsatnamelere bu mallarm da iiavesini taleb 
edebilirler. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 5 — Ruhsatname alan tacirler, 
firmalarmm yazili oldugu butiin ticari kagrt-
larina ruhsatname numarasmi koymaya mec-
burdurlar. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Birinci maddenin son fikra-
sinda yazili istisnai hukumler mahfuz kalmak 
iizere ruhsatname gbstermeyen tiiccarlarm mal-
lari giimriiklerden memleket disjna gikanlmaz. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Hukumet, liizum gordiigii 
mintakalarda muayyen mallarm ihracile mes
gul ruhsatnameli tacirlerin birlikler kurmala-
rmi emredebilir. 

Her ruhsatnameli tacir, mmtakasmdaki bir-
lige aza olabilir. 

Bu birliklerin teskilat ve idare tarzlarile 
murakabe usullerini gbsteren statiiler, alaka-
lilarm miitaleasi alindiktan sonra Iktisat ve-
kaletince tanzim ve tcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunur. 

Statiilerde azalarm birlikten cikarilmasmi 
icap ettiren sebepler de gbsterilir. 

Birlige girmeyen tacirler birligin is,tigal 
mevzuu olan mallari ihrac edemezler. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — 1705 numarali kanunla bu ka-
nuna gore gikarilmis, nizamname ve alinmis ka-
rarlara bakimdan aykiri teknik fiillerden, 
aynca ceza tehdidi altma almmamis, bulunan-
lari i§liyenler hakkmda sulh mahkemelerince 
yirmi liraya kadar hafif para cezasi hiikmolu-
nur. 

HtfSNtt KITAPgi (Mugla) — Tatbikatta 
yanlreliga mahal vermemek igin bu maddenin vu-
zuhla anlasilmasi lazrmdrr. Maddede (1705 nu
marali kanunla bu kanuna gore cikarilmis ni
zamname ve almmis kararlara aykiri fiillerden 
ve saireden dolayi su kadar ceza verilecektir 
deniyor. Burada ceza 20 liradir. Halbuki 1705 
numarali kanunun altmci maddesi §6yle diyor: 

(Madde 6 — Bu kanuna tevfikan Hiikumetge 
alman kararlara ve nizamnamelere mugayir ha-
reket edenler, tacir olsun veya olmasmlar hak-
larmda mahkemelerce fiillerinin mahiyetine go
re bes bin liraya kadar agrr para cezasi ve §a-
yet bu fiillerdinden dolayi ceza kanunu ile diger 
kanunlarda tayin edilen cezalar daha agir olur-
sa onlar tatbik olunur ve tekerrurii halinde agir 
apra cezsi iki misline iblag ile beraber ug sene-
ye kadar da hapis cezasi hukmolunur.) Hig bir 
curmii hig bir kusuru aykiri tutmuyoruz. Hep-
sini birden altmci maddenin hukmiine tabi tutu-
yor ve sonra 7 nci madde de bu cezayi tazif edi-
yor. §>u halde bu 1705 numarali kanunun ve 
onun icab ettirdigi nizamnamelerle talimatna-
melerin haricinde kalmis hig bir curiim kalmryor 
ki, onun hakkmda 20 liraya kadar hafif ceza 
tatbik edilsin. Ben bunu merak ettim, esbabi mu-
cibeye baktim. Adliye enciimeni de merak et-
mis bakmis. Orada, esyanm zarfina, ambalaii-
na aid islerden dolayi ceza verilecektir, diyor. 
Yine 1705 numarali kanunun birinci maddesine 
baktim, orada ambalaj ve zarflar zikredilmi§-
tir. Bunlar 1705 numarali kanunun birinci 
maddesindedir. Filvaki o kanundaki hiikmii ce-
zai gok buyiiktur. Bu cezayi tahfif etmek belki 
dogrudur amma, bu sekilde yazilrrsa biittin hii-
kiimler, biitiin kabahatler esasen 1705 numa
rali kanunun 6 nci maddesinde tasrih edilmistir, 
Binaenaleyh Adliye enciimeni tekrar nigin yaz-
mis? Bunu anlamak istiyorum. Bundan sonraM 
maddede bir sey var; (her bangi bir sui niyet-
le teahhiidiinii yerine getirmezse ve bunu bir 
kimse itiyat haline getirirse cezalandirilacak-
tir. Itiyat haline getirmemisse cezalandrrilma-
yacaktrr. Halbuki, bu kanunla istihdaf edilen 
gaye ne idi? Vatandaslarm sozlerini tutmalari, 
memleket mallarmi tagsis etmemeleri ve yapi-
lacak diiriist hareketlerle ticareti hariciyemizi 
inkisaf ettirmeleridir. Bu sekilde bir defa so-
ziinde durmayacak, ceza vermeyecegiz, iki de-
fa soziinde durmayacak, yine ceza vermeyece
giz. Oeza verebilmek igin suiniyeti itiyad edin-
mesini bekleyecegiz. Halbuki diger tarafta ufak 
bir kabahat igin 20 lira para cezasmi veriyoruz. 
Bence bu dogru degildir. Bunlarm da maddeye 
girmesi ve ceza almasi lazimdrr zannederim. 

ADLtYE E. M. M. SALAH YARGI (Koca-
eli) — Bu maddenin bir kelimesi zannederim, 
dusmustur. Dosyaya bakacagrm. Bir dakikaya 
kadar arzederim. Kendilerinin de, mazbatami-
zm esbabi mucibesinde de gordiigii gibi, bu ka-
nunda, 1705 numarali kanunun verdigi salahi-
yete gore, Hukumet kararname ve nizamname 
gikararak, bunda ambalaj yapilirken, bilfarz 
kiiflii givi istimal etmek, kagida sarilmasi da
ha iyi oldugu halde baska §eye sarmak, velhasil 
kendilerine yapilan tavsiyeye ragmen, yapma-
malari halinde, 20 liraya kadar ceza verilecek-
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tir. Bu eezada kabiliyeti temyiziye oimadigm-
dan, sulh mahkemelerinin bu cezayi vermesi ten-
sib edUmi§tir. Yalniz yazisi noksaaqir. Dos-
yadan asd musveddemize bakmami iekb ettiri-
yor. Mtisaade ederseniz bakayim; (Teknik ba-
kmundan) ciimlesi buraya girecektir. Kararlara 
teknik baknnmdan aykiri fiillerde)! seklinde 
olacaktir. 

BALKAN — Bu $ekilde tashih etfihnistir. 
Ba$ka miitalea yoktur. Maddeyi reyiflize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenlfer ... Ka
bul edilmi^tir. 

MADDE 9 — 8 nci maddede yazili j kabahat-
leri i§lemeyi yahud dahil veya harigteki ta-
ahhiitlerini fena niyetle yerine getirmemeyi iti-
yat etmis, olan tacirler hakinda 1705 numarali 
kanunun ceza hukiimleri tatbik olunuij. 

Ruhsatname miiddeti iginde yukarjdaki fik-
rada yazili kabahatlerin tig defa i§lenmesi veya 
taahhulerin ayni muddet iginde uq defa yeri-
rine getirilmesi itiyat sayilir. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 10 — 9 ncu maddeye gore cezalan-
dirilan veya bu kanunun ikinci madjdesindeki 
vasiflarm tamamini veya bir kismmi kaybeden-
lerin rubsatnameleri geri almir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmi§tir. 
zin ihrag mallarmm kiymetlerini ig ye di§ pa-

MADDE 11 -— Makbul bir sebep olmaksi-
zm ihrag mallarmm kiymetlerini ig ve di§ pa-
zarlarmda dii§urmek ve arttirmak suretile nor
mal piyasa fiatlerine tesir yapanlar 1705 numa

rali kanunun 6 ve 7 nci maddelerine gore ceza-
landinhrlar. 

Bu maddenin tatbikmi icap etiren §artlarm 
mevcud olduguna o yerin en biiyuk miilkiye 
amirinin veya tevkil edecegi idare subeleri amir-
lerinden bir zatin reisligi altmda Iktisad veka-
letinin memur edecegi bir zat ile ticaret oda-
lan ve bulunmayan yerlerde belediye jdaimi en-
ciimenlerince kendi azalari arasindan segilecek 
bir zattan murekkep heyet tarafmdan karar 
verilir. Bu karar uzerine C. muddeiumumiligin-
ce takip yapiln*. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 12 — 1705 numarali kanunla bu 
kanunda yazili suglarm duru§malari^ida mah-
keme Iktisad vekilligi tarafmdan memur edi-
leeek miitehassism miitaleasmr dinler.i 

8 nci maddede yazili cezanm tertibinde bu 
madde hiikmu tatbik olunmaz. 

BASKAN — Maddeyi kabul ede|nler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 13 — Ikinci maddenin (B) bendin-

de yazili suglardaii dolayl veya 9 ncu maddeyi 
gore mahkum edilen tacirler hakkmdaki hiikum-
ler katile§tikten sonra bunlarm bir sureti Ciim-
huriyet muddeiumumiliklerince dogrudan dogru-
ya Iktisat vekaletine gonderilir. 

HttSUtt KlTAPgi (Mugla) — Burada (B) 
bendinden sonra hileli iflas ile mahkum olan-
lari bildiren bir (D) bendi de ilave etsek. 

Ad. E. M, M. SALAH YARGI (Kocaeli) — 
Mud4eiumumi haberdar olmayabilir. Zaten 
adli sicil kaminu yapilmca esasen bu madde 
kendiliginden adliyeye intikal edecek demektir. 
Fakat simdilik ihtiyacen konmus bir tedbirdir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmis-
tir. 

MADDE 14 — Hukmi sahislarm 1705 numa
rali kanunla bu kanun hukumlerine aykiri ha-
reketlerinden dolayi cezai takipler bunlarm 
alakali miimessillerile imza salabiyetini haiz 
memurlan hakkmda icra edilir. 

Mumessil ve memurlarm bu hareketieri 
baskalanna menfaat temin etmek veya mensup 
olduklan hukmi sahislara zarar vermek maksa-
dile yaprlmis, ise tertip edilecek ceza bir misline 
kadar arttirilabiKr. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilinigtir. 

MADDE 15 — 1705 numarali kanun ile is>u 
kanun hukiimleri dahilinde yapilacak nizamna-
melerle tayin edilen murakabe masrafi Iktisad 
vekaleti biitgesinden temin edilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmi^tir. 

MADDE 16 — Ihracat ticaretinin muraka-
besinde kullanilaeak memurlar en az lise veya 
bu dereeedeki Ticaret mektebi mezunlarmdan 
olma«r ve Iktisad vekaletince a§ilacak ihtisas 
kurslarmdan ehliyetname almi^ bulwmnalari 
sarttrr. 

BA§KAN — Miitalea var mi? Kabul eden
l e r . . . Etmeyenler... Kabul edilmistir . 

MUVAKKAT MADDE : 
A - 1 Kanunusani 1936 tarihinden once 

ihracat taciri olarak teessiis etmi§ olupta bu ka
nunun nesri tarihine kadar ihracat ticaretile 
me^gul olduklan kayitli bulunduklari ticaret 
odalarmca tasdik edilenler bu kanunun nesrin-
den itibaren alti ay iginde Iktisad vekaletine mii-
racaat ederlerse ikinci maddede yazili vasif ve 
s>rtlar aranmaksizm kendilerine ruhsatname 
verilir. 

B) Bu kanunun istilzam ettigi masraflar 
1936 mali yili Iktisad vekaleti biitgesinin 752 nci 
Tiirkofis ve harici ticaret mumessillikleri teski-
lat ve masarifi umumiyesi faslmdan verilir. ' 

HUSN UKlTAPQI (Mugla) — Bundan ev-
velki maddeler konu^ulurken muhterem Celal 
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Bayar demislerdi ki, bundan ewel icrayi tica-
ret edenler dahildirler. Bu madde de bunu te-
yid ediyor. Yalniz burada bir §ey vardir: «1936 
kanunu sanisinden once ihracat taciri olarak 
teessiis etmis, olup ta bu kanunun nes r̂ine kadar 
Ihracat ticareti ile ugra§anlar kaydi vardir. 

Halbuki, bazilan vardir ki, ticarette bulun-
mu§, fakat buhran dolayisile sarsilmis. ve gekil-
mis.tir. Lakin vaktile gok iyi ihracatislerile ug-
ras^mislardir. Bu arkadaslarm, bu vatanda§la-
rm da bu maddeden miistefid olmalari igin yal
niz, « 1 kanunusani 1936 dan once ihracat tica-
retile me§gul oldugu, kayitli bulunduklari ti-
caret odalarmca tasdik edilenler ... » kaydile 
iktifa etmelerini enciimenden ve vekilden rica 
ediyorum. 

ADLIYE £. M. M. SALAH YABGI (Koca-
eli) — tktisad ve Biitge enciimenleri cevap ver-
sinler, bize taalluk etmez. 

IKTISAD V. CELAL BAYAR (Izmir) — 
Muhterem arkada^nn Hiisnii Kitapgi ile, bizim 
aramizda degil, bu madde arasmdaki fark §un-
dan ibarettir. Biz bu gun filen harici ticaretle 
me§gul olan butiin zevatm ticaret odasmda mu-
kayyet olmak. Maddeyi aynen okuyaynn: 

« 1 kanunusani 1936 tarihinden once ihra
cat taciri olarak teessiis etmis, olupta bu kanu
nun nesri tarihine kadar ihracat ticaretile mes/-
gul olduklan kayitli bulunduklari ticaret oda
larmca tasdik edilenler bu kanunun nesrinden 
itibaren alti ay iginde Iktisad vekaletine mtira-
caat ederlerse ikinci maddede yazili vasif ve 
§artlar aranmaksizm kendilerine ruhsatname ve-
rilir». 

Deniliyor. Bu kanunun nesri tarihinde bilfi-
il harici ticaretle istigal edilmis. olmasmi §art 
ko^uyoruz. Arkada^rmiz diyor ki, ewelce ti
caret yapmis fakat, sonra gekilmi^tir. §imdi de 
bu kanun bazi kayitler koyuyor. Binaenaleyh, 
o yeniden ruhsat almaga mecbur olacaktir. 
Ruhsat almaga mecbur oldugu takdirde bu ka
nunun aradigi vasiflarm kendisinde bulunmasi 
§art ko^ulacaktir. Bundan dolayi bazi kimseler 
zarar gormus, olacaklardir. Kapiyi daha geiiis 
tutunuz diyor. Fakat bunun kontrolii miisjriil-
diir. Maahaza kendilerinin arzularmi reddet-
mek hususunda bir fikrim de yoktur. Bu gun 
bilfiil harici ticaretle i§tigal edenler, demin arzet-
tigim esbabi mucibeye ragmen, bu gibilerin 
vezifelerin devam etmelerini ben de istiyo-
rum. Fakat bir kismi sarfmazar ediyor, tekrar 
geliyor. Filen gali§madigi halde bir muvazaa 
kapisi agmaz mi? Agmadigi takdirde bence 
muhim bir mesele degildir. Yani meseleyi He-
yeti umumiyenin takdirine birakiyoruz. 

HttSNtt KlTAPgi (Mugla) — Miisaade bu-
yurun bir takrir veriyorum. 

Teklifim §u §ekilde olacakir! 
« MUVAKKAT MADDE — Bir kanunu sani 

1936 tarihinden once ihracat ticaretile me§gul 
oldugu kayitli bulunduklari ticaret odalarmca 
tasdik edilenler...» 

Yalniz fili vaziyet yoktur .Vaktile ihracat 
ticaretile me§gul olduklan ticaret odalarmca 
tasdik edilenler. 

BASKAN — Takriri okuyoruz. 

Yiiksek Reislige 
Maddenin bir kanunusani 1936 tarihinden 

once ihracat ticaretile me§gul oldugu... 
Mugla 

H. Kitapgi 
BASKAN — Takriri reye arzediyorum. Na-

zan dikkate alanlar... Almayanlar... Takrir na-
zari dikkate almmami§tir. 

0 halde meddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 17 — Bu kanunun 5 ve 16 nci mad-
deleri kanunun ne§rinden alti ay sonra ve di-
ger maddeleri ne§ri tarihinden muteberdir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 18 — Bu kanun hukiimlerini icra-
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kanunun heyeti umumiyesi kabul 
edilmi§tir. 

BALKAN — Agik reylerin neticesini arzede-
cegim. , 

Satilan kinin bedellerinin Sihhat ve Igtimai 
muavenet vekaleti butgesinde agilacak hususi 
fasla tahsisat kaydine dair kanuna (229) zat 
rey vermistir. Muamele tamamdir. Kanun (229) 
reyle kabul olunmu§tur. 

Tiirkiye ile Felemenk arasinda imza edilen 
ticaret ve kliring mukavelelerinin tasdiM hak-
fcindaki kanuna (228) zat rey vermistir. Mua
mele tamamdir. Kanun (228) reyle kabul edil-
mistir. 

Kahire posta kongresi kararlarmi havi se-
netlerin tasdikine dair kanuna (222) rey ve-
rilmistir. Muamele tamamdir. Kanun (222) 
reyle kabul -edilmistir. 

Amerika Birlesik Devletlerine 13 yilda o-
denecek 23 824,86 dolarrn tesviye sureti hak-
kmdaki kanuna (223) zat rey vermistir. Mu 
amele tamamdir. Kanun (223) reyle kabul edil
mistir. 

Baska isimiz kalmamsrtir. Qar§amba 
giinii saat 15 de toplanilmak iizere celseyi ta-
til ediyorum. 

Kapanma saati : 17,46 



I : 

Bu zaptm sonuna bagli 236 sa; 
yazmm 2 nci sayifasmm 1 nci siituqiunun 

m 9-6-1936 0 : 1 
DUZELTME 

i l l ! basma-
son 

satirmdaM (terfihinin) kelimesi (terfiinin) s,ek-
linde dtizeltilmi§tir. 

Sat i la i i kinfn bedel le r in in ln 4 ! h h a t ve ic,timai m u a v e n e t vckAlett bu tces inde 
ac j l acak hi isus i fasla tahs isa t Uaydih;ikkm<laki k a n u n a v e r l l e n r e y l c r i n net lces i 

( Kanun kabul ediimistir ) 

399 
229 
229 

0 
0 

169 
1 

Aza adedi 
Rejfe istirak edenler 

| Kabul edenler 
Reddedenler 

I Mustenkifler 
Reye i$tirak etmeyenler 

i Munhaller 

AJyon Karahisar 
Berc Turker 
Oemal Akcjn 
tzzet Akosman 
lzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure GunenQ 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Esref Demirel 
Miisfik Ayaijli 
Rifat Araz 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Nuinan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 
Tiirk&n Bastug 

Ay dm 
Dr. HMiisi Alata§ 
Nazmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 

Balikesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yurek 
Enver \dakan 
General Kazrm Ozalp 

/ Kabul edenler ] 

Hayrettin l^aran 
Osman Niykzi Burcu 

Bajazid 
Halid Bayrjak 
thsan Tav j 

Bilecik 
Dr. Gl. Bcsjm Omer Ak 
aim j 

BQIU 

Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Denujrdag 

Bursa 
Asaf Dorast 
Dr. Galib Kahraman 
Bsad Sa£a^ 
Fatin Guvejndiren 
Mustafa Fejhmi Gercjek-
er I 
Refet Canrtez 
Sadettin F^rid Talay 
§ekibe tnsel 

Qanakhole 
Hilmi Erg^neli 
3iya Gevbir Etili 

gakkxrt 
Hatiee Ozg|ener 
Mustafa ^bdiilhalik 
Renda 
Mustafa Ojisay 
Rifat UnSij 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Atrf Tuzun 
Ihsan Kurtkan 
tlyas Sami Mug 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Munir Qagil 
Nabi Riza Yildirira 

Denizli 
Dr. Kaznn Samanli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 
llaydar Rii§tu Oktem 

DiyarleMr 
General Kaznn Seviik-
tekin 
Huriye Oniz 
Riistu Bekit 
Ziilfu Tigrel 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Ahmed Saffet Ohkay 
Fazil Ahmed Aykac. 
Fuad Ziya Cliyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet l§ik 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirkan 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 

Eskifehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Gazi Anteb 
Ali Kibe. 
Memed §ahin 

Giresun 
General Ihsan Sokmen 
Muzaffer Kibe, 
Munir Akkaya 
Talat Onay 

Gumfyans 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Sjjevket Erdogan 

tgel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 
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Istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe Oymen 
General §iikru Gokberk 
Hayrullah Ergin 
Radettin Riza Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Annan 
General Kazim Inane, 
Hasan Alt Yficel 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Hiisnu Ozdamar 
tbrahim Demiralay 
Kamal tJnal 
Miikerrem Unsal 

Kars 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
General Muhittin Alryiiz 
Husrev Kizildo§an 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamag 
Sami Erkman 
Serif Ilden 
Tahsin Coskun 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalac, 
Hasan Perid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Suleyman Demirezen 

KtrklanU 
Ziihtii Akm 
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Kirsehir 

Ali Riza Esen 
H&zim Borekcj 
Lutfi Miifid Ozdes 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
AH Dikmen 
Dr. 61. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
Nedim BozatiK 
Ragib Akca 
Sal&h Yargi 

Konya 
Bediz 
Cental Tekin 
Dr. Osman J-levki IJlu-
dag . 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
K t a n Okay 
Mustafa Halid tfner 
Mustafa Eken 
Nairn Hazim Onat 
Ressam §evket Dag 

Kiitohya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Besim Atalay 
Memed Soraer r 

Nasid Ulug 
Omer Ding 
Rereb Peker 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytac 
EmruUah Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 
Vasif Quiay 

Manisa 
Dr. Saim ITzel 
K&ni Akeken 
Kazrm Nami Duru 
Osman Er<jin 
Tahir Hitit 
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Ya$ar Ozey 

Marat 
Hasan Resid Tankud 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Rtza Levent 
Edip Ergin 
Hilmi Qoruk 
Iriwi Ferid Alpaya 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Hiisnu Kitabci 
Nuri Tuna 

§evki Qiloglu 

§ukrii Ataman 
Nigd* 

Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
Ismail Qamas 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirn Tarean 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asnn Sirel 
Etem Tuneel 
Meliha Ula$ 
Ziihtfi Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 

General Naci Eldeniz 
tbrahim Mete 
Omer Bicer 

Siird 
HuHri Aydm 
§evki Sifooy 

Sinob 
Hulusi Orueo&lu 

Husamettin Okan 

Stvas 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §ukru Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§erasettin Giinaltay 
Vasfi Rasid Sevig 
Ziya Basara 

Tekirdajj 
Rahmi Apak 

Tokad 
Hiirrem Ergiin 
Nazim Poroy 
Resai Erisken 

Trdbzon 
Danis Eyiiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi tftkumen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Si rn Day 
Suleyman S i m Gedik 

Urfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhiddin Din<jsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
Munib Boya 

Tozgad 
Emin Draman v 

Omer Evci 
Sirn t<joz 
Sungur 

Zotoguldalc 
Halil Turkmen 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Qetmkaya (Bakan) 
Haydar Qer§el 

[Reye i§tirak etmeyenter] 

Ankara 
Aka Giindiiz 
Dr. Taptas 

tsmail Hakki Mumcu 
Nafiz Aktm (Izinli) 

Falih Rifki Atay 
Hati Qirpan 
Kamil Atatiirk (R. C.) 
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Miimtaz Okmen 
Rasim Aktar 
{•fakir Kinaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Dr. Cemai Tunca 

Aydtn 
Adnan Ertekin (tzinli) 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San 

Bolikesir 
Hacim Kezer 
Ismail Hakki Uzungar-
sili 
Memed Demir 
Orpre Evren 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokgul 

Bayaztd 
Ubeydullah (Izinli) 

BUecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cerail Qambel 
(Izinli) 
Ismail Hakki Uzmay 
§ukrii Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Atrf Akgiic 
Dr. Refik Giiran 
Dr. Sadi Konuk 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
§iikru Yasm 

Qanlttrx 
Ziya Bsen 

Qoruh 
Asim Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Qorum, 
Ali Biza Ozenc. 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Mazhar Miifid Kansu 
Necib Ali Kuc.uka 
Yusuf feaskjaya 

Dvyafcbek&r 
Dr. tbrahinl Tali Ongo-
ren (Izinli) 
Tevfik Bilge (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Patma Memik 
Paik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

Elhziz 
Fuad Agrali (Bakan) 
Hasan Tahsin Berk 

Erzvncan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Naf i Atuf Kansu 
§ukrii Koijak 

Eskisehir 
tstemat Ozdamar 
Osman Ism 
Yusuf Ziya Ozer 

Oazi Anteb 
Bekir KalelS 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Nuri Conker (Oruntak) 
Omer Asnn Aksoy 
Remzi Gures 

Oiresun 
Tank Us 
Ismail Sabuneu (Izin
li) 
Sadri Maksudi Arsal 

Gftmu$an6 
Ali JJevket Ondersev 
(Izinli) 
Hasan Fehmi Atac. 

tyl 
Ferid CelaJ Guven 

Istanbul 
Abdulhak Hamid Tar-
han (tzinli) ! 
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Ahmed Hamdi Deniz-
men (tzinli^ 
Ali Barlas 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Giirsoy 
Salah Oimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistu Aras 
(Bakan) 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Hiisnu Qakir 
Mahmud Esad Bozkurd 
§ukrii Saracoglu (Ba
kan) 

Ears 
Memed Fuad Koprulu 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kamil Funtay 

Kastamonu 
Dr. §ukru §enozan 
Ibrahim Garantay 
Srtki Serif Eken 

Kayseri 
Ferruh Gflpgup 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm (Izinli) 

Ktrktareli 
Dr. Fuad Umay 
$evket Odul 

Kocaeli 
Siireyyv Yigit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Ali Riza Turel 
Kazim Gurel (Izinli) 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Silay 
(Oruntaky 

Kutdhya 
Dr. $akir Ahmed Ediz 
fbmhim Dalkili<} 
Muhlis Erkmen (Ba
kan) 

Malatya 
Ismet Inonu (Basbakan) 

General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pektas 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kenan Orer 
Refik Ince 
Sabri Toprak 
Turgud Tiirkoglu 

Mara$ 
Kemal Kusun 
Mrtmed Erten 
Mitat Alam 
Nuri Ural 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
§ukrii Kaya (Bakan) 
Yunus Nadi 

Mus 
Hakki Kiliooglu 
Naki Yueekok 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulu$ay 
Cavid Oral (Izinli) 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
(Izinli) 
Dr. Ziya Naki Yaltmm 

Samsun 
Memed Ali Yoriiker 
Memed Giinesdogdu 
(Izinli) 
Ruseni Barkm 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Damar Ankoglu 
Hilmi Uran 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ismail Miistak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Ineedayi 
Dr. Galib Ustiin 

Yusuf Kemal Tengirsenk 
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Stvas 
Gl. Akif Oztekin Er-
demegil 
Necmettin Sadik 

Tekirdag 
Cemil Uybadin 
Paik Oztrak 
§akir Kesebir 

I : 76 9-6-1936 
Yahya Kemal Beyat.li 

Tokad 
Galib Pekel 
General Srtki tike 
Hiisnii Konay 
Siireyya Tevfik Genea 
(Izinli) 

Trabzon 
Mitat Aydm 
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Urfa 

Ali Saib TJrsavo? 
Memed Emin Ymdakiil 

Van 
tbrahim Arvas 

Yozgad 
Avni Dogan 

Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabaea^k 
Ragib Ozdemiroglu 
Raif Ding 
Reeeb Ziihtii Soyak 

Tiirkiye Ho Felemcnk arasmda imza edilen lieai'et ve khmmj mukavelelerin 
tasdiki hakkuuiiaki kaiiuna verilen reyler 

( Kanun kabul edilmi^tir ) 

Afyon Karahisar 
Berc Tiirkcr 
Cemal Akcm 
tzzet Aicosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gonenc, 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Musfik Ayasli 
Bifat Araz 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Nnman Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Arican 
Tiirkan Bastug 

Aydm 
Dr. Hulusi 

Aza adedi : 309 
Reye istirak edenler : 228 

Kabul edenler : 228 
Reddedenler : o 

Mustenkifler : 0 

Reye i§tirak etmeyenler : 170 
Munhaller : l 

/ Kabul edenler ] 

Nuri Goktepe 
Bahkesir 

Cemal Esener 
Dr. Hasan Yasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Hayrettin Karan 
Osman Niyazi Bureu 

Bayazid 
llalitl Bayrak 
lhsan Tav 

BUecik 
Dr. Gl. Bcsim Omer 
Akalin 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Kuzay 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Ref ik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Guvendiren 
Mustafa Fehmi GerQeker 

— IE 

Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Qankin 
Hatiee Ozgener 
Mustafa And ii Ilia! ik 
Ren da 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 

Qoruh 
Ali Zirh 
Atif Tiiziin 
lhsan Kurtkan 
tlyas Sami MUR 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Miinir Cagri 
Nabi Riza Yildirim 

>2 — 

DenizU 
Dr. Kazim Samanli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 
Haydar Riistii Oktem 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Seviiktekin 
thiriye Oniz 
Riistii Bekit 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

E rzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih Titer 
Hikmet Tsik 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirkan 
General Zeki Soydemir 
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Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgun 
§ukru Kogak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Gazi Anteb 
Ali Kilic. 
Mcmed §ahin 
Remzi Giires 

Giresun 
General thsan Sokmen 
Muzaffer Kilic. 
Miinir Akkaya 

Gumusane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

teei 
Emin tnankur 
Pikri Mutlu 
Hakki Saydain 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Fakihe Oymen 
General §ukrii Gokberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Eerl 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Arman 
General Kazim tnanc, 
Hasan Ali Yiicel 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Husnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal Unal 
Miikerrem Unsal 

Ears 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
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General Mifhittin Akyiiz I Emrullah Barkan 
Hiisrev Ki£iidogan 
Meined Nazif birui 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamajs 
Sami Erkman 
•jerif ilden 
Tahsin Uoskun 
Veled izbiidak 

Kayseri 
Hasan Fei?id Perker 
Nahid Kenven 
JSaiih Turgay 
Suleyman [Demirezen 

Kirlflareli 
Ziihtii A km 

Kiqsehir 
Ali Riza Bsen 
Hazim B6rek§i 
Lutfi Miifid Ozdes 
Memed Seyf eli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

Dr. GL Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Xemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Kagib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ali Riza Tnirel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Oner 
Mustafa Bken 
Nairn Haz^m Onat 
Rescam §ejvket Dag 

Kifyahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Besim Atalay 
Memed Seiner 
Nasid Ulug 
Omer Ding 
Receb Pekjer 

Mblatya 
Dr. Hilmi Oytag 

Osman Taner 
Vasif Cmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Kazim Nami Duru 
Osman Ergin 
Tahir Hitit 
Yasar Ozey 

Mara§ 
Hasan Resid Tankud 

Mardin 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Coruk 
Irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinger 

Mugla 
Husnii Kitabci 
Nuri Tana 

Mus 
§evki Ciloglu 
§ukru Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
Ismail Camas 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Molilia Ulas 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Jisma Nayman 
General Naei *Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydin 
§evki Susoy 

Sinob 
Hulusi Orucoglu 
II iisamettin Okan 

S%va$ 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §ukru Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Ciner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaitay 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Rahmi Apak 
§akir Keaebir 

Tokad 
Galib Pekel 
General Sitki tike 
Hiirrem Ergiin 
Nazim Poroy 
Resai Eri.?kci» 

Trabzon 
Danis Eyiiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkumen 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Siileyman Sirri Gedik 

Urfa 
Behcet Giinay 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evei 
Sirri Igoz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Cakmakkaya 
Halil Turkmen 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 
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i Reye i§timk etmeyenler ] 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Haydar Qer§el 

Amasya 
tsinail Hakki Mumcu 
Nafiz Aktin (tzinli) 

Ankara 
Aka Giindiiz 
Dr. Taptas 
Falih Eifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Miimtaz Okmen 
Basim Aktar 
§akir Kmaci 
Yahya Galib Kargi 

Aydm 
Adnan Ertekin (tzinli) 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San 

Bahkesir 
Gl Kazim Ozalp (Izin-

li) 
Hacim Kezer 
Ismail Hakki Uzuncar-
§ili 
Memed Demir 
Orge Evren 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokcjil 

Bayaztd 
Ubeydullal 

Bttetik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
(Izinli) 
§iikru Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Neemi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
A.tif Akgiic. 
Dr. Sadi Konuk 

Itefet Canitez 
(Oruntak) 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
$ukru Yasin 

Qankm 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Asim Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Qorvm 
Ali Riza Ozenc, 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Mazhar Miifid Kansu 
Necib Ali Kiiguka 
Y usuf Baskaya 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren (Izinli) 
Tevfik Bilge (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirm 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

Elaziz 
Fasil Ahmed Aykae, 
Fuat Agrali (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arikan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eskisehir 
Istemat Ozdamar 
Osman Isin 
Yusuf Ziya Ozer 

Qazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikinet Ayer-
dem 
Nuri Sonlcer (Oruntak) 

Omer Asnn Aksoy 
Oiresun 

Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu (Izin
li) 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

GHmu§ane 
Ali §evket Ondersev 
(Izinli) 
Hasan Fehmi Atac, 

Igel 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Itefet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Giirsoy 
Salah Cimeoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rustii Aras 
(Bakan) 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Hiisnii Qakir (Izinli) 
Mahmud Esad Bozkurd 
§ukrii Saracoglu (Ba
kan) 

Kars 
Fuad Kopriilii 
Omer Kuntay 

Kastamonu 
Dr. §ukrii §enozan 
(Izinli) 
Ibrahim Grantay 
Sitki §erif Ekeu 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Ferruh Gupgiip 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm (tzinli) 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 
§evket Odul 

Kocaeli 
Ibrahim Stireyya Yigit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Kazim Giirel (Izinli) 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Silay 
(Oruntak) 

Kutahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Ibrahim DalkiliQ 
Muhlis Erkmen (Ba
kan) 

Malatya 
Abdulmuttalib Oker 
Ismet tnonu (Ba§ba-
kan) 
GL Osman Koptagel 

Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kenan Orer 
Refik Ince 
Sabri Toprak (Izinli) 
Turgud Tiirkoglu 

Maras 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitat Alam 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Riza Ertnn 

Mugla 
Dr. Huseyii. Avni Ercan 
§iikru Kaya (Bakan) 
Yunus Nadi 

Hakki Kiheoglu 
Naki Yiicekok 
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Ni$de 

Cavid Oral (tzinli) 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem (I-
zinli) 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Muhittin Baha Pars 
Selim Srrri Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yiiriiker 
Memed Giine§dogdu (I-
zinli) 

Ruseni Barkin 
Seyhan 

Damar Ankoglu 
Hilmi Uran 
Omer Biyer 

8Urd 
Ismail Mustak Mayakon 
Mahmud Soudan 

Sinob 
Cevdet Keriim Incedayi 
Dr. Galib tfetiin 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Stvas 
Gl. Akif Ordemegil 

Necmettin Sadik 
Vasfi Rasid Sevig 

Tekirda$ 
Cemil Uybadin 
Faik Oztrak 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Hiisnii Konay 
Siireyya Tevfik Genoa 
(Izinli) 

Trdbzon 
Hasan Saka 
Sirn Day 

Vrfa 
Ali Saib Ursavas 
Fuad Gokbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Ibrahim Arvas 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 

Ragib Ozdemiroglu 
Raif Ding 
Receb Zuhtu Soyak 

*>&<( 

K a h i r e P o s t a k o u g r e s i k a r a r l a r i m hav i senedler i i i t a s d i k m a d a i r k a n u n a 
v e r l l e n r e y l e r i n iielieesi 

( Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 399 
Reye i§tirak edenler : 2 22 

Kabul edenler : 222 
Reddedenler : o 
Mustenkifler : 0 

Reye i?tirak etmeyenler : 176 
Munhaller : l 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Berc Tiirker 
Cemal Akgm 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Giineng 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Miisfik Ayasli 
Rifat Araz 

Antalya 
Culal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 

Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Anean 
Tiirkan Bastug 

Aydxn 
Dr. Hulusi Alatajj 
Nuri Goktepe 

Baltkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yurek 
Snver Adakan 
Hayrettin Karan 
Osman Niyazi Burcu 

Bayazid 
Halid Bayrak 
Ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. GL Besim Omer Ak-
ahn 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Demirdag 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Guran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Ger§eket 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Qankxrt 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdiillialik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 

Qoruh 
Ali Zirh 
Atrf Tuzun 
Ihsan Kurtkan 
tlyas Sami Mus 

Qorvm 
Dr. Mustafa Cantekin 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Miinir Qagd 
Nabi Riza Yildirim 
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Denizli 
Dr. Kazim Samanli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 
l a y d a r Riiijtu Oktera 

Diyarbekir 
General Kazim Sevuk-
tekin 
lluriye Oniz 
Riistu Bekit 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazii Ahmed Aykae, 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet Isik 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirkan 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§ukru Kogak 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Gazi Anteb 
AH Kibe. 
Memed $akin 
Remzi Giires 

Oiresun 
General lhsan Sokmen 
Muzaffer Kihc, 
Miinir Akkaya 

Oumu§ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

Igel 
PJmin tnankur 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Rana Tarhan 

I •: 76 9-6 
Dr. Ne§et Omer Irdelp 
Fakilie Oymen 
General ^iikrii Gdkberk 
Hayrullah Ergin 
aadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Erel 

Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
General Kazim Inane, 
Hasan Ali Yiicel 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Husnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal Onal 
Miikerrem Unsal 

Kars 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
General Muhittin Akyiiz 
Hiisrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonn 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamac, 
Sami Erkman 
§erif Ilden 
Tahsin Ooskun 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Siileyman Demirezen 

Ktrklareli 
Ziihtii Akm 

Kirsehir 
Ali Riza Esen 
Hazim B6rekc,i 
Lutfi Miifid Ozdes 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
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Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ali Riza Tiirel 
Bediz 
Uemai Tekin 
Dr. Osinan §evki Ulu-
dag 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Oner 
Mustafa Eken 
Nairn Hazim Onat 
Ressam !§evket Dag 

Kiitahya 
Dr. Lutl'i Kirdar 
Besim Atalay 
Nasid Ulug 
Omer Ding 

Matatya 
Abdulmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytay 
Emrullah Barkan 

Manisa 
Dr. Saim UzeJ 
Kani Akeken 
Kazim Nami Duru 
Osman Ergin 
Tahir Hitit 
Yasar Ozey 

Mardin 
Dr. Riza Levent 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Hiisnii Kitabci 
Nuri Tuna 

MU9 
§evki Qiloglu 
§ukru Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kamil trdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
Ismail Camas 
Selim Sirn Tarean 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Eten? Tuncel 
Meliha Ulas 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Ay din 
Hulki Susoy 

Sinob 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Stvas 
Ismail Memed Ugur 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki Uke 
Hiirrem Ergiin 
Nazim Poroy 
Resai Erishen 

Trabzon 
Danis Eyiiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkiimen 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Siileyman Sirn Gedik 

Urfa 
Behcet Giinay 
Gl. Ahmed Yazgan 
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Muhiltin Din^soy I Munib Boyaj I Sungur I Hasan Karabacak 
Refet Ulgen Yozgod Zonguldak Raif Dine. 

Van Emin Draman Dr. Mitat Altiok Rifat Vardar 
Hakki Ungan | Omer Evci | Esad Qakmakkaya | 

[Reye i^tirdk etmeyenler] 

Afyor/i Karahisar 
Ali Cetinkaya (Bakan) 
Haydar Qergel 

Amasya 
Ismail Hakki Muracu 
JNafiz Aktm (Izinli) 

Ankara 
Aka Giindiiz 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Miimtaz Okmen 
Rasim Aktar 
§akir Kinaci 
Yuhya Galib Kargi 

Aydm 
Adnan Ertekin 
(Izinli) 
DP. Mazhar Germen 
Nazmi Topeoglu 
Tahsin San (Izinli) 

Bahkesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Tlacim Kezer 
Ismail Hakki Uzungar-
sili 
Memed Demir 
Orge Evren 
Rahmi Selguk 
Sabiha GokQiil 

Bayaztd 
tTbeydullah (Izinli) 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
. ;evad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Cambel 
(Izinli) 
§iikru Gulez 

Burdur 
Halid Onaran 

Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §erei Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atif AkgiiQ 
Dr. Saii Konuk 
Refet Canitez (Orun-
tak) 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
§ukrii Yasin 

Qanktrt 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
A sim Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Qorum 
Ali Riza Ozenc. 
Eyub Sabri Akgol 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Mazhar Miifid Kansu 
Necib AH KiiQuka 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Dr Ibrahim Tali Ongo-
ren (Izinli) 
Tevfik Bilge (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirm 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
$eref Aykut 

Eldziz 
Fuad Agrali (Bakan) 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arikan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Nafi Atuf Kansu 

Eskisehir I 
Istemat Ozdamar 
Osman Ism 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayerdero 
Nui-i Conker (Oruntak) 
Omer Asim Aksoy 

Oiresun 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu (Izinli) 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Gumiisane 
Ali §evket Ondersev 
(Izinli) I 
Hasan Fehmi Atac, 

Igel 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Abdulhak Hamid Tar-
han (Izinli) 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (Izinli) 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
ITalil Etem Eldem 
(Izinli) 
Hamdi Giirsoy 
Salah Cimeoz 

Izmir 
Benal Arman 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy | 

Ifiisiiii Cakir (Izinli) 
Mahmud Esad Bozkurd 
§iikrii Saracoglu 
(Bakan) 

Kars 
Memed Fuad KopriiKi 
Omer Kamil Guntay 

Kastamonu 
Dr. §ukrii §enozan 
(Izinli) 
Ibrahim Garantay 
Sitki §erif Eken 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ferruh Giipgiip 
Resid Ozsoy 
Veli Yasin (Izinli) 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 
(Izinli) 
Sevket Odul 

Kocaeli 
Siireyya Yigit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
KTizim Giirel (Izinli) 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Silay 
(Oruntak) 

Kiitahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Ibrahim Dalkihc, 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Reeeb Peker 

Malatya 
Ismet tnonii (Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas 
Osman Taner 
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Vasif Qmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kenan Orer 
Refik tnce 
Sabri Toprak (tzinli) 
Turgud Tiirkoglu 

Mara$ 
Hasan Resid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitat Alara 
Nuri Uural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Edib Ergin 

Mug'la 
Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
§ukrii Kaya (Bakan) 
Yunus Nadi 

Hakki Kilieogh 
Naki Yucekok 

Nigde 
Cavid Oral (tzinli) 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
(tzinli) 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Memed Ali Yoruker 
Memed Gunesdogdu 
(tzinli) 
Ruseni Barkm 

Seyhan 
Damar Ankoglu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 

C : 1 
Siird 

Ismail Mustak Maya-
kon 
Mahmud Soydan 
(tzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim tncedayi 
Dr. Galib tTstun 
Yuauf Kemal Tengir^cuk 

Sivas 
Gl. Akif Oztekin Erde-
megil 
Mitat §ukrii Bled a 
Necmettin Sadik 
Vasfi Rasid Sevig 

Tekirdag" 
Cemil Uybadm 
Paik Oztrak 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Hiisnu Konay 

Siireyya Tevfik Genca 
(tzinli) 

Trabzon 
Hasan Saka 
Sim Day 

TJrfa 
Ali Saib Ursavas 
Fuad Gokbudak 
Memed Emin ynrdakul. 

Van 
Ibrahim Arvas 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 
Sirn lcjoz 

Zongiddak 
Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroght 
Receb Ziihtu Soyak 
(Izinli) 

A m e H k a birle§ik Devle t le r ine 1 3 s enede odei i i leeek 2 3 8 2 4 8ft d o l a r m sure t i 
tesviyesi h a k k i n d a k i k a u u n a veHIen r e y l e r i n uet ices l 

( Kanun kabul edilmistir J 

Afyon Karahisar 
Bere Tiirker 
Cemal Ak§in 
tzzet Akosman 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Giinenc, 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Esref Demirel 

Aza adedi 
Reye istirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Mustenkifier 

Reye i§tirak etmeyenler 
Munhaller 

3Q9 
• 223 

223 
0 
0 

175 
1 

/ Kabul edenler ] 

Hati Qirpan 
Miisfik Ayasli 
Rif at Araz 

Antalya 
Celal Mengiliboru 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Arican 
Turkan Bastug 

Aydtn 
Dr. Hnlusi Alata? 
Nuri Goktepe 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Hayrettin Karan 
Osman Niyazi Burcu 
Sabiha Gokcjil 

Bayazxd 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim ftmer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Kuzay 
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Bursa 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Guran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Hihni Ergendi 
Ziya Gevher Etili 

Qankvrx 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat t)nur 

Qoruh 
Ali Zirh 
Atrf Tiiziin 
Ihsan Kurtkan 
Ilyas Sami Mus 

(Jorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
tsmet Eker 
Miinir Qagil 
Nabi Riza Yrldirrm 

Denizli 
Dr. K&zim Samanli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 

Haydar Riistii Oktem 
Diyarbekir 

Gl. Ka^im Sevuktekin 
Hurlye Oniz 
Riistii Bekit 
Ziilfa Tigrel 

Elaziz 
Ahmid Saffet Ohkay 
Fazrl Ahmed Aykac, 
Fuad Ziya Ciyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet Isik 

Erzurum 
Dr. A'mied Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirkan 
General Zeki Soydemir 

I : ?6 9-6-
Nafiz Dumlij. 
Nakiye Elgun 
§ukrii KoQakl 

Eshis^hir 
Ahmed Ozdeinir 
Emin Sazak 

Qmi Anteb 
Ali Kilic. 
Gl. Ali Hikm0t Ayerdem 
Memed §ahin 
Remzi Guresi 

Giresun 
General thsaji Sokmen 
Muzaffer KI^Q 
Miinir Akkaya 

Gumii$ane 
Edib Servet Tor 
§evket Erdojan 

Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Rana Tafhan 
Dr. Neset Oijner trdelp 
Fakihe Oym^n 
General Sliikiju Gokberk 
Hayrullah Ejrgin 
Sadettin Riza Uraz 
Tugamiral H&kki §inasi 
Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

lzm\r 
Benal Armarj 
General Kazifa Inane, 
Hasan Ali Yiicel 
Kami! Dursun 
Rahmi Kokep 
Sadettin Epikmen 

Jspafia 
Hiisnii Ozdaijaar 
tbrahim Demiralay 
Kamal tJnai i 
Miikerrem tTisal 

Kars 
Baha Ongorejn 
Esad Ozoguzj 
General Muhfytin Akyiiz 

1936 C : 1 
Hiisrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tama§ 
Sami Erkman 
§erif Ilden 
Tahsin Coskun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kala§ 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Siileyman Demirezen 

Kirklareli 
Zuhtii Akin 

Ktrsehir 
Ali Riza Esen 
Hazrm Borekci 
Lutfi Mii fid Ozdes 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bnzatik 
Rasnb Akca 
Salah Yarci 

Konya 
Ali Riza Tiirel 
Bediz 
Oemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Okay 
Mustafa Halid TJner 
Mustafa Eken 
Nairn Hazim Onat 
Ressam Sevket Dag 

Kutahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Besim Atalay 
NTa?id Ulug 
Omer Dine. 
Receb Peker 

Malatya 
Abdulmuttalib Oker 
Emrullah Barkan 

Vasif Qmay 
Manisa 

Dr. Saim Uzel 
K&ni Akeken 
Kazim Nami Duru 
Osman Ercm 
Tahir Hitit 
Yasar Ozey 

Mardin 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Hiisnii Kitabci 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Mus 
§evki Qiloglu 
§iikrii Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Uluqay 
Dr. Abravava 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kamil trdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
Ismail Camas 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulas 
Zuhtii Durukan 

Seyhan 
Ali MtLnif Yegena 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
§evki Siisoy 

Sinob 
Hulusi Orucoglu 
Husamettin Okan 
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Stvas 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §iikru Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Qiner I 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Rah mi Apak 

I : 76 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki ttke 
Hiirrem Ergiin 
Resai Erisken 

Trabzon 
Danis Eyiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 

9-6-1936 C : 1 
Raif Karadeniz 
Seniha Hiza! 
Sirn Day 

Urfa 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dincsoy 
Refet tilgen 

Van 
Hakki Ungan 

Munib Boya 

Yozgad 
Emin Drainan 
3mer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

[Reye i§tirak etweyenler] 

Afyon Karahisar 
AH Qetinkaya (Bakan) 
Haydar Q/ergel 

Amasya 
Ismail Hakki Mumcu 
Nafiz Afctm (Izinli) 

Ankara 
Aka Gundiiz 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Miimtaz Okmen 
Ras!m Aktar 
§akir Kinaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Rasih Kaplan 

Aydm 
Adnan Ertekin (Izinli) 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San (Izinli) 

Bahkesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 

Hacim Kezer 
Ismail Hakki Uzungar-
sili 
Memed Demir 
Orge Evren 
Rahmi Selquk 

Bayaztd 
Ubeydullah (Izinli) 

Bilecik 
Ibrahim QJolak 
Salib Bozok 

Bolu 
fievad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
(Izinli) 
§iutrii Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Oilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atif Akgiic. 
Dr. Sadi Konulk 
Refet Canitez 
(Oruntak) 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
§ukrii Yasm 

Qankin 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Asim Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Qorum 
Ali Riza Ozenc, 
Ismail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Mazhar Mufid Kansu 
Necib Ali Kiiguka 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali Ongo-
ren (Izinli) 

Tevfik Bilge (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. F&tma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Meedi Boysan 
§eref Aykut 

Elaziz 
Fuad Agrali (Bakan) 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyurek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Nafi Atuf Kansu 

Eskisehir 
tstamat Ozdamar 
Osman Isin 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Nuri Conker (Oruntak) 
Omer Asim Aksoy 

Giresun 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu (Izin
li) 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Gumusane 
Ali Sevket Ondersev 
(IzinK)1 

Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Atag 

lgel 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tarhan 
(Izinli) 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (Izinli) 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bel*» 
Halil Etem Eldem 
(Izinli) 
Hamdi Giirsoy 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistu Aras 
(Bakan) 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Hiisnii Qakrr (Izinli) 
Mahmud Esad Bozkurd 
§iikru Saracoglu (Ba
kan) 

Kars 
M. Fuad Koprulii 
Omer Kamil Kuntay 

Kastamonu 
Dr. §iikru §enozan 
(Izinli) 
Ibrahim Grantay 
Sitki §erif Eken 

Kay8eri 
Ferruh Giipgup 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm (Izinli) 
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Ktrklareli 
Dr. Fuad Umay 
(Izinli) 
§evket Odul 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

Siireyya Yigit 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
K&zim Giirel 
(Izinli) 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Pikret Silay 

Kutahya 
Dr. §akir Ahmed Bdiz 
Ibrahim Dalkilic. 
Memei Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortag 
Ismet Inonii (Basbakan)| 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas 
Osman Taner 

t :7J5 
Manisa 

Hikmet Bayur 
Kenan Orer 
Refiklnce 
Sabri Toprakj (Izinli) 
Turgud Tiirkj>glu 

Hasan Resid fTankut 
Kemal Kusun 
Memed Ertenl 
Mitat Alam 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Irf an Perid Alpaya 
(I. A.) 

Mugla 
Dr. Huseyin Xvni Ewan 
§iikru Kaya j(Bakan) 

Mu$ 
Hakki Kilico|lu 
Naki YucekSk 

Nigje 
Cavid Oral (jtzinli) 
Halid Mengi 

Ahmed Ihsanj Tokgoz 

9-6-1936 0 : 1 
Ali Canib Yontem 
(Izinli) 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 

Samsun 
Memed Ali Yoriiker 
Memed Gunesdogdu 
(Izinli) 
Buseni Barkm 

Seyhan 
Damar Ankoglu 
Hilmi Uran 
Omer Biger 

SUrd 
Ismail Miistak Mayakon 
Mahmud Soydan (Izinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 
Dr. Galib ttetiin 

Yusuf Kemal Tengirsenk 
Swas 

Gl. Akif ttztekin Erde-
megil 
Necmettin Sadik 
Vasfi Basid Sevig 

Tekirda$ 
Oemil Uybadm 
Faik Oztrak 

Yahya Kemal Beyatli 
Tokad 

Husnii Konay 
Naznn Poroy 
Siireyya Tevfik Genoa 
(Izinli) 

Trdbton 
Hamdi Dlkumen 
Hasan Saka 
Suleyman Sim Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 
Behcet Giinay 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Ibrahim Arras 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 
Sirn IQOZ 

Zongtddak 
Halil Turkmen 
Bagib Ozdemiro&lu 
Baif Dins 
Beceb Zuhtft Soyak 
(Izinli) 
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S. Sayisi: 235 
Hizmetlerinin tevsik ve tesbit muamelesinin noksan birakil-
masi ytizunden 400 sayili kanundan istifade ederek fevkala-
deden terfi etmeyen tabib yarbay Haydar hakkinda Ba§veka-
let tezkeresi ve (Vlill? IVIudafaa encumeni mazbatasi (3/247) 

T. C. 
Basvelmlct 29-V -1930 

Karaiiar mdidiirlugli 
Sayi : 6/1862 

Biiyiik Millet Meclisi Yiik^k Eeisligine 

Ilizmetlermin tevsik ve tesbit !n>;anKd<>"Hn?i iioksan birakihnasi yuziinden 400 sayilr kanun
dan istifade ederek fevkaladeden terfi edemedigmi iddia eden Tabib Yarbay Haydar hakkinda 
Milli Miidafaa vekilliginin 28 may is 1938 tarih ve l)i;J65 sayili tezkeresile gonderiien muameleli 
evrak aynen sunulnru§tur. 

Toabmin gorubnesine miisaadelerini dilerim. 
Ba§vekil 

/ . Inonu 

Milli Miidafaa encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Milli Miidafaa encilmeni 6-VI-1936 

Earar No. 37 
Esas No. 3/247 

Yiiksek Baskanliga 

Hizmetlerini tevsik ve tesbit muamelesinin 
noksan birakilmasi yiiziinden 400 sayili kanun
dan istifade ederek fevkaladeden terfi edeme-
digini iddia eden tabib yarbay Haydar hakkm-
da Milli Miidafaa vekilliginin tezkeresile gbnde-
rilen muameleli evrakm aynen gonderildigine ve 
icabmm goriilmesine dair olup enciimenimize ha-
vale edilen Basvekaletin 29 mayis 1936 tarihli 
ve 6/1862 numarah tezkeresine bagli evrak en-
eumenimizce Milli Miidafaa vekilliginden gon-
derilen memuru ile okundu ve gorusiildii. 

Ismi gegen doktor yarbay Haydar Oziiakm 
Kabil sefarethanesi doktoru iken 400 sayili ka-
nunun nesrinden sonra istenilen miiddet zarfm-
da Istiklal savasmdaki hizmetini gbstererek ter-
fiini istemis ise de yakm amirlerinden hizmeti-

nin tevsik keyfiyeti noksan yapildigmdan Ka-
mutayca terfii cihetine gidilmemis ve bu kere 
son tetkik merciine miiracaat edib Istiklal sava-
smda Manisadan esya ve hastalarile kurtardigi 
hastanesile Balikesir havalisinin en getin zama-
nmda sihhi hizmetini iyi bir surette ifa eyledigi 
ve pontos eskiyasmi takibe memur edilen tabur 
tababetinde de yararligi goriildiigu o zaman Ba
likesir komutani orgeneral Ozalp ile Milli Mii
dafaa Sihhat isleri reisi ve yine o zaman Mani-
sa ve Balikesir hastaneleri bashekimi ve pontos 
eskiyasmi takibe memur tabur komutani vesi-
kalarile tevsik edilmis olmasma, ve Istiklal 
savasmda gosterdikleri yararligm amirleri ta-
rafmdan tasdikile hizmeti sabit olupta fevkala
deden terfi etmemis olan subaylarm bir derece 



terfi etmeleri 400 sayrli kanunun hiikmii iktiza-
smdan bulunmasrna nazaran isbu subay Hay da-
rm derhal bir derece terfi ettirilmesine enciime-
nimizce karar verilmistir. Bunun acele ve ter-
cihan miizakeresi igin Yiice Heyetin tasvib na-
zarma arzedilmek iizere Yiiksek Ba^kanliga su-
nulur. 
M. M. E. Reisi M. M. Katib 

Istanbul Diyarbekir TCrzunim 
8. Gokberh K. SevukteMn 8. Koqah 

Antalya Balikesir 
CI Men-giUborii 5-4-1341 tarihinde ve T. B, M. M. 

nin 94 ncii ictimamda reddedilmis 
oldugrmdan simdi yeniden lerfi 
karar: verilmesine muhalifim. 

Hacim Kezer 
Elaziz Istanbul Koeaeli 

A. 8. Ohkwj Dr. If. 8. Erel N. Bomttk 
'Mugla Ui-fa 

N. Tuna Ahmed V. Yazga-n 

**<*** 
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S. Sayisi: 239 
Satilan kinin bedellerinin Sihhat ve igtmai Muavenet ve
kaleti butgesinde agilacak hususi fasla tahsisat kaydma 
dair kanun layihasi ve Btitge enciimeni mazbatasi (1/564) 

T. C. 
Ba§vekdlet 19 - V - 1936 

Kararlar miidurlugii 
Sayi : 6/1617 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Satilan kinin bedelinin Sihhat ve ic,timai muavenet vekaleti but§esinde acilacak fasli mahsusa 
tahsisat kaydi hakkmda Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 18 - V - 1936 
tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu^-
tur. 

Basvekil 
/ . Inonil 

Hiikirmetin esbabi mueibe layihasi 

4 nisan 1333 tarihli kinin tedarik ve satimi hakkindaki kanuuun 4 ncii maddesini tadil eden 
26 nisan 1926 tarihli ve 827 sayili kanun mucibhnte satilacak kinin bedelinin bir taraftan muvazenei 
umumiyeye irat kaydi ve diger taraftan da yine senesi zai'finda kinin mubayaa edilmek iizere 
fash mahsusuna tahsisat olarak ilavesi ieap etmekte bulunmakla 1935 mali- senesi zarftnda sa-
tilip irat kaydedilen kininin bedeli olan 92 894 lira 7 kurusun Sihhat ve ictimai muavenel veka.le-
tinin 1935 mali senesi biitQesinde (Devlet kinini) namile acilacak fasli mahsusa tahsisat kaydmm 
teklifine liizum hasil olmustur. 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Bihtge encumeni 6 - V - 1936 
Mazbata No. 182 
Esas No. 1/564 

Yiiksek Reislige 

Satilan kinin bedelinin Sihhat ve ietimai timai muavenet vekili Dr. Refik Saydam ve 
muavenet vekaleti butgesinde agilacak fasli Maliye vekaleti miistesan Faik Baysal bulundu-

mahsusa tahsisat kaydine dair olup Basvekaletin gn halde okundu ve konusuldu : 

19 - V - 1936 tarih ve 6/1617 sayili tezkeresile Kinin tedarik ve fruhtu hakkindaki 4 nisan 
Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi encii- 1333 tarihli kanunun 4 ncii maddesinin tadiline 
menimize tevdi edilmis, olmakla Sihhat ve ig- dair olan 827 numarali kanunda satilacak kinin 



_ 2 — 
bedolinin bir tavaftan niin'iiwiici imnnniycyo sole Roisligo Numddit. 
irad kayid ve digor taraftan sonosi zarfnida vi- Keis Vekili M. M. 
no kinin mubayaa (Mlilniok iizoro I'aslr tiialisusu- 'Isparta Trab/.on ("orum 
tin i.-ilisis.-it olarak Have olunaoji&i lasrili nlilmis M ft k err em I)' nsal 8vn Pay M. (UnUvkin 
ve l)ii layiha ile ynpilmak istenileii is de m< z- (\n-iim liahkosir C!i'imiis;mo 
kfir kanun liukmunun yorine -etii'ilniosmden \]n\- /j Sabri Akgiil /','. A dak an D. 8akarya 
rot. bnhmnms oldmlundnn layiha esas itibarilo Kirklaivli Mardin MILS 

kabul olmimustur. ,<y. ()(ijU /,'. fir/™ ff. Ataman 
Aneak tahsisat kaydi muamelesinin 1f)3(> ma- Ordu Soyhan Rivas 

It ydi biitoosindo. yapdmasi uyjnm fro rill»I L'I £» ii 11 - //. Y aim an N. FJdcniz f\. llasa.ru, 
don layiha bu esasa. y;<Jro fadil edihnistir. Sivas Yoziyad 

rim.im.ii lieyotin lasvibino konniak uzoro Yiik- h'emm (Hnc.r 8. tcoz 

S<<;':!</it kin/.); beddinru 81Jihat r< irlimui vniave-
•ncl rcli'llcii biitccsiude acdacak fash mah.ni.sa 

talisisal, kaydi na dair kanun layihasi 

MADDE 1 — Srhhat ve ictimai muavenet ve-
kaleti 1935 mali yili biiteesinde (Devlet kinini) 
adile acilan (501/B) faslma 92 894 lira 7 kurus 
tahsisat konulmustur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesr' tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hiikmunii icraya 
Maliye vekili memurdur. 

18 
lis V. 

/, tnonii 
Da. V. 

8. Kay a 
Mf. V. 

8. Arikan 
S. t M. V. 

Dr. R. 8a,ydam 

Ad. V. 
>SY. Saracofjlu 

Ha. V. V. 
*Sy. 8araco(jlu 

Na. V. 
A. (Jetinkaya 
0. I. V. 
R, Tarhan 

- V - 1936 
M. M. V. 

K. Ozalp 
Ma. V. 

F. Agra.li 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 
M. Erkmen 

VA'vrCl) KiN'CiiMWNlNiN DF^fjiSTllilSi 

Suti/.an kinin biddinin 8ili.hat ve, i(}timai mnarc-
n< t vckaleti HJ.'id biit<:< siiide anlarak fasla tahsi

sat kai/dnut. dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 1935 mali yili iginde satilan 
Devlet kininlerinden tahassiil eden ve ayni sene 
zarfmda muvazenei umumiyeye irat edilmis 
olan 92 894 lira 7 kurus, 1935 iradmdan indiri-
lerek 1936 varidatma almmak suretile 827 nu-
marali kanun hiikmiine tevfikan Srhhat ve icti
mai muavenet vekaletinin 1936 mali yili biitce
sinde (Devlet kinini) namile agilan 544 ncii 
fasla tahsisat kaydolunmustur. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikmiinii icraya 
Maliye vekili memurdur. 

»&<* 
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S. Sayisi: 236 
Subay heyetine mahsus terfi kanununun bazi maddelerini 
degi§tiren 2735 sayih kanunun 2 nci maddesinin degi§tiril« 
mesine dair olan 2900 numarah kanunun muvakkat mad
desinin tefsiri hakkinda Ba§vekalet tezkeresi ve Mill? Mu-

dafaa encumeni mazbatas* (3249) 

Baxvekalel 1-VI-1936 
Kararlar mihliiiiiifjii 

Sayi : 6/18!)6 
Biiyiik Millet Meciisi Yiiksek Reisligine 

2900 sayih kanunun muvakkat maddesine gore terfi ctliriiecek liava subaylarrniy sureli 
tcrfUeii hakkinda Mill? Mudat'aa vekilligbiden yazihin 14-IV-1936 tarili ve 1103/4;J54 sayih 
tezkere sureti sunulmustur. 

Isin tefsir yoln ile halline ve sonunun bildirilmesine yiiksek musaadelerini dilerim. 
Basvekil 

/. Inonil 

Basvekalet Yiiksek Makamma 

1 — Askeri liselerin son siniflanni iyi dereeede bitirmis ve saglik durumlari havaciliga elverisli 
olanlardan hava kadrosuna yetecek kadar okur tefrik ve Harbiye okulunda hava hesabina tah-
sil gordiikten ve olbaptaki talimati veehile yarsubaylikla at is mektebinde ve piyade birlikle-
rinde stajlarmi bitirdikten sonra liava okullarma alinarak havaei subay yetistirilmektedir. Bu 
muameleye tabi tutulan havaei subaylari diger srniflara mensup emsallerine nazaran terfi kanu
nunun .1.1. nci niaddesine tevfikan askeri kita hizmeti kendilerine tatbik edilen muameleden mii-
tevellit tabii olarak doldurmadiklarmdan geri kalmakta idiler. Viiksek Kamutayea bu cihet ada-
let mefhnmile kabili telif goriilmeyerek 2900 sayili kanunun muvakkat maddesile havaei subayla-
rrn niagduriyetlerine nihayet verilmek suretile her an hayati ile miieadele karsismda bulunan 
memleketin bu esirgeyici subaylarma, biiyiik takdirle karsilanan bir kadirsinaslik eseri gosteril-
raistir. 

2 — Buna ragmen 863 sayih kannnuu 17 nci maddesi terfilerin her sene 30 a gustos zafer giinii 
yapdaeagT hiikmunu ihtiva etmekte oldugundan emsalleri geeen sene 30 agustosta terfi eden 
havaei subaylarm 2900 sayih kanunun muvakkat maddesine dayanarak hemen terfileri cihetine 
gidilmistir. Terfi kanununun 1.7 nei maddesine miisteniden terfie hak kazanan havaei subayla
rm terfilerinin 30 agustos 1936 tarihine tehiri bazi magduriyetleri (Mesela: aradan geQecek 
niiiddet zarfmda vefat edeeeklere maluliyet veyaher hangi bir sekilde terfi evsafmi gaip edecekler) 
mucip olacagi ve bu ise iktisap edilen hakkin mahfuziyeti prenslplerine uygun diisiinceyi varit 
goriilmektedir. Binaenaleyh keyfiyetin Yiiksek Meclise arzma miisaadelerini saygi ile dilerim. 
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Milli Miidaf aa encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. Encumeni 

Karar No. 38 
Esas No. 3/249 

6 -VI - 1936 

Yiiksek Baskanliga 

2900 sayili kanunun muvakkat maddesine 
gore terfi ettirilecek hava subaylarmm sureti 
terfileri hakkmda Milli Miidafaa vekilliginden 
yazilan tezkere suretinin gonderildigine ve i§in 
tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine 
dair olup encumenimize verilen Bafvekaletin 
1 haziran 1936 tarihli ve 6/1896 sayili tezkeresi 
Milli Miidafaa vekilliginden gonderilen memur-
lari huzurile okundu ve gorusiildu. 

Hava smifma ayrilip yarsubay olarak atis. 
mektebi ile piyade krtasmdaki hizmet miiddeti-
nin bilfiil kita hizmetinden sayilmasi hakkmdaki 
2900 tfumarali kanunun muvakkat maddesile, 
terfide emsalinden geri kalip magdur olanlarm 
terfi ettirilmesi igin bunlari umumi hUkiimler-
den kurtarip haklarmda isjtm hususi htikmun 
tatbiki kabul edilmis, olmasma nazaran tefsire 
liizum olmadigma ve iki hava subaymm terfihi-

nin tehirine bir sebep goriilmedigine enciimeni-
mizce karar verilmi§tir. 

Yiice heyetin tasvip nazarma arzedilmek 
iizere Yiiksek Baskanliga sunulur. 

M. M. B. Reisi 
Istanbul 
$. Qokberk 
Antalya 

C. Mengiliboru 
Elaziz 

Ahmed S. Ohkay 
Kirsehir 
L. M. Ozdes 

Mugla 
N. Tuna 

Urfa 
Ahmed V. Yazgan 

M. M. 
Diyarbekir 

K. Seviiktekin 
Balikesir 
C. Esener 

Erzurum 
A. Akyiirek 
Kocaeli 

M. Bozatik 
Samsun 
R. Barktn 

Katib 
Erzurum 

$. Kogak 
Balikesir 

Hacim Kezer 
Istanbul 

Dr. H. $. Erel 
Manisa 

K. N. Duru 
Tekirdag 

B. Apak 

....>... » © - « 
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S. Sayisi: 225 
Arttirma, eksiltme ve ihale kanununa ek kanun layihasi 
ve Nafia, Mallye ve Butge encumenleri mazbatalan (1/415) 

T .C. 
Ba§vekalet 

Kararlar Mudttrlu$ii 3 -II -1936 
Sayi : 6/335 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

2490 sayili arttirma, eksiltme ve ihale kanurmna ek olarak Nafia vekilligince hazirlanan ve 
tcra Vekiileri Heyetinin 29 -1 -1936 toplantisinda Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi 
esbabi mucibesile birlikte sunulmugtur. 

Ba§vekil 
, 1 . InonU 

Mucip sebebpler 

1 — 2490 sayili arttirma, ve eksiltme ve ihale kanunuimn 46 nci maddesinin (A) fikarsinin miite-
ferrik alimlarla menkulat satiglari ve kiigiik tamirlerin kazalar icjn 200 liraya kadar olan mik-
tarinm pazarlik suretile yaptirilabileeegi yazili isede asgari had tayin edilmedigi icln mezkur 
mubayaa ve tamirler bir liralikta olsa komisyon kararma ihtiyac. his ettirmektedir. 

Gergi mail mii§avere enclimeninin 23 - I I I -1935 tarihli kararile yirmi be§ lira ve daha a§agi ola
rak yapilan miiteferrik ve miistaeel alimlarin bidayeten karar istihsaline haeet kalmaksizin icrasi ve 
miiteakiben de nevi ve bedeli mubayaa ile bayileri gosterilerek tanzim edileeek miifredatli cetvelin ko-
misyona sevki ve tasdik ettirilmek suretile kontrol hiikmuniin yerine getirilmesi temin edilmis, bu-
lunmakta isede posta, telgraf ve telefon teskilatinin, nahiye ve koylere kadar uzanmi§ olmasmdan 
ve halbuki buralardaki ihale i§lerinin, kazalarda mute§ekkil komisyonlar marifetile yaptinlmak 
zaruretinde kalmdigmdan ve miktarmin ciiziyeti hasebile badelmubayaa da olsa komisyon karan-
nm temin edilmesinin kismi azami tek memurlu olan merkezlerin asil scrvis islerinin ifasma tesir 
etmekte bulundugundan dolayi posta, telgraf ve telefonun §u, istisnai vaziyetinin nazari dikkate 
alinarak elli liraya kadar olan mubayaati miiteferrika ile kuQiik tamir islerinin ve bu meyanda bir 
miiteahhide verilmesine imkan gorulememi§ bulunan ufak, tefek nakil islerinin komisyon kararma 
hacet olmaksftm derhal yapilarak posta, telgraf ve telefon servisinden beklenen siirat ve intizamin 
temini du§iinulmu§. 

2 — Mezkur kanunun emaneten icraya cevaz verdigi seyler arasinda posta nakil islerinin da-
hil bulunmamasi hasebile: 

A : Idare nakil vasrtalarinda ani olarak bir sakatligm husule gelmesi, 
B : Eksiltmede taliplerin zuhur etmemesi veya kabulii miimkun olmayan teklifte bulunmalari, 
0 : Posta suruculugunii yapanin vefatmin vulrubulmasi, 
D : Mukavelenin infisahina sebebiyet verilmesi; 

hallerinde kisa miiddetle de olsun ilan yapilarak ve isin vaziyetine gore tcra Vekiileri Heyetin-
den karar alinarak eksiltme ve pazarlik suretile isin halli Qarelerine bas vurulmasi, posta nakil 
islerini tehir etmekte ve iki merkez arasmdaki bir posta naklinin gecikmesi ise, uzun olan hatla-
n n son merhalelerine kadar meveud olan biitiin merakiz postalarinm hareketlerinin bozulmasini 
ve gecikmesini inta§ eylemekte olduga gibi, idarenin bu vaziyetini hissedenlerin dahi yiiksek be-



delle talil) olnialariiia sebebiyet vermekte buluudugundan bu gibi aiivalde idarenm bir taraftari 
vine eksiltme ile ihalesi garelerine tevessiil etniekle beraber diger taraftan da gerek nakil vasita 
larinm taxnirini ve gerek nakil isini enianeten yaptmnasT ( n.uziue meut'aali ve posta servisinin 
intizani ve siiratle tedviri noktasrnd.au) zaruri goruliniis ve bu ni.aksatla hazrrlanan kanuu layiha.si 
eklice sunulmustur. 

Nafia encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Nafta encumeni 17 ~ TV -1936 

Karar No. 12 
Esas No. 1/415 

Yiiksek Reislige 

2490 numarali arttirma ve eksiltme ve ihak 

kaimnuna ek olarak Nafia. vekilliginee hazrrla-

nrp Meelise arzolunmak iizere gonderilen kanur 

layihasi ve esbabi irmcibesi Maliye vekilliginden 

gonderilen memur hazir oldugu halde okunun 

konu§uldu. 

Mezkiir layiha muvafik goriilmiis ve aynen 

kabul olunarak havalesi mucibince Maliye eneii-

menine gonderilmek mere Yiiksek Reislige su-

T. B. M. M. 
Maliye encumeni 
Karar No. 62 

Esas No. 1/415 

2490 sayili arttirma, eksiltme ve ihale kanu-
nuna ek olarak Nafia vekilliginee hazirlanip Bas-
yekaletin 3 subat 1936 tarih ve 6/335 sayrli tez-
keresile Buyiik Meelise sunulan ve Nafia enciime-
nince goriAIdiifcten sonra encumenimize havale 
olunan kanun. layihasi Maliye vekaletinden gon
derilen salahiyetli memurun huzurile tetkik ve 
miizakere edilmis ve kanuna istenilen ek Hiikii-
metin teklifi veebile aynen kabul edilmistir. 

nulmustur. 

Nafia En. Reisi M. M. Katip 
Erzinean Kayseri Manisa 

A. 8. llten A. IT. Kalaq Osman 
Afyon K, Afyon K. Elaziz 

Cemal Akgw M. Goneng T. Z. (Jiyiltepe 
Kirsehir tc,el l(jel 

A. Ozdemir F. Mutlu H. Saydwm 
Izmir Isparta Kastamonn 

8. Epikmen H. Ozdamar 8. Erkman 
Malatya Nigde Kars 
Vasif H. Mengi Baha Ongoren 

Yiiksek Reislige sunulur. 0 

Maliye E. R. M. M. Katib 
Malatya Isparta Qankin 

M. Nedim Kamdl final Mustafa Onsay 

Istanbul Bnursa Diyarbekir 
Y. Yazici Br. G. Kahraman Huriye Onies 

Izmir Erzurum 
K. Dursun F. Demirel 

Maliye enciimeni mazbatasi 

6 - V • 1936 

Yiiksek Reislige 
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BiitQe enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge enciimeni 

Karar No. 175 
Esas No. 1/415 

3 -VI - 1936 

Yiiksek Rislige 

2490 sayili arttirma, ve eksiltme ve ihale 
kanununa ek olarak hazirlamp Basvekaletin 
3 subat 1936 tarih ve 6/335 numarali tezkeresile 
Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Nafia 
ve Maliye enciimenlerinin mazbatalarile birlikte 
enciimenimize verilmis olmakla Nafia vekili Ali 
Qetinkaya hazir oldugu halde okundu ve ko-
nusuldu: 

Hiikumetin esbabi mucibesinde izah olunan 
sebeplere nazaran arttirma, eksiltme ve ihale 
kammunda yapilmasi istenilen tadilaltin icrasi 
errniraenimizce de muvafik goriilmiis ve layiha 

sekle aid bazi degisikliklerle kabul edilmistir. 
Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere 

Yiiksek Reislige sunuldu. 

R. V. 
Isparta 

M. tlnal 
Diyarbekir 
R. Bekit 

Malatya 
M. Oker 
Ordu 

H. Yalman 

M. M. 
Trabzon 

S. Day 
Giimiisane 

D. Sakarya 
Mus 

$. Ataman 
Seyhan 

M. Eldeniz 

Qorum 
M.Cantekin 

Kirklareli 
$. Odul 

Mus 
$. Qiloglu 

Yozgad 
8. Icoz 
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HtJKflMETtN TEKTAFl 

2490 myth arttirma. eksUhne vc ihalc, kannnuna 
eklenev kanun layihmi 

MADDE 1 — 2490 sayili arttirma, eksiltme 
ve ihale kanunumm 46 nci maddesinin (A) fik-
rasina, bu fikradaki (KUc.uk tamirler) ibare-
sinden sonra (ve posta nakil isleri) ibaresi ek-
lenmistir. 

MADDE 2 — Bu kanunun 50 nci maddesine 
asagidaki yazili (H) fikrasi eklenmistir: 

H - Muhammen bedeli 2 000 lirayi gecme-
yen ve derhal icrasi za,ruri gbrulen veya ek
siltme ve pazarlik siiretile ihalesmin faydali 
olmayacag'i anlasilan posta nakil isleri ile mu
hammen bedeli 1 000 lirayi gecmeyen posta na
kil vasitalarmm tarniri. 

MADDE 3 — Bu kanim ne§ri tarihinden mn-
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanimun hukmUnu yapma-
ga Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 -1 -1936 

B§. V. Ad. V. M. M. V. 
/. tnonii 8. Saraeoglu K. Ozalp 
Da. V. V. Ha. V. V. Mai. V. 
C. Bayar S. Saraeoglu F. Agrali 
Mf. V. Na. V. Fk. V. 

S. Artkan A. Cetinkaya C. Bayar 
S. I. M. V. G. t. V. Zr. V. 

Dr, R. Saydam liana Tarlian Mvhlis Erkmen 

4 — 
BtlTQE ENCttMENlNtN DEGl§TfRt§l 

Arthrma, eksiltme ve ihale halckindaki 2490 
numarali kanunun 46 neil maddesinin (A) ftk-
rasrnvn degistirihnesine ve 50 nci maddesine bir 

fihra eJiienmesine dair kanun layiham 

MADDE 1 — 2 haziran 1934 tarih ve 2490 
numarali arttirma ve eksiltme ve ihale kanu-
nunun 46 nci maddesinin (A) fikrasi a§agrdaki 
sekilde degi§tirilmi§tir: 

A) Arttirma ve eksiltmege konulmasi fay
dali goriilmeyen miiteferrik ahmlarla menku-
lat satislan ve kiigiik tamirler ve posta nakil 
isleri (Bunlarm milrtan kazalar igin 200, vi-
layetler icin 500 ve merkez ic,in 1 000 liradir). 

Bu miktarlar, tcra Vekilleri Heyeti karari-
le cilziitam halindeki kitalar icin 5 000 liraya, 
acele ve miihim hallerde askeri alis. verifier 
icin 10 000 liraya kadar arttinlabilir. 

MADDE 2 — 2490 numarali kanunun 50 nci 
maddesine asagidaki fikra eklenmigtir: 

H - Muhammen bedeli 2 000 lirayi gegme-
yen ve derhal icrasi zaruri gorulen veya ek
siltme ve pazarlik suretile ihalesinin faydali 
olmayacagi anlasilan posta nakil isleri ile mu
hammen bedeli 1 000 lirayi gegmeyen posta na
kil vasitalarmm tamiri. 

MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikmunu icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayisi: 223 
Muhasebei umumiye kanununun 83 ncu maddesinin (H) 
fikrasinin degi§tirilmesine dair kanun layihasi ve Ma liye 

ve But?e enciimenleri mazbatalan (1/489) 

T. 0, 
Bafvek&let 6 - 7 7 - 193fi 

Kararlar mudurlilffl, 
Sayt: 6/1033 

*?. Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine 

Muhasebei umumiye kanununun 83 ncii maddesinin (H) fikrasinin degistirilmesi hakkinda Ma-
liye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyctinee 1 - IV - 1936 tarihinde Yuksek Meclise arzi 
kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
1. tnonii 

Esbabi mucibe layihasi I 

Muhasebei umumiye kanununun 83 ncii maddesinin H fikrasinin sonunda; 
50 ve 51 nci maddeler mucibince akdolunan hiikmii geleeek senelere sari mukavelelcre istina-

den verilen avanslar, hizmetin ifa olundugu seneye kadar devredilebilir. Bu suretle devredileu 
avans akgeleri hizmetin yapildigi sene 
mekte ise de bu fikradaki esaslar 1 -

ieinde aid oldugu diiyun tertibinden mahsup olunur denil-
I I - 1930 tarih ve 1552 sayili kanunla degistirilerek kava-

nini mahsusasma miisteniden yapilacak isler ioiu verilmis olan avanslar^ 50 nci madde avanslarm-
dan ayird edilmis ve hizmetin ifa olundugu sene butgesinde (Eski seneler mahsubati) iinvanile 
acjlacak bir fasildan mahsup olunarak bu miktarm tahsisat olarak biitgeye ilave edilecegi ve bu avans-
lar aid oldugu sene hesabi katisinin siitunu mahsusunda aynca gosterilerek bunlara mukabil mev
kuf tutulmus olan tahsisatin avanslarm mahsubundan sonra dahi, baska bir masrafa karsilik f ,i-
tulmiyacagi hiikmii konulmustur. 

Muhasebei umumiye kanununun 50 nci maddesi mucibince Icra Vekilleri heyeti kararile giri-
silen taahhiidat ise ancak bir seneye sirayet ettirilmekte oldugundan bu taahhiidattan mutevel-
lit olarak verilen avanslar da 83 ncii maddesinin H bendinin birinci fikrasma tevfikan mali sc-
nenin hitamindan itibaren iie, ay zarfitada hizmet ifa ve evraki tahakkukiyesi tevdi olundugu tak-
diirde verildigi sene biitQesinden, aksj takdirde diiyun tertibinden mahsup olunmaktadir. 

Gerek 50 ve gerek 51 nci maddeler mucibince verilmis. olan avanslar §ekli tediye itibarile yek-
digerinden farkli olmayip her iki surette de verilen avanslarm kargiligi m.evzuubahs kanunun 84 
ncii maddesi mucibince taalluk ettigi tertipten mevkuf tutulmaktadir. 

Kavanini mahsusaya miisteniden verilmis, olan avanslarm 1552 sayili kanun hiikmune gore ge
leeek senelerde oldugu gibi verildigi seneyi takip eden sene zarfmda dahi hiitcenin diiyun tertip-
lerine taalluk etirilmeksizin biitcelerde acjlacak (Eski sender mahsubati) faslmdan mahsubu 
kabul olundugu halde 50 nci madde mucibince yalniz geleeek seneye sari olan taahhiidat iyin ve
rilmis, olan avanslarm mali senenin hitamindan itibaren iic, ay zarfmda mahsup ettirilmemesi ha-
linde yeni sene biitcesinin diiyun tertibinden karsilik aranmasi keyfiyeti hem avansa karsilik olarak 
ewelki sene butgesinden mevkuf tutulmus, olan tahsisatin iptalini ve hem de yeni sene biitcesinden 
yeni bir tahsisatin istimalini mucip Qlmakla niiikerrer tahsisat istihsalini ve bu itibarla yeni se-
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ne biitgelerine yeniden ifa olunaeak hizmetler iein kotian tah si satin karsjdigi esasen evvelki seneden 
mevkuf tutu I.mus, olari bir i§o niabsubunu intao etmekte olmasi iiascnile neL'siileiuro uyguti gnriile 
memekte ve bu vaziyet daima lalisixat ih1 lyaclarrm tazyik elrnektedii'. 

Binaenaleyh biite^nin nakit vaziyetino asla baizi tesir ohnayatt 50 tu-i madde Uiahbiitlcrine aid 
avans mahsubatinin da. bizinel in it'a olundugu sene biiteesinde 1552 sayili katniiiiui koydugii esaslar 
dairesinde mahsubu muvatik goriilimis ve a.ueak 1552 sayili kanunun muhasebei nmumiye kanu-
niinun 92 nci maddesine ilave eyledigi (0) likrasi hiikiniiniin ve gerek bu del'a 50 nci maddeye aid. 
taahhiit avanslarmin sureti inahsubu bakkinda dcrpi§ oilman hususun veehi miiiiasebeti itibarile 
92 maddeye bir fikra ilavesi sure tile degil avans ve kredilcr hakkindaki 83 neii maddeuin (H) fik-
rasinm son bendinin t.adili suretile temini daha uygun buhminus oldugundan ana gore hazrrlauan 
kann.n. layihasi ilisik olarak sutruhnu§tur. 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 

Karar No. 53 
Esas No. 1/489 

.16 - TV - 1936 

Yiiksek Reislige 

Muhasebei umumiye kanununun 83 neii mad-
desinin (H) fikrasmin degistirilmesi hakkmda 
Maliye vekilligince hazirlanip Basvekaletin 6 ni-
san 1936 tarih ve 6/1033 sayili tezkeresile Yiik-
sek Meclise sunulan kanun layihasi enciiraeni-
mize ha vale buyuruimakla, memuru mahsusu ha-
zxr oldugu halde tetkik ve miizakere edildi 

Verilen izahat dinlenmis ve esbabi mueibede 
dermeyan olunan mutalea^muvafik goriilerek 
kanun layihasi eneiimenimizce teklif veehijp ay-
nen kabul edilmistir, 

Havalesi mucibinee Biitge enciimenine veri! 
niek iizere Yiiksek Reislige sunulur. 

Maliye E. B. 
Malatya 

M. N. Zabn 
Aza 

tstanbul 
Y. Yazict 

Aza. 
Yozgad 

N. 

E. Draman 

M. M. 
Tsparta 
K tlnal 

Aza 
Kars 

0. K tint ay 

Katib 
Qankiri 

M. Onsay 
Aza 
Izmir 
K. Jhiraun 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge enciimeni 
Mazbata No. 172 
Esas No. 1/489 

Yiiksek Reislige 

3 -VI - 1936 

Muhasebei umumiye kanununun 83 neii mad-
desinin (H) fikrasmin degistirilmesine dair olup 
Basvekaletin 6 nisan 1936 tarih ve 6/1033 sayili 
tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun layiha
si Maliye enciimeninin mazbatasile birlikte eneii-
inenimize verilmis olmakla Maliye vekaleti miis-
te^ari Faik Baysal ve Milli Mudafaa vekaleti 

Harbiye dairesi reisi hazir olduklari halde okun-
ve konusuldu : 

Bu bapta verilen izahata ve esbabi mueibede 
dermeyan olunan miitalealara nazaran teklif edilen 
kanun layihasinin encumenimizce de oldugu gibi 
kabulii muvafik bulumnustur. 

Urnumi heyetin tasvibine arzedilmek iizere 
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Yiiksek Reislige sunuldu. 
Reis V. M. M. Katib 
Isparta Trabzon Istanbul 

Milkerrem tfnsal Sim Day F. Oymen 
Balikesir Qorum Qorum 

E. Adakan M. Cantekin E. Sabri Akgol 

MADDE 1 — Muhasebei umumiye kanununun 
83 ncu maddesinin (H) fikrasi a§agida yazil-
digi §ekilde tadil olunumu§tur. 

H - Mukavelenamelerde pe§in itasi mesrut 
olan mebalige mukabil bilahara hizmetin ifasm-
da mahsubu icra olunmak iizere miiteahhitlere 
avans verilebilir. 

Senei maliyenin hitammdan itibaren tig ay 
zarfmda hizmet ifa ve evraki tahakkukiyesi tev-
di olundugu takdirde" avans, verildigi sene biit-
(jesinden mahsup olunur. 

50 ve 51 nci maddeler mucibince hiikmii ge-
lecek senelere sari mukavelelere istinaden veri-
len avanslar hizmetin ifa olundugu seneye ka-
dar devredilebilir. Bu suretle devredilen avans
lar hizmetin ifa olundugu sene biitgesinde «Ge-
gen ve eski seneler mahsubati» namile acilacak 

bir fasildan mahsup ve bu miktar, tahsisat olarak 
btitgeye ilave olunur. Bu avanslar aid oldugu 
sene hesabi katisinin siitunu mahsujsunda ayir-
ca gosterilecegi gibi bunlara mukabil mevkuf 
tutulmus olan tahsisat, avanslann niahsubundan 

Diyarbekir Gazi Anteb Gtimiisane 
Bustil Bekit A. H. Ayerdem D. Sakarya 

Mardin Mus. Mu? 
B. Erten S. Atamwi S. Qiloglu 

Ordu Sivas 
ff. Yalman B. Basara 

sonra dahi ba§ka bir masrafa kar§ilik tutulmaz. 
Bu fikra mucibince verilecek avanslar ta-

ahhiit mecmuunun sulusujiii tecavuz etmemek 
ve mukabilinde miiteahhitlerden teminat aran-
mak muktazidir. 

MADDE 2 — 27 -1 -1930 tarih ve 1552 sa-
yili kanun mtilgadir. 

MADDE 3 — Bu kanun nes,ri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanimun hiikiimlerini ic-
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1 - IV -1936 
B§. V. Ad. V. M. M. V. 
/. Inonil S. Saracoglu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. V. Mai. V. 

S. Kaya S. Saracoglu F. Agrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

8. Arikan A. Qetinkaya C. Bayar 
S. t. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. B. Say dam Buna Tarhan 3tuhlis Erkmen 

HttKtJMETlN TEKLlFl 

Muhasebei umumiye kanununun 83 ncu mad
desinin (H) fikrasinm tadiline dair kanun 

layihasi 
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S. Sayisi:224 
Riyaseti Cumhur dairesi te?kilati hakkindaki kanunun bazi 

maddelerinin degi§tirilmesine dair kanun layihasive 
Butge encumeni mazbatasi (1/575) 

• - • • - T . C. 

Ba?vekalet 27 - V -1936 
Kararlar mudiirlugu 

Sayi : 6/1775 ' 
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Riyaseti Cumhur daire ve teskilatr hakkindaki 2180 numa'rali karmnun bazi maddelerinin de-
gistirilmesi hakkmda haznlanan ve lera V'ekilleri Ileyetince 25 - V -1936 tarihinde Yiiksek Meeli-
se arzi kararlastil'ilan' kanun layihasi fesbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Ba§vekii 
/ . Inonii 

Mueib sebepler 

1) Riyaseti Cumhur dairesinin teskilatma dair 1G - V -1933 tarihli ve 2180 sayiti kanunun tek-
lil'i zamanmda mevcud ve dairenin islerini tedvire miiteallik icaplar, aliiren qdk degismis oldu-
gundan anilan kanunun bazi maddelerinin degistirilniesine ihtiyag hasil olmu§tur. 

2) Kalemi mahsusun mesaisini daha verimli bir surette tanzim ve memurlarin vazife ve mesu-
liyetlerini tevhid etmek igin (6) nci maddede yazili miidiir muavinligi lagvedildigi gibi vazifele-
rin miitereimlik, tahrirat, sifre ve evrak birinci ve ikinci katiplikleri diye tasnifi de kaldirilmis 
ve bunun yerine ddrt birinci ve dort ikinci katiplik konularak katiplerin vazifelerinin miisterek 
vezaiften oldugu hiikmii vazedilmistir. 

3) Riyaseti Cumhur dairesindeki vazifeler, sahiplerinin sik sik degismemesi icab eden memu-
riyetlerden olmasma ve kadronun pek dar bulunmasina binaen memurlarin kanuni miiddetlerini 
ikmaiden sonra terfilerine imkan bulunamadigmdan bunlari iimitsizlige dusiirmemek igin, (14) 
ncii maddede bes sene fasilasiz hizmet edenlere,bir defalik bir derece mafevk maasi verilmesi 
derpis edilmisti. Tatbikatta, bilhassa konulan miiddetin, 1452 numarali (Devlet memurlari ma-
asatnun tevhidi ve teadiilii) ne dair kanunun 8 nci maddesindeki umumi terfi miiddetinden faz-
la olmasindan dolayi bu liiikmiin, istihdaf edilen gayeyi temin edemedigi ve maddede asil maksa-
din vazih olarak ifade edilmedigi anlasilmistir. Bundan dolayi bu maddenin ihtiva ettigi miid-
det, adi gegen kanundaki gibi iiq seneye indirilmis ve maksat izah olunmustur. 



Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butce enciimeni B-Yl -1936 
Mazbata No. 176 
Bstts No. 1/575 

Yuksek Reisligfc 

Riyaseti Ciimhur dairesi teskilati hakkimlakl 
2180 numarali kanunun bazi maddelerinin degî s-
tirilmesine dair olup Basvekalethi 27 niayis 193(> 
tarih ve 6/1775 numarali tezkeresile Yuksek 
Meclise sunulan kanun layihasi ericumenimize 
verilmis olmakla okundu ve konusuldu: 

Layihaya bagli esbabi mucibede izah ulutuin 
sebepler encumenimizce yerinde goriilmus oldu-
gundan teklif edilen layiha oldugu gibi kabiil 
edilmijjitir. 

Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere 

Yuksek Reislige sunuldu. 

R. V. M. M. 
Isparta Trabzon Qorurn 

Mukerrem Vnsal Sim Day E. S. Akgol 

Diyarbekir Gumiisane Kirklareli 
R. Bekid D. Sakarya §. Odul 

Malatya Mu? Mu$ 
M. Oker $. Ataman $, QUoglu 

Ordu Seyhan Yozgad 
H. Talman N. Eldeniz S. tcoz 
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HtlKtJMETiN TEKLlFl 

Riyaseticumhur dairesi teskilati hakkindaki 2180 
numarah kanunun bazi maddelerinin degistiril-

mesine dair kanun layihasi 

MADDE 1 — Riyaseticumhur dairesi teski
lati hakkindaki 16 - V - 1933 tarihli ve 2180 sa-
ydi kanunun (6) nci maddesi asagida gosteril-
digi §eMlde degistirilmi^tir: 

Kalemi mahsus, bir miidiir, dort birinci ve 
dort ikinci katipten terekkiip eder. 

Bu kalem Reisicumhurun resmi ve hususi ve 
mahrem biitiin muhaberelerini temin ve alelit-
lak yazi i^lerini ifa eder. 

A) Miidiir bu kalemin amiridir. Muamelatm 
iyi cereyanmdan ve mahremiyetinden Umumi 
katib ile mii§tereken mesuldiir. Reisiciimhurun 
hususi mahiyeti haiz emirlerini telakki ve ifa 
etmekle beraber, $ahsi miinasebetlerinde de ir-
tibat vazifesini goriir. 

B) Katiplerin vezifeleri mii§terek vazifeden-
dir. 

MADDE 2 — Yukanda adi yazili kanunun 
11 nci maddesi ajjagida gosterildigi §ekilde de-
gi^tiri 1 TTI i gtir: 

Riyaseticumhur dairesi memurlari a§agidaki 
s,ekilde tayin ve terfi edilirler. 

A) Umumi katib, Icra Vekilleri Heyeti ka-
rari ve Reisiciimhurun tasdiki ile. 

B) Basjaver ve yaverler, Milli Miidafaa ve-
kilinin inhasi ve Reisiciimhurun tasdikile. 

0) Kalemi mahsus ve daire mudurleri, umu
mi katibin inhasi ve Reisiciimhurun tasdikile. 

D) Kalemi mahsus birinci katipleri kalemi 
mahsus muduruniin teklifi, umumi katibin in
hasi ve Reisiciimhurun tasdikile. 

E) Kalemi mahsus ikinci katipleri kalemi 
mahsus muduruniin, ve idare memuru ile katib, 
daire muduriinun inhasi ve umumi katibin tas
dikile. 

MADDE 3 — Zikri gegen kanunun (14) ncu 
maddesi §u §ekilde degi§tirilmi§tir: 

Riyaseticumhur dairesi memurlarmdan, kad-
ro dahilinde bulundugu dereceyi ihrazmdan iti-

baren tig senelik terfi miiddetini doldurup ta 
miinhal olmadigindan (A) cetvelindeki mafevk 
derecelere terfi edemeyen ve terfie layik ol-
dugu amirlerince tasdik edilenler, kadroda yer 
olsun olmasin, bir derece terfi ederler. Ancak 
bu muamele bir defadan fazla tekerriir edemez. 
§u kadar ki bu suretle terfi etniis bir memuru, 
miinhal vukuu ile (A) cetvelindeki kadro dahi
linde mafevk dereceyi ihraz ederse, evvelce ter
fi ettigi tarihten itibaren VLQ seneyi doldurmak 
sartile yine ilk fikradaki seraite gore bir de
rece terfi ettirilebilir. 

MADDE 4 — Ismi gegen kanundaki (A) cet-
veli asagida g-bsterildigi sekilde degis^tirilmistir: 

5. Memuriyetin nevi 

1 Umumi katib 
3 Kalemi mahsus miiduru 
6 Birinci katipler 
7 Ikinci katipler 
5 Daire miiduru 
6 Idare memuru 
7 Katib 

MADDE 5 — Bu kanun nesri 
teberdir. 

Aded Maa? 

1 150 
1 100 
4 70 
4 55 
1 80 
1 70 
1 55 

13 

tarihinden mu-

MADDE 6 — Bu kanunun hiikmunii yerine 
getirmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bs. V. 
/. Inonu 

Da. V. 
$. Kaya 

Mf. V. 
8. Ankan 

S. 1. M. V. 
Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
8. Saracoglu 

Ha. V. V. 
§. Saragoglu 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. 1. V. 
Rana Tarhan 

M. ML V. 

K, Ozalp 
Mai V. 

F. Agralt 

Ik. V. 
G. Bayar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmei 

• m » 
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S. Sayisi: 226 
Yeniden 9 kaza te§kiline ve Dahiliye vekaleti kadrosuna 
bazi memuriyetler eklenmesine dair kanun layihasi ve 

Dahiliye ve But?e enciimenleri mazbatalan (1/554) 

T. C. 

BuxvvfoVH 

Kararlar MildiirlTuJil II - V 1936 

Suyt : 6/1563 

Yemdeii dokuz kaza, lesjuline ve Dahiliye vekaleti kadrosuna bazi niemuriyetler ilaves'me da i r 

Maliye vekilliglnee liam-lanau ve Iera \ rekilleri l ieyel inin 12 -'V -1086 toplantrsinda Yiiksek Mecliso 

arzi karar la^Unlan kanun layihasi esbabi mueibesile Mrlikte suuulnius.tur. 

Ba§vekil 

/, inihiu 

Esbalu mueibe layibasi 

1 --• Vilayeilerin vaki miiracaal ve teklifleri iixerine vekalele.e yapdau iueelenieler sonunda iilke 

ieinde muhtelif vi lay ell ere ba»li olarak daha dokuz kazanrn kurulmasi gerekli •̂cM-ulm.ust iir, Bu ka-

zalarin mevkileri ve mueip sebepleri sirasile nrzedilmistir : 

A - Qankaya kazasi : 

Anka ra mcrkez kazasi nufusuuun ve koyleriniu eoklu&u isleriu giiuii iniuune eikarrkibiTmesme 

irnkan birakinadrgi ^oruldiigundeu bu niabzuru onleinek ve koy kanutiunun tamaimil ta tblknu leinin 

etmek iein yen! kurulacak olan Keeioreii, Oebeei ve Dikmeii lialiiyelerini ihl.iva el.mek ii/ere ((Janlkaya) 

kazast kuru lmus iur . 

B - Gundogrnns kazasi : 

An la lyanm Aikseki ve Alanya kazalari arasmda kalan ve bir eok asireHerin, uiubtelir mevsimlerde 

ugragr olan sabada kuvvetli bir Jliikfunel kuru lunun buluudurulrnasi iuzibal ve idare noktasindan 

gerekli bu lundugundan Aksekiniii Cliizjelsu ve Alanyan in Kopriilii ve Kizdagae naliiyelerinden ayj'rla-

eak bir kismi koyleri ilitiva elniek ve jmerkezi Eksere koyii olmak iizere ((Jiin dognius kazasi) k u r u b 

iii u stu r. 

C - Many as kazasi: : 

Manyas naliiyesiuiti, lialeti bagh bulimdugu Bandirnia kazasma uzak niesafede olmasi ve iiahiyeye 

inei'biit koylerin eoklugu yuzunden niifus kesai'eti malum. olan bu naliiyede idare, iuzibal, ve ekonomi 

islerinin matlup ohm siiral ve intizanila yurii t i ibnesinde zorluk eekilmekle oldugu gibi bu halite kal-

dik(;a. koy kamuiunun lalbikine de imkan bulunaiuayacagi aiilasddiguidan mevkiiniti eheimniyefi, 

iiul'usuuun kesal'eli ve okonomik dururiiu goz bniine almarak bu nahiyede (!\Ia.nya.s ka.zasi) adile 

l)ir kaza kurulai 'ak Bahkesir vilayeline baglaumasi muvafik gbri ihnuslur . 

C - Y'esilova kazasi: \ 

Ilalen Denizli vilayetinin Aeipay;jm kazasma bagh ve Denizli - B u r d u r sinirmda. buhinan l^rle 

nahiyesinin B u r d u r vilayelile dalia ilgili olniasuulan dolayi bu nabiyeye nierltut 44 koy ile B u r d u r 

vilayeti rnerkez kazasindan ayrilaeak 8, Sertac nabiyesinden 1 ve Tefeiminin Karamanli nabiye-

sinden almaeak 4 ki cenian 57 koyden miirekkep ve merkezi Er ie naliiyesinin bu "•iinkii nierkezi olan 

Sal i r la r koyii . obnak iizere (Yesilov'a) adile yeui bir kaza kurularak B u r d u r vilayetine ilhak 



edilmesi, gerek lialk gerek ITiikumet jslerinin rabuk gorulehilmesi ve gerekse idari, iktisadi ve zirai 
mesailde bir eok kolaylik ve inkis/if temin eylemesi bakimindan eok yerinde gorulmiistiir. 

I) - Eyyiip kazasi: 
Istanbul vilayetinin Fa till kazasi smirlarinm bir taral'tan Karagumriik ve Fener nahiyelerile 

surlara ve Eyyiip eihetinden ITaliee kadar uzamnis. diger taral'tan da Sehreinini ve Saniatya cihe-
tindcii surlar hariciiie dalii eikiurs buhminasi, bu kaza islerinin luzummidan eok 1'azla artmasnii in-
tnq etmistir. 

Son tahrire gore 22 151 uiil'iisu oldugu tesbit edilen Eyyiip nahiyesinin bu kazaya bagli bir 
nahiye halinde idaresine devain edilmesi, bu daginik saliayi ihtiva eden I^alili kazasi isleriniii bek-
lenilen siirat ve miikemmcliyetle tedvirine main bnlundugu gibi Eyyiibiin kaza haline konulmasi 
idare ve inzibat bakimindan da gerekli bulunmus ve bu maksatla (Eyyiip kazasi) kurulmus.tur. 

E - Kargi kazasi: 
Kastamoni vilayetinin Tosya kazasina bagli Kargi nahiyesi; Taskoprii, Boyabat ve Osmancik 

kazalan arasmda simalden Tlgaz daglari ve (Ynuptan Kizrhrmak neliri ile sinirlanmis bir bolg< -
de olup kaza merkezine 42 kilometre mesafededir. Daglik ve dagnik saha iejnde kalan koyler halkr 
gerek mesafenin uzunlugundan ve gerekse muntazam yol olmamasmdan kazada biteeek islerini 
gormekte biiyiik sikinti rekmektedirler. 

Muhim miktarda prine istihsal eden bu nahiy^nm inki^afi, koyliiniin reiahi bakinundaii - eogra 
fi ve idari durumu da goz online almarak - bu nahiycnin (Kargr) adile kaza haline ifragi liizumbi 
goriilmustur. 

F - Golciik kazasi: 
Golciik tersanesi insasi hususunda yapilmakta olan plana nazaran deniz fabrikalan, tersane mii-

esseseleri, iissii bahri karargahi ve donanma yatagi Degirmendere ile Kazikli mevkileri arasmdnki 
Goleuk mmtakasmda. tekasiif etmesinden dolayi gerek askerlik ve gerekse iseilik kifayeti bakimn:-
dan deniz subaylarr ve memurlarile fabrikalar iseilerinin bu mintakada siiratle yerlesiuelerine 
kati zarnret bulundugu gibi subay ve amele allolerinin saglik, soysal ve kiiltiir ihtiyaelarmi:i 
karsilanmasi iein bu mintakada bir kaymakamlr!; teskiline Genel kurmay baskanliginea liizum gos-
terilmis ve bakanlikea yapilan ineeleme soniind.i da bu mevkide Koeaeli vilayetine bagli olarak 
(Goleuk) adile yeni bir kaza kurulmasT liizuin ve zarureti tahakkuk etmistir. 

J - Yenice kazasi: 
Bahkesrin Edremit kazasina baglr Agonya ; Balya kazasmin Pazarkoy ve Oonen kazasiuni <>.-

kn- nahiyelerinin bnlundugu sahanm seferberlilr ve asker alma islerinin tanzimi ve bilhassa bo 
gazin mudafaasr bakimindan Ganakkale Bahkesir askeri yolu iizerine tesadiif eden Yeniee koyiinde 
bir kaza kurulmasma M. Miidafaa bakanligiiK-1 liizum gosterilmekte oldugu gibi bu mmtakauiu 
askeri, idari, inziibati ve iktisadi islerinin tanzimi i«m bn liizum v(̂  zaruret bakanligimizea da varid 
goriildugiinden yukarrda yazih iie nahiyeyi ihtivaetmek ve merkezi Yenice koyii olmak iizere Canak-
kale vilayetine bagli (Yeniee kazasi) kurulmasi miinasip gorulmiistiir. 

IT - (rolkoy kazasi : 
Ordu vilayetini Mesudiye kazasina baglayau sose iizerinde ve 73 kilometre mesafecle bulutiau 

H<")lkoy nahiyesi Yiiksektepe ve ormanlarla. muhat ve arizali bir mevkide olmakla beraber kis movsi-
miude yollarram daimi surette ka.rla kapali bulunma«indan munakalatin sekteye ugramasi hasebiie 
halkra Tlukumetle olan islerini gorebilmek iein 20 saat uzaktaki vilayet merkezine gelmeik meeburi-
yetinde bulundulklari gibi kisin bu yollarda. bir (;ok tehlikelere de maruz kaldiklari yapilan iueeleme-
ler sonunda anlasddigindau bu mintakanin kaza hal'nde idaresinde zaruret gorulmiistur. 

Halkin Hiikumetle olan islerini kolaylastirmak, mintakanrn kiilliir ve ekonomi inkisafnu ve inzi-
bati iimimmu temin etmek gayesile merkezi Oolk<"iy olmak ve A.ybasti nahiyesiui de ihtiva etmek iize

re (Golkoy kazasi) kurulmasi gerekli bulunmustur. 

2 — Besinei smif valilikler filbakika, teadiil kanunu ile tesbit edilmis ise de bu kanundau sonra 
nesir ve meriyete vazolunan Dahiliye memurlari kanunda valilikler dorl sin if olarak tesbit edil
mis olmasT itibarile bu kanunun teadiil kaiiunundaki bes'm-ei smif valilikleri znnnen lagvetmis oldu-
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gundan halen kadroda mevcud 16 aded 5 nci smif valiliklerin de 4 ncii smifa ircai ve biitc.eye bit 
tahsisatin da birakilmasi bir emri zaruridir. 

3 — Idare heyeti ve memurin muhakemat.i isleri c,ok olan vilayetlerde butgemizin istitaati nisbetin-
de, sirasi geldikge mansup idare heyetleri kurulm aktadir. 1426 sayili kanunun 58 nci maddesi mil-
cibince simdilik daha bir vilayette idare heyeti teskili liizumlu goriilmustiir. 

Vilayetlerde, merkez kazasi ve belediye islermin Qoklugu valilerhi umumi murakabe vazifelerini 
isteiiildigi gibi yapmalarina mani olmaktadir. Bu maniyi onlemek igin vekaletee liizum goriilecek 
vilayetlerde istihdam edilmek iizere bes vali muavinliginin ihdasi zaruri goriilmektedir. 

Diger taraftan ise: Miilkiye ve hukuk •mektepler.ini bitirdikten sonra idare meslegine alinaeak genc-
lerin iyi yetistirilebilmesi ve bilhassa. memleket hesabma kendilerinden beklenen odevleri zamanrnda 
ve muvaffakiyetle ba^arabilmeleri igin 2768 sayili kanunun birinci maddesi mueibince maiyet me-
murluklarinda, nahiye mudurliiklerinde veya Dahiliyenin bunlara muadil hizmetlerinde iki buguk 
sene staj gormeleri lazimdir. Halbuki Dahiliyenin, maiyet memurluguna muadil hiznietleri mahdiid 
ve nihayet vekaletin merkez teskilatmda mevcud bazi vazifelere mrimhasir biilunmakta olmasina ve 
maiyet memurlari kadrosu ise, 25 den ibaret bulunmasma binaen kadroya daha 25 maiyet memurlugu-
nun ilavesine kati ihtiyac, gorulmiistiir. 

1936 mali yili biitgesinin muvazenesi yapilmis olduguna gore arzolunan isbu teskilatin 1 kanunu-
evel 1936 tariliinden muteber olmak iizere tatbiki ve istilzam ettigi maas, iieret ve masraflarin da 
1936 mali yilinin alti ayi iqm teskilatla alakadar daire butgelerinin maas, iieret ve masraf tertipleri 
tasarruflarindan karsilanmasi muvafik goriilmus ve bu maksadin temini iein illsik kanun layihasi tan-
zim ve takdim kilmmi§tir. 

Dahiliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. H. 
Dahiliye enciimeni 

Kara?- No. 23 
Esas No. 1/554 

18 -V - 1936 

Yiiksek Baskanliga 

Yeniden dokuz kaza teskiline ve Dahiliye 
vekaleti kadrosuna bazi memuriyetler ilavesine 
dair Maliye vekiliigince hazirlanan ve Icra Ve-
killeri Heyetinin 12 - V - 1936 daki toplanti-
sinda Yiiksek Meclise arzi kararla^tirilan ka
nun layihasi esbabi mucibesile birlikte gonde-
rildigini bildiren Basvekaletin 14 mayis 1936 
tarih ve 6/1563 sayili tezkeresi enciimenimize 
verilmis olmakla 15 - V - 1936 tarihindeki top-
lantimizda okundu ve i§ konu§uldiij: 

Layiha hakkinda Hiikumetin ileri surdiigii 
sebepleri yerinde bulan eneiimenimizce de bu-
nun aynen kabuliine ve yalniz kaza smirlarinin ta-
yini suretile vilayetler idaresi kanununun 2 nci 
maddesinde gosterilmis olmasina binaen layihanm 
1 nci maddesinden son fikranin gikarilmasma 
karar verilmi^tir. 

Yiiksek Baskanliga sunulur. 

Dahiliye E. Keisi R. V. 
Tekirdag 

C. Uybadin 
Katib 

Mardin 
E. Ergin 

Aza 
Urfa 

B. Giinay 
Aza 

Kars 
E. Ozoguz 

Aza 
Kiitahya 

M. Somer 
Aza 

Erzurum 
A. Soydemir 
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Tekirdag 
F. Oztruk 

Tokat 
G. Pekel 

Aza 
Erzurum 
N. Elgiin 

Aza 
Sivas 
M. S. Bleda 

Aza 
Antalya 

It, Kaplan 

M. M. 
(Janakkale 

£>' . Yasm 

Urfa 
M. Dingsoy 

Aza 
Bursa 

F. Giivendiren 
Aza 

Qoruh 
A. Tiiziin 
Aza 

Canakkale 
/ / . Ergeiwli 
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Biitce enciimeni mazbatasi 

T. />', M. M. 

liiilcr crui'inu in .V 17 IV.'Ui 

M. No. n:i 

I'jSiis NO. 1 /oh i 
Yiiksek l ic is i i^c 

^' t'H i< l<r i dokt tz kaza Icsk i l inc vc Dah i l i yc I 'mi inn hcyc t in l a sv ib ine k o m i l m a k iizcrc 

vckale l i k a d r o s u u a bazi m c m u r i y c ! 1CM- i lavcsi- Yiiksek liYisli^c s u n i i l d u . 

in: ( ia i r o lup I >asvckaiel in 14 m a v i s !!).'>(> lari l i 

\ e !>/!"){'))! savi l i i czkcrcs i le Yiiksek Mcclise su-

niilaii kanii i i layii iasi Main live ci ici imenii i i i i 

m a / b a l a s i l e biiTikle e i ic i imcnini ize v e n l m i s ol~ 

makla Dal i i l iye vekiii S i ik r i i Kaya bti!undiit>'ii 

l ia idc okund i l vc ko t i u su ldu : 

I>u lay i l i ann i lanzi in vc leklil ' iiii i r ab el I i-

rci! s ebep le r i i akk inda esbabi mt lc ibede d e r m c -

y a n o i lman m i i l a l e a l a r vc e n c i i m c n d c ayi'ica. 

vci'ilen izahal y e r m d e !_><"> ni I crck ei icfmicnimiz 

cc k a n u n layihasiiiM! b i r inc i maddcs i Dah i l i yc 

e i ic imic i i imn lad i l i veehi le ve f) nci maddcs i i\o l i a l i k c s i r (ja/.i Anlc l i 

yaz iya aid bazi dc^ i s ik l ik l c kabu l ed i lm i s ve l ial iUesir ( > n a k k a l e ^ i izcr^al i i i i zcHnde iki 

l.ii leskilal karsi i iKini i i bii tce t a s a n i I ' l a rmdan k;1/j;, y a p i l m a s i a l l iiil iyac lar imiza , <lalia uy-

Icmin i tab i i b u l u n m u s o l d u g u n d a n (> nci m a d - o i m „ ! a c a k h r . I ' . i inlai 'dan bicisi Hklremidiii 

do l a y y e d i l m i s l i r . lYIenyct m a d d c s i n c i r e l i n e e : A<>'onye, H a l y e n i n Y e n i p a z a r , ( io i icnin ( > -

Dah i l i yc vekalc l i 1 il:>t> bi i lces ine bu Icskilal. kn- u a h i y c l e n n d c n i ba r c l Ai jonye kazas i ola-

icin 14 \\>'2 lii-alik bir lahs isa l i lavc cd i ld ig i rak Ualikesii- v i l a y c l i n c m c r b u l k a l m a l i . I)i-

t^ibi d i £ e r vckaic! b i i l ce l e r inde y a p i l a c a k la- £ei-i dc l> i^anm (.'an, Hayi-amicin (loleiik vc 

s a i a d ' a l m da bu ih i iyac i k a r s d a m a s i ni i imkiin ( ' a u a k k a l e n i n Kiraz l i n a h i y e l e r i n d e n mii rek-

^•('iriilmiis o l d u ^ i i i u l a n k a i u i n u n t ies tvdi ld i^ i la- kcb ( 'mi kazasi o l a rak ( J a n a k k a l e v i l a y c l i n c 

r ih l en i n u i o b c r o imasi muva f ik b i d u n i m i s vc n i c rbu t b u l i i n d u r u l m a l r d i r 

7 nci n i a d d e b u n a ixi'nv. ladi l o l u n m u s l u r . ti. Adit I,-an. A. II. Aycvdcm 

lie is Kris V. I\I. M. 

l i i i rdui- I s p a r l a T r a b z o n 

!/. Strtf (f.loin Miil,-( m in ('itstil Sirn Ihnj 

\\ a l ib 

I s l a i ib id (j) i ' i im ( /on in i 

/''. Oi/mrv .)/. Cuihln-ii K. Sahri Aht/ol 

(d i i i i i i sanc Kii-klai-eli Mus. 

I). Sdl.tiri/n S. 0,1 ill. S. (Jilof/hi 

Alus O i'd 11 S i v a s 

S. Ahiiiuiii II. Ytihimii 11. Ilasuru 
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HtfKtJMETlN TRKLtFl 

Yeniden 9 kaza te$kiline ve Dahiliye vekaleti 
kadrosuiia bazi memuriyetler ilavesine dair ka

nun layihasi 

MADDE 1 —tsimleri bu kanuna bagli bir 
numarali cetvelde yazili 9 kaza te§kil olunmus-
tur. Bu kazalarm smirlari tcra Vekilleri Heye-
tince tesbit olunur. 

MADDE 2 — 1426 sayili vilayetler idaresi 
kanununun 58 nci maddesi mucibince yeniden 
bir vilayette idare heyeti kurulmus. be§ vilayette 
vali muavinligi ve 25 maiyet memurlugu ihdas 
olunmu§tur. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddeler mu
cibince yapilacak teskilatm ve vilayetler ida
resi kanununun verdigi salahiyete binaen Hu-
kumetge te§kil edilecek 3 nahiye memurlarmm 
derece aded ve maaslan bu kanuna bagli 2 nu
marali cetvelde g6sterilmi§tir. Bu cetveldeki 
kadrolar aid olduklan vekaletlerin kadrolarma 
eklenmigtir. 

MADDE 4 — Birinci maddede yazili te§kila-
tm bu kanuna bagli 3 numarali cetvelde goste-
rilen iicretli miistahdemleri 1936 mali yili umu-
mi muvazene kanununun beginci maddesine 
bagli (D) cetvelinde aid oldugu vekalet kadro
larma eklenmistir. 

MADDE 5 — 1452 numarali kanunun ikinci 
maddesine merbut iki numarali cetvelde Da-
hiliye vekaleti vilayet memurlarmdan besinci 
dereceden on alti aded besinci smif valinin de-
recesi dordiincii derecjeye cikanlmi§tir. 

MADDE 6 — Bu tegkilatm istilzam ettigi 
maa§ ve iicret ve masraflar alakadar daire but-
gelerinin maa§ iicret ve masraf tertipleri tasar-
ruflarmdan karsilanir. 

MADDE 7 — Bu kanun 
1936 tarihinden muteberdir. 

bir kanunuevvel 

D AH i IA YE E NCtlMEN L"N.I N DECfiST J lit SI 

Yeniden dokuz kaza ie§kiline ve Dahiliyc ve
kaleti kadromna bazi memuriyetler ilavesine 

dair kanun layihasi 

MADDE 1 — Isimleri bu kanuna bagh 1 
numarali cetvelde yazili dokuz kaza teskil olun-
mus.tur. 

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — 

MADDE 4 — 

MADDE 5 

MADDE 6 

MADDE 7 — 

(S. Sayn [Si : 22C) 
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BttTQE ENCtlMENlNlN DE&ISWlilSt 

Yeniden dokuz koza te§kiline ve k&drolarda 
lazi degisiklik yapilmasma dair kamin layi-

hast 

MADDE 1 — Dahiliye enciimeninin birinci 
maddesi aynen kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmistir. 

MADDE 4 — 1452 numarali kanuna bagli 
2 numarali cetvelin Dahiliye vekaleti kismm-
dan be§inci smif valiler kaldirilmi§ ve dbr-
diincii smif valilerin sayisi otuz ikiye cikaril 
mi^trr. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna bagli 
3 numarali cetvelde gosterilen iicretji mtistah-
demler 1936 mali yili umumi muva^ene kanu-
nunun 4 ncii maddesine bagli (D) cetvelinde 
aid oldugu vekalet kadrolarma ekle$mistir. 

MADDE 5 — Bu kanun 
mutebsrdir. 

nesri tarihinden 
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MADDE 8 — Bu kanun hukiimlerini icraya 

Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
12-V-1936 

Bag V. 
1. inonii 
Da. V. 

*S\ Kay a 
Mf. V. 

S. Ankan 
S. 1. M. V. 

Dr. 11. Say dam, 

Ad. V. 
S. tiara^oglu 
Ha. V. V. 

S. Saraqoglu 
Na. V. 

A. (letinkaya 
G. I. V. 

7?<um- Tarhan 

M. M. V. 
A'. Ozalp 
Ma. V. 

Z'1. Agrah 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

3/. Erlcmen 

MADDE 8 — Hukumetin teklifi ayaen. 
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M A B D B 6 — Bu kanunun hukiimlerini ic-
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

[1] WUMARALI OETVEL 
Vilayeti Kaza ismi 

recc 

9 
19 
14 
16 
L4 

14 
16 

5 
6 

12 
8 

14 
19 

Ankara 
Antalya 
Balikesir 
Burdur 
Istanbul 
Kastamonu 
Kocaeli 
Qanakkale 
Ordu 

Cankaya 
Gtindogmus,. 
Manyas 
Yesjftova 
Eyiip 
Kargi 
Golciik 
Yenice 
Golkoy 

[2] NUMARALI CETVEL 

Meanuriyetin nevi 

Maliye vekdleti 

Malmiidurii 
Veznedar 
\ raridat meiriuru. 

» » mua viiii 
Muhasebe katibi 

A 

Tapu ve kadastro am am mudurlilgu 

Tapu merauru 
Tapu sicil katibi 

Dahiliye vekdlet 

Birinci Himf vali miiaviiri 
t d a r e heyeti azani 
Maiyet memuru 
K a y m a k a m 
K a z a t a h r i r a t kat ib i 

» » refiki 
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led 

9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 

5 
H 

25 
9 
9 
9 

Maa§ 

40 
10 
20 
16 
20 

20 
to 

rtO 
70 
25 
45 
20 
10 



Derece Memuriyetin nevi Adrtl' ..Maaa 

16 Kaza niifus meraum 9 \6 
19 » » katibi 9 10 
12 Birinci smif nahiye miidiirii 3 25 

Sihhat ve igtimai muavenet vekdleti 

9 Hiikumet tabibi 9 40 
17 Kuc.uk sihhat mernuru 18 14 

Adliye vekdleti 

8 Reis, hakim, aza, sulh liakimi, miiddei-
umumi ve muavinleri, icra reis ve mu-
avinleri, miistantiklar ve hakim mua-i' 
vinleri ve temyiz raportorleri —- 8 45 

14 Baskatib ve muavinleri ve miiddei-
minimi ve miistaiitik ve zabit katib ve 
icra katipleri 

15 » » » 
19 Miibasir 
14 Icra memur ve muavinleri 
15 » » 

[3] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nevi 

Maliye vekdleti 

Yaya tahsildar 
Kaza odaeilari 

• 8 

8 
8 

•"•'- 5 

5 

Aded 

9 
9 

20 
17,5 
10 
20 
17,5 

ttcret 

50 
20 

Dahiliye vekdleti 

Kaza odaeilari 9 20 

Sihhat ve igtimai m/uavenet vekdleti 

Odaci 9 15 
Muayene ve tedavi evleri hademesi 9 . 17,5 

Adliye vekdleti 

Siivari muba^iri 8 40 
Odaei 8 20 
Gardiyah . i • 8 30 

» 8 20 
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S.Sayisi:217 
Turkiye ile Felemenk arasinda im^a edilen ticaret ve kli-
ring mukavelelerinin tasdiki hakkmda kanun layihasi ve 

Hariciye ve iktisad enctimenleri mazbatalan (I/472) 

T. a. 
Ba§vekdlet 

Kararlar mudurlugu 
Sayi : 6/2967 

23 - X - .1934 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Turkiye ile Felemenk arasinda 23 - IX -1934 te Ankarada irnza edilip muvakkaen meriyete 
konulmasi tekarriir cden ticaret ve kliring mukavelelerinin tasdikiiia dair Hariciye vekilligince 
hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetinve 11 - X -1934 te Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun 
layihasi esbabi mucibesile birlikte takdim olunmustur. 

Basvekil 
/. Inonii 

Tiirk - Felemenk ticaret ve kliring mukaveleleri esbabi mncibesi 

Memleketimizle ecnebi Devletler arasinda yapilnns ticaret mukaveleleri mevcud ise de bunla-
rm 1930 tarihinde baslayan iktisadi buhran devresine takaddiim eden zamana aid olmasindan ba-
zi hiikiimleri simdiki ih.tiyac.lara tamamile tekabiil. edememcsinden dolayi ecnebi Devlctlerle ik
tisadi buhran neticesi olarak tahaddiis eden yen! vaziyetlere intibak edecek sekillerde bu zor der-
rin degisiei safhalarmm iltizam ettigi muvakkat tarzlarda uzlasmak c,areleri taharri ve temin 
edilmektedir. 

Bu ciimleden olarak memleketimizle Holanda Kiralligi Hiikumeti arasinda ticari ve iktisadi 
miinasebetleri yeni ihtiyac. ve sartlara gore tanzim gayesile 23 eyliil 1934 tarihinde 6 ay miid-
detli ve ihbar edilmedigi takdirde daha ziyade uzamak sartile yapilan ticaret ve kliriug muka-
veleuamelerini Hiikumet, Biiyiik Millet Meclisiiiin yiiksck huzuruna arzeder. Holandalilar bu 
uzlasmalari kendi mevzuati kanuniyelerine gore bir taraftan ahdi miadinda derhal tatbik et-
mekle beraber isbu vesikalarin tesrii meclislerindcn geeirilmesine liizum gosterdiklerinden nasi 
tarafrmizdan dahi ayni tarzda muamele ifasi zarureti basil olmustur. 

Yukanda arzolundugu vecjiile isbu mukavelelerde biri ticari miibadelelerin tanzimine, digeri 
ise bunlardan miitevellid nakti matlubatin bankalarea mevkuf tutularak hesaplarda teadiil vuku 
buldukca tediyatm tasfiyesine miiteallik bulunmaktadir. 

Kliring nammi alan bu ikinci anlasmada ITolaudahlarla ticaretimiz otedenberi lehimize bir 
fazlalik gosterdigi cihetlo bundan feragat etmeinek iizere yukartda bahse mevzu muvazene esa-
smda lehimize yiizde oluz bir fark temin kilmmistrr; yani bizim ithalatimiz 100, onlarin it-
halati 70 nisbetinde olmak iizere bir esas tekarriir ettirilmistir. Bu, yiizde otuz fark, Tiirkiye Hii-
kumetinin, diledigi gibi tasaruf ediljnek iizere cmrine amade kalacaktir. 

Ticari mukaveieye gelince : Holandalilarda dahi kontenjan usulii meri olduguna nazaran bizim 
kendilerine ve kendilerinin bize ithal edecekleri esya karsilikli menfaatlere uygun fedakarhklarla 
listelere geejrilmistir. Bu listeler, yine karsilikli olarak bir taraftan tahditsiz, diger taraftan mu-
ayyen miktarlarda tahdid altmda geeirilecek maddeleri ihtiva etmektedir. 

Memleketimizin Holandalilarla ticari mimasebetlerini kuwetlendirecek olan bu mukaveleleri n. 
kabul ve tasdikim Yiiksek Biiyiik Millet Meclisi n dun Hukumet istirham eder. 

http://ih.tiyac.lara
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Hariciye encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Hariciye encumeni 

Karar No. 25 
Esas No. 1/472 

BO - ITT - 1936 

Yiiksek Reislige 

Tiirkiye ile Felemenk arasmda 23 - IX - 1934 
tarihinde Ankarada imza edilen ticaret ve 
Miring mukavelesinin tasdikma dair Hariciye 
vekilligince hazirlanrp Icra Vekilleri Heyeti-
nin 11 - X - 1934 tarihli kararile Yiiksek Mec
lise sunulan kanun layihasi, evvelce eneumeni-
mizee goriildiikten sonra intihab devrcsinin 
degismesi iizerine dahili nizamname mucibince 
hukiimsuz kalmis ve yeniden miizakeresi hak-
kinda HukumetQe vuku bulan talep iizerine, 
mukaveleye merbut listelerde ve teati olunan 
bir mektuptaki yanlisligin diizeltilmesi temen-
nisine dair Basvekaletten gelen 12 tesrinisani 
1934 tarih ve 6/3113 sayili ikinci bir tczkere ilo. 
birlikte, tekrar enciimenimize havale edilmis 
olmakla tetkik ve miizakere olundu, 

Bu hususta Hariciye vekaleti katibi umu-
misi tarafindan verilen izahat dinlenmis ve 
layiha enciirnenimizce tasvip edilmistir, Mu-
kavelename iktisadi hiikiimleri ihtiva etmesi iti-
barile merbutlan iizerinde yapilmasi istenilen 
tashihlerin iktisad encumeni nee miizakeresi 
srrasinda nazan dikkate almmasi temennisilc La
yiha Yiiksek Reislige sunulur. 

Ilarie.iye E. Jleisi 
Trabzon 
U. Saka 

Katib 
Kastamorm 
#. tlden 
Antalya. 

P. C, funcfl 

M. M. N. 
Kastamonn 
S. tlden 

Kars 
M. Akyiiz 

Bolu 
C Cam!) el 

Izmir 
Haiti 

Iktisad enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
tkhsad enciimeni 

Karar No. 31 
Esas No. 1/472 

Yiiksek Reislige 

27 - V -1936 

Tiirkiye ile Felemenk arasmda 23 - IX -1934 
tarihinde Ankarada imza edilerek muvakkaten 
meriyete konulan ticaret ve kliring mukaveleleri-
nin tasdikine dair Basvekaletten Biiyiik Meclise 
takdim olunan kanun layihasi ve merbutu muka-
velelerle mucib sebepler mazbatasi ve buna zeyil 
olarak layiha merbutlari arasmdaki ticaret mu-
kavelenamesine bagli listelerle bir mektuptaki 
yanlisligin diizeltilmesi iejn Hollanda sefaretine 
yazilan mektub ile teati olunan nota suretleriniii 
gonderildigine dair Basvekaletin 12 tesrinisani 
1934 tarihli tezkeresi 30 - I I I -1936 tarihli Ha
riciye encumeni mazbatasile birlikte enciimenimi
ze tevdi edilmekle Hariciye vekaleti umnmi ka
tibi hazir oldugu halde tetkik ve miizakere 

olundu: 
Tiirkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kiralligi 

arasmda imzalanan ve Hukumetc/e muvakkaten 
'meriyete konulan ticaret ve kliring anlasmalari 
vaktinde Biiyiik Meclise arzedilmekle bareber in
tihab devresinin yenilenmesi iizerine tekrar mii-
zakresi icin zaruri bir teahhur oldugu ve Hari
ciye vekaletinden aim an malumata nazaran da 
anlasmalarm alti aylik miiddetlerle meriyetleri 
devam edegeldigi anlasilmis ve yiizde otuz farkli 
kliring esasmi ihtiva eden ve karsilikli olarak 
tahditsiz ve tahditli listelerle ticaret munasebet-
leriui tanzim eyleyen anlasmalar mahiyetleri iti-
barile menfaatlerimize uygun ve iki taraf miina-
sebetlerini kuvvetlendirmege hadim goriilmiis ol-
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makla layihanm kabulii tasvib edilmistir. Bas-
vekaletin 12 tesrinisani 1934 tarihli tezkerosile 
yapildigi bildirilen ve miizakere sirasinda nazari 
itibare almmasi istenilen tashihler eski giimriik 
tarife numaralanna miiteallik olup Hollanda ta-
rafmdan metin muhafaza edilerek tasliih proto-
koluniin de merbutlar arasina ilavesi suretile 
anlasmalarin tasdike tabi tutuldugu ogrenildigi 
cihetle encumenimiz de kanun layihasina bu mak-
sada gore tashih mektubuna aid bir fikra ilave-
sirii tercih etmis v,e anlasmalarin muvakkaten 
mieriyete konuldugunun dahi birinci maddode 
zikri liizumlu gorulmustiir. Bu suretle hazirla-
nan kanun layihasi Biiyiik Meclisin tasvibine ar-

zedilmek iizere Yuksek Reislige sunulur. 
Tktisad E. Reisi Bu M. M. Katib 

Tekirdag Nigde Nigde 
$. Kesebir Dr. R. F. Talay Dr. R. Ferid Talay 

Aza 
Maras 

Kemal Kusun 
Aza 

Giimusane 
Edib Servet Tor 

Aza 
Zonguldak 

Ragib 
Aza 

Giresun 
Muzaffer Kihg 

Aza 
Ankara 

E. Demirel 
Aza 

Samsun 
Ali Tunah 

Aza 
Aydin 

N. Topcoglu 
Aza 

Izmir 
Hamdi Aksoy 

Aza 
Ankara 
A. Ulus 

Aza 
Gazi Anteb 
R. Giires 

Aza 
Eskisehir 
E. Sazak 

Aza 
Zonguldak 

H. Karabacak 

HtlKtMETtN TEKLlFl 

Tilrkiye ile Felemenk arasinda akit ve 
imza edilen ticaret ve Miring mukavele-
lerinin kabul ve tasdikma miltedair ka

nun layihasi 

MADDE 1 — Tiirkiye ile Felemenk arasin
da 23 - IX - 1934 tarihinde Ankarada imza edi
len ticaret ve kliring mukaveleleri ve merbutu 
kabul ve tasdik kilmmistir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Icra Ve-
killeri Heyeti memurdur. 

Bs. V. Ad. V. 
tsmet §> Saracoglu 

Ha. V. Mai. V. 
Dr. T. Ru§tii Fuad 

Ik. V. S. 1. M. V. 
M. CeUl Dr. Refik 

1 1 - X -

M. M. V. 
Zekdi 
M l V. 

Abidin 
G. I. V. 

Mi Rana 

1936 

Da. V. 
$. Kaya 

Na. V. 
Ali 

Zr. V. 
Muhlis 

IRTISAD ENCtlMENtNtN DEOt§TtRl§t 

Tilrkiye Cilmhuriyeti ile Hollanda Ki-
ralligi arasinda imzalanan ticaret ve Mi
ring anlasmalarile merbutlar mm tasdi

kma dair kanun layihasi 

MADDE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Hol
landa Krralligi arasmda 23 eylul 1934 tarihinde 
Ankarada imzalanarak meriyete konulan tica
ret ve kliring anlasmalarile merbutlari ve 7 bi
rinci tesrin 1934 tarihli tashih mektuplari ka
bul ve tasdik edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini icra-
ya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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T U R K i Y K - I^HWOMHNK KILiALFVlfi! A.KANI.NDA T l r A l l N T i\I (!K AVELISNAM USl 

Tiirkiye ( ' i imhuriyeti Reisi .Flazretleri ve Hasmetlii .Felenienk Ivirahresi Ilazretleri , Felemciik 

Knal l rg i ile Tiirkiye arasmdaki dostluk revabilrnr teyid etniek arzusile nriilchassis o lduklar indan 

vc iki memleket a./asmdaki rniinasebati ticariyeyi .teyid clinch istcdikLerinden bir t icaret nuika-

velcnamesi aktine ka ra r veriuislcr vc bu luisusta miilekabilen nrurahhaslari olarak ; 

Tiirkiye Eeisieiimhuru l lazre t ler i ; 

lUiytik c!ci, Hariciye vekaleti Katibi uniumisi Numaii Ril'at lieycfeudiyi, 

i lasmetlu hVlemenk Ktraliecsi J lazre t lcr i ; 

Baron de Harinxma. Thoc Slootcn ' i 

tayin eylemjslerdir. 

Alusaruiiileybima usiiliine muval'ik vc muteber g'orulen salahiyetiiamelerini teati ettikteii soiira 

asagulaki maddeleri karar las t i rmislardrr : 

Madde -•••• J 

Mem;ei FeJemeidc arazisi ohm vc merbut (A) listesindc zikroluium cmtia Tiirkiyeye serbest-

(jc it lull olu iifu/'j k !<*i i'<! 13-. 

Mensei l<Ylemeuk Deniz asm'i arazisi olan me rim I (B) listesindc zikroluium eiutia Tiirkiyeye 

serbestc.e it ha I olunaenklardir, 

Mensei lA'lemcnk ve hVlemcnk Denizasrri arazisi ohm vc (U) listesindc zikrolunan emtiaiun itha-

Ji her maddeye muhassas miktar lara hasredilecektir. (A) , ( B ; vc (C) listelerinde muhar re r oJ-

mayan crutia Tiirkiyeye liini ithallerinde isbu mukavelenamcnin dcvaim mtiddetinee meri olan uiiliun 

konteujanteman rejiminden istil'adeye dcvam cdcccklcrdir. 

Maclde — 2 

Mensei Felemeuk ai'azisi veya Felenienk JJeuizasjn arazisi ohm cmtia Tiirkiye arazudne salahi-

ye t ta r her hangi giimriik daiiesindcn ithal olunabileeektir. 

Madde — 8 

Mensei Tiirkiye arazisi olup (!)) listesiiidc zikrcdilcn cmtia, Feleineii^e scrbestee ithal olunabi-

leccktir. (V) listesindc zikrcdilcn Tiirk arazisi emt i a smm ithali, muhassas olan miktar lara hasredi-

Jeeektir. 

(I)) ve (10) listelerinde zikroluiimayan cmtia, HYl erudi te iiini i thallcrinde isbu mukavelena-

menin devami muddelinre meri ohm umtim konteujanteman rejiminden islifneli^ye dcvam edecektir. 

Madde 4 

I, 2, 3 wci't maddelerde zikrcdilcn nuihtelit' listeler, isbu mukavelenamenin <levami muddetmee 

ijiutletika.n yeniden ielkik otunabileccktir. 

Madde — 5 

Isbu lmikavelenanic tasdik edilceek vc tasdiknameler mitnikiiii iiiertebe suratle Aiikarada, tcati 

edi leccktir. 

Mukavelenamcniii miiddeti 23 - IX 1!)34 tar ihindcu itibareii alti aydir . 

Mukavele, cari oldugu dev renin inkizasmdau (it) yi'm (ivvel ibbar ediime<]ig'i takdirdc zimiieu 

ayni miiddct 'ufm temdi<l edileccktir. 

Aftcak isbu mulcaveleiuime, makablinc siimul kaydile U'> haziran '!!)!54 larihindcn i t ibarcn, no 
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talar teatisi suretile ve t)ir klirmg mukaveltmame.si immsrnr takiboti muvakkafen inovkii tneriyc 
gireoektir. 

Yukaridaki alikaini lasdik rtinek iizore murah haslar isbu mukavelonaineyi itnza etimslw ve in 
liiu'lorini bHsinislardri', 

Ankarada 2'.$- IX- 11)34 tarihiiuhv iki .uiislia oiarak yapdiuistir. 

lmza ;Nwman lima, : Thoe Slooten 

A - Listesi 
Turk tarifc 

iiiimarusi Eniiianin ismi 

23 a Teksif edilmi§ siit. §ekersiz 
23 b » » » gekerii 
66 a, b, d, e 
72 c 

Satiayide lniistaiiiel sahfiyan 
73 
79 
89 
90 
102 
108 
132 
132 
173 
211 
223 
227 
236 
240 
241 
242 
244 
245 
248 
249 
250 
251 

271 
277 
277 

279 
305 

307 

c 

a 
a 
b 

a, b 

a, c, d 

a 
a, b 

a 

e 
b 

Sirim 
Y'iin iplik 
Nakliye ^irkdieri [fin at luliudan inoiisucat 
Buret ve sjap iplikleri 

Dextrin 

Ziraat vekaletinin musaadesi aliudiktan sonrn 

Tekmil posdsyou (Anason miistesiia) 

Tahuz Bgom arabik 
A Umumf konti'irjan KsteNiud*1 mulian-er pozisyou 
taksimalmm ka ffosi. 
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(*) 

Turk tarife, 
numarasi 

324 
325 
327 
328 
330 
334 
341 
342 
361 

366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
375 
380 
383 
409 
412 
415 
417 
440 
441 
444 
445 
449 
451 
453 
477 
481 
488 
*9U 

494 
505 
517 
519 
520 
521 
523 
523 

523 
524 

a 

b 

c, d 

b 

b 

a 

a, b 

a 
c 

a i, a 2, 

a 1,2 

b l 

b 2 
a,b 

Ijintiaiini isnn 

Selefon kagidi ve xelel'on kagiduulan niainul esya, 

Tiearet ve sanayi osyasmi markalaiuak iein rikarlm 
Lisuli ile imai olumnu^ i'abrika alamel i .i'arikasi 

Ag imaline mahsus iplik ve sicimler. 
tp ve halat 

Manila ve sizal 

Deuiz mahsulatmm saydi iein her nevi aglar. 

Asfalt bitumen 

Alehtlak makine aksami, ecisaei vazolari, porn at vazo 
lari, kiivet ve tababette kullanilan tnukeme. 

b 1 

Tibbi mustahzerata aid yazili yazisiz boyali boyasiz 
kapsiiller . 
Teneke 
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Turk tarife 
numarasi 

526 
527 
529 
530 
531 

533 
538 
539 
550 
552 
553 

557 
558 
558 
559 

562 
565 
570 
574 
575 
577 
598 
607 

616 
618 
619 
623 
632 
634 
648 
649 
650 
651 

653 
666 
669 
679 
681 
682 
687 
68-S 
695 
695 

c 

b ,c 

b 

c 
d, v, h 

a, b, c. 

a 
a, b, d 
e,l 
a, 1, 2 b 1, 
2 a 3 

a, b 
d 
b 

b 

g 

a, c, d, e 

b 

a, b 

;i 

a, b 
b 
a, b, 1, o, e 

a 
b 
d 

Emtianm ismi 

Demir halat 

Tra§ raakinesi ve bicjaklari 

Tarifenin basjka pozisyonlarrada zikredilmeyen rlemir 
den sair ince egya 

Bakrrdan srrrmeihk e^yasi 

(Kohne mamulat hariej 

Alati musikiye aksami: Amplifikatorler, pick-ups, 
ve bunlarin yedek aksami. 
Sinematograf ve projeksiyon cihazlan 

Dezenfeksiyon atetleri 

Ziraat vekaletinin muvafakati almdiktan sonra 

,1 
Deniz mahsulTiti saydi i<;in her nevi merakip ve vasait 
Yalniz demirden olanlar 
Benzin 
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Tiirk tarife 
nnmarasi 

700 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
709 
710 
711 
711 
718 
727 
728 
747 
749 
754 
754 
754 
754 
754 
762 
769 
773 
777 
782 
805 
812 
815 
821. 
836 
841 
853 
861 

a 

h 
b 
f 
<l 

a, b, c 
b 
(1 
k 
I 
m 

0 

b, c, d, e,: 
b 

c. 

Emtianm istrii 

Mavi ve ombra 

Agag a§isT macumi 

Kiree. kaymagr 

Acit kinik 
Aeit kloridrik (Miiryaiik siilfiirik) 
Fenol 

Laktoz (Slit §ekeri) 
Oliserin 
Eter siilfiirik 

f 
(laz hidrofil 

ffasiyp : (e) harfi Tiirk jjfiimruk farifesinin (h) harfine ve (f) har 
fi mozkur tarifenin (v) harfine fevafuk odor. 

(A) lisf.esi.ndti yazih pozisyonlar 1 haziran 1020 larili vo 1400 nu 
in a rail Tiirk kanunu vo bazi tadilati ihtiva ode n 31 .mavis 1033 tarih 
ro 2255 nuniarali kanunla tosbit edilou noiuanklati'tro uyt>'imdui.\ 

(*) ihlar : Yukanda yazdr 481 e, 034, 651, (552 ve 666 pozisynnla. 
ra giron maddelerden, memleketin sanayilesmesine liadim olan emtia 
ve makinoler aneak Tiirkiye tklisad rokalethiin miisaadesile ithaJ 
edflebilir. Ayni pozisyoulara, tfire.ii 1'akfit memleketin sanayilesmesi-
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ne hadim olmayan niaddeler tesbit edilerek ((J) listesine itlial edile-
cektir. Hollanda El^iliginin talebi ve Iktisad vekaletinin miisaadesile 
tanzim ve peyderpey tevsi edileeek olan bu liste nmhteviyatmi teskil 
eden maddelerin ithali tahdid edilmeyecektir. 

Turk tarife 
numarasi 

Ex 634 
Ex 65.1 
Ex 652 

G - Listesi 

Emtianm ismi 

Hoparlor ve bunlann yedek aksami 
Out - Board motorleri 
Elektromotor, dinamo, rodresor, transformator, eleklrik 
komiitatorii, rezistans, bobin magneto, buji, distributor, 
vantilator, aspirator ve bunlann yedek aksami 

Tiirk tarife 
numarasi 

72 
73 
211 
223 

236 
238 
239 
240 
241 
242 
244 
245 
247 
248 
249 
250 
251 
271 
321 
440 
441 
577 
578 
579 
812 

c 
c 
a, b 
c 

a 
a 
a, b 
a, b 

b 1 ve 2 

b, d, o 

a, b 
b, c 

B - Listesi 

tic. aylik miktarlar (Kilo olarak) 

Susam daueleri. (Zir?m1 vekaktinin miixaadesi uliudtk-
tan sonra) 

Tarem ve karanfil 

Tekmil pozisyon (Anason haricj 

Galanga 

«A»umumi kontenjan listesindeki hiikumler dairesinde 

«A»umumi kontenjan listesindeki hiikumler dairesinde 
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C - Listesi 

Titrk tarife 
numarasi Enit.ianrn isnii 

107 
324 
377 
378 
379 
380 
414 
541 
541 
541 
213 
694 
329 
447 

b 
c 
b, o, 
c, d, 
<%d, 
a 
a 
a 
b 
c 
1) 
b 

a 

d, 
e, 
e, 

e,f 
f 
C 

900 
352.500 
27.000 
9.000 

45.000 
63.000 
1.000 
4.500 
1.800 
1.800 

100.000 
2.000.000 

500 
3.000 

D - LISTESI 

1 — Kemik vo boynuzlar (Tabii, toz halinde, dokiintii) 
2 — Yiin ve keei kill (Ham ve kirli) 
3 — Griisa, barsak, kiri§. 
4 — t§lenmemi$ kuru deriler. 
5 — Kiirklii deriler. 
6 — Tuzhi deriler. 
7 — Ku§ yemi. 
8 — Susam daneleri. 
9 — Qavdar, misir, dan. 

10 — Kara arpa, yulaf,, aygir otu, bur^ak vo zikredilmeyen emsali. 
11 — Nohut, fasulye, bezelye, bakla, Tnereimek, ve emsali. 
12 — Kepek vo degirmen dokuntiilcri (Hayvanata mahsus piruie. urm harig). 
13 — Knru iiziim. 
14 — Kuru incir. 
15 — Yukarrdfi zikredilmeyen kuru meyvalarm kaffesi. 
16 — Findik, kabuklu veya kabuksuz. 
17 — Badem. 
18 — Ceviz, kabuklu veya kabuksuz. 
19 — Portakal ve mandalina. 
20 — Zeytin. 
21 — Zeytinyagi. 
22 — Keten, hasha§, ayabakan QiQegi, kapok toliunilari vc zikredilmeyen euisa 
23 — Qujek soganlan. 
24 — Tutiin, kiydmis toz halinde. 
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21) — Tiitun, yaprak halinde, 
26 — Sigara. 
27 — Palamut ve hulasalari, kara ve sari halile. 
28 — Kuru hulasalar kebrako, kathindi, kestane, limoba, ihlamur ve emsali. 
29 — Afyon, 
30 — Orman mahsulati Ceviz, karaagag, ihlamur, limon, zeytin ve bunlarin testerelenmis veya 

kesilmis aksami. 
31 — Kitre, gomgut, gom galbanom, kardes kam,gom lastik. 
32 — Boyacilik maddeleri. 
33 — Alelitlak maden cevherleri. 
34 — Giilyagi. 
35 — §eker ve sekerleme, lokum ve emsali. 
36 — Her nevi maden, tas ve toprak. 
37 — Bukulmemis pamuk ve dokuntiileri, vatka ve sargilar. 

E - Listesi 

1 — Tiftik (bam ve khii) J. ton alti ayda, 
2 — Imbik ve fabrikalarda basil olan kiispe, posa ve tortular ve nebatat dokiintuleri. 42 1/i ton 

6 ayda, 
3 — §ark halilari 42 x/z ton 6 ayda. 

Ankara, 23 eylul 1934 
Vekil Beyefendi, 

Felemenk Hiikumeti Kiraliyesinin hususali atiye hakkinda mutabik oldugu zati alilermin na-
zari ittilaina vazetmekle serefyabim 

1 - Bu giinkii tarihli Tiirk - Felemenk ticarct muahedenamesiniti (E) listesinde gosterileti 
konteiijanm asagidaki liudud dairesinde yiikseitilmesi: 

a) §ark halilari i<jin 42,5 tondan 00 tuna, 
b) Inbik ve fabrikalarda muainele gorniiis to tin kiispr \'v nebaiat posasi icun 42,5 londa.ii 80 

lona, 
2 - Ithali serbest Tiirk niustahsaiatmi ihliva eden (D) listesine arpa, sekereilik, meyati 

kokii ve meyan kokii tozu ve balinm ilave edilmesi; 
3 - Ithali serbest Felemenk denizasm arazisi lnttstaksalatmi ihtiva eden (B) listesinden 211 

B, 238 a I, 239 A. B . , 240 A. B . , 241, 242, 247, 248, 250, 441, ve 579 A. B. pozisyonlarimn tayyr, 
4 - Ithali serbest Holanda arazisi mustalisalatmi ihtiva eden (A) listesinden B. 208 pozisy.,-

nundaki kafeini alinnus kahvenin tayyi; 
Sjtarasi mukarrerdir ki, yukaridaki tavizat mukabilinde Tiirkiye Hiikumeti Ciimhuriyesi, bu 

giiukii tarihli Tiirkiye - Felemenk tiearet mukavelenamesi mueibince ithali serbest Holanda miis-
tahsalatini ihtiva eden «A» liatesitii isbu mek+uba bagli A. 1 listesile itmam etinek hususiuula 
mutabik kalacaktir. 

Surasi mukaiToidir ki, i^bu iiiiaVT bu giinkii tarihli tiearet mukavelenamesi ile ayni miiddetli 
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olup bunun gibi makabline jjrimmlu olacaktir, 

Yiiksek saygilarimin kabuliinii rica ederim Vekil Beyefendi . 
S. K Tevfik Eii§tu Bey 

Tiirkiye (Uimhuriyeti tiariciye vekili 

Ankara, 23 eylul 1934 
Maslahatguzar Beyefendi, 

Felemenk Hiikiimeti Kraliyesinin asagidaki hususat hakkrnda mutabik buiunduguna dair 
olan bu giinkii tarilili mektubunuzu aldigimi beyan etmekle serefyabim. 

«1 - Bu giinkii tarihli Tiir - Felemenk ticaret muahedenamesinin (E) listesinde gosterilen 
kontenjanm asagidaki hudut dairesinde yiikselt ilmesi: 

a) §>ark halilan igin 42,5 tondan 60 tona, 
b) Jtnbik ve fabrikalarda kalan tortu, kiispe ve nebatat posasr ieJu 42,5 tondan 80 tona, 
2 - Ithali serbest Tiirk mustahsalatmi ibtiva eden (J)) Jistesine, arpa, ijekereilik, meyaukbkti 

ve meyankokii tozu ve balimn ilave edilmesi. 

3 - Ithali serbest deniz asari Hollanda arazisi miistahsalatim ihtiva eden (B) listesindeu 21L B, 
238 a 1 239 A. B 240 A. B., 241, 242, 247, 248, 250, 441 ve 579 A. B pozisyonlartnm tayyr. 

4 - Ithali serbest Hollanda arazisi miistahsalatmi ihtiva eden (A) listesindeu 208 B pozisyo-
nundaki kafeiui alliums kahvenin tayyi.» 

Tiirkiye Uiimhuriyeti Hukiinieti namrua isbu tebligatnirzi kaydeder ve bu taviziniz niukabU 
linde Hiikumetimin Tiirkiyeye ithali serbest Hollanda miistahsalatmi ihtiva eden «A» listesini 
isbu mektuba bagii «A l» listesile itmani etmek hususunda mutabik kaldigini Zati alilei'ine bildtr-
mekle serefyabim. 

^urasi mukarrerdir ki, i§bu itilaf, bu giinkii larihli Ilea ret mukavelesi ile ayni miiddetii olup 
bunun gibi makabline sumulu olacaktir. 

Yi iksek s a y g i l a r i m i n kabu l i i n i i r ica eder im "Maslahaigi izar iJeyefeudi . 

iVI. le I'.anui de H a r i n x m a Time Sloolen 

Felemenk Mas iaha ig t i zar i 

Sehir 

Tiirk ta r if e 

nuinar 

23 c 

24 b 

103 

159 d 

212 

230 

238 a 

239 a , b 

asi 

A 1 - liistetii 

Kml.ianui ismi 

Toz veya parya halinde sekerli ^eke 

Hollanda peyniri 

Fa t a t e s unu 

TarQin ve kar-anfil 
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T u r k tarife 

numarasi 

247 
281 

353 
356 
363 
452 

487 
494 
50)] 

536 
r.07 

539 
559 
564 
565 
606 
653 
065 
669 
iiX'A 

6S9 
690 

0 

b 

c, d 

]), 2 

a, b 

a, c 
a, 1), c 

<•, 1, 2 

a, b 

c 

c 

b 
a, b, l,e, 

Kmtianiii ismi 

Galanga 

Tras niakina ve bieaklan 

Baku* sxrimeihk esvasi 

Miiteharrik kapakh dubalar ve saire 

Sabih villi.* ve tarak oemileri 

Ankara , 23 evlul 1934 

Maslahatg-uzar Beyefendi , 

B u giinkii tar ihle Tiirkiye ile Hol landa KiraUigr aras inda aktedil inis ohm ticaret niukavelcsi-

nin, niezkur tnukavelenamenin 5 nci iiiaddesinde mevzubahs oldugu vecliile musaddak misl ia larmm 

teal is ine iniizareii, 16 baziran 1934 tai ' ihinden i t ibaren muvakkateu ve makabline de samil olmak 

iizere. mevkii t a tb ika koumasxna Tiirkiye. Oumhuriyet i Hukumeti farai 'uidan muvai'akal. edildigini 

xttilamiza arz ile kesbi seref eylerim. 

Yiiksek sayg i la r imm kabnluni i ricn ederiin, Maslahatgi izar Beyefendi. 

Hollauda Masla Iia I ^ii zarbg11111 

Ankara, 

Ankara , 23 eylfd 1934 
Vekil Beyefendi, 

Bu gunki i ta r ih le Hol landa Kral l ig i ile Tiirkiye aras inda aktedil inis olan Tiearet rnukaveleuame-

sinin, mezkCir mukavelenamenin 5 nci maddesinde mevzubahs oldugu veediile musaddak nushalar i -

11111 teatisine iniizareii, 16 haziran 1934 tar ihiuden i t ibaren muvakka teu ve makabl ine de samil oh 
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mak iizere mevkii tatbika konmasma Hollanda Hiikumeti Kiraliyesi tarafindan muvafakat edildi-
gini ittilamiza arz ile kesbi seref eylerim. ' . : - - -

Yiiksek saygilarimm kabuliinii riea ederim, Vekil Beyefendi. 

Hariciye Veki'li. Beyei'endi Hazretlerine, 
Ankara. 

Maslahatgiizar Beyefendi, Ankara, 23 eylul 1934 

12 kanunuevvel 1933 tarihli ve 15410 nuniarali kararname alikanuna tevfikan 10 haziran 1934 
tarihinden itibaren 23 eylfd. 1934 tariliine kadar Tiirk gumriiklerine gelmis olan Hollanda Kralligi 
niwise. ve mevrilli esyauiu gumruklerden ihraema Tiirkiye (Jiimlruriyeti Hiikiimetinin niutabik 
oldugunu nazari lltilainiza isal ile kesbi seref eylerim. . 

isbu esyanin bedeileri Tiirkiye ve Hollanda Hiikfimetleri arasmda bu giin imza edilmi$ olan 
klirjng niukavelenamesi akkamma tevfikan transferi yapibnak iizere tiirk lirasi olaralc Tiirkiye 
Cuinhuriyeti Merkez bankasina tesviye ohmacaktir. 

Ihtiramati faikamm kabuliinii rica eylerim vekil Beyefeudi llazretleri. 

Hollanda Maslaliatguzarlrgma 
Ankara. 

Ankara, 23 eylul 1931 
Vekil Beyefeudi, 

IVu giiukii farilili berve^hiati mektubunuzU aldigimi bildirmekle kesbi serel" eylerim. 
«12 kanunuevvel 1933 tarihli ve 15410 numarali kararname alikanuna tevfikan 10 iia/arau 1934 

tarihinden itibaren 23 eylul 1934 tariliine kadar Tiirk giimriikleriue gelmis olan Hollanda 
Kralligi mense ve mevritii esyanm gumruklerden ihracina Tiirkiye (Uinihuriyeti Hiikumetinin mu-
fabik oldugunu nazari ittilamiza isal ile kesbi seref eylerim.» 

«Ubu esya.niu bedeileri Tiirkiye ve Hollanda Hiikumetleri arasinda bu giin imza edilmiN olan 
k Li ring mukavelenamesi alikanuna tevfikan transferi yapilmak iizere tiirk lirasi olarak Tiirkiye 
( Tun liuriyeti Merkez bankasina tesviye olunacaktir,» 

Hollanda Hiikumeti Kraliyesiuin yukarida ya/.ili meklub iiiundoriealile niulabakatnun Zati 
alitiize arzina miisaraat eylerim. 

llitiramati faikamm kabuliinii riea eylerim vekil Beyei'endi llazretleri. 

Hariciye vekili Beyefeudi Hazretlerine. 
Ankara 

Ankara, 23 eylul 1931 

Vekil Beyefendi 

Ileride Felemenge itlial edileeek sigaralar kontenjana tabi tutuldugu takdirde, bu giiukii akledi-
len Hollanda - Tiirkiye ticaret itilafma bagli 1) 1'nlesi hiikumleri hilafina olai'ak alti ayhk bit 
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miiddet irin 31/4 lonluk hit* miktarin ithali hakki Tiirkiyeye bahsedilecektir. 

Ihtiramati faikamm kabuliinii rica ederim efendim. 
Harieiye vekili Beyefendi Hazretlerine 

Ankara 

Ankara, 23 eylul 1034 
Maslahatgiizar Beyefendi 

«Ileride Felemenge ithal edilecek sigaralar kontenjana tabi tutuldugu takdirde, bu gun. ak-
tedilen Hollanda - Tiirkiye ticaret itilafina bagli D listesi hiikunileri hilafina olarak alti aylik bir 
miiddet icin 3!/4 tonluk bir miktarm ithali liakkmm Tiirkiyeye bahsedildigini raiibeyyin» bu 
giinkii tarihli mektubunuzu aldigimi bildirmekle kesbi seref eylerim. 

Tiirkiye Ciimhuriyet Hiikumetinin isbu mektup miinderecatina muvafakat ettigini bildirme-
ge miisaraat ederim. 

Ihtiramati faikamin kabuliinii rica ederim efendim. 
Hollanda MaslahatgiizarlTgina 

Ankara 

Ankara, 23 eylul 1934 

Vekil Beyefendi 

Felemenk Hindistanma afyon ithali hususiaida her hangi bir sui tefehhiime meydan birak-
mamak icin Tiirkiye tarafmdan sarki Felemenk Hindistani inhisar idaresi nizamlarma ve garbi 
Felemenk Hindistaninda afyonun ithali lueniuuiyetine mugayir hareket edilmeyeceginin tasrih 
edilmesini Hollanda Hiikiimeti tarafindan arzu edildigini Zati alihu-iue bildirmekle §eref kesbc-
deriiri. 

Ihtiramati faikamin kabuliinii rica ederim efendim. 
Hariciye vekili l.Vyef endive 

Ankara 

Ankara, 23 eylul 1934 
Maslahatgiizar Beyefendi 

Felemenk Hindistanma afyon ithali. hususund'i her hangi bir sui tefehhiimc meydan birakmamak 
icin Tiirkiye tarafindan sarki Felemenk Hindustani inhisar idaresi nizamlarma ve garbi Felemenk 
Hindistaninda afyonun ithali inemnuiyetine mugayir hareket edilmeyeceginin tasrih edihne-
sinin Hollanda Hiikiimeti tarafindan arzu edildiginin ittilaima isal eden bu giinkii tarihli mek-
tubunuzn almakla miibahiyim. 

Tiirkiye Ciimhuriyet Hiikumetinin isbu mel;tup miinderecatina muvafakat ettigini bildirmc-
ge miisaraat ederim. 

Ihtiramati faikamin. kabuliinii rica ederim efendim. 
Hoi 1 a nd a M a si a h a t giiza rligma 

Ankara 
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TORKIYE ILE PELEMENX KLKALLI^I ARASINOA MONAKID 

TAKAS MUKAVELMNA-MEST 

Tiirkiye lie Felemenk Kmilligi arasmda mevcud olan dostluk rabitalarim tarsin ve iki mem-
lcket arasindaki tediyat/m icrasinr tesliil eliuek arzusile miitehassis olan Tiirkiye Reisiciimhurii 
Hazretlerile Felemenk Kiraligesi Ilazretleri bir takas miikaveleiiainesi aktiiie karar vermisler 
ve bu maksatla tarafeyn murahhaslan olarak: 

Tiirkiye Reisiciimhuru Hazretleri: 
Harieiye vekaleti Umumi katibi Biiyiik elei Menemenli Nuiua.n Beyefendiyi, 

Hasmotlu i'Ylemeiik Kiralicesi Hazretleri: 
Felemenk Ma,slahatguzari Bai'on de Hariuxma Thue SlooleuM 

lay in. etmislerdir. 

M'usarunileyhim hu baptaki salahiyetnaiueleriui birbirlerine teblig ederek bimlan usulu ve ka-
idesine lnuval'ik bulmalarile aralarrnda asagidaki hiikumleri kararlastii'imslardir: 

Madde — 1 

Iki menileket arnsmda tieari muamelattan miitevellid matlubatin tesviyesi asagidaki maddeler-
de iminderic, abkam dairesJTi.de Tiirkiyede Tiirkiye Ciinihuriyet nierkez bankasi ve Felemenk KT~ 
ralbgi dabilinde Nederlaudsehe (bearing tnstituut. marifetile ve takas usulile icra, edileeektir. 

Madde - - 2 

Felemenk Rrralligma if ha I edileeek Tiirk emtiasi mubayaatindan miitevellid her raatlup Ne-
derlandsehe (bearing intituut hesabma Felemenk Merkez bankalarina, Felemenk florini ile tedi 
vat ierasi sn ret ile tesviye olunacaklir. 

Nederlnns«'he fieri ng fnslitiuil lahsil edileeek mebaligi kendi maril'el ile Tiirkiye ('iiinhuriyet 
merkez bankasi namma aedaeak I'aizsiz bir hesabi eamiin mallubuna geeirecektir. 

Madde ;> 

Tiirkiyeye ithal edileeek Felemenk Kiralligi emtiasi mubayaatindan miitevellid her matlub. 
'Tiirkiye Ciinihuriyet merkez bankasina tiirk lirasi ile tediyat ierasi surel.ile. tesviye olunaeaktir. 

Tiirkiye Ciimhuriyel. merkez bankasi, lahsil edileeek mebaligi Nederlaudsehe (..Hearing Insti-
tuut hesabma ae.aea.gi faizsiz bir liesabi eamiin maUubuna geeirecektir. 

Madde — 4 

Tiirkiye, (liiinhnrivet merkez bankasile Nederlaudsehe ('learing Inst.itut isbu mukavelename 
ahknmiua uygun bnbinan bilumuin tediyati kabul etmcgi taahhud eylerler; tin tediyat-in kabulunii 
mukavelenamede miinderie bulunmayan seraite hie, bir vec.hi.1e tabi tutamayaeaklardrr. 

Surasi da mukarrerdir ki, miiteaddid defalarda tediyesi miimkun ve takas tarikile tediyesi muk-
ta/.i teslimata mahsuben yatTrilaenk taksillere aid mebaligi her iki mucssescnin kabul etmesi lazrm 
olup aneak bLi.tun teferriiatT lazimeyi mnhtevi teslim mukavelelerinin bu yoldaki tediyati kabul 
edeeek miiessesenin fasvibine arzedilmesi mesruttur. 

Madde — 5 

tkinci fikrada mezkur emfia mfistesna olmak Lizere ithal at bedellerinin tesviyesi, malm gum-
riikten imranndan soura en gee, alti aylik bir mlihlet zarfinda, Tiirkiye Ciimhuriyet Merkez banka-
sina icra edilecektir. 

Sinai tesisat icjn yapilan teslimata gel.in.ce, bunlara aid bedelatrn tediyesi mukavelenameler-
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de derpis cdilen miihletler zarfinda ve Tiirkiye Ciimhuriyet Merkez bankasrnea tetkikat yapdrp 
muvafakat cdildikten sonra icra edileecktir. 

Maddc — 6 

tki Hiikumetten her biri kendine taalliik eden hususatta takas usuliinii kullanmaga ithalatc.ila-
rini icbar etmek iizere lazimgelen tedbirleri ittihaz edecektir. 

Surasi nrasarrahtir ki, isbu takas mukavelenamesi hukiimleri aneak mense ve raevridi itibarile 
her iki memleket mah olup tabi bulundugu ver«i ve resimlerin tediyesi suretile iki memlekete filen 
ithal edilmis bulunan emtiaya samildir. 

Bu itibarla, iki memleket ihracatcjlarr evvelki fikralarda zikredilen cmtiadan maadasmin bede-
latini douviidan dogruya talep etmek hakkmi muhaiaza edip mezkur bedelat isbu mukavelename 
ahkamina tabi tutulmayacaktir. 

Madde — 7 

Oerek Turk Devlet veya hidemati umumiyesinc, ^erekse Nafia mukavena.meleri mucibincc 
vaki Felemenk mall anna aid teslimatin bedelleri kezalik isbu takas usuliine tevfikan tesviye olu-
nacaktir. 

Madde — 8 

Oerek Tiirkiye Ciimhuriyet. Merkez bankasi, yerek Nederlandsehe Ci]eai'ini>' fuslituiit nezdindeki 
eami hesaplann matlup ve zimmetine vaki olaeak tesliniat ve tediyat Felemenk florini esasi iizerin-
den iera edilecektir. 

Tiirk liralarmm Felemenk floriuine, ve Pelemenk filorinlerinm Tiirk lirasina tahvili muamelesi 
Tiirkiye Ciimhuriyet Merkez bankasinm lediye fj'umindeki resmi fiat eetveliue gore ifa ohmaeak-
tir. 

Iki Akid memleketin paralarmdnn ^ayri paralalia mubarrer matin bat gerek Tiirkiyede jyerek 
Felemenk KTralligmda teslimatin vnknu jriiniinde tatbik edilen rayie iizerinden hem Tiirkkiyede hem 
Felemenk KirallTgi dahilinde Felemenk florinine tabvil olunacaktir. 

Yukanki iki fikrada kastedilen rayielerin iki miiessese arasrnda bilitilaf lay in olunaeak bir rna-
halle aid doviz piyasasi vaziyetinc uygun olmast mesruttur. 

Madde — 0 

Tiirkiye Ciimhuriyet Merkez bankasr ve Nederlandscbe Clearing Inslituut. vaki olaeak lediyatin 
niiitekabilen birbirlerini haberdar edecokler ve bn suretle isbu mukavelename ahkrimi dairesinde sua-
ticrlara tediyat ierasma nuiLsaadc eyleyeeeklerdir. Her tahsil ihbarnamesinde matlubun, tarih ve 
mensei, hansn para iizerinden muliarrei' bulundugu, milli para ile tediye olunan meblag, ve Tiir
kiye Ciimhuriyet Merkez bankasina taalluk eden ahvahle de muadil Felemenk f'ilorini tutari gosteri-
leeektir. 

Madde — 10 

Tiirkiyeden Felejnenk lviralli£iua yjapilan ihraeatla Felemenk KirallTgindan Tiirkiyeye yapilan 
iliracata, merbut niimunesine tevfikari tanxim edilmis iki niisha mense sahadetnamesi terfik edile-
eektir. Bu mense sahadetnameleri, ya sevkiyati yapanm tabi bulundugu ti caret odasmdan, ya-
hut miirseliinileyh memleketin kabul edeeegi digvr her hangi bir teskilat veya heyet tarafmdan ve-
rilmis bulunacaktir. Bu sahadtnamenin (B) niishasi ithalatm vukuunu tevsikan miirseliinileyh 
memleket gumriiklerince damjofalanaraik ithalate,iya iade olunaeak, ithalatQi da bunu hesabina tediye 
yapilmis bulunan muesseseye tevdi edecektir. Tiirkiye Ciimhuriyet Merkez bankasi ile Nederland-
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sche Clearing Instituut bu damgalannns niishayi tediye ihbarnamekrile ayni zamanda birbirlerine 
gdndereceklerdir. 

Madde — .11 

Saticilara yapilacak tediyat, Felemenk ibracati i§in Nederlandsclie Clearing Instituut te, ve IMirk 
ibracati icjn Tiirkiye Cumburiyet Merkez bankasi marifetile if a olunaeaktir. Bu odemeler dokuzun-
eu maddede derpis olunan tediyatin tarihleri stratile ve yukarida zikredilen eami hesa.plardaki mev-
cudatra hududu dahilinde yapilacaktir. 

•-* Madde — 12 

Isbu mukavelename, meriyete vazmdan niukaddem yapdan emtea ihracatindan iniitevellid bilu-
nmm matlubata dabi samil olacaiktir. 

Isibu Tnukavelenam on in meriyete girmesinden niukaddem bir Felemenkli satici lehine Tiirkiyede 
her hangi bir hesaba bedeli yatirilmis bulunan emtea ieslimatindan mutevellid matlubat alaeakli ta-
rafindan vaki olacak taleb iizcrine ve isbu mukavelenamenin meriyete vazi akabinde birinci madde 
mueibinee Nederlandsclie Clearing Instituut nannua Tiirkiye Cumhuriyet Merkez bankasi nezdinde 
tutulan carni hesaba naklolunaeaktir. 

Madde — 13 

Emtea muamelatindan nmtevellid olmayan eski borelan tutarrm Turk boivlulan Tiirkiye Ciimhu 
riyet Merkez bankasi nezdinde tutulan eami hesaba, Felemenkli alaeakhlari lebinc yatirmak hakkini 
haizdirler. §u kadar ki, bu tediyat ancak doviz islerinde sahibi salahiyet Turk mereil.er.inin tnu-
vafakatile if a olunabilecektir. 

Madde — 14 

isbu mukavelename mueibinee Felemenk Kirnlligi dabiline Tiirk emteasi itbal edenler tara-
i'mdan Nederlandsehe Clearing instituut liesabina Felemenk bankasina yatinlan her meblagrn 
e'< 30 u Nederlandsclie Clearing Instituut nezdinde Tiirkiye Cumhuriyet Merkez baukasr nannna 
aerlacak hususi bir Felemenk i'lorini hesabma derhal nakledilecek ve inezkur bankamn bila kayid 
ve sart: enirine ama.de tutulaeaktrr. 

Mezkur yiizde nisbeti, iki II ilk timet arasmda bilitila/f tezyit edileblleeektir. isbu yiizde otu-
zun bila kayid ve sart Tiirkiye Cumhuriyet Merkez bankasi enirine ania.de tutulniasi keyfiyeti, 
Turkiyeye yapilacak Felemenk emteasi ithalat (70) iken Felemenk Kralligrna yaprlacak Tiirk einteasi 
ihracatinin (100) nlaeagini tazammun eder. ^u hale nazaran isbu •mukavelenamenin infazi hie 
bir takdirde Tiirkiyeden Felemenk Kralligrna dbviz muiiakalah ierasim istilzam ehneyecektir. 

Madde - - 15 

Sayet biri Felemenk Kiralhgr dahilinde ve digeri Tiirkiyede niiitcniekkin iki Akid Taraftin 
is niiiuasebtaT sirasmda miitekabil alim satimdan miitevellit mat lubatin husns? takas ile lesviyesi 
imkani basil olursa, Tiirkiye Ciiruhuriyet, Merkez bankasile Nederlandsclie Clearing Instituut bu 
gibi takaslara musaade etmekte muhtardirlar. 

Madde — 16 

Sjayet isbu mukavelename muayyen olan ilk miiddetin veya muteakip niiiddetlerden biriuin. 
hitammda miinkazi olur ve temdit edilmezse, diger memleket takas miiessesesi nezdinde bakiyei 
matlubu kalacak olan memleketin ithalatcilari bu baklyeye tekabiil eden niatlubatin taniamen 
itt'asina kadar ithalatlari esmanmi icabi hale gore Tiirkiye Cumhuriyet Merkez bankasina, ya-
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hut Nederlandsehe Clearing lnstituut'e yaptirmakta devam edeceklerdir. Krodi ile ithal edilinis 
olan emtea bedelati da bu takdirde kezalik isbu mukavelename alikami daircsindc tesviyc edil-
mekte devam olunacaktir. 

Madde — 17 

Takas isleriuin fsbu mukavelename ahkami dairesinde husnii ifasini temiu edebilecek biitun 
tedbirleri Tiirkiye Ciimlniriyet bankasiie Nederlaitdsche Cleariug Instituut aralarmda bilitilaf itti-
haz edeceklerdir. 

Madde — 18 

Isbu niukavelenaine tasdik olunaeak ve tasdikuaineler siirati miimkune ile Ankarada teati 
edileeektir. Mukavele tasdiknamelerin teatisi larihinden itibaren meriyete gireeektir. Aneak 
surasi inukarrerdir ki lnukavelenaine Tiirk - Felemenk tiearet mukavelenaniesi ile ayni zainanda 
muvakkaten mevkii tatbike vazolunacaktir. Miiddeti alti ay olacaktir. Cari devrenin inkizasindan 
60 gun mukaddeni ihbar vaki olmadikea ayni miiddetli devreler icjn mukavele zimnen tenidit 
edihnis olaeektir. 

Tasdikan, murahhaslar isbu mukavelenameyi imza ve tahtim eylemislerdir. 
Ankarada 23 eyliil 1934 tarihinde 2 niisha olarak tanzim edilmistir. 

Gonderen 

Ismi 
tkametgah 
Sokak 

Emteanm oinsi 
Anbalajm tarzi 
Denk adedi 
Marka No. 

Siklet 

Mense sahadetnamesi A. 

Gonderilen 

C ayrisafi 
Safi 

Kg. 
Kg. 

Ismi 
Ikametgah 
Sokak 

Krymet 
Sevkedildigi tarih 

Yukanda irae olunan emteanm mense ve mevritli oldugu ve isbu mense sahad.t 
namesi Tiirkiye ile Hollanda Kiraliyeti arasinda 23 eylul 1934 tarihinde aktolunan Wiring muka-
vclenamesine tevfikaii ita kilmdigi tasdik olunur. 

( S . Say is i : 217) 



20 
'*.-

Gonderen 

Ismi 
Ikametgah 
Sokaik 

Emteanm cinsi 
Anbalajin tarzi 
Denk adedi 
Marka No. 
Krymet 

sikiet ( ST isafi 

| Safi 
Sevkedildigi tarih 

Mense 

- .,.,-

Kg. 
Kg. 

sah< 

'<* 

uletnamesi B. 

Gonderilen 

i Ismi 
Ikametgah 
Sokak %> 

Yukarida irae olunan emteanm mense ve mevritli oldugu ve isbu mense sahadfl-
namesi Tiirkiye ile Hollanda, Kiraliyeti arasmda 23 eylul 1934 Larihinde aktolunan kliriug imika-
velenamesine tevfikan ita lnlmdigi tasdik olunur 

Ha?iye: 
Isbu mense sahadetnamesi A. mense snhadetnamesindeki numaranin aynnn ihliva odor. tl.ha-

lat yapilan giimriik idaresi tarafindan miihiirl.'nerek Tiirkiye - Hollanda kliriug niukavelen;.-
mesine tevfikan bedelinin tesviyesi zimmnda her iki memleket alakadar bankalarina ibraz edil -
mek iizere emteanm imirsiliinileyhine teslim olunmalidir. 

SIJRET 
Ankara, 7 birinci tcsrin 1931 

Maslahatgiizar Beyefendi, 

Malumu Alileri oldugu iizere 23 eylul 1934 tarihli Tiirkiye - Felemciik tiearet inuahedeiiamesiiio 
nuilhak mektuplardan birisi su suretle muharrcrdir: 

« 12 kanunuevvel 1933 tarlhli ve 15416 numaralr karartiame ahkamina tevfikan 16 hazirati 1934 
tarihinden itibaren 23 eylul 1934 tarihine kadar (Muahede ye kliring mukavelenanielerinin tarihi 
inizasr) Tiirk giimriiklerine gelnris olan Hollanda Kiralligi mense ve mevritli esyanin gumrukten ih-
raeina Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiikumetinin mutabnk oldugunu nazari ittrlainiza isal ile kesbi seref 
eylerim. 

«tsbu esyanin bedelleri Tiirkiye ve Hollanda Hiikumetleri arasmda bu giin imza edilmis olan kli
ring mukavelenamesi ahkamina tevfikan nakli muamclesi yapilmak iizere Turk lirasi olarak Tiirkiye 
Cumihuriyct Merkez bankasina tesviye olunaeakttr. » 

Ihtiramati faikamin kabuliinu riea ederim, Maslahatguzar Beyefendi. » 
Akid Taraflarm bu mektub teatisile tasavvur c ttikleri gaye kliring mukavelenannesine 1(5 ha-

ziran 1934 e kadar varmak iizere makabline siiimil hiikmiinii vcrmek ve bu suretle hunu ticaret mu
kavelenamesi miatlarile teyfik etmek idi. 

«llk fikrada zikrolunan «12 - 12 - 1933 tarih 15416 kararname» tabiri ki, 1 tesrinisani 1933 ta
rihinden evvel gelmis olan emteaya aittir; ve bun dan dolayi salifiizzikir mektub teatisile hie, miina-
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sebet yoktur, bunun yerine 23 eylul 1934 tarilili Ticaret miikavelesi » tabiri ikame edileeektir. 

Bu husus hakkmdaki tam tevafuk nazarimizi Zati Alilerine teyid ile kesbi seref eyier ve ihtiraimati 
faikamm kabuliinii rica ederim, Maslahatgiizar Beyefendi. 

Baron de Harinxma Thoe Slooten 
Hollanda Maslahatgiizari 

Ankara 

SURET 

Ankara : 7 birinci te§rin 1934 

Maslahatgiizar Beyefendi, 

23 eylul 1934 tarilili Tiirkiye - Hollanda ticaret mukavelesine bagli listelerin umumi giimriik ta-
rifesile karsilastirildigi sirada anlasmada filen istihdaf olunan ve tarifeye tekablil eden emtianm 

Giimriik muamelesinde karisiklik ve miiskiilati dai olacak surette bazi rakam yanlisliklari sikis-
digmi salahiyettar devair bana bildirdi. 

Bu suretle ahdi taahhiitlere uymak icjn asagidaki diizeltmelerin icrasi icap etmektedir. 
Listedeki 79 pozisyonu yerine 75 b 1, ve 132 a pozisyonu yerine 131 pozisyonlari okuna. 
208 b (kafeini almmis kahve) pozisyonu, bu hususta teati olunan nota hiikiimlerine tevfikan tay-

yedilebilmek igin ilave oluna 
523 b 1 pozisyonunda istihdaf olunan kapsuller A listesinden alinan 552 pozisyonu sumuliine gir-

diginden mezkur pozisyon fazladir. 
G listesinin 634 den pozisyonu da fazladir. Zira oparlorlerle bunlarm yedek parQalari kezalik 

A listesinden alman 619 pozisyonunda dahildir. 
Bu diizeltme mukavelede musarrah olan miisavat esasrni miiteessir etmemek maksadindan miim-

baistir. 
Bu baptaki emirler aid oldugu makamlara teblig kilrnmistir. 
Mutena saygilarimm kabuliinii rica ederim. Maslahatgiizar Beyefendi, 

Baron de Harinxma Thoe Slooten 
Hollanda Maslahatgiizari -

Ankara 
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S. Sayisi: 227 
Kahire posta kongresi kararlanni havi senedlerin tasdikina 

dair kanun layihasi ve Nafia ve Hariciye encumenleri 
nriazbatalan (1/349) 

T.G. 
Ba§veMlet 2 - XII - 1935 

-Kwalm,. mudiirlugu 
Sayi: 6/3605 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Kahire posta kongresi kararlanni havi senedlerin tasdiki hakkinda Nafia vekilliginee hazirla-
nan ve Icra Vekilleri Heyetince 25 - XI - 1935tarihinde Yiiksek Meelise arzi kararlastinlan ka
nun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Ba§vekil 
1. Inonu 

Kahire posta kongresi senedlerinin tasdikina dair kanun layihasimn esbabi mucibe mazbatasi 

1934 yili subat ve mart aylarmda Kahirede toplanmis olan 10 neu evrensel posta kongresinde 
inurahhaslariimz tar-afmdan usulii veehile Devletimizin tasdikina bagli olarak imza edilen ilisik 
listede isimleri yazili alti pargadan ibaret senedler miindericati, arsiulusal .posta kaide ve nizamla-
nnin kolaylastirlmasma, tekemmiilune ve posta isletmesinin, asri ihtiyaglan karsilayacak ve evren
sel tecim miinasebetlerini bir kat daha ileiietecek surette diizeltilmesine matuf oldugundan bahsi 
gegen senedlerin tasdiki muvafik olajcaktir. 

Nafia enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Nafia enciimeni 24 - XII - 19&5 
Karar No. 9 
Esa§ No. 1/349 \ 

Yiiksek Baskanliga 

Kahire posta kararlanni havi senedlerin tas- mesinin asri ihtiyac, ve tekamiiliine matuf oldugu 
di'ki hakkinda Nafia vekilliginee hazirlanan ve goriilen senedler munderieati encumenimizee de 
Icra Vekilleri Heyetince 22 - XI - 1935 tarihinde tasvib edilmekle kanun layihasi aynen kabul 
Yiiksek Meelise ar/i kararlastinlan kanun layiha- olunmustur. 

si, Hukumetin ve Hariciye encumendnin esbabi Yiiksek Reislige takdim olunur. 
mucibe mazbatalan ile birlikte tetkik ve miizake- Nafia E. Reisi M. M. Katib 
re olundu. Erzincan Kayseri Manisa 

Eneiimene davet olunan Posta umum mudiirii A. Samili A. Hilmi Kalag Osman 
ve kongrede miimessil olan Hiikumet memurundan Aza Aza Aza 
lazimgelen izahat alindi. Arsiulusal posta nizam Afyon Karahisar Afyon Karahisar Elaziz 
ve kaidelerinin kolaylastirilmasina, posta islet- Mehrure Goneng Cemal Akgin Fuad Qiyiltepe 



2 
Aza 

l e d 
H. Saydam 

Aza 
Kars 

Baha Ongoren 

Aza 
Izmir 

S. Epikmen 

Aza, 
Kastamonu 

Sami Erkman 

Aza 
Isparta 

/ / . Ozdamar 

Aza 
Kastamonu 

Izbudak 

Aza 
Kiitahya 

/ . Dalkilig 

Aza 
Eskijjerih 

A. Ozdemir 

Aza 
Malatya 
Vast/ 

Aza 
Nigde 

H. Mengi 

Hariciye enctimeni mazbatasi 

2'. B. M. M. 
Hariciye encumeni 

Karar No. 17 
Esas No. 1/349 

Yiiksek Reislige 

18 - III -1936 

Kahire pasta kongresi kararlarmi havi se-
nedlerin tasdiki hakkmda Nafia vekaletince 
hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
25 - XI - 1935 tarihli kararile Yiiksek Meclise 
arzedilen ve enciimenimize havale buyuruluan 
dosya ve o meyanda kanun layihasi Hariciye 
vekaleti Umumi katibi Numan Menemencioglu 
hazir oldugu halde bu hususta Nana encume-
nince hazirlanan mazbata ile birlikte okundu 
ve gorii^uldu. 

Arsulusal posta nizam ve kaidelerinin kolay-
lastrrilmasma, posta isletmesinin asri ihtiyag 
ve tekamiiliine matuf oldugu gorulen senedler 
miindericati enciimenimizce dahi tasvib edil-

mekle kanun layihasi aynen kabul oluimra§tur. 
Yiiksek Reislige sunulur. 

Hariciye En. Keisi 
Trabzon 

//. Saka 
Aza 

Balikesir 
Z. M. Ahan 

Aza 
Kara 

M. Akyiiz 
Aza 

Tokad 
N. Foroy 

M. M. N. 
Sivas 

£>\ tldden 
Aza 

Izmir 
Halil Meniere 

Aza 
Bolu 

// . Cemil 

Katib 
Kastamonu 
S. tldden 

Aza 
Antalya 

Dr. G. Tunca 
Aza 

Manisa 
11. Bayur 

Ht)Kt)MBTlN TEKlitKl 

Kahire posta kongresi kararlanm havi nened-
lerin tasdikma dair kanun ldyihu.fi 

MADDE 1 — 1934 yilmda Kahirede toplan- | rine getirmege Nafia vekili memurdur. 
mis olan 10 ncu evrensel posta kongresi karar
larmi havi ilisik listede isimleri yazili alti par-
gadan ibaret senedler miindericati tasdik edil-
miijftir. 

MADDE 2 

teberdir. 

Bu kanun ne§ri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini ye-

Bs. V. 
/. Indnii 
Da. V. 
§. Kaya 
Mf. V. 

S. Ankan 

S. I. M. V. 
Dr. R. 8 ay dam 

26 
Ad. V. 

S. Saracoglu 
Ha. V. 

Dr. T. R. Arm 
Na. V. 

A. Qetinkaya 

G. I. V. 
R(wn Tarhan 

- XI - 935 
M. M. V% 
K, Ozalp 

Mai. V. 
F. Agrali 

Ik. V. 

Zr .V. 
Muhlis Erkrnen 

( S. Sayisi : 227 ) 
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EVRENSEL POSTA BlRLlGI 

Evrensel posta imikavelenamesi icjndeki maddeler 

BtRlNCl PARQA 

Evrensel posta birligi 

Fasil : I 

Birligin teskilati ve genisligi 

Birligin tesekkiilii. 
Yeni birlesmeler. Buna dair usuller. 
Birlik mukavelenamesi ve uzlasmalari. 
Isletme nizamnameleri. 
Hususi mukavele ve uzlasmalar. Kii-
§iik birlikler. 
Dahili kanunlar ve nizamlar. 
Ayri miinasebetler. 
Miistemlekeler, himaye altmdaki mem-
leketler ve saire. 
Mukavelenamenin miistemlekelere, hi
maye altmdaki memleketlere ve baska 
yerlere tatbiki. 
Birligin genisligi. 
Hakemlikler. 
Birlikten 51kma. Uzlasmalara istirak-
ten vaz gegme. 

Fasil : II 

Kongreler. Konferanslar. Komisyonlar 

Madde. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

Kongreler. 
Tasdikler. Kongreler kararlarcnin tat
biki ve bunlann ne kadar devam ede-
cegi. 
Pevkalade kongreler. 
Kongrelerin nizamnamesi. 
Konferanslar. 
Komisyonlar. 

Fasil : HI 

Toplanmalar arasmdaki miiddet iQinde teklifler 

19. Tekliflerin nasil yapilacagL 
20. Tekliflerin tetkiki. 
21. Kabul sartlan. 

Madde. 
22. Kararlarm tebligi. 
23. Kararlarm icrasi. 

Fasil : IV 

Milletler arasmdaki kalem 

24. Umumi vazifeler. 
25. Kalemin masraflan. 

iKtNCt PARCA 

Umumi hiikumlere dair kaideler 

Tek fasil 

26. Transitte serbestlik. 
27. Gosterilmemis iicretler yasagi. 
28. Muvakkaten servisi tatil. 
29. Ornek para. 
3G. Karsiliklar. 
31. Formiiller. Dil. 
32. Kendini tanitma kagitlari. 

ttgttorctr PARQA 

Posta muhabere maddelerine dair hukumler 

Fasil : I 

Umumi hiikumler 

33. Muhabere maddeleri. 
34. tlcretler ve umumi sartlar. 
35. Ucret odemesi. 
36. tfcretin hie, odenmemis veya eksik 0-

denmis oldugu vakit almacak ucret, 
37. llave iicretler. 
38. Hususi iicretler. 
39. Giimriik resmine tabi maddeler. 
40. Giimriik kontrolu. 
41. Gumriikleme iicreti. 
42. Giimriik resimleri ve postaya aid ol-

mayan diger resimler. 



Madde. 
43. Murseliinileyhten resim ve iicret alin-

mayacak maddeler. 
44. Giimriik resimlerinin ve postaya aid 

olmayan diger resimlerin kaldinlmasi. 
45. Hususi vasita ile dagitilacak mad

deler. 
46. Yasaklar. 
47. tlcret odeme usulleri. 
48. Gemilerde postaya verilecek muha-

bere maddelerinin ucretlerinin oden-
mesi. 

49. Posta iicretinin alinmamasi. 
50. Cevap kuponlan. 
51. Geri alma. Adres degistiraie. 
52. Tekrar yollama. Sahiblerine verileme-

yen maddeler. 
53. Haber istemeler. 

Fasil : I I 

Taahhutlu maddeler 

54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 

63. 
64. 

Ucretler. 
Alma haberi. 
Mesuliyetin sunmlii. 
Mesuliyet usuliinden ayirmalar. 
Mesuliyetin kalkmasi. 
Tazminatm odenmesi. 
Tazminatin odenme miiddeti. 
Mesuliyetin tayini. 
Tazminatm mursil idareye odenmesi. 

Fasil : m 

Odeme sarih maddeler. 

"Ocretler ve §artlar. Tasfiye. 
Odeme sartmm kaldinlmasi yahud 
odenecek paranm azaltilmasi. 

82. 

I. 
II. 

III. 
IV. 

V. 
VI. 

VII. 
VIII. 

65. Gonderilen seym kaybolmasi halinde 
mesuliyet . 

66. Muntazaman odenen paralarm temi-
nati. 

67. Odenecek paranm tahsil olunmamasi, 
noksan veya hileli talisil edilmesi ha-
linde tazminat. 

68. Muntazaman talisil olunan paralar. Taz
minat. Odeme ve miiracaat hakki. 

69. Odeme miiddeti. 
70. Mesuliyetin tayini. 
71. Avans verilen paralarm odenmesi. 

Madde. 
72. Odeme havalenameleri ve para yatir-

ma pusulalan. 
73. Odeme iicret ve resminin paylari. 

Fasil : IV 

tJcretlerin nereye aid oldugu. Transit 
masraflan 

74. Ueretlerin nereye aid oldugu. 
75. Transit masraflan. 
76. Transit niasraflarrndan istisna. 
77. Fevkalade servisler. 
78. Odemeler ve hesab temizlemeler . 
79. Harb gemilerile kapali gantalar alip 

verme. 

Muhtelif hiikumler 

80. Transit serbestligine riayetsizlik. 
81. Soz vermeler. 

Son hiikumler 

Mukaveleriamenin tatbiki ve devam 
miiddeti 

Mukavelenamenin son protokolu 

Geri alma. Adres degistirme. 
Karsiliklar. En buyiik ve en kugiik. 
hadler. 
Ons'un ainrlik olcjiisu olarak kabulii. 
Muhabern maddelerinin yabanci mem-
leketlerdi* postaya verilmesi. 
Cevab kuioonlan. 
Taahhiid ticreti. 
Hava servisleri. 
Tarnsiberiyen ve Transandin'den tran
sit icjin hususi masraflar. 

Uruguvay 0. Ciimhuriyetinden transit 
icjn hususi masraflar. 
Aden'de hususi antrepo masraflan. 
Hususi aktarma masraflan. 
Kongrede bulunmayan memleketler iejin 
acjik birakilmis protokol. 

Kongrede bulunan memleketlere im-
zalar ve birlige girmeler igin acjk bi
rakilmis protokol. 

Birlige girmelerin bildirilmesi i§in 
miihlet. 

IX. 

X. 
XI. 

XII . 

XIII . 

XIV. 



Tiirkiye Cumhuriyeti, Afganlistan, Cenubi Afrika birligi, Arnavutluk, Almanya, Birlesj-
mis Amerika Devletleri, Birlesmi$ Amerika Devletlerinin Filipin adalarmdan baska ada miistem-
lekelerinin hepsi, Filipin adalan, Suudi Arabistan kralligi, Arjantin Cumhuriyeti, Avusturalya 
birlik Hiikumeti, Avusturya, Belgika, Belgika kongusu miistemlekesi, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, 
Kanada, §ili, Qin, Kolombiya Cumhuriyeti, Kostarika Cumhuriyeti, Kiiba Ciimhuriyeti, 
Danimarka, Danzig serbest sehri, Dominiken Cumhuriyeti, Misir, Ekuator, Ispanya, Ispanya miistemle-
kelerinin hepsi, Estonya, Habesistan, Fenlandiye, Fransa, Cezayir, Qin Hindista-
nmdaki Fransiz mustemlekeleri ve himayeli memleketleri, diger Fransiz mustemlekelerinin hepsi, 
Biiyiik Britanya ve §imal Irlandasi birlesmis kralligi, Yunanistan, Guatemala, Hayti Ciimhu
riyeti, Honduras Cumhuriyeti, Macaristan, tngiliz Hindistani, Irak, Irlanda serbest Hiikumeti, 
tslanda, Italya, Italya mustemlekelerinin hepsi, Japonya, §ozen, Japonyaya tabi diger yerlerin 
hepsi, Letonya, Suriye ve Liibnan (Fransiz himayesinde), Liberya Cumhuriyeti, Lituanya, Liik-
senburg, (Ispanya mmtakasi haric, olarak) Fas, Fasm Ispanya mmtakasi, Meksika, Nikaraguva, 
Norveg, Yeni Zelanda, Panama Cumhuriyeti, Paraguvay, Felemenk, Kiiraso ve Surinam, 
Felemenk Hindistani, Peru, Iran, Lehistan, Portekiz, Garbi Afrikadaki Portekiz mustemlekeleri, 
§arki Afrika, Asya ve Okyanusyadaki Portekiz mustemlekeleri, Romanya, Sen Maren Ciimhu
riyeti, Salvador Cumhuriyeti, Siyam, tsvec,, tsviere konfederasyonu, Qekoslovakya, Tunus, Sovyet Sos-
yalist Ciimhuriyetleri birligi, tlriiguvay 0. Cumhuriyeti, Vatikan Hukumeti, Birlesmis Venezuela 
hukumetleri, Yemen, ve Yugoslavya kralligi arasinda yapilan, 

Evrensel posta mukavelenamesi 

Yukarida sayilan memleketler hiikumetlerinin a^agiya imza eden murahhaslan, 28 haziran 1929 
tarihinde Londrada yapilan Evrensel posta mukavelenamesinin 12 nci maddesi mucibince Kahirede 
kongre halinde toplanarak ve beraberce, mezkur mukavelenameyi asagidaki hukumlere uygun 
ve tasdik sartina bagli olarak tekrar gozden gec.irmislerdir. 

BtRtNCl PARQA 

Evrensel posta birligi 

Fasil : I 

Birligin te§kilati ve geni§ligi 

Madde — 1 

Birligin tesekkiilu 

Bu mukavelenameyi aralannda yapan memleketler, muhabere maddelerinin karsilikli olarak 
almip verilmesinde ( Evrensel posta birligi ) adi altinda tek bir posta iilkesi kurarlar. Posta 
birligi milletler arasinda her tiirlu posta servisinin kurulmasjni ye en iyi hale getirilncsini da hi 
temin eder. 



Madde — 2 

Yeni birle§meler. Buna dair usuller 

Her memleket her hangi bir zamanda birlige girmege kabul edilir. 
Birlige girme, diplomasi yolile Isvigre Konfe derasyonu Hukumetine ve bu Hukumet tarafin-

dan da birlik memleketleri Hukurnetlerinin hepsine bildirilmelidir. 

Madde — 3 

Birlik mukavelenamesi ve uzlasmalari 

Mektub postasi servisi mukavelenamenin hukiimlerine gore yapilir. 
Deger konmus mcktublar ve kutular, posta paketleri, posta bavalenamelcri, j)osta vasitasile 

hesab devri, para tahsili ve gazeteler ve mevkut yazilar abonmanlari gibi oteki servislcr birlik 
memleketleri aralarmda yapilmis uzlasmalara gore olur. 

Bu uzlasmalarin hukiimlerini tatbik etmek ancak Iranlarla birlik olan memleketler iejn mecburidir. 
Bu uzlasmalarin birine veya bir kagina girmek 2 nei madde hukuralerine gore yapilir. 

Madde — 4 

Isletme nizamnameleri 

Birlik memleket! erinin posta idareleri, mukavelenin ve uzlasmalarin tatbik ve icrasina lazim 
olan bas ve sira tedbirleri isletme nizamnamelerile birbirlerine uygun olarak kararlastirirlar. 

Madde — 5 

Hususi mukavele ve uzlasmalar 

Kiigiik birlikler 

1 - Birlik memleketlerinin, ucretlerin indirilmesi veya posta miinasebetlermde diger her turlu 
iyilikler viicude getirilmesi icjn mevcud mukaveleleri ipka etmek veya yeniden mukaveleler yap-
mak ve kugiik birlikleri ipka eylemek ve yeniden kurmak haklari vardir. 

2 - Dahili nizamlan karsi gelmeyen memlektlerde, posta idareleri de birlik takiminin hepsine 
ilisigi olmayan isler hakkinda lazimgelen uzlasmalari kendi aralarmda yapabilirler, su kadar ki, 
bu uzlasmalara birlik mukavelesinde ve uzlasmalarmda mevcud hiikiimlere nazaran daha az miisaid 
hukiimler konulmamasi sarttir. Mezkur idareler bilhassa muhabere maddeleri hakkinda indirilmis 
ucretler kabulii i§in aralarmda uzlasabilirler. 

Madde — 6 

Dahili kanunlar ve nizamlar 

Birligin mukavelesinin ve uzlasmalarcnin hiikiimleri, bunlarda aqik olarak yazili olmayan bii-
tiin islerde her memleketin kendi kanun ve nizamlarmi bozmaz. 

Madde — 7 

A y n miinasebetler 

Birlige girmemis bazi iilkelerle miinasebette bulunmakta olan idareler, bu iilkelerle diger idare
ler arasmda vasitalik yapmaga mecburdurlar. Mukavelenin ve bunun isletme nizamnamesinin hii
kiimleri bu yoldaki ayn miinasebetlere de tatbik olunabilir, 
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Ma<Me — § 

Mustemlekeler, himaye altindaki memleketler ve saire 

A§agida gosterilen yerler mukavele ve uzlasmalarca bilhassa kongre ve konferanslarda ve toplari-
malar arasmdaki miiddetler esnasmda rey verme haklan olmak ve umumi posta birliginin millet-
ler arasmdaki kaleminin mai-raflan igin odeme payi vermek hususunda ieabi hale gore yaliiiz bii* 
(Birlik) memleketi veya ida-rsi sayilirlar: 

1 - Birlesmis Amerika I - vletlerinin Filipin adalanndan baska ada miistemlekelerinin Havay, 
Portoriko, Guam ve Ameri^tnm Viyerj adalari ile beraber hepsi; 

2 - Filipin adalari; 
3 - Belgika kongosu miiswnlekesi; 
4 - Ispanya miistemlekelerinin hepsi; 
5 - Cezayir; 
6 - Q'm Hindistanmdaki Fransiz miistemlekeleri ve himayeli memleketleri; 
7 - Diger Fransiz miistemlekelerinin hepsi; 
8 - ttalya miistemlekelerinin hepsi; 
9 - §ozen; 

10 - Japonyaya tabi diger yerlerin hepsi; 
11 - Kiiraso ve Surinam; 
12 - Felemenk Hindistani; 
13 - Garbi Afrikadaki Portekiz miistemlekeleri; 
14 - §arki Afrika, Asy*i ve Okyanosyadaki Portekiz miistemlekeleri. 

Madde — 9 

Mukavelenamenin miistemlekelere, himaye altindaki memleketlere ve sair yerlere tatbiki 

1 - Birlik mukavelesini yapan her idare, gerek imza, tasdik veya birlige girme esnasmda ve ge-
rek bilahare, bu mukavelenamenin kendi tarafindan kabulii keyfiyetinin biitiin mustemlekelerine, 
biitiin deniz asm iilkelerine, himayesi altmdaki memleketlere, niifuzu veya mandasi altindaki iilke-
lere ve yahud bunlardan yalniz bazilarina samil oldugunu beyan edebilir. 

Bu beyan, mukavelenamenin imzasi arasinda vaki olmadigi takdirde, keyfiyet Isvigre konfede-
rasyonu Hiikumetine bildirilmelidir. 

2 - Mukavelename ancak, birinri fikra mueibinee namlarma beyanat vaki olan miistemlekelere, 
deniz asm iilkelere, himayeli memleketlere, manda veya niifuz altindaki iilkelere tatbik olunaeaktir. 

3 - Birlik mukavelesini yapan her idare, birinci fikra mueibinee namma beyanda bulundugu 
her miistemlekeye, her deniz asm ulkeye, himayeli memlekete, manda veya niifuz altindaki ulkeye 
mukavelenamenin tatbikini fesih igin Isvigre Konfederasyonu Hiikumetine her zaman tebligat yapabilir. 
Bu tebligat, Isvigre Konfederasyonu Hukumetince alindiktan bir sene sonra tesirini gosterecektir. 

4 - Isvigre Konfederasyonu Hiikumeti, birlik mukavelesini yapanlara 1 - 3 ncii fikralara gore 
aldigi her beyan kagidmin veya tebligin suretini gondereeektir. 

5 - Bu madde hiikumleri, mukavelenamenin baslangicmda gosterilen miistemleke, deniz a§iri 
iilke, himayeli memleket, manda veya niifuz altindaki ulkenin hig birine tatbik olunmaz. 

Madde — 10 

Birligin gcnigligi 

a) Birlikten olmayan meioleketlerde birlik memleketleri tarafindan kurulan postaneler; 
b) Isvigre Posta idaresin« tabi (Liechtenstein) prensligi; 
e) Danimarkaya tabi Feioe ve Greenland adalari; 
d) Ispanyaya tabi Afrika un §imal kiyismdaki Ispanya miistemlekeleri; 
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e) ispanya ve JFransa Posta idarelerile irtibatta bulunan (Vale Dandor = Andor vadileri); 
f) Fransa Posta idaresine tabi Monako Prensligi; 
g) Cenub Afrikasi birligine tabi (Valfis. - Bey) ; Cenub Afrikasi birligi posta idaresine tabi 

(Basutoland) Umumi posta birligi iginde sayilirlar. 

Madde — 11 

Hakem likler 

1 - Birlik takimmdan ikisi yahud bir kagi arasinda mukavelenin ve uzlasmalarm tefsiri ya-
hud bunlarm tatbiki i§inden her hangi bir idare iyin eikan mesuliyetin izah ve tayini keyfiyetleri 
hakkinda bir kan§iklik Qiktiginda, bu kari§ikliga sebeb olan mesele hakem kararile hallolunur. Bu 
i§ icm, ili§igi olan idarelerden her biri birlik takimmdan olup meselede dogrudan dogruya ili§igi 
olmayan diger bir idareyi sec,er. 

Kan§ikiik tarafmdaki idarelerden biri, alti ay, yahud uzak memleketler icm dokuz ay iginde bir 
hakem teklifine netice vermedigi zaman, milletler arasindaki kalem, kendisinden taleb edilmi§se, tek-
lifi kabule yana§mayan idareyi hakem tayin ve iraesine davet ve te§vik veyahud bizzat kendisi resen 
bir hakem tayin ve irae eder. 

2 - Ilakemlerin karan reylerin mutlak ekseriyeti ile verilir. 
3 - Reyler iki miisavi parc,aya ayrihrsa, hakemler, karigikligm kesilmesi i^in kezalik bu meselede 

iiitjigi olmayan diger bir idareyi sec.er. 
Bu segmede uyu§ulamazsa, milletler arasindaki kalem yeniden hakem olacak idareyi hakemler ta

rafindan tekiif oluiimayan Birlik idareleri arasinda tayin eder. 
4 - Eger uzla^malardan biri hakkindaki bir karigiklik mevzubahs ise, hakemler bu uzla§mayi 

tatbik eden idarelerin haricinden tayin olunamazlar. 

Madde — 12 

Birlikten Qikma. Uzla§malara istirakten vaz gecme. 

Birlik mukavelesini yapanlardan her biri siyasi yoldan tsvi^re Konfederasyonu Hukumetine ve 
oraca da mukaveleyi yapan memleketlerin Hiikumetlerine bir sene evvel haber verilmek suretile 
Birlikten (jekilmek veya uzla§malara i§tirakten vaz gegmek salahiyetini haizdir. 

Pasil : I I 

Kongereler. Konferanslar. Komisyorilar 

Madde — 13 

Kongreler 

1 - Birlik memleketleri murahhaslari gegen kongre kararlarmin icraya konuldugu tarihten 
nihayet be§ sene sonra bu karar lan tekrar gozden geQirmek veya ieab ederse tamamlamak iize-
re kongre halinde toplanirlar. Kongrede, her memleket Hiikumeti tarafindan lazim gelen salahiyet 
verilmi§ bir, yahud bir kac, murahhas tarafindan temsil edilir. Hacet goriilurse, ba§ka bir memle
ket murahhasligi tarafindan da temsil ettirilmek caizdir. Bununla beraber, surasi mukarrerdir ki 
bir murahhaslik kendi memleketi dahil oldugu halde ancak iki memleketi temsil edebilir. 

Miizakerelerde her memleketin yalniz bir reyi vardir. 
2 - Her kongre kendinden sonra gelecek kongrenin toplanacagi yeri tayin eder. Kongre top-

lanaeagi memleket Hiikumeti tarafindan milletler arasindaki kalem ile anlastiktan sonra davet 
olunur. Bu Hiikumet, kongre tarafindan verilen kararlarm birlik memleketlerinin hepsinin Hii
kumetlerine tebligi vazifesini de alir. 
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Madde — 14 

Tasdikler. Kongreler kararlarmin tatbik i ve bunlann ne kadar devam edecegi 

Kongrelerin kararlan miimkiin oldugu kadar gabuklukla tasdik olunur ve tasdik keyfiyeti 
kongrenin toplandigi memleket Hiikumetine ve bu Hiikumet tarafindan da mukaveleyi yapan 
memleketlerin Hukumetlerine teblig edilir. 

Mukaveleyi yapanlardan bir veya bir kagi imza ettikleri kararlardan bir veya bir kacmi tas
dik etmedikleri takdirde bundan dolayi bu kararlar tasdik edildikleri Devletleree hiikum ve meri-
yetten diismezler. 

Mezkiir kararlar hep birden iera ve tatbik mevkiine konulurlar ve ayni miiddetle devam ederler. 
Bir kongre tarafindan verilen kararlarin icraya konulmasi icin tayin edilen giinden itibaren 

daha evvelki kongrenin butim kararlan bozulmus olur. 

Madde — 15 

Fevkalade kongreler 

Mukaveleyi yapan memJeketlerin en az iki siiliisii tarafindan fevkalade bir kongrenin top-
lanmasi istenildigi veya bu yoldaki bir istek tasvib edildigi takdirde, milletler arasindaki kalem 
ile anlasildiktan sonra bu kongre toplanir. 

13 neii ve 14 neii madd-Jerde gosterilen usul ve kaideler fevkalade kongrelerin murahhaslik-
larina, miizakerelerine ve k^rarlarma da tatbik olunabilir. 

Madde — 16 

Kongrelerin nizamnamesi 

Her kongre kendi calismalarina ve miizakerelerine aid nizamnameyi yapar. 

Madde — 17 

Konferanslar 

Birlik idarelerinin en az iki siilusunuii talebi veya muvafakatile sadeee idari meseleleri tetkik 
etmek iizere konferanslar toplanabilir. 

Konferanslar, milletler arnsmdaki kalem ile anlasildiktan sonra davet olunur. 
Her konferans kendi nizaranamesini yapar. 

Madde — 18 

Komisyonlar 

Bir kongre veya konferans tarafmdan muayyen bir veya ibir kac, meseleyi tetkike memur edilen ko
misyonlar milletler arasmdaki kalem tarafindan, icabi halinde, toplanilacak yerin mensup oldugu 
memleket idaresile anlastiktan sonra toplanmaya c,aginlir. 

Pasil : III 

Toplanmalar arasindaki miiddet iginde teklifler I 

Madde — 19 

Tekliflerin nasil yapilacagi 

Toplanmalar arasmdaki zaman iginde her idarenin milletler arasmdaki kalem vasitasale diger* 
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idarelere mult&'veWameye, buna, son protokoliine ve isletme nizamhamesine dair tekliflerde buluti-
mak hakki vardir. 

Uzlasmalarla .birlik olan memleketler idarelerine de bu uzlasmalar, bunlarm isletme nizamnameleri 
ve bunlarm son protokollerine dair tekliflerde bulunmak igin ayni hak verilmistir . 

Toplanmalar arasmdaki zaman iginde bir idare tarafindan yapilan biitiin teklifler miizakereye ko-
nulmak igin digger idarelerden en az ikisi tarafindan tervig edilmelidir. Milletler arasmdaki kalem, 
bu teklifler ile oirlikte bunlarm tervieini mutazammm beyannamelerden liizumu kadarmi almadi-
gi takdirde bu teklifler neticesiz lialir. 

Madde — 20 

Tekliflerin tetkiki 

Her teklif asagida gosterilen usule tabidir : 
Teklifi tetkik etmek ve icab ederse, milletler arasmdaki kaleme mulahazalarmi bildirmek iizere 

idarelerce alti aylik bir miihlet verilmistir. 
Teklif in degistirilmesi yolundaki miitalealar kabul olunmaz. Cevablar milletler arasmdaki kalem 

tarafindan toplanarak leh veya aleyhte rey bey an etmeleri davetile idarelere teblig olunur. Alti 
aylik bir miiddet iginde reylerini bildirmeyen idareler yiiz gevirmis sayilirlar. Yukaridaki miiddet-
ler arasmdaki kalemin umumi tahriratlarmin tarihlerinden itibaren sayilir. 

Teklif bir uzlasmaya, bunun nizamnamesine veya bunlarm son protokollerine aid olur ise, yalniz 
bu uzlasma ile birlik olan idareler yukanda gosterilen muamelelere kansabilirler. 

Madde — 21 

Kabul sartlarc 

1 - Tatbik edilebilmek igin teklifler: 
a) Yeni hiikiimler ilavesi veya mukavelenamenin birinci ve ikinci pargalan ile 33 - 37, 54 - 59, 

61 - 63, 65 - 68, 70 - 82 nci, bunun son protokolunun biitiin maddeleri, ve isletme nizamnamesinin 
101, 105, 116, 161, 171 ve 192 nci maddeleri hukumlerinin degistirilmesi mevzubahs oldugu tak-
dirde, reylerde birligi; 

b) Yukanki bendde gosterilenlerden baska hiikiimlerin degistirilmesi mevzubahs olunca reylerin 
iigte ikisini; 

c) 11 nci maddede gosterilen hakem usuliine t£bi tutulacak diismiis farklari harig olmak iizere, 
mukavelename, bunun son protokolii vc nizamnamesi hukumlerinin tefsiri mevzubahs olursa rey
lerin mutlak goklugunu kazanmalidir. 

2 - Uzlasmalar, bunlara dair olan tekliflerin kabuluniin tabi oldugu sartlan tayin etmistir. 

Madde — 22 

Kararlarm tebligi 

Mukavelenamede, uzlasmalarda ve bunlarm hepsinin son protokollerinde yapilmasi kararlasan 
ilaveler ve degisikliklerin icrasi Isvigre konfederasyonu Hiikumetinin milletler arasmdaki kalemin is-
temesi iizerine, tanzim ve mukaveleyi yapan memleketler Hiikumetlerine irsalini deruhde eyledigi 
bir siyasi beyanname ile teblig ve teyid olunur. 

Isletme nizamnamelerinde ve .bunlarm son protokollerinde yapilmasi kararlasan ilaveler vc 
degismeler milletler arasmdaki kalem tarafindan tasdik ve posta idarelerine teblig edilir. 21 nci 
maddenin 1 nci fikrasinin (c) bendinde yazili tei'sirlerin tasdik vc tebligi de aynen bu suretle 
olur. 
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Madd'e — t% 

Kararlarm icrasi 

Kabul ve tasdik olunan her bir ilave veya degisikligin ancak tebligi tarihinden en az iig ay 

sonra tatbiki lazim olur. 

Fasil : IV 

Milletler arasindaki kalem 

Madde — 24 

Umumi vazifeler 

1 - Isvicxe posta idaresinin yiiksek nezareti altinda ve (Evrensel posta birliginin milletler ara
sindaki kalemi) adi ile Bernde galisan merkezi bir idare birlik memleketlerine irtibat, malumat 
ve isti§are vasitaligi eder. 

Bu kalem, baslica, milletler arasindaki posta iglerini alakalandiran her tiirlii malumati top-
lainak, siraya koyinak, nesretmek ve dagitmak; ilisiklilorin istemesi uzerine, nizali meseleler 
hakkinda reyini soylemek, kongrc kararlarmm dcgistirilmesi hakkmdaki talebleri netieelendir-
mek; kabul edilen degi§meleri teblig eylemek ve umumiyetle, mukavelename ve uzlasnialar ile 
bunlarm nizamnamelerinin kendisine yiikledigi veyahud biiiik i§in faydali olarak kendisine ha-
vale olunacak tetkikatta ve yazi isierinde yahud vesaik toplamaya aid i^lerde bulunmak ile mii-
kelleftir. 

2 - Mezkur kalem, idareler arasindaki posta islerine miiteallik her tiirlii hesablarin temizlen-
mesi hususunda idareler tarafmdan vukubulan taleb iizerine muvazeneyi temin etmek iizere va-
sitalik yapar. 

Madde -— 25 

Kal emi i I masraflan 

1 - .Her kongrc milletler arasindaki kalemin mutad masraflarnmi senovi eikabileregi en buyiik 
miktari tayin eder. 

Bu masraflar ile bir kongre, bir konferans veya bir komisyonun toplanmasindan dolayi vu
kubulan fevkalade masraflan ve bir de mezkur kaleme verilen hususi isjerden yikabilecek mas
raflan Birlik memleketlerinin hepsi ortaklasga oderler. 

2 - Bu memleketler, bu hususta, yedi sinifa ayrilmis, olup bunlardaii her biri masraflan a§a-
gida gosterilen nisbetler iizerine oderler: 

1 nci sinif 25 puvan 
2 » » 20 » 
3 neii » 15 » 
4 neii » 10 » 
5 nci » 5 » 
6 nci » 3 » 
7 nci » 1 » 

3 - Yeni birle§meler olursa, Isvi^re Konfederasyonu Hiikumeti, birlige yeni giren memleket Hii-
kumeti ile uyu§arak, yukarida beyan olunan kalem masraflarina ortak olmak ic,in mezkur mem-
leketin hangi sinifa girecegini tayin eder. 
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telnet frAfeijA 
Umumi hukiimlere dair kaideler 

Tek fasil 

Madde — 26 

Transitte serbestlik 

1 - Transit i§lerinin serbestligi butiin birlik topraklari iizerinde garanti edilmigtir. 
2 - Posta paketlerinin transit serbestligi paket servisine igtirak etmis. olan memleketler arazisi-

ne hasredilini§tir. 
Deger komnus, maddeler bunlara aid i§i temin etmeyen memleketler topraklarmdan veya deniz 

yolu ic,in degerli §eylerin mesuliyetini kabul etmeyen memleketlerin kendi deniz ta§ima vasitala-
rmdan kapali gaiitalaria geQirilebilir, ancak bu memleketlerin bu mesuliyeti taahliiidlii maddeler 
ic,in tayin edilmi§ oian mesuliyetten ibarettir. 

(KiiQuk paketler) in bunlan kabul etmeyen memleketler topraklarmdan transiti istege baglidir. 

Madde — 27 

G6sterilmemi§ iicretler yasagi 

Mukavelenamede ve uzla§malarda gosterilen posta iieretlerinden ba§ka her hangi tiirlti olursa 
olsun posta uereti almak yasaktir. 

Madde — 28 

Servislerin muvakkaten tatili 

Fevkalade haller dolayisile, bir idare bir zaman iqm ve umumi yahut kismi bir surette mua-
mele yapmaktan vaz gecjnek mecburiyetinde kalirsa, bununla alakasi olan idareye veya idarelere 
hemen ve icab ederse telgrafla haber vermek meeburiyetindedir. 

Madde — 29 

Ornek para 

Mukavelenamede ve uzlasmalarda para ornegi olarak kabul edilen frank, gramin 10/31 agir-
ligmda ve 0,900 ayarmda 100 santimlik altin franktir. 

Madde — 30 

Karsiliklar 

Birlikten olan her memlekette, iicretler o memleketin parasi ile frank degerine miimkun oldu-
gu kadar dogru olarak uygun olan bir karsiliga gore tayin olunur. 

Madde — 31 

Formuller. Dil 

1 - Alakali idareler aralarmda dogrudan dogruya anlasarak baska tiirlii karar vermemi? bu-
lundukga idarelerin karsilikli miinasebetlerinde kullanilan formuller (Basilmis kagidlar) altinda 
baska bir dil ile gevirmesi bulunsun veya bulunmasm fransiz dili iizere yazilmalidir. 

2 - Halkin kullanmasma mahsus formuller, fransiz dili iizere basilmis olmadigi takdirde her 
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fcatir altmda tra dilde bir Qevirmeyi havi olmalnirr. 
3 - Birinei ve ikinci fikralarda bahsolunan formiillerin metinleri, renkleri ve boylan muka* 

velenamenin ve uzlasmalarm nizamnamelerinde gosterildigi gibi olmalidir. 
4 - Idareler karsilikli miinasebetlerinde servise dair niuhabereleri iqin kullanacaklan dil hak-

kmda birbirlerile uyusabilirler. 

Madde — 32 

Kendini tanitma kagidlan 

1 - Her idare kendini tanitma kagidlarmi kabul etmeyeceklerini bildirmemis olan memleketler 
postanelerinde yapilan biitiin muameleler igin isbat kagidi olarak knllanilmak iizere isteyen kim-
selere mezkur kagidlardan verebilir. 

2 - Bir «kendini tanitma kagidi» veren idare, bunun ic,in, bir frangi gecmemek iizere bir iic-
ret almaga mezundur. 

3 - Idareler, muhabere maddelerinden birinin teslimi ve yahud bir havalenamenin odenmesi 
muntazam bir kendini tanitma kagidinin gosterilmesi iizerine yapildigi anla§ildigi halde her tiirlii 
mesuliyetten kurtulurlar. 

Idareler muntazam bir kendini tanitma kagidinin yok olmasmdan, galinmasmdan veya hile ile 
kullamlmasmdan gikabilen akibetlerden dahi mesul degildirler. 

4 - Kendini tanitma kagidi, verildigi giinden itibaren iig sene miiddetle muteberdir. 

trgttNcm PARQA 

Posta muhabere madde lerine dair hukumler 

Fasil : I 

Umumi hukumler 

Madde — 33 

Muhabere maddeleri 

Mektublar, cevabsiz ve cevabli agik muhabere kagidlan, is kagidlan, korler igin kabartma yapil-
mi§ kagidlar beraber olarak her tiirlii basilmis kagidlar ve tiearet esyasi orneklerile kiigiik paket-
lere muhabere maddeleri denilir. 

Kiiguk paketler servisi bunu kar§ilikli yahud yalniz bir yiizlii (yalniz gonderme yahud yalniz 
alma) olarak temin edecek olan memleketlere hasrolunmustur. 

Madde — 34 

tlcretler ve umumi sartlar 

1 - Biitiin birlik memleketleri sahasmda, dagitma hizmetinin meveud oldugu veya viicude getiri-
lecegi memleketlerce miirseliinileyhlerin oturduklari yorlere teslimi i?i dahi birlikte olarak, muha
bere maddelerinin nakli igin alinacak iicretler ile bu maddelerin agirlik ve biiyiikluk hadleri 
asagidaki cetvelde yazili oldugu gibi tayin edilmistir: 
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Maddeler 
1 

Mektublar: 
ilk agirlik derecesi 
Bundan sonraki licr derece 

A§ik muhabere kagidlan: 
Cevabsizlar 
Cevablilar 

Is kagidlan 
En kiigiik iicret 
Basilrnis kagidlar 

Agirlik 
derecesi 

2 

Gr. 

20 

50 

tlcretler 
3 

8m. 

25 
15 

15 
30 

5 
25 
5 

Son 
Agirhklar 

4 

Soft 
Buyuklukler 

5 

2 kilogram 

En biiyiik boyu (60) saiitimetreyi 
gegmemek iizere uzunlugu, genis-
iigi ve kalmligi toplanmca (90) 
santimetre; tomar halinde : En bii
yiik boyu (80) saiitimetreyi gegme-
mek iizere uzunlugu ve iki defa 
kutru (100) santimetre. 

En yukan : 15 X 10,5 santimetre. 
En asagi : 10 X 7 santimetre. 

Korler icjn kabartma ya-
pilmis kagidlar 
Ticaret esyasi ornekleri 
En kiie.uk iicret 
Kiigiik paketler 
En kiigiik iicret 

1000 
50 

50 
10 
10 
50 

2 kilogram 

2 kilogram 
( Tek ola-
rak gonde-
rilcn kitab-
lar igin 3 
kilogram ) 

5 kilogram 
500 gram 

i kilogram 

Mektublar igin oldugu gibi katlan-
mis yaliud katlanmainis olarak ac.ik-
tan gonderilen basilrnis kagidlar 
agik muhabere kagidlannm en asa
gi olciileri gibidir. 

iiiiyiikliik hadieri asagidaki 49 ncu 
>ere maddelerine tatbik ediimez. 

2 - Bu maddenin 1 nci L'ikrasinda tayin edileu agirlik ve 
maddenin 1 nci fikrasmda yazili posta liizinetine da.ir muha 

3 - Her idare, buna uygunluk gostermis olan idareler ile miinasebetlerde, kendi memleketinde 
gikan ve dogrudan dogruya tabi ve nasirler veya bunlarm vekilleri tarafindan gonderilen gazete-
ler ve mevkut yazilar iqin (basilrnis kagidlar) umurai tarifesinden yiizde elli (50 %) indirmek sala-
hiyetini haizdir. Qikma vakti ne kadar muntazam olursa olsun, katalog, tarifname, giiniin fiatleri lis-
tesi ve saire gibi ticarete dair basilrnis kagidlar hakkinda bu tarife indirilemez. 

idareler, mevrid idarelerin muvafakatile, gonderenler kimler olursa olsun, kaplarmin iizerinde 
bulunandan baska hie, bir ilan veya reklami ihtiva etmeyen, kitablar ile risaleler yahud miizik nota-
lari igin dahi o tarifeyi ayni miktarda indirebilirler. 

4 - Kapali zarfli taahhiidlu mektublardan gayri miirasele maddeleri iginde meskiikat, banknot, 
kagid para yahud hamiline aid her hangi kiymetli kagidlar, platin, islenmis veya islenmemis altin 
veya giimiis, kiymetli taslar, miicevherler ve diger kiymetli maddeler bulunamaz. 

5 - Mahreg ve mevrid memleketler idareleri, miirseliinileyhten veya bununla birlikte oturan 1dm-
selerden baskalarina yazilmis sahsi ve iginde bulunulan zamana aid muhabere mahiyetini haiz kagid
lan ihtiva eden mektublari kendi dahili nizamlanna gore muameleye tabi tutmakta salahiyetlidirler. 

6 - Isletme nizamnamesinde gosterilen istisnalardan baska hallerde, is kagidlan, her turlti basil-
mis kagidlar, ticaret esyasi ornekleri ve kiigiik paketler : 

a) Kolayca yoklanabilecek surette baglanmahdir; 
lb) §ahsa ve iginde bulunulan zamana aid muhabereye dair hie. bir yazi ve kagidi tasryamazlar; 
c) Iptal edilmis veya edilmemis hig bir posta pulunu, bir iicret odeme formuliinu veya bir kiy-
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meti gosteren bir kgrdi ihtiva edemezler. 
7 - Ticaret esyasi ornekleri paketlerinin iglcrine ticari bir degeri olan big bir madde konulamaz. 
8 - Nevileri baska baska olan muhabere maddelerinin isletme nizamnamesinde tayin edilen sart-

larla ve (toplanmis maddeler) adi ile tek bir madde halinde birlestirilmesine miisaade olunmus-
tur. 

9 - Mukavelenamede ve bunun isletme nizamnamesinde gosterilen istisnalardan baska hallerde 
isbu madde ile mezkur nizamnamenin bu babta miinasebeti olan maddelerinde gosterilen sartlari ha-
iz olmayan muhabere maddeleri kabul ve sevkrdilmez. 

Bu maddelerden yanlislikla kabul ve sevkedilrnler cjktiklan postanelere geri gonderilmelidir. 
Bununla beraber, mevrid idarenin bu gibi maddeleri murseliinleyhlerine teslim etmesine miisaade 
olunmustur. Bu halde, mevrid idare, icab ederse, mezkur maddelere muhteva; agirlik veya boylari-
na gore dahil olduklan muhabere maddesi nevi icjn tayin edilmis olan esas iicretlerle munzam 
iicretleri tatbik eder. fsbu maddenin birinci fikrasinda gosterilen son agirliklari gegen agirlikta-
ki maddeler hakkinda, bunlarm asil agirliklarcna gore iieret tatbik olunabilir. 

Madde — 35 

TJcret odemesi 

Umnmi kaide olarak, 33 ncii maddede yazili muhabere maddelerinin hepsinin iicretleri miir-
sil tarafindan tamamen odenmelidir. 

Mektublardan ve acik muhabere kagidlarinin cevabsiz olanlarmdan baska iicreti hie, odenmemis 
veya eksik odenmis maddeler ile postaya verilirken her iki par^asinin iicreti tamamen odenmemis 
bulunan cevabli aejk muhabere kagidlari kabul ve sevkolunmaz. 

Madde — 36 

"Ocretin hie odenmemis veya eksik odenmis oldugu vakit alinacak iicret 

Lazim olan iicretin hie odenmemis veya eksik odenmis oldugu zaman ve isletme nizamnamesinin 
145 nci maddesinin 3, 4 ve 5 nci fikralarmda tekrar gonderilen bazi nevi muhabere maddeleri 
iein gosterilen istisnalardan baska hallerde, mektublarla cevabsiz acik muhabere kagidlarinin o-
denmemis olan ucretlerinin iki kati - 5 santimden asagi olmamak iizere - miirseliinileyhlerden almir. 

Yukarida soylenilen hallerde, ayni muamele yanlislikla mevrit memlekete gonderilen diger 
muhabere maddelerine dahi tatbik olunabilir. 

Madde — 37 

tlave iicretler 

Hususi masraflan mucib olan fevkalade vasitalar ile nakil edilen her madde igin 34 ncii mad
dede tayin olunan iicretlere ilave olarak mezkur masraflarla yaklasir bir fazla iicret alinabilir. 

Cevabsiz ac,ik muhabere kagidmin iicret tarifesi icinde yukandaki bentte gosterilen fazla 
iicret de bulundugu takdirde, cevabli acik muhabere kagidmm pare,alarindan her birine mezkur 
tarifenin ayni tatbik olunur. 

Madde — 38 

Hususi iicretler 

1 - tdareler kendi postanelerinin gonderme dairelerine islerin son saati nihayetinde verilen 
muhabere maddelermden - dahili kanun ve nizamlari hukumlerine gore - mutad iicrete ilave olarak 
bir iicret alabilirler. 

2 - Postrestant olarak gelen maddeler, mevrit memleketler idareleri tarafindan kanun ve ni-
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zamlarile ayni nevi dahili maddeler igin tayin edilmis olan hususi ucrete tabi tutulabilir. 
3 - Mevrit memleketler idareleri, murseliinileyhe teslim edilen her kiicjik paket i<jin en <jok 50 

santim bir hususi iieret almaga mezundurlar. Oturulan yere teslim halinde bu iieret en gok 25 
santim arttirilabilir. 

Madde - 39 

Giimruk resmine tabi maddeler 

Giimruk resimlerine tabi kuc.uk paketler ve basilmis kagidlar kabul olunur. 

Mevrit memleket muvafakat ettigi takdirde iglerinde giimriik resimlerine tabi esya bulunan 
mektuplar ve ticaret esyasi ornekleri de kabul olunur. 

Nizamnamenin 122 nci maddesinde gosterilen istisnadan istifade eden serom ve a§ilan havi mii-
rasele inaddeleri her liable kabul olunur. 

Madde — 40 

Giimriik kontrolii 

Mevrid memleket idaresi 39 ncu maddede beyan oilman muhabere maddelermi giimruk kontroliine 
tabi tutabilir ve icabinda, bunlan dogrudan dogruya a<jabilir. 

Madde — 41 

Gumrukleme iiereti 

Mevrid memleketge giimriik kontroliine tabi tutulan maddeler, bu i§ten dolayi, postaya aid ol-
mak ve her biri igin 50 santimi gegmemek iizere gumrukleme iicretine tabi tutulabilir. 

Madde — 42 

Giimriik resimleri ve postaya aid olmaynn diger resim ler 
tdareler, giimriik resimlerini ve postaya aid ucretlerden baska icab eden diger butiin resim-

let'i miirselimileyhlerden alabilirler. 

Madde — 43 

Murseliinileyhten resim ve iieret almmayacak maddeler 

1 - Aralarmda uyusmu§ olan memleketler arasmdaki miinasebetlerde, miirsiller gonderecekleri 
muhabere maddelerinin miirseliinleyhlere teslimi sirasinda almmasi lazimgelen (Postaya aid olsun 
olmasm) butiin resimleri kendileri odeyeceklerini evvelce mahree. postanesine bir beyanname ile bil-
direrek iizerlerine alabilirler. 

Bu halde, miirsiller mevrid postanesi tarafindan istenilebilecek olan paralarin odenmesini ta-
ahhiid ve, icab ederse, kafi miktarda teminat parasi depozito etmelidirler. 

Mevrid idare, madde ba§ma 50 santimi gecemeyen bir komusyon resmi alabilir. Bu resim, 41 nci 
maddede gosterilen paradan ayridir. 

2 - Her idare, i§bu maddede beyan oilman muameleyi yalniz ( Taahhudlu maddeler ) igin kabul 
ve tatbik etmek hakkini haizdir. 

Madde — 44 

Giimriik resimlerinin ve postaya aid olmayan diger resimlerin kaldirilmasi 

Idareler, yiktigi memlekete geri gonderilen, i^indeki §eylerin biisbiitiin hasara ugramasi dolayisile 
imha edilen yahud tekrar UQiincii bir memlekete gonderilen muhabere maddelerine aid giimriik re-
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simlerinin ve postaya aid olmayan diger resimlerin kaldirilmasi igin kendi memleketlerinin alakadar 
idareleri nezdinde tavassut etmeye soz verirler. 

Madde — 45 

Hususi vasita ile dagitilacak maddeler 

1 - Kar§ilikli miinasebetlerinde hususi vasita ile muhabere maddelerini dagitma i§ini iizerlerme 
almak igin uygunluk gosteren memleketlerdeki posta idareleri miirsillerin talebleri iizerine bu 

maddeler gelir gelmez hemen murselunleyhlerin oturduklari yerlere hususi bir posta dagitan vasi-
tasile teslim ettirirler. * 

2 - «Expres» denilen bu maddeler, esas posta ucretine ilave olarak, en asagi bayagi bir mektu-
bun mutad ucretinin (20 gramlik bir mektub iicretinin) iki kati ve en yukari 70 santim miktarinda 
olmak iizere bir hususi iierete tabidir. Bu iieret miirsil tarafindan tamam ve pesir. olarak oden-
melidir. 

3 - Murseliinleyhin oturdugu yer mevrid postanesinin kendi dagitma dairesinin disarismda bu-
lundugu halde, hususi vasita ile teslim igin bu hususta dahili islerde muayyen olan iieret miktarmi 

gecmemek iizere bir mutemmim iieret alinabilir. 
Bununla beraber, oyle bir halde hususi vasita ile teslim keyfiyeti mecburi degildir. 
4 - Pe§in olarak odenecek olan iicretlerinin hep si tamamen odeimiemis. bulunan (Expres) mad-

deleri bayagi vasitalarla dagitilir, megerki bunlann haklarinda mahree postanesince lazimgelen 
(Expres) muamelesi yapilmi§ olsun. Su son hal de, mezkur maddeler 36 nci madde hukiimlerine 
gore takse muamelesine tabi tutulur. 

5 - Idareler, hususi vasita ile teslime yalniz bir defa tesebbiisle iktifa edebilirler. Bu tesebbiis se-
meresiz kalirsa, o madde hakkmda adi bir miirasele maddesi gibi muamele yapilabilir. 

Madde — 46 

Yasaklar 

1 - Ajsagidaki tablonun birinci siitununda gostcrilen niaddelerinin gonderilmesi yasaktir. Bu 
maddeler yanlislikla kabul ve sevk edilmis iseler (2) nci sutunda gosterilen muameleye tabi tutul-
malidirlar. 

Maddeler 
1 

a) Tabiatleri veya ambalajlari dolayisile memur-
lar iqin tehlike gosterebilecek, muhabere mad
delerini kirletebilecek veya bozabilecek mad-
ler; 

b) 39 ncu maddede gosterilen istisnalardan bas-
ka, gumriik resmine tabi maddelerle bu resmi 
vermekten ka^inmak maksadile qdk miktarda 
gonderilen ticaret esyasi ornekleri; 

c) Afyon, morfin, kokain ve d^ger uyusturucu 
maddeler; 

d) Gonderildigi memlekette kabulii v ^ a elden 
ele gec,mesi yasak olan maddeler; 

e) Patlayabilen, tutusabilen veya tehlikeli mad
deler ; 

f) Edebe ve ahlaka yakismayan maddeler ; 

Yanlislikla kabul edilmis miirasele maddeleri 
hakkmda olunacak muamele 

2 

Bunlann viicudunii goren idarenin dahili nizam-
larma gore muamele yapilir. Bununla beraber 
(c) isareti altmdaki maddeler hie, bir halde ne 
mevridine sevk, ne murseliinileyhlerine teslim 
olunur, ne de cjktiklan memlekete geri gonde-
rilir; 

Viicudunii goren idare tarafmdan mahallinde 
imha olunur. 
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Maddeler 
1 

0 An , siiliik ye ipek boeeklerinden maada ean-
Ir hayvanlar; 

Yanlislikla kabul edilmi? miirasele maddeleri 
hakkinda olunacak muamele 

2 

Qrktigi memlekete geri gonderilir; bununla be-
raber, viicudii yalniz mevrid idare tarafindan 
goriilmiisse, mezkiir idare bunlan kendi dahili 
nizamlarinda gosterilen sartlar altinda miirsfe-
liinileyhlerine teslime mezundur. 

2 - Yanlisjikla kabul ve sevkedilen mezkiir ma.ddolerden no eiktigi yere iade ve ne de gonde-
rilen kimselere teslim edilemiyecek olanlari hakkinda tat.bik olunan muamele gonderen idarcyc sarih 
bir surotte bildirilmclidir. 

3 - iiuiida.ii baska, her memleketin ieinde yaydmalari veya olden ele geemeleri surtlarmi tayin 
eden kanuni hiikumlere uymayan, mektuplar ve ae;,ik muhabere kagidlarmdan baska, maddelerin 
kendi topragi iizerinde agiktan transit olarak tasrnmasini kabul etmemek hakki da saklanmistir. 

Bu maddeler giktiklari idareye geri gonderilmelidir, 

Madde — 47 

tTcret odeme usulleri 

1 - Posta iicretinin odenmesi, gcrek mahree memlekette halkm muhabereleri ic,in muteber olan 
posta pullari, gerek resmen kabul edilib posta idaresinin dogrudan dogruya kontrolii altinda islc-
tilcn (iicret odeme makineleri) damgalari yahud ancak (basilmis kagidlar) iein ve mahree idarenin 
dahili nizamlari musaade ettigi takdirde, basmahane makinesi veya diger bir usul ile basilmis 
damgalar vasitasile vukubulur. 

2 - Qiktigi memleketin posta pullarini basilmis yahud yapistrrilmis olarak iistiinde tasryan 
cevabli acik muhabere kagidlarc, ilk gonderildikleri jer iein iicretleri muntazaman vcrilmis ve 
tekrar bir yere gonderilmelerinden ovvel de lazim gelen miitemmim iicretleri odenmis olan mad
deler ve adresleri yamnda (posta abonemani) «Abo?inomant - poste» Tsareti bulnndugu halde gaze-
teler ve mevkut yazilar abonemanlarma dair uzlasmaya uygun olarak gonderilen gazeteler veya 
gazete paket.leri ile mevkut yazilar usulii dairesmde posta iicretleri odenmis sayili. 

Madde 48 

Gemilerde Postaya verilecek muhabere maddelerinin iicretlerinin odenmesi 

Deniz ortasmda bir geminin posta kutusuna atilan veya gemilerde bulundurulan posta me-
murlarma veyahud geniilerin kaptanlartna. vorilon muhabere. maddelerinin iicretleri, alakali idareler 
arasmda aksi yolda bir uzlasma vaki olmadigT takdirde, geminin tasarrufu altrnda bulundugu veya 
mcnsub oldugu memleketin posta pullari ile ve bu memleket tarifesine gore cidenebilir. Sayet mad-
denin gemide postaya verilmesi gidilecek deniz yolunun iki son noktasinda veya bu iki nokta, ara-
sindaki iskelelerden birinde dururken vaki olursa, posta iicreti geminin sularmda bulundugu mem
leketin posta pullan ile ve bu memleket tarifesine gore odenmis olmadikea muteber olmaz. 

Madde — 49 

Posta iicretinin alrnmasi 

1 - Posta idarelerinin birbirleri, bu idarolorle (Milletler arasmdaki kalem), birlik memleketleri 
postanelerinin birbirleri ve bu postanelcrle idareler aralarinda posta islerine dair olarak teati 
olunan muhabere maddeleri ile posta iicreti almmayarak tasinacaklan mukavelename, uzlasmalar, 
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ve isletme nizamnameleri Mkiimlerinde agifaja bcyan olunan maddeler her tiirlii posta ucretlerin-
den istisna edilmistir. 

2 - Odeme sartli maddelerin istisnasile, harp esirleri namlarma olan veya bunlar tarafmdan 
gonderilen muhabere maddeleri dahi gerek mahree, mevrid ve gerek vasita memleketlerde her tiirlii 
posta iicreti erin den nraaf tutulmustur. 

Harp halinde bulunan memleketler ile imiharibleri iilkesine kabul etmis olan bitaraf memleket
lerde icabma gore harp esirleri ic,in malumat toi lamak iizere tesis edilmi§ haber merkezleri tara
fmdan harp esirlerine aid olarak gerek dogrudan dogruya ve gerek vasita ile gonderilen veya 
alinan muhabere maddeleri hakkinda da bu hiikiimler aynen caridir. 

Bitaraf bir memlekette kabul edilmis ve muhafaza altma alinmis olan muharipler hakkinda da
hi asil harp esirlerininkiler gibi yukarda beyan olunan hiikiimler tatbik edilir. 

Madde — 50 

Cevab kuponlan 

Birlik memleketlerinde cevab kuponlan satilir. 
Bunlarm satis fiyati, aid olduklari idareler tarafmdan tayin olunur, ancak bu fiyat 35 santim-

den veya bunlarm satildigi memleket parasile tayin edilen karsiligmdan asagi olamaz. 
Mezkur kuponlardan her biri birlik memleketlerinin hepsinde oradan yabanci memleketlere 

gonderilecek adi bir mektup iicretini odemeye mahsus bir veya bir kac, pul ile degistirilebilir. 
Bundan baska, cevap kuponlan degistirmek suretile posta iicreti odenecek muhabere maddele-

rinin postaya verilmesi ile bu kuponlarm degistirilmesi keyfiyetlerinin birlikte vaki olmasmi iste-
mek hakki her memleket i<jin saklanmistir. 

Madde —- 51 

Geri alma. Adres degistirme 

1 - Bir muhabere maddesini gonderen kimse, bu madde yerine teslim edilinceye kadar, bunu 
postadan geri aldirabilir veya adresini degistirtebilir. 

2 - Boyle vaki olacak isteyis, masraflari bunu isteyene aid olmak iizere, lazimgelen yere posta 
veya telgraf ile teblig olunur. Posta ile yapilacak teblig i<jin, bir adi teahhiidlu mektub iicreti, ve 
telgrafla yapilacak teblig iqin de telgraf iicreti verilmelidir. 

Geri alma veya adres degistirme istegi, â ^ni kimse tarafmdan ayni adrese olarak ayni zamanda 
ayni merkeze verilmis olan birden fazla miirasele maddeleri hakkinda ise, gonderen, posta ile yapi
lacak her teblig icjn bir adi teahhudlii mektup iicretini ve telgrafla yapilacak her teblig ic,in de 
biitiin bu maddelere aid malumati ihtiva eden telgraf iicretini verir. 

Madde — 52 

Tekrar yollama. Sahiblerine verilemeyen maddeler 

1 - Miirseliinileyh oturdugu yeri de&istirirse, kendisine gelen muhabere maddeleri yeni otur-
dugu yere tekrar yollanir, meger ki bunlari ona gonderen kimse mevrid memlekette bilinen bir 
dil iizere adres tarafma yazilmis bir hasiye ile bu tekrar yollamayi menetmis olsun. 

2 - Sahiblerine verilemiyen muhabere maddeleri derhal ^iktiklari memleketlere geri gonderil-
melidirler. 

3 - Murseliinileyhleri tarafmdan almmak iizere bir miiddet saklanan veya (post restant) olarak 
gonderilen muhabere maddelerinin saklama miiddeti mevrid memleketin nizamlari ile tayin olunur. 
bununla beraber, umumi kaide olarak bu miidr'et iki ayi ge^emez. Mevrid idarenin bunu en qok 
dort aya kadar uzatmaya liizum gorecegi hususi haller baskadir. Muhabere maddesini, gonderen 
kimse, gonderilen memlekette bilinen bir dil iizere adres yanina yazilmis bir hasiye ile istemis 
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olur ise, mezkur maddenin Qiktigi memlekete geri gonderilmesi keyfiyeti yukarida beyan olunan 
saklama miiddetinden daha kisa bir miiddet iginde vukubulmalidir. 

4 - Degeri olmayan basilmis kagidlar, gonderen tarafindan yazilmis bir hasiye ile istenilmedigi 
takdirde geri gonderilemez. Basilmis kagidlardan taahhiitlii olanlari her halde geri gonderilmeli-
dir. 

5 - tsletme nizamnamesinde gosterilen istisnalardan baska hallerde muhabere maddelerinin 
memleketten memlekete tekrar yoUanmasi veya cjiktigi memlekete geri gonderilmesi bunlardan 
hi<j bir fazla iicret almmasma mahal vermez. 

6 - Tekrar yollanan veya sahiblerine verilemeyerek geri gonderilen nmhabere maddeleri giktik-
lari veya geldikleri yerlerde veyahud ilk gonderildikleri yerden ileriye tekrar yollanmalan dola-
yisile bu yolda tabi tutuldiiklan iicretlerin odenmesine karsi miirselunileyhlere yahud mursillere 
teslim olunur, ayni zamanda- mezkur maddelere aid olup mevrid memleketc.e istenilen giimriik pa-
ralannm veya baska hususi masraflarm odenmesine dahi halel getirilmez. 

7 - Baska bir memlekete tekrar yollama veya gonderen memlekete geri gonderme halinde. post 
restant iicreti, giimriikleme iicreti, komusyon resmi hususi vasita ile teslime mahsus miitemmim iicret 
ve kiigiik paketlerin imirselunileyhlerine teslimine aid hususi iicret istenilmez. 

Madde — 53 

Haber istemeler 

1 - Her bir madde hakkmda haber isteme keyfiyeti en qdk 50 santim bir iicret alinmasrna meydan 
verebilir. 

Haber isteme ayni kimse tarafindan ayni adrese olarak ayni zamanda postaya verilmis birden faz
la maddelere aid olsa dahi bu iicret her bir madde iqin ayri alinir. 

Bu keyfiyet (taahhiidlii maddeler) hakkmda vaki oldugu takdirde, maddeyi gonderen kimse 
ewelce bir (alma haberei) iicreti vermis ise artik baskaca hie, bir iicret alinmaz. 

2 - Haber istemeler ancak, aid oldukleri maddenin postaya verildigi giiniin ertesi giinden iti-
baren bir sene miiddet i<jinde kabul olunur. 

Bununla beraber, her idare, bu miiddetten sonra da diger idare tarafindan vaki olub iki yildan 
asagi bir zaman i<jinde gonderilmis maddelere dair bulunan alelade malumat taleblerine netice 
vermelidir. 

3 - Her idare baska idarelerin iilkelerinde postaya verilmis maddelere aid haber istemeleri kabul 
etmege mecburdur 

4 - Bir haber istemeye postanm bir yanlis isi sebeb olmus olursa, haber isleme iicreti geri verilir. 

Fasil : I I 

Tedhhudlil maddeler 

Madde — 54 

tJcretler 

1 - 33 ncu madde gosterilen muhabere maddeleri (teahhiidlii) olarak gonderilebilir. 
2 - Her bir taahhiidlii maddenin iicreti pesin olarak odenmelidir. Bu iicret: 
a) Gonderilen maddenin nevine gore bayagi posta ucretinden; 
b) En §ogu 40 santimden ibaret bir maktu (taahhiid) iicretinden toplanir. 
Bir cevabli acjk muhabere kagidmin (cevab) parcjasi icin (taahhiid iicreti) ancak bu kagidi gon

deren kimse tarafindan odenmis olursa muteber olur. 
3 - Bir taahhiidlii madde gonderen kimseye, bunu postaya. verirken, iieretsiz olarak bir makbuz. 

senedi ita olunmalidir, 
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4 - Mucbir sebeblerden hasil olabilen zararlan tazmin etmegi uhdesine almis olan memleketler 
her bir taahhiidlii madde iein en <jogu 40 santimden ibaret bir hususi iicret dahi alabilirler. 

5 - Ucreti odenmemis veya eksik odenmis olup, yanlislikla mevrit memlekete gelecek taahhiidlu 
maddeler iqm murseliinileyhlerden eksik iieret miktarmda bir iicret almir. 

Madde — 55 

Alma haberi. 

Bir taahhudlii madde gonderen kimse, bunu postaya verdigi sirada, en gogu 40 santimden ibaret 
bir maktu iieret vererek bir (Alma haberi) isteyebilir. 

(Alma haberi), 53 ncii maddede haber istemeler igin tayin edilen miiddet ve iicret kayidlerine 
uymak suretile, taahhudlii maddenin postaya verilmesinden sonra dahi istenebilir. 

Madde — 56 

Mesuliyetin sumulii. 

1 - Asagidaki 57 nci maddede gosterilenlerden baska hallerde, idareler taahhiidlu maddelerin 
kaybolmasmdan dolayi iizerlerine mesuliyet alirlar. 

Kaybolan maddeyi gonderen kimsenin, bundan dolayi, miktari madde basma 50 frank olarak 
tayin edilen bir tazminati almaya hakki vardir. 

2 - tglerindeki seylerin yanks bildirilmis olmasmdan dolayi giimriikQe musadere olunan mii-
rasele maddeleri igin idareler hi§ bir mesuliyet kabul etmezler. 

Madde — 57 

Mesuliyet usuliinden ayirmalar. 

tdareler a^agida gosterilen hallerde, taahhiidlii maddelerin kaybolmasmdan dolayi, her turlii 
mesuliyetten kurtulmusturlar: 

a) Mucbir sebebler vukuu halinde; bununla beraber, mucbir sebeblerden (jikan zararlarm 
tazminini kabul etmis olan ve maddeyi gonderen idare igin mesuliyet vardir. (Madde 54, § 4). 
Maddenin kaybolmasmdan mesul olan memleket, kendi dahili kanun ve nizamlarma gore, kaybol-

* ma keyfiyetinin mucbir sebeblerden dolayi olup olmadigmi kararlastirmalidir. 
b) Mucbir sebeblerden biri dolayisile servis vesikalarmm yok olmasmdan nasi, aranilan mad

deler hakkinda bir sey anlasilamadigi ve mesuliyet te baska suretle sabit olmus bulunmadigi tak-
dirde; 

c) Kaybolan madde, iginde 34 ncii maddenin 4 ncii fikrasile 6 nci fikrasmin c bendinde ve 
46 nci maddenin 1 nci fkrasnda gosterilen yasaklara dokunur bir sey bulunan maddelerden oldugu 
takdirde; 

d) bir maddeyi gonderen kimse bunu 53 ncii maddede gosterilen bir sene miiddet icinde hie, 
arayrp sormadigi takdirde. 

Madde — 58 

Mesuliyetin kalkmasi 

Idareler ayni nevi miirasele maddeleri i§in dahili nizamlarmdaki sartlara gore sahiblerine tes-
lim etmif olduklari taahhiidlii maddelerin mesuliyetinden kurtulurlar. 

Madde — 59 

Tazminatin odenmesi 

Tazminatm odenmesi mecburiyeti, mesul idareye karsi miiracaat hakki saklanmis olmak sartile, 
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taahhudlu maddeyi gonderen postanenin aid oldugu idareye dtiser. 

Madde — 60 

Tazminatm odenme miiddeti 

1 - Tazminat mumkiin oldugu kadar cjabuk ve, en geq, haber isteme vnkuu giiniinun ertesi giin-
den itibaren alti ay iginde odenmelidir. Bu miiddet uzak memleketlerle olan ilisiklerde dokuz aya QI-
karilmistir. 

Miicbir sebeblerden dogan zararlari iizerine almagi kabul etmeyen miirsil idare, imaddenin kay-
bolmasi boyle bir sebebten ileri gelib gelmediginin anlasilmasi meselesi halledilmis oldugu tak-
dirdc, tazminatm odenmesini, mustesna olarak, yukardaki bentte gosterilen miiddetten ziyade ge-
ciktirebilir. 

2 - Mevrid veya mutavassit idare, kendisinden usulii dairesinde malumat istenilmis oldugu hal-
de, ise bir netice vermeksizin uc. ay gegmesine meydan verdigi takdirde, mahrec, idare mezkur ida-
reler hesabma olarak maddeyi gonderen kimseye tazminati verebilir; bu uc, aylik miiddet uzak 
memleketlerle olan ilisiklerde alti aya c,ikanlmistir. 

Madde — 61 

Mesuliyetin tayini 

1 - Aksi sabit oluncaya kadar, bir taahhudlu vraddenin kaybolmasiridan dolayi mesuliyet, bu mad
deyi itirazsiz olarak alib kabul ettigi ve nizamen lazimgelen arastirma ve tahkik vasitalarinm hepsini 
elde ettirilmis oldugu halde, mezkur maddenin no miirselunileyhine teslimini, ne de, icap ediyorsa, 
ilerideki bir idareye muntazaman yollanildigini ispat edemeyen idareye kalir. 
Bir mutavassit veya mevrid idare, aksi sabit oluncaya kadar, asagidaki iki hal de mesuliyetten kur-
tulur : 

a) Isletme nizamnamesinin 159 ncu maddesinin 3 ncii fikrasi hukiimlerine riayet etmisse; 
b) Haber isteme keyfiyetinin kendisine ancak, nizamnamenin 177 nci maddesinde gosterilen sak-

lama miiddetinin bitmesinden dolayi, aranilan maddeye aid muamele vesikalarinin yok edilmesinden 
sonra bildirildigini ispat edebildigi takdirde; bu kayid haber isteyen kimsenin haklarina dokunmaz. 

Bununla beraber, sayet kaybolma keyfiyeti posta goturiilurken vukua gelipte bu vakanin hangi ^ 
memleket topraklari iizerinde veya posta servisinde hadis oldugunun ispati mumkiin olmazsa, alakali 
idareler zaran paylari miisavi olarak Qekerler. 

2 - Bir taahhudlu madde miicbir sebeblerden dolayi kayboldugu takdirde, topraklari iizerinde ve
ya posta servisinde kaybolma keyfiyeti vuku bulmus olan idare bunun igin ancak her iki memleket 
miicbir sebeblerden cjkan zararlari iizerine almis ise, miirsil idareye karsi mesuldiir. 

3 - Istenilmemek imkani olmayan gumriik resimleri ve diger masraflar kaybolan maddeden me-
sul bulunan idareler tarafindan odenir. 

4 - Tazminati odeyen idare, gerek murseliinileyh gerek miirsil veya iiQiincu kimseler aleyhinde ica-
binda her tiirlii miiracaat icjn mezkur tazminatm miktari derecesinde, bunu almis olan kimsenin hak
larina sahib olur. 

5 - Kaybolmus sayilan bir taahhudlu maddenin sonradan bulunmasi halinde, kendisine taz
minat verilmis olan kimseye tazminati geri vermesine karsi bulunan maddeyi elde edebilecegi 
bildirilmelidir. 

Madde — 62 

Tazminatm miirsil idareye odenmesi. 

1 - Mesul bulunan veya 60 nci maddeye gore kendi hesabma olarak tazminat verilmis olan 
idare, tazminatm verildigine dair olan haberin kendisine gonderilmesinden itibaren uc, aylik bir 
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mucldet icmde, mursile hakiki olarak ne miktar tazminat verilmis ise bu miktari mursil idareye 
odemege mecburdur. 

Eger tazminati, 61 nei L<»-iddeye tevfikan, miiteaddit idarelerin iizerlerine almalan icap edi-
yorsa odenmesi lazim gelen razminatln tamami aranilan maddeyi usulii dairesinde alrp ta bunun 
muhabir idareye muntazamvi gonderildigini ispat edemeyen ilk idare tarafmdan, yukanki bentte 
gosterilen nraddet icjnde, n-'irsil idareye verilmelidir. Hak sahibinin zararmm tazmininde mesul 
olan diger idarelerden her Vvrinin payina diisen tazminat bedelini bu idarelerden almak mezkur 
ilk idareye aiddir. 

2 - Alacakli idareye odeme, bu idare i§in hie. bir masrafi mucib olmaksizm, gerek bir posta 
havalenamesi, bir qek yahut alacakli memleketin, payitahti veya bir ticaret mahalli iizerine <jekil-
mis ve gosterildiginde bedeli odenebilir bir police vasitasile ve gerek mezkur memlekette geger 
akge ile nakit olarak yapilir. Mesuliyet kabul edildigi takdirde veya 60 nei maddenin 2 nci fik-
rasmda gosterilen halde tazminat miktari, gerek dogrudan dogruya ve gerek mesul idare ile mun-
tazaman hesablasan bir idare vasitasile her hangi bir hesaba gegirilmek suretile mesul idareden resen ali-
nabilir. Vfq ay miiddet ge§tikten sonra, bu muddetin bittigi giinden itibaren, mursil idarenin ala-
cagi olan para igin yillik yiizde bes faiz verilir. 

3- Mahrec. idare mesul idareden tazminatm odenmesini aneak kaybolma haberini yolladigi 
tarihten veya, icap ederse, 60 nci maddenin 2 nci fikrasmda gosterilen, muddetin bittigi giinden 
itibaren iki yil ic,inde isteyebilir. 

4 - Mesuliyeti usulii dairesinde sabit olan ve tazminatm odenmesini ilk once kabul etmetnis bulunan 
idare, odeme isinin makbul olmayan sebeble geeiktirilmesinden ileri gelen masraflan hepsini ustiine 
almalidir. 

5 - Idareler dogrulugunu tanryarak mursillere vermis olduklan tazminati belli vakitlerde sayismak 
i<jin aralarinda uyusabililrler. 

Pasil : III 

Odeme sartli maddeler 

Madde — 63 

ttcretler ve sartler. Tasfiye. 

1 - Posta idareleri odeme sartli maddelere aid isi yapmaga karar veren memleketler arasmdaki 
ilisiklerde (Taahhudlu maddeler) odeme sartli olarak gonderilebilir. 

2 - Odeme sartli olarak gonderilen maddeler taahhudlu maddeler muamele ve ucretlerine tabidir. 
Bundan baska miirsil pesin olarak : 

a) Odenecek paranm kendi nefine bedava tanzim olunan bir odeme havalenamesile tasfiyesini is-
terse madde basina 50 santimi gec^neyen maktu bir iicret ile, odenecek para miktarmm en gok yiiz
de 1/2 sinden ibaret nisbi bir resim: 

b) Maddenin mevridi olan memlekette paranm posta hesabi carisine ge<jirilmesi suretile tasfiye
sini isterse, en Qok 25 santim maktu bir iicret verir. 

3 - 2 nci fikrada b) isareti altinda gosterilen tasfiye tarzi, ancak alakadar idareler bu tasfiye 
usuliiniin tatbikmi deruhde ederlerse, kabul olunur. Mevrid idare dahili usuldeki bir (para yatirma 
pusulasi) vasitasile, murselunileyhin odedigi parayi en Qogu 25 santimden ibaret bir maktu iicretle 

dahili muamelesinde tatbik olunan mutat para yatirma iieretini iginden cikardiktan sonra hesabi ca-
riye gecjrir. 

4 - Tasfiye tarzi nasil olursa olsun odenecek paranm en yiiksek miktari maddenin §iktigi memlekete 
gonderilen posta havalenameleri icjn tayin edilen en biiyiik miktara musavidir. 

5 - Tersine bir uzlasma olmadikga, odenecek para mikdari maddenin (jiktigi memleket parasile 
gosterilir. Bununla beraber odenecek para, maddenin mevridinde tutulan posta hesabi carisine ge-
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ejriiccekse, mevrid memleket parasile gosteriimelidi*. 
6 - 2 nci fikranin a) isareti altinda gosterilen nisbi resmin alinmasi igin, her idarenin kendi 

muamele usuliine en eyi uyan 61§uyu edinmeye salahiyeti vardir. 

Madde — 64 

Odeme §artmin kaldinlmasi yahud odenecek paranin azaltilmasi 

Odeme sartli olarak bir taahhiidlii madde gonderen kimse odeme sartini busbiitim kaldirabildigi 
gibi odenecek paranin bir pargasim azaltabilir. 

Bu is igin yapilacak talebler, geri alma yahud adres degistirme taleblerine dair olan hiikiimlere 
tabidir. 

Mezkur talebler telgrafla bildirilecek olursa, telgraf ucretine bayagi taahhiidlii bir mektub 
iicreti ilave olunur. 

Madde — 65 

Gonderilen seyin kaybolmasi halinde mesuliyet 

Odeme sartli bir taahhiidlii maddenin kaybolm asi 56 ve 57 nci maddelerdeki sartlar ile posta 
idaresinin mesuliyetini mucib olur. 

Madde — 66 

Muntazaman odenen paralann teminati 

Miirseliinileyh tarafmdan muntazaman odenen paralar, posta havalenamesine gevirilmis veya 
posta hesabi carisine gegirilmis olsun olmasin, posta havalenameleri hakkindaki uzlasma hiikum-
leri veya posta vasitasile cek ve hesab devri seivisine dair hiikiimler ile tayin olunan sartlar da-
iresinde miirsile karsi temin olunmustur. 

Madde — 67 

Odenecek paranin tahsil olunmamasi, noksan veya hileli tahsil edilmesi halinde tazminat 

1 - Gonderilen sey odenecek para tahsil edilmeden miirseliinileyhe teslim edilmis oldugu tak-
dirde, bunu gonderen kimsenin, 53 ncii maddenin 2 nci fikrasinda gosterilen miiddet i§inde aras-
tirmis olmasi sartile tazminat almaga hakki vardir, meger ki tahsil edilmemek keyfiyeti o kim
senin yapmis oldugu bir yanlislik veya kayidsizlikten ileri gelmis yahut gonderilen seyin iginde 
34 ncii maddenin 4 ncii fikrasile 6 nci fikrasiniri c bendidnde ve 46 nci maddenin 1 nci fikrasinda 
gosterilen yasak seyler bulunmus olsun. : 

Miirseliinileyhten tahsil olunan para miktari odenmesi sart olarak gosterilen miktardan asagi 
oldugu veya tahsil keyfiyeti hileli olarak yapildigi halde dahi gonderen kimse yine o suretle taz
minat alabilir. 

Tazminat miktari, hie, bir halde, odenmesi sart olan para miktarini gegemez. 
2 - Tazminati odedyen idare gerek miirseliinileyh, gerek mursil veya iigiincii kimseler aley-

hinde, icabmda her tiirlii miiracaat igin, mezkur tazminatm miktari derecesinde, bunu almis olan 
kimsenin haklarma sahib olur. 

Madde — 68 

Muntazaman tahsil olunan paralar. Tazminat odeme ve miiracaat hakki. 

Muntazaman tahsil olunan paralann veya 67 nci maddede bahsedilen tazminatm odenmesi 
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mecburiyeti, inesul idareye karsi miiracaat hakki baki kainiak uzere, odeine sartli maddeyi gon
deren postanenin tabi bulundugu idareye diiser. 

Madde — 69 

Odeme miiddeti. 

Taahhiidlii maddenin kju-ybolmasmdan dolayi icap eden tazminatm odenmesi miiddetlerine 
dair 60 nci madde hiikiimlei odeme §artli maddeler i§in tahsil edilen paralarm veya verilecek 
tazminatm odenmesi islerine le tatbik olunur. 

Madde — 70 

Mesuliyetin tayini 

Muntazaman tahsil ohman paralarm veya 67 nci maddede gosterilen tazminatm odenmesi, 
mevrit idare hesabma olarak, gonderen idare tarafmdan yapilir. Yanhsligm gonderen idarece 
nizami hukiimlerden birine riayetsizlikten ileri geldigini ispat edemedigi takdirde, mevrid idare me-
suldur. 

Odeme sartli bir maddenin postada kaybolinasmdan dolayi hileli tahsil vukuunda, ilisikli ida-
relerin mesuliyeti taahhiidlii bir maddenin kaybolmasi hakkinda 61 nci maddede gosterilen hii-
kiim ve kaidelere gore tayin olunur. 

Bununla beraber, odeme sartli maddeler isine kansmayan bir mutavassit idarenin mesuliyeti ta
ahhiidlii maddeler hakkinda 56 ve 57 nci maddelerde gosterilen mesuliyet derecesinde tayin ve 
tahdid olunmustur. Verilmeyen para miktari diger ilisikli idarelerce miisavi paylarla odenir. 

Madde — 71 

Avans verilen paralarm odenmesi 

Mevrid idare, kendi hesabma avans olarak verilmis olan paralan, 62 nci maddede gosterilen 
sartlar dairesinde miirsil idareye odemege mecburdur. 

Madde — 72 

Odeme havalenameleri ve para yatirma pusulalan 

1 - Her hangi bir sebebten dolayi, sahibine odenemiyen bir odeme havalenamesinin bedeli bu-
nun giktigi idareye geri gonderilmeyib odeme sartli maddeyi gonderen idarece sahibinin gelib al-
masi igin bekletilir ve meriyet miiddetinin bitmesinden sonra, kati olarak mezkur gonderen ida
reye mal olur. 

Baska biitiin islerde, ve isletme nizamnamesinde gosterilen kayitlar dairesinde, odeme havalena
meleri posta havalenamelerine dair uzlasma ile tayin edilen hukiimlere tabidir. 

2 - 6 3 ncii madde hukumlerine gore tanzim olunmus bir para yatirma pusulasmm bedeli, her 
hangi bir sebebten dolayi, odeme sartli maddeyi gonderen tarafmdan gosterilen alacak hesabma 
ge^irilmedigi takdirde, mezkur bedel bjunu tahsil eden idare tarafmdan, o maddeyi gonderen kimseye 
odemek iizere, mahrec, idareye verilmejlidir. 

§ayet, bu bedel gonderen kimseye odenemez ise, o zaman bu maddenin 1 nci fikrasmda gosterildigi 
vechile muamele olunur. 

Madde — 73 

Odeme iicret ve resminin paylan 

Mahre§ idare, isletme nizamnamesinde gosterilen sartlar dairesinde mevrid idareye her odeme basi-
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na 20 santimden ibaret maktu bir ucret payi ile taedelieri odenmis olan odeme kavalenamelerinin 
bedelleri mecmuunun ytizde 1/4 miktarini verir. 

Fasil : IV 

tfcretlerin nereye aid oldugu. Transit masraflan. 

Madde — 74 

t)cretlerin nereye aid oldugu 

Mukavelenamede agikga gosterilen haller miistesna olarak, her idarenin almis oldugu iicretlerin 
hepsi kendisine aiddir. 

Madde — 75 

Transit masraflan 

1 — Iki idare arasmda diger idarelerden bir veya bir kagmm servisleri (Ugtincii servisler) va
sitasile kapali gantalar iginde olarak almip verilenmuhabere maddeleri, iglerinden gegilen veya ser
visleri tasima isine istirak eden memleketlerin herbiri igin, asagidaki cetvelde gosterilen transit mas-
raflarma tabidir: 

Mektub ve agik muhabere 
kagidlarmin beher Sair maddelerin beher 

kilogranu igin kilogrami igin 

1 - Kara yolu: Fr . Sm. Fr . Sm. 
1 000 Kilometreye kadar — 60 — 08 
1 000 Kilometreden 2 000 kilometreye kadar . . . — 80 — 12 
2 000 > 3 000 » » . . . 1 20 — 16 
3 000 » 6 000 » » . . . 2 — — 24 
6 000 > ' 9 000 » » . . . 2 80 — 32 
9 000 » ilerisi 3 60 — 40 

2 - Deniz yolu 

300 deniz miline dara — 60 — 08 
300 den 1 500 deniz miline kadar 1 60 —- 20 

Avrupa ile simal Amerikasi arasmda 2 40 — 32 
1 500 den 6 000 deniz miline kadar 3 20 — 40 
6 000 deniz milinden ilerisi 4 80 — 60 

2 - §ayet alakali idare, tasman gantalardan dolayi, zaten kara transit masrafini aliyor ise, 
300 deniz milini gegmeyen bir mesafe igin 1 nci fikrada gosterilen deniz yolu transit masrafmm 
iigte birini alir. 

3 - Qantalarm iki veya daha ziyade idare tarafindan denizden tasmilmasi halinde,gegilen butun 
deniz yolunun masraflan mektub ve agik muhabere kagidlari igin kilogram basma 4 frank 80 san-
timi ve sair maddeler igin de kilogram basma 60 santimi gegemez. Icabmda, bu enyukari miktar-
lar tasima isine karisan idareler arasmda gegilen yollarm uzunlugu ile imitenasiben paylasilir. 

4 - Iki memleket arasmda bunlardan birinin gemileri ile dogrudan dogruya yapilan deniz na-
killeri ve bir memleketin iki postanesi arasmda diger bir memleketin servisleri vasitasile vuku 
bulan tasimalar, aksi yolda bir uzlasma bulunmadikga, (tlguneii servisler) den sayilir. 

5 - (Riigiik paketler), gazeteler ve mevkut yazilar abonmanlarma dair uzlasma mucibince 
gonderilen gazeteler veya gazete ve mevkut yazilar paketleri, ve deger konmu$ mektublar ve 
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kutuiara dair uzlasma nmcibince gonderilen deger konmus kutular, transit isinde (Sair maddeler) 
den sayilir. 

6 - Yanlis sevk edilen gantalar, transit masraflarmm odenmesi isinde, mutad yolu takib etmis 
sayilirlar. 

Madde — 76 

Transit masraflariiidan istisna. 

49 ncu maddede posta iicretinden istisna edilmis olan muhabere maddeleri, giktiklari memlekete 
geri gonderilen agik muhabere kagidlarimn cevap pargalari, tekrar gonderilen maddeler, sahible-
rine verilemeyen maddeler, alma haberleri posta havalenameleri ve posta servisine aid diger bii-
tiin kagidlar, baslica posta vasitasile hesab devri isine dair mektublar her tiirlii kara ve deniz 
transit masraflarmdan istisna edilmistir. 

Madde — 77 

Fevkalade servisler. 

Bir idare tarafindan, diger bir veya bir kac, idarenin istemesi iizerhie, mahsusan ihdas veya 
idame edilen fevkaladde servisler vasitasile olan tasimalara 75 nci maddede gosterilen transit 
masraflari tatbik olunmaz. Bu tiirlii tasimalarm sartlan alakali idareler aralarmda uyusularak 
kararlastirilir. 

Madde — 78 

Odemeler ve hesab temizlemeler. 

1 - Transit masraflari gantalann giktigi memleket posta idaresi tarafindan odenir. 
2 - Bu masraflarin hesablarmm umumi temizlenmesi her u.q yilda bir kere on dort giinliik bir miid-

det iginde tutulan istatistik icmalleri miindericatma gore vuku bulur. Bu miiddet her hangi bir 
memleketin servisleri tarafindan haftada alti defadan az almip verilen gantalar igin yirmi sekiz 
giine gikarilmi^tir. 

3 - Her idare kendisince hakikatten Qok farkli bulunan bir istatistik neticelerini bir hakem hey-
etinin rey ve takdirine havale edebilii|. Bu hakem heyeti 11 nci maddede beyan olundugu gibi 
toplanir. 

Hakemler odenecek transit masraflarmm miktarmi hakkaniyet iizere tesbit etmek hakkmi 
haizdirler. 

Madde — 79 

Harb gemilerile kapali yantalar alip verme. 

1 - Mukaveleyi yapan memleketlerden birinin posl aneleri ile bu memleketin yabanci memleket-
lerde bulunan filolan veya harb gemileri kumandanlari arasmda ve yahut bu filolar veya harb 
gemilerinden birinin kumandanile gepie bu memleketin diger filosu veya diger bir harb gemisi ku-
mandani arasmda sair memlektlerin! kara veya deniz servisleri vasitasile kapali gantalar almip 
verilebilir. 

2 - Bu gantalarin iglerindeki her tiirlii muhabere maddeleri munhasiran mezkiir gantalan alan 
veya gonderen gemilerin erkani harbiyesi ve tayfasi adreslerine veya bunlar tarafindan gonderil-
mis olmalidir; bunlara tatbik edilecek tarifeler ve gonderme sartlan gemilerin aid oldugu memle
ket posta iddaresi tarafindan, kendi dahili nizamlarma gore tayin olunur. 

3 - Alakali idareler arasmda tersine bir uzlasma olmadigi takdirde, bahsolunan gantalari gon
deren veya alan posta idaresi vasitalik eden idarelere 75 nci madde hukumlerine gore hesab olunacak 
transit masraflarmi verecektir. 
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Muhtelif hukumier 

Madde — 80 

Transit serbestligine riayetsizlik. 

Bir memleket, transit serbestligine dair olan 26 nci madde hukiimlerine riayet etmedigi halde, 
idarelerin bu memleketle olan posta servisini kaldirmaga ihaklari vardir. Mezkur idareler bu tedbir 
hakkinda evvelce telgrafla alakali idarelere haber vermelidirler. 

Madde — 81 

Soz vermeler 

Mukaveleyi yapan memleketler : 
a) Posta pullanni ve milletler arasindaki cevab kuponlarini taklid edenleri cezalandirmak; 
b) Milletler arasindaki cevab kuponlarinin sahte olarak kullanilmsi ile sahte veya kullanilmis posta 

pullarinin ve iicret odeme makineleri veya matbaa makinelerinin sahte veya kullanilmi§ damgalarc-
nm, posta iicreti odemek igin, hile kasdile kullanilmasina karsi ceza yapmak; 

c) Posta servislerinde kullanilmakta olan vinyet ve pullarin birlik memleketlerinden birinin posta 
idaresi tarafindan tedavule Qikarilmis. vinyet ve puUardan ayirdedilemeyeeek surette taklit edilmis, 
sahtelerinin hile kasdile yapilmasi, satilmasi, ta§mmasi veya dagitilmasi gibi halleri yasak etmek 
ve ortadan kaldirmak; 

d) Postalara aid (kendini tanitma kagidlan) nm hile kasdile yapilmasi ve tedavule gikarilma-
si ile bunlann hileli olarak kullanilmasina kar§i eeza yapmak; 

e) Iglerine afyon, morfin, kokain ve diger uyu^turueu maddelerin konulmasma mukavelename ve 
uzlasmalar ile agikga miisaade edilmemi§ olan posta muhabere ve miirasele maddelerinin iglerine bu 

gibi uyusjturucu §eylerin konulmasmi yasak etmek ve icabinda bu hale kar§i ceza yapmak, igin 
lazimgelen tedbirleri almaga veya bunlari kendi te§rii kuvvetlerine teklif etmege soz verirler. 

Son Mkumler 

Madde — 82 

Mukavelenamenin tatbiki ve devam miiddeti 

Isbu mukavelename 1 ikinci kanun 1935 tarihindeu itibaren tatbik ve icra mevkiine konacak ve 
tayin edilmemi§ bir zaman igin meri olacaktir. 

Yukarida sayilan memleketler hiikumetlerinin murahhaslari, i^inde yazilanlari tasdik ederek, 
bu mukavelenameyi Misir Hiikumetinin evrak hazinesine konulmak ve birer sureti bunu akteden 
memleketlerden her birine teslim olunmak iizere bir niisha olarak imza etmi§lerdir. 

20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapilmi§tir. 

Imzalar. 

Mukavelenamenin son protokolii 

Asagida imzalan bulunan murahhaslar bu giinku tarihle yapilmis olan umumi posta mukavele-
namesini imzalayacaklan sirada a^agidaki maddeleri de kararla§tirmi§lardir: 
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I 
Geri alma. Adres degistirme 

Dahili nizamlari gonderenin istemesi uzerine muhabere maddelerinin geri alinmasma veya 
adreslerinin degistirilmesine miisaade etmeyen Biiyiik Britanya ile Dominiyon ve mustemlekelerinde 
ve himayesi altmdaki memleketlerde mukavelenamenin 51 nci maddesi hukumleri tatbik olunmaz. 

i i 

Karsiliklar. En biiyiik ve en kiicuk hadler 

34 ncii maddenin 1 nci fikrasinda gosterilen iieretleri, asagidaki cetvelde bulunan isaretlere 
gore, en son derece olarak, yiizde 40 nisbetinde (jogaltmaga veya yuzde 20 nisbetinde azaltmaga 
her memleketin salahiyeti vardir. 

En kiicjik En biiyiik 
hadler hadler 

santim. santim. 

Mektublar: 
Ilk agirlik derecesi 20 35 
Biuidan sonraki her derece 12 21 
Agtk muhabere kagidlan: 
Cevabsizlar 12 21 
Cevabhlar 24 42 
Is kagidlarinin her 50 grami 4 7 
En kiiQiik iicret 20 35 
Basilmis kagrdlarm her 50 grami 4 7 
Korler igin kabartma yapilmis kagidlarm her 1000 grami . . . . . 2,4 4,2 
Ticaret esyasi orneklerinin her 50 grami 4 7 
En kiigiik iicret 8 14 
Kiigiik paketlerin her 50 grami 8 14 
En kugiik iicret 40 70 

Her idare kendi para usuluniin uygunluklanna gore iicretlerini kesirsiz olarak tesbit edebile-
ceginden, secilen iicretler arasmdaki nisbetler miimkun oldugu kadar, esas iicretler arasmdaki 
nisbetlerin ayni olmalidir. 

2 - Her memleketin cevapsiz acjik muhabere kagidi iicretini 10 santime ve cevaplismm iicretini 
20 santime indirmesi caizdir. 

3 - Bir memleket tarafmdan kabul edilen tarife, odenmemis veya eksik odenmis olmasmdan 
dolayi mevritte almacak iicretlere de tatbik olunur. 

I l l 

Ons'un agirlik olQiisii olarak kabulii 

Dahili idare usulleri dolayisile, metre asari usuliinde agirlik olgusunu kabul edemeyen mem-
leketlerin bu 61§u yerine (28, 3464 gram) dan ibaret olan onsu agirlik olgiisii olarak kullanma-
lan ve mektuplar igin bir onsu 20 gram ve is kagitlari, basilmis kagitlar, ticaret esyasi ornekleri 
ve kiigiik paketler i§in de 2 onsu 50 gram saymalan, ayri bir tedbir olmak uzere kabul edilmistir. 
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ft 
Muhabere maddelerinin yabanei mernleketlerde postaya verilmesi 

Hig bir memleket kendi topraginda oturan her hangi kimselerin yabanei bir memlekette da-
ha asagi olarak almmakta olan iieretlerden istifade maksadile o memlekette postaya verdikleri ve
ya verdirdikleri muhabere maddelerini ne yerine gondermege, ve ne de miirseliinileyhlerine dagitma-
ga mecbur degildir. Bu kaide, gerek gonderenin oturdugu memlekette hazirlandiktan sonra hu-
duttan gegirilip gotiiriilmiis ve gerek yabanei bir memlekette tertib olunmus maddelerin hepsine 
ayirt edilmeksizin tatbik olunur. Bu gibi maddeleri ya giktigi yere geri gondermege veya kendi 
dahili iicretlerine tabi tutmaga alakali idarenin hakki vardir. Bu idare mezkur iieretleri ne yol-
da alacagini kendi kararlastinr. 

V 

Cevab kuponlan 

Cevab kuponlarmin satis isini yapmamaga idarelerin salahiyetleri vardir. 

VI 

Taahhiid iicreti 

Mukavelenamenin 54 ncii maddesinin 2 nci fikrasinda gosterilen taahhiid iieretini 40 santim ola
rak tesbit edemeyen. memleketler bunun igin 50 santime veya icabinda dahili servisleri igin tesbit olu-
nan oniktara kadar ejkarilabilecek olan bir iieret alabilirler. 

VI I 

Hava servisleri 

Hava yolundan mektub postasi tasimaya dair olan hiikumler umumi posta mukavelenamesine Ha
ve edilmis ve bunlar mezkur mukavelename ile bunun isletme nizamnamesinin. tamamlayici pargasi 
sayilmistir. 

Bununla beraber, mukavelenamenin umumi hukumleri hilafina olarak yukanda beyan olunan 
hiikiimlerin degistirilmesi keyfiyeti vakit vakit, iginde dogrudan dogruya alakali idarelerin mu-
rahhaslari bulunacak olan bir konferans tarafindan tetkik olunabilir. 

Bu konferans, mezkur idarelerin en az iigii tarafindan istenilmesi iizerine milletler arasindaki 
kalem vasitasile, toplanmaya gagirilabilecektir. 

Mezkur konferans tarafindan teklif olunan hiikiimlerin hepsi, gene bu kalem vasitasile, birlik 
memleketlerinin reylerine arz ve havale olunacaktir. Beyan edilen reylerin goklugu ile karar verile-
cektir. 

VIII 

Transiberiyenden ve transandinden transit igin hususi masraflar 

75 nci maddenin 1 nci fikrasi (Cetvel) hukumleri hilafina olarak, Sovyet Sasyalist Ciimhuriyet-
leri Birligi posta idaresi Transiberiyen yolundan iki cihete ( M andehurie veya Vladivostok ) 
yapilacak transit igin masraf olmak iizere 6 000 kilometreyi gegen mesafeler igin kilogram basi-
na mektub ve agik muhabere kagitlarindan 4,50 frank ve diger maddelerden 50 santim alabileeek-
tir. 

Arjantin Ciimhuriyeti idaresi, Arjantinin (Forrocarril Transandino) kismmdan transit olarak 
gegen her nevi muhabere maddeleri igin beher kilogram basma, mukavelenamenin 75 nci mad-
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desi 1 nci fikrasmin 1 nci rakammda gosterilen transit masraflarmdan baska 30 santim bir mun-
zam ucret almaga mezundur. 

I X 

"Oriiguvay 0. Cumhuriyetinden transit i(jin hususi masraflar 

Fevkalade olarak> tTriiguvay 0. Cumhuriyeti deniz asm memleketlerden gonderilip (Montevido) 
da karaya gikarildiktan sonra kendisinin hususi servisleri tarafindan ileri memleketlere yollanilan bii-
tiin posta §antalari iqm, 75 nci maddede gosterilen kara transiti masraflarrai, yani mektuplar ve acjk 
muhabere kagitlarmm beher kilogrammdan 60 santimi ve sair maddelerin beher kilogrammdan 8 san 
timi alabilecektir. 

X 

Adende hususi antrepo masraflari 

Miistesna olarak, tngiliz Hindistani idaresi, Adende antrepo edilen posta torbalari ie,in - Bunlar 
hakkmda ayrica kara ve deniz transit resmi alinmamak sartile - torba basina 40 santim bir iicret 
alabilecektir. 

X I 

Hususi aktarma masraflari 

Fevkalade olarak, Portekiz idaresi Lizbon limanmda aktarma edilen butiin posta <jantalari 
ic,in torba basina 40 santim alabilecektir. 

x n i 

Kongrede bulunmayan memleketler igin acik birakilmis protokol 

Posta birligine girmis bulunan, Afganistan, Hayti Cumhuriyeti, Liberya Cumhuriyeti, Liiksen-
burg, El Salvador Cumhuriyeti, Sar Ulkesi, Siyam ve Yemen kongrede bulunmadiklarmdan orada 
yapilan mukavelename ve uzlasmalar veyahud yalniz bunlardan her hangi biri ile birlesmek ic,in ken-
dilerine protokol agik birakilmistir. 

XII I 

Kongrede bulunan memleketlere imzalar ve birlige girmeler i^in apk birakilmis protokol 

Bu gun murahhaslan kongrece kararlastirilan mukavelename ile uzlasmalardan ancak sade mu-
kavelenameyi veya uzlasmalann yalniz bir kaeim imza eden memleketler i§in, gene bu gun imza edi
len diger uzlasmalann hepsine veya bunlardan bazilarma, birlesmelerine musaade maksadile proto
kol ac,ik birakilmistir. 

XIV 

Birlige girmelerin bildirilmesi igin miihlet 

XI I ve XI I I ncii maddelerde yazili birlesmeler alakasi olan Hiikumetler tarafindan diplomas! 
yolile Misir Hukumetine ve bu hiikumet .tarafindan da diger Birlik Devletlerine teblig edilmelidir. 
Bu teblig ic,in mezkur alakali hukumotlere verilen miihlet 1 ikinci kanun 1935 tarihinde bitecektir. 

Asagida imzalari bulunan murahhaslar, ieinde yazili olanlari tasdik ederek bu protokolun hii-
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kumleri bunun aid oldugu mukavelename mietnine 
baiz olmak iizere bir niisha olarak tanzim ve imza 
hazinesine konulacak ve birer sureti de mukaveleyi 
caktir. 

20 mart 1934 te Kahirede yapilmi$tir. 

dercolunmus gibi onun ayni kuwet ve kiymetini 
•etmislerdir. Bu niisha Misir Hiikiimetinin evrak 
yapan memleketlerden her birine teslim oluna-

Imzalar 



EVRENSEL POSTA MUKAVELENAMEStNlN 1§LETME NlZAMNAMESt 

t§indeki maddeler 

Madde. 
101. 

102. 
103. 

104. 
105. 
106. 

BlRtNCt PARgA 

Umumi hukumler 

Tek fasil 

Kapali §antalarla transit ve agiktan 
transit. 
Kapali (jantalarla posta alip verme. 
Muhabere maddelerinin nasil yollana-
cagi. 
Uzak memleketler. 
Karsiliklarm tesbiti. 
Posta pullari ve iicret odeme damga-
lan. 

iKlNCl PARgA 

Muhabere maddelerinin kabul sartlari 

Pasil : I 

Her turlu muhabere maddelerine tatbih olu-
nacah hukumler 

107. Tertib ve baglama usulii ve adres. 
108. Post restant maddeler. 
109. Parlak yiizlii zarflar icjnde gonderi-

len maddeler. 
110. Gumriik kontroluna tabi maddeler. 
111. Murseliinileyhten resim ve iicret alm-

miyacak maddeler. 

Pasil : II 

Muhabere maddelerinin her bir nevine ayrtca 
tatbih olunacak hususi hukumler 

112. Mektuplar. 
113. Cevapsiz acjk muhabere k&gitlari. 
114. Cevapli agik muhabere kagitlan. 
115. Is kagitlar. 
116. Basdmi? kagitlar. 

Madde. 
117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 
124. 

128. 

129. 
130. 

Basilmis kagtlardan sayilan madde
ler. 
Basilmis kagrtlar. Bunlara yapilmasi 
caiz olan ha§iyeler ve ilaveler. 
Basilmis kagrtlar. gonderilen sey-
leri tertib ve baglama usulii. 
Ticaret esyasi ornekleri. Bunlara ya-
pilmasi caiz olan hd,§iyeler ve ila
veler. 
Ticaret esyasi ornekleri. Gonderilen 
§eyleri tertib ve baglama usulii. 
Ticaret esyasi orneklerinden sayilan 
maddeler. 
Toplanmi^ maddeler. 
Kuguk paketler. 

tjgtmctr PARgA 

Taahhutlu maddeler 
Alma haberi 

Tek fasil 

125. Taahhutlu maddeler. 
126. Alma haberi. 
127. Muhabere maddelerinin postaya ve-

rilmesinden sonra istenilen alma ha
beri. 

D&RDtmctr PARgA 

Odeme sartli maddeler 

Tek fasil 

Gonderilen maddelerin uzerlerine ko-
nulacak i^aretler. 
Etiket. 
Odeme havalenamesi. 
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Madde 

131. Miirasele maddesinm gonderildigi 
memlekette posta hesabi carisine ge-
qirme. 

132. Odenecek paranin qevrilmesi. 

133. Odenecek para miktari isaretlerinin 
birbirine uymamasi. 

134. Odeme miiddeti. 

135. Odenecek paranin azaltilmasi veya 
odeme sartrnin kaldirilmasi. 

136. Tekrar yollama. 

137. Odeme havalenamesinin veya para 
yatirma pusulasmin tanzimi. 

138. Odeme havalenamesi veya para yatir
ma pusulasi formiillerinin degcrsizlen-
dirilmesi yahnt degistirilmesi. 

139. Teslim veya bedeli tahsil edilnieyon 
odeme havalenameleri. 

140. Odeme havalenameleri hesaplarmm 
temizlenmesi. 

BE^lNCl PARQA 

Muhabere maddelori iqin ciktiklari ve geldikleri 
yerlerde yapilacak isler 

ya taklid iicret odeme makineleri dam-
galarinin kullanilmasi. 

ALTINCI PAK(?A 

Gonderilen maddelerin alinip verilmesi 

Tek fasil 

Madde 
154. Bildirme kagitlari. 

155. Taahhiitlii maddelerin gonderilmesi. 
156. Hususi vasita ile dagitilacak maddele

rin gonderilmesi. 

157. Qantalarm yapilmasi. 
158. Qantalarm teslimi. 

159. Qantalarm muayenesi. 
160. Bos torbalarin geri gonderilmesi. 

YEDlNCt PARQA 

Transit ve antrepo masraflarma dair 
hiikiimler 

Fasi l : I 

Istatistik isleri 

161. Transit masraflan istatistigi. 
162. Istatistik devresi iqinde kapali qanta

larm yapilmasi ve isareti. 

163. Torba sayisinm ve kapah qantalar 
agirligmin tesbiti. 

164. Kapali qantalarm hulasalarmm yapil
masi. 

165. Transit olarak almip verilen kapah 
qantalarm listesi. 

166. Harp gemilerile almip verilen kapali 
qantalar. 

167. Transit pusulasi. 
168. Fevkalade servisler . 

Fasil : II 

Muhasebe. Hesaplarin tesviyesi 

169. Transit masraflannm hesabi. 
170. Yillik umumi hesab temizleme. Mil-

letler arasmdaki kalemin araya girmesi. 
171. Transit masraflan hesabmm temizle-

nip kesilmesi. 

Tek fasil 

141. Tarih damgasmin basilmasi. 

142. Hususi vasita ile dagitilacak madde-
ler. 

143. Uereti hie odenmemis veya eksik oden-
mii-j maddeler, 

144. Ueret odemo pusulalarinm geri gonde
rilmesi. Avans verilen paralarm tahsili 

145. Tekrar yollanan maddeler. 

146. Tekrar yollama zarflari ve toplayiei 
zarflar. 

147. Sahiplerine vorilmiyen maddeler. 

148. Geri alma. Adres degistirme. 

149. Sade adres diizeltme. 
150. Haber istemeler. Adi maddeler. 

151*. Haber istemeler. Taahhiitlii maddeler. 
152. Baska bir memlekette postaya verilen 

maddeler hakkinda haber isteme. m 

153. Hileli zannedilen posta pullarmm ve-
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SEKtZlNCt PARgA 

Muhtelif hiikumler 

Tek f asil 

Madde. 
172. Cevab' kuponlari. 
173. Kendini tanitma kagitlari. 
174. Harb gemilerile alinip verilem gantalar. 
175. Ucret odeme pusulalan. Giimruk ve 

saire masraflan hesaplannin temizlen-
mesi. 

176. Halkin kullanmasma mahsus for-
mtiller. 

177. Vesikalarin saklama muddeti. 
178. Telgraf adresi. 

DOKUZUNCU PARgA 

Milletler arasmdaki kalem 

Tek f asil 

179. Kongreler ve konferanslar. 
180. Malumat. Senetlerde degisiklik yap-

mak istemeler. 

Madde. 
181. Nesirler. 
182. Yilhk rapor. 
183. Milletler arasmdaki kalemin resmi 

d i l i . 
184. Cevab kuponlari. Kendini tanitma ka

gitlari. 
185. Hesaplarin muvazensi ve temizlenip 

kesilmesi. 
186. Hesaplarin tanzimi. 
187. Umumi muvazene. 

188. Odeme. 
189. Milletler arasmdaki kaleme yapilacak 

tebligat. 

190. Umumi istatistik. 
191. Milletler arasmdaki kalemin masraf

lan. 

Son hukumler 

192. Nizamnamenin tatbiki ve devami miid
deti. 

Melfuflar 

(C. I) den (C. 31) e kadar formiiller. 



EVRENSEL POSTA MUKAVELENAMEStNtN LSLETME NlZAMNAMESl 

Asagida imzalari bulunan murahhaslar, 20 mart 1934 tarihinde yapilan Evrensel posta mukave-
lenamesinin 4 ncii maddesine gore, bu mukavelenamenin tatbik ve icrasrni temin iQ,in, kendi Ida-
releri namina, birbirlerine uygun olarak, asagidaki tedbirleri kararlastirmislardir; 

BlRtNCt PARQA 

Umumi hukiimler 

Tek fasil 

Madde — 101 

Kapali gantalarla transit ve acjktan transit 

Idareler, aralarindan biri veya bir kagi vasitasile tasinan seylerin ihtiyaglarrna ve servisin 
uygunluklarma gore, gerek kapali Qantalarla ve gerek agiktan birbirlerine karsilikli olarak 
muhabere maddeleri gonderebilirler. Vasita olan bir idareye agiktan muhabere maddeleri gonde-
rilmesi ancak kapali c,anta yapilmasi liizumunun sabit olmadigi hallere hasir ve tahdid olunma-
lidir. 

Madde — 102 

Kapali gantalarla posta alip verme 

1 - Kapali Qantalarla muhabere maddelerinin alinip verilmesi alakali idareler arasinda birbir
lerine uygun olarak tayin ve tertib olunur. 

Her ne zaman vasita olan idarelerden biri tarafindan, acjktan, gonderilen muhabere madde
lerinin sayisi kendi islerini guglestirecek kadar gok olduguna istinat edilerek, istek \ ak i olursa 
kapali gantalar yapilmasi mecburidir. 

2 - "Vasitalarile kapali gantalar gonderilecek olan idarelere bu keyfiyet vaktile bildirilmelidir. 
3 - Iki idare arasinda bir kag uguncii memleket vasitasile yapilan kapali ganta alip verme 

servisinde bir degisiklik vukuunda, bu degisikligi leap ettiren idare keyfiyetten mezkur memle-
ketlerin posta idarelerine malumat verir. 

Madde — 103 

Muhabere maddelerinin nasil yollanacagi 

1 - Her idare kendisine baska bir idare tarafindan, ileriye gonderilmek iizere, teslim olunan ka
pali Qantalar ile agiktan olan muhabere maddelerini kendi postal a n icin kullandigi en eabuk gidilen 
yollardan yerlerine yoll.am.aya mecburdur. 

Bir posta gantasi bir Qok torbalardan miirekkeb oldugu kadar, hepal birlikte olarak veya ayni 
posta ile yollanmalidir. 

Yanlis, sevkedilen her tiirlu maddeler, hie. vakit gec^rilmcksizin, or eabuk eri§ileeek yoldan asil 
gideeekleri yerlere tekrar gonderilir. 

2 - Vasita olan bir idare igin ayrica masrafi mucib olmamak §arr.ile, mahreg memleket idaresi-

34 

http://yoll.am.aya


nin gonderdigi kapali gantalarm gegecegi yolu gostermege salahiyeti vardir. 
Vine ayni gartla, taenia isinde araya giren idareler kendilcrine atjiktan olarak gonderilen mulia-

bere maddeleri iizerlorine miirsilleri tarafmdan konulan gec/ilecek yol isaretini nazari itibarc al-
malidirlar. 

3 - Bazi yollara mahsus fevkaladc masral'lara karsilik olarak munzam ucretler almak salatiiyoti-
ni kill Ian an idareler iicreti big odenmemi§ veya eksik odeum is muhabere maddelerini mezkur yollardan 
scvketmemekte serbesttirler. 

, . . . Madde —104 

Uzak memleketler 

1 - Aralarinda en c.abuk gidilen kara veya deniz yolundan tasima miiddeti on giinden fazla 
olan memleketlerle aralarinda vasati posta seferleri ayda. ikiden az bulunan memleketler uzak 
memleketlerden sayrlir. 

2 - Mukavelename ile uzlasmalarda gosterilen miiddetlerin tayini hususunda, satih mesahalan 
pek cok gen is, olan veya daliili getirip gotiirme yollari bunlarin miiessir olduklari yani bir miid-
detle alakasi olan meseleler ie.in az acjlmis, bulunan memleketler uzak memleketlerden sayilir. 

3 - Milletler arasindaki kalem 1 nci ve 2 nei fikralarda gosterilen memleketlerin bir listesini 
yapar. 

Madde — 105 

Karsibklarm tesbiti 

1 - Idareler, mukavelenamede ve her uzlasmalarda .gosterilen ucretler ve resimlerin karsilikla-
rini, milletler arasindaki kalem vasitasile teblig ettirmek isi kendisine aid olan tsviQrc posta ida-
resile uyustuktan sonra tesfoit ederler. Karsiliklarm degismesi halinde ayni usul takib edilir. 

Karsiliklar veya karsilik degismeleri ancak ay baslarcnda ve en erken milletler arasindaki kalem 
tarafmdan tebliglerinden 15 gun sonra meriyet mn'kiine girebilir. 

Bu kalem her memleketin, yukaridaki birinci bentte beyan olunan ucretler ve resimler karsilrk-
larmi gosterir ve, icab ederse, mukavelenameniii son protokoliiniin 11 nci maddesine gore tatbik 
olunan iicret Qogaltma veya azaltmasmm yiizdc kae nisbetinde oldugunu bildirir bir cetvel yapar. 

2 - tlcretleri eksik odenmis muhabere maddelerine tatbik olunan iicret mutemmiminden husulo 
gelen para kesirleri bunlari alan idareler tarafmdan yuvarlak hesab olarak ikmal edilebilir. Bun-
dan dolayi ilave edilecek para miktari bes santimi gegmez. 

3 - Her idare, mukavelenamenin 55 nci maddesinde gosterilen tazminat igin kendi tarafmdan 
tesbit edilen karsiligi milletler arasindaki kaleme dogrudan dogruya teblig eder. 

Madde — 106 

Posta pullari ve iicret odeme damgalari 

1 - Birligin esas iicretleri veya her memleketin kendi parasi ile bunlarm karsiliklarmi gosteren 
posta pullari asagida gosterilen renklerde yapilir: 

Adi bir mektub iicretini gosteren pul mavi; 
Bir â Tk muhabere kagidi iicretini gosteren pul kirmizi; 
Adi bir basilmis kagid iicretini gosteren pul yesil; 
Ucret odeme makinelerile basilan damgalar, gosterdikleri deger ne olursa olsun, keskin kirmizi 

renkte olmalidir. 
2 - Posta pullari ve iicret odeme damgalari miimkiin oldugu kadar, latin harflerile, mahrec 

memleketin isaretini tasimali ve kabul edilen karsdiklar eetveline gore iicret karsiligi olan degerle-
rini gostermelidirler. 
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Bu degerleri bildirmege yarayan, ornek paralar tarn sayilari veya kesirlerinin isareti arab ra-
kamlari ile yapilir. Matbaa makinesile basilan damgalar vasitasile veya baska bir basma usulii ile 
mukavelenamenin 47 nei maddesi) iicretleri odenen basilmis kagidlar i^in, mahrec, memleket ve 
iicret isaretleri yerine mahreg merkez adi ve ( Taxe perdue = iicreti almmistir ), (Por t paye 
= iicreti odenmistir ) isaretleri veya bunlara benzer bir ifade konulabilir. Bu isaret fransizca 
veya mahrec, memleket dilile yazilabilecegi gibi kisaca mesela «T. P.» veya «P. P.» seklinde de ola-
bilir. Her halde, kabul edilen isaret bir cer^eve igine alinmali veya bu isaretin alti kalin bir qiz-
gi ile cjzilmelidir. 

3 - Kendileri igin posta iicreti karsiligT olan degerden ayri olarak bir munzam iicret alinacak 
olan hatira veya seikat posta pullari mezkur deger hakkmda hie, bir siipheye mahal birakmiya-
cak tarzda yapilmalidr. 

4 - Posta pullarma cjkarildiklan idare tarafindan tayin edilen sartlara gore zimba ile ayrica 
isaret yapilabilir. 

iKlNCt PARQA 

Muhabere maddelerinin kabul sartlan 

Fasil : I 

Her tiirlu muhabere maddelcrine tatbik olunacak hukumlcr 

Madde — 107 

Tertib ve baglama usulii ve adres 

1 - Idareler asagidaki maddcleri balk a tnvsiye etmelidirler: 
A) Adresi gonderilen maddenin uzunlugunca ve servise aid isaretler veya etiketler icin muk-

tazi yeri ayri birakacak surette latin harflerile ya^mak; 
B) Gonderilen maddenin arastirmalara mahal kalmadan sevk ve gonderildigi kimsoye leslim 

edilebilmesi icin adresi sarin ve tarn olarak gostermek; 
C) Posta pullarini veya iicret odeme damgalrnni adres yazilan tarafm list sag kosesine tatbik 

etmek; 
D) Adresin sarahatine ve servis isaret veya etiketlerinin tatbikma mani olmiyacak bir tarzda. 

muhabere maddelerinin yiizlerinc ve tereihan yiiziin sol tarafma veya arkalarina gonderenin admi 
ve oturdugu yeri isaret etmek; 

E) Her nevi mura«ele maddeleri icin uzunlugu 10 santimden ve eni 7 santimden asagi olmayan 
zarflar kullanmalk; 

F) Miirasele madde!erini, bilhassa bunlar uzak memleketlere aid iseler, saglam olarak tertib 
etmek; 

G) Indirilmis iicreti e gonderilen muJiaibere maddelerinin iizerlerinde « Papiers d'affaires — is 
kagitlari », « Tmprimes ~ basilmis kagitlar », « Echantillon = ornek » , « Petit paquet = kiiejik 
paket s ilah... gilbi isaretlerle bunlann hangi nevi den oldui-ilarini gostermek. 

2 - Adres tarafrnin hepsi veya bir kismi birbiri arkasmdan gelen adresler yazilmasma mahsus bir 
kac ibolmeye aynlmis olan her nevi miiraselat kabul edilmez. 

3 - Posta pullarile karistirilabilecek olan sefkat pullari vc saire ile postaya aid olmayan pullar 
adres cihetme yapistinlamaz. Ucret odeme damgalarile kanstirilabileceik olan diger damgalar dahi 
ayni kayde tfibidir. 

4 - Posta servisine aid olup iierctsiz olarak gonderilen muhabere maddelerinin yiiz taraflarinda 
(Service dcs postes = posta servisi) isareti veya buna benzer bir tubir bulunmalidir. 
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Madde — 108 

Post restant maddeler 

Post restant olarak gonderilen maddelerin adreslerinde miirselunileyhin adi gosterilmelidir. Mez-
kur maddeler iqin riimuzlar, rakamlar, alelade zat isimleri, igreti adlar veya 'her hangi itibari isa-
retler kullanilmasi kabul olunmaz. 

Madde — 109 

Parlak yiizlii zarflar iginde gonderilen maddeler 

1 - Parlak yiizlii zarflar i§inde gonderilecek maddeler asagidaki sartlarla kalbul olunur: 
A) Parlak yiiziin c.ersevesi, zarfin uzunluguna muvazi olarak ve miirselunileyhin adresi par

lak yiiziin altmdan ayni istikamette goriinecek ve tarih damgasinin basilmasi giicjestirilmeyecek 
bir tarzda tertiib edilmelidir. 

B) Qer^eve i^indeki yiizun parlakligi yapma aydinlikta bile adresin mukemmel bir vuzuh ile oku-
naibilmesini temin etmeli ve bu yiizun iizerine yazi yazilmasina mani olmamalidir; 

C) Mezkiir yuziin altmdan yalniz imiirseliinileyhin adi ve adresi gorunmeli ve zarfin ic.indeki 
kagid, kaymasile adresi tamamen veya kismen ortiilmiis bir hale getiremeyecek surette katlanmalidir; 

D) Adres iyi okunacak Ibir tarzda miirekkeple veya yazi makinesile yazilmalidir. Adresleri bayagi 
kursun kalemi veya sabit miirekkepli kursun kalem ile yazilmis olan maddeler kabul edilmez. 

2 - Tamamile parlak veya agtfk gergeveii zarf igindeki maddeler kabul olunmaz. 

Madde — 110 

Giimruk kontroliine tabi maddeler 

1 - Giimriik kontroliine tabi tutulacak maddelerin yiiz taraflarinda merbut (C 1) i§aretli anodele 
uygun bir yesil etiket bulunmalidir; (Kiicuk paketler) e bu etiketin her halde yapistirilmasi onec-
buridir. 

Mevrid memleketse liizum gosterildigi veya gonderen tarafindan tercih edildigi takdirde, yukari-
daki bentte zikrolunan maddelerle beraber merbut (C 2) modeline uygun ve istenilen adette bir de 
giimriik barnameleri gonderilir, bu barnanieler aid oldugu maddelerin dis tarafina saglam bir halde 
haevari bir sieimle baglanacak veya maddenin igine konulaeaktir. Bu halde, gonderilen maddenin 
iizerine yalniz (C 1) isaretli etiketin iist kismi yapistinlir. 

2 - Gumriik barnameleri ne sekilde yapilmis olursa olsun, bunlardan dolayi idareler uzerlerine hie, 
bir mesuliyet almazlar. 

Madde — 111 

Murseliinileyhten resim ve iieret alinmayacak maddeler 

1 - Her tiirlii islerinin parasi odenmisi olarak gonderilip o suretle murselunileyhlerine teslim 
edilecek olan muhabere maddelerinin yiiz taraflarmm basinda pek goriiniir surette (Franc de droits= 
Murseliinileyhten resim alinmayacak) isareti veya mahrec, menileketin dilile buna benzer bir isaret 
bulunmalidir. Bu maddelerin adres taraflarinda kezalik, biiyiik harflerle, (Franc de droits) isa-
retini havi sari renkte bir etiket bulunacaktir. 

2 - Parasi odenmis olarak gonderilen her madde ile birlikte merbut (C 3) i§aretli modele uygun 
sari renkte mukavvadan yapilmis ve yiiz tarafi gonderen postanece doldurulmusi bir (TJcret odeme pu-
sulasi) bulunur. Bu pusula aid oldugu maddeye saglam olarak baglanir. 
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f asil : 11 

Muhabere maddelerinin her bir nvvine wyrica latbik olunavak husasi hukuvnter 

Madde — 112 

Mefetuplar 

Mektuplarm sekli ve kapatilmasi hakkmda ancak yukardaki 109 neu madde hukumlerine riayet 
olunmaktan baska hie, bir kayid ve sart yoktur. Mel- tuplarm yiiz taraflarmda iicret karsihgi pullarm 
yapistirilmasT, adres ve servise aid isaretler veya etiketler igin lazrm olan yer tamamen bos ibira-
kilmalidir. 

Madde — 113 

Cecapsiz a^ik muhabere kagitlari 

1 - Ayik nmhabere kagitlari, isleri giiclestirmem ek kdn, mukavvadan veya dayaniklica kagittan 
yapilmalidir. 

Mezkur kagitlarm yiiz taraflarinin basinda fransrzea. olarak (Kart postal) unvani veya bu unvanm 
baska bir dil ile karsihgi bulunmalidir. Bu unvan hususi sanatleroe <iikarilan acjk muhabere kagit
lari ic/in mecburi degildir. 

2 - Acuk muhabere kagitlari agrktan yani kusaksiz ve zarfsiz olarak gonderilmelidir. 
3 - Muhabere kagidmin yiiz tarafmm hi§ olmazsa sag yarisi murselunileyh adresile servise aid isa

retler veya etiketlere tahsis olunmustur. 
Posta pull an ve iicret odeme damgalan yiiz tarafa ve nuimikun oldugu kadar kagidm sag kismina 

tatbik edilmelidir. Kagidi gondcron kimse, asagidaki 4 ncii fikra hukumlerine riayet etmetk sartile 
arka tarafmr ve yiiz tarafui sol ikisinim kullamr. 

4 - Acik muliabere kagitlarma tiearet esyasi ornekleri veya buna benzer seyler baglamak ve yapis-
trrmak yasaktir. Bununla beraber, mezkur kagitlarm hal ve heyetini bozmamak, ve kagida tama-
mile yapisimis bulunmak sartile kagittan veya baska bir pek ince maddeden vinyetler, fotograflar, her 
ncvi pullar, etiketler ve her tiirlii kesilmis pargalarla adres kusaklan yahud katlanir kagitlar yapis-
tirrlabilir. Bu maddeler ancak ac,ik muliabere kagitlarmm arkalarma veya yiiz taraflarinin sol ki-
simlarma yapistinlabilir. Yiiz tarafi tamamile kaplayabilen adres kusak veya etiketleri miistesnadir. 
Posta iicreti 'karsihgi olan pullarla karistirilaibilecek her tiirlii pullar ancak arka tarafa yapistinlir. 

5 - Kendi nevileri iyin konmus. olan sartlara uymayan acjk muliabere kagitlari mektub muamele-
sine tabi tutulur. 

Madde — 114 

Cecapli agnk muhabere kagitlari 

1 - Cevapli acjk muliabere kagitlarmda, unvan olarak, fransiz dilile birinci kismm yiiz tarafm
da (Carte postale avec reponse payee = Cevapli acjk muhabere kagidi) ; ikinci kismm yiiz tarafmda 
da: (Carte postale reponse = A^ik muhabere kagidi - Cevab) diye gosterilmelidir. Bundan baska, 
mezkur kagitlarm her iki kismi cevai)siz agik muhabere kagitlari hakkindaki diger sartlara da uygun 
olmalidir; bu iki kisim, biikliim yeri list kenari teskil edecek surette, birbiri iizerine katlanir ve 
f akat her hangi bir suretle kapatilmaz. 

2 - Cevab kisminm adresi (Kagidin katlandigi zaman )iq tarafmda bulurumalidir. 
Cevapli acik muhabere kagidi gonderen kimse cevab kisminm yiiz tarafmda kendi admi ve adre-

sini gosterebilir. 
Yine o kimse cevab kisminm arka tarafma, kagidi gonderdigi kimse tarafmdan doldurulmaga mah-

: 3us bir sual cetveli bastirabilir. 
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t - Cevab kismmm mahre<» memleket posta pulu He odenmis olan iicreti ancak cevapli agik muha
bere kagidmm her iki kismr mahreg memleketten birbirine yapisik olarak mevridine geldigi ve ce-
vab kismi posta ile vasil oldugu memleketten mezkur mahreg memlekete gonderildigi takdirde mute-
berlir. Bu sartlara riayet olunmadigi takdirde, mezkur cevab kismi hakkmda iicreti odenmemis a<jfk 
muhabere kagidi gibi muamele olunur. 

Madde — 115 

Is kagitlan 

1 - Ilk maksadi temin etmis olan eski tarihli muhabere kagitlan, agik mektuplar ve agik 
muhabere kagrtlarile bunlarm suretleri, mahkeme kagitlan, resmi daireler tarafmdan tanzim edil-
mis her tiirlii kagitlar, irsaliye kaimeleri veya konismentolar, faturalar, sigorta kumpanyalarma 
aid bazi vesikalar, damgali v#»ya damgasiz kagid iizerine yazilmis hususi mukavelelerin suretleri 
veya hulasalari, el yazisi ilf yazilmis bir musiki eserinin biitiin veya pargalan, yalniz olarak gon-
derilen ve el yazisi ile yazilmrs olan eserler veya gazeteler, dogrudan dogruya derse taalluk etme-
yen her tiirlii isaretler ve b^yanlan havi olmamak sartile talebe vazifelerinin asillari ve diizeltilmig 
olanlari gibi tamamen veya Kismen yazilmis veya tersim edilmis olup simdiki zamana ve sahsa aid 
bir muhabere mahiyetini hai:« rimayan biitiin kagitlar ve vesikalar is kagitlarmdan sayilir. 

Mezkur kagid ve vesikalar, asagidaki isaretleri veya bunlara benzerlerini havi muhtira kabilinden 
pusulalar yahud gonderme bordrolari birlestirilebilir: Gonderilen maddenin miirekkeb oldugu parga-
larin hirer birer beyani, miirsil ve miirseliinileyh arasmda gegmis bir muhabereye atiflar, mesela; 
( ye aid tarihli mektubumuza lahika. Bizim isanmiz. 
Miisterinin isan) (sribi. 

Eski tarihli muhabere kagrilari ilk iicret odemede kullanilmis olan battal pullari tasryabilirler, 
2 - ts kagitlan, sekil ve ib?«glama ve tertib hakkmda, asagidaki 119 neu maddede basilmis kagitlar 

igin konmus olan hiikiimlere tfibidir. 

Madde — 116 

Basilmis kagitlar 

1 - Gazeteler ve mevkut -eserler, kitaplar, risaleler, musiki notalan, kart vizitler, adres kartlan, 
matbaa provalan, graviirler, fotograijiler veya bunlan havi albiimler, tasvirler, resimler, planlar, 
cografya haritalari, kesileeek bigki modelleri, kata Loglar, tarifnameler, dokme harflerle oyma harf-
lerle tas basmasile basilmis veya otografi usulile suretleri gikanlmis muhtelif ilanlar ve ihbarname-
ler, ve umumiyetle, kagid veya kagida benzer baska bir madde, parsomen veya mukawa iizerine 
dokme harfler, oyma usulii,. tas basmasi ve otografi veya taninmasi kolay diger her tiirlii makine 
usulii ile basilmis veya sureti gikanlmis her tiirlii maddeler, (Kalker usulile, oynak veya durgun hu-
ruflu damgalar ve yazi makinesi ile yapilanlar harigtir.) basilmis kagitlardan sayilir. 

2 - Mukaveleli bir dil teskil edebilecek her hangi isaretleri tasiyan basilmis kagitlar ile basilmasm-
dan sonra metni degistirilmis olanlara, asagidaki 117 ve 118 nci maddelerde sarahaten istisna edi-
lenler harig olmak iizere, basilmis kagitlar iicreti tatbik olunmaz. 

3 - Sinema filimleri, gramofon plakjlan ve otomatik musiki aletlerine tatbik edilmeye mahsus de-
likli kagitlar, basilmis kagitlar tarifesile kaibul edilmez. Basilmis kisimlari maddenin asil kendisin-
den olmadigi agik bir surette goriilen kagitgilik maddeleri hakkmda da bu hiikiim aynen caridir. 

4 - « Carte postale » unvanmi veya her hangi bir dilde bu unvanin karsiligini tasiyan agik muha
bere kagitlan, basilmis kagitiara tatbik olunan umumi sartlara uygun olmak kaydile, basilmis kagitlar 
tarifesile kabul olunur. 

Bu sartlara uygun olmayanlar hakkmda agrk .muhabere kagitlan gibi veya icabma gore 113 ncii 
maddenin 5 nci fikrasi hiikiimlerini tatbik ile mekuplar gibi muamele yapihr. 
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Madde — 117 

Basilmis kagitlardan sayilan maddeler 

Mahreg idarenin dahili nizamlarinda gosterilen sartlar dairesinde postaneye verilmek ve birbirinin 
ayni niishalari havi en az yirmi tane madde olmak sartile el veya yazi imakinesile yazilmis bir ornek 
kopyanm poligrafi, kramografi ve saire gibi bir makine usulii ile Qikarilmis suretleri basilmis kagit
lardan sayilir. Bu suretler basilmis kagitlara yapilmasi caiz olan hasiye ve ilaveleri ihtiva edebilirler. 

Madde — 118 

Basilmis kagitlar. Bunlara yapilmasi caiz olan hasiyeler ve ilaveler 

1 - Bilciimle basilmis kagitlar miirasele maddelerinin icdnde ve dismda: 
A) Miirsil ve murseliinileyhin atlari, sohret, sanat, veya menrariyetleri, tiearet unvanlari ve ad-

reslerini, gonderme tarihini, gonderenin imzasi, telefon numarasi, telgraf adresi ve kullandigi 
telgraf rumuzunu ve posta veya banka hesabi carisini ve munhasiran gonderilen maddeye aid sira veya 
kayid mimarasmi isaret etmek; 

B) Basma yanlisliklarini diizeltmek; 
C) Bir muhabere teskili maksadile yapilmamak sartile basilmis metnin bazi kelimelerini veya bazi 

kisimlarmi qizerek cjkarmak, bunlann altlarini gizmek veyahud bunlari c,izgilerle kusatmak busus-
larina miisaade olunmustur. 

2 - Bundan baska, asagidaki seylerin de isaret veya Have edilmesine miisaade olunmustur: 
A) Gemilerin kalkmalarina ve varmalarina dair ilanlar iizerine kalkma ve varma tarih ve saatleri, 

gemilerin ve kalkacaklari, duracaklari ve varacaklan limanlarrn atlari; 
B) Miirur ihbarnameleri iizerine yolcunun adi, gecjnek istedigi yerin adile gegecegi tarih ve saat 

ve inecegi yer; 
C) Kitab ve gazetelerle graviirler ve musiki notalari gibi kitapcjliga aid eserler hakkindaki siparis 

ve abone kayid kagitlarma: Istenilen veya gosterilen eserler ve niisba adedi, bu eserlerin fiati ve 
fiatin asil unsurlarcni gosteren hasiyeler, paranin nasil odeneeegi, basilisi ve yayilisi taakkmda malu-
mat ve yazicilarla basicilarm adlarile katalog numarasi ve (Ciltsiz), (Mukavva kapli) yahud (Ciltli) 
kelimeleri; 

D) Resimli kartlar, basilmis kart vizitler ile yilbasi ve noel kar t lan iizerine: En Qok bes kelime 
veya mukaveleli barf rumuzlari ile beyan edilmis temenniler, tebrikler, tesekikurler, taziyeler ve 
sair imiiltefitane ve huliiskarane isaretler; 

E) Basmahane provalarinin iizerine: Tashibe, sekle ve basmaya aid degistirmeler ve katmalar ile 
eserin tertibine aid (Basilmasi muvafiktir), (Groriilmii^tiir basilabilir) gibi veya bunlara benzer di
ger her tiirlii isaretler. Bu katmalar igin prova iizerinde yer olmadigi takdirle bunlar ayri kagitlar 
iizerine de yapilabilir; 

F ) Modaya miiteallik tasvirler ve cografya hari talan ve saire iizerine: Renkler; 
Cr) Cari fiyat listeleri, ilannameler, borsa ve piyasa cetvelleri, tiearet tamimnameleri ve ta-

rifnameler iizerinde: Rakamlar ve fiyatlarm miktarlarim teskil eden asil ecza ve unsurlari gosteren 
diger her tiirlii hasiyeler; 

H) Kitaplar, risaleler ,gazeteler, fotograflar, graviirler, musiki notalari ve umumiyetle, dokme 
harflerle, oyma usulile, tas basmasile veya otografya, ile basilmis olan edebiyaita ve sanayii nefiseye 
miiteallik bilciimle eserler iizerine: Hulus ve hiirmet arzindan ibaret bir ithaf ve fotograflar iizerine, 
bazi malumati mutazammin pek kisa bir serh ve fotografin kendisine aid diger muhtasar isaretler; 

I) Gazeteler ve mevkut yazilardan kesilen fikralar iizerine: Bunlar hangi gazete veya yazidan 
kesilmis ise o gazete veya yazinin unvani, tarihi, numarasi ve adresi. 

3 - 1 nci ve 2 nci fikralarda gosterilen ilaveler ve tashihler el veya her hangi bir makine usulii 
ile yapilabilir. 
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4 - Elhasil: 
A) Tashih edilmis veya edilmemis matbaa provalanna bunlara aid el ile yazilims kisimlarin; 
B) 2 nci fikranm (H) bendinde zikrolunan §eyleri havi miirasele maddelerine gonderilen feylere 

aid ve yalnrz bu seyi bildiren acjk faturanin; 
C) Butiin basimii§ kagitlara: Maddeyi onderenin adresini ta^iyan ve geri gelmc iicreti niad-

denin gonderildigi memleketin posta pullarile 6denmi§ olan bir kart, bir zarf veya bir kusagin bir-
legtirilmesi caizdir. 

I Madde — 119 

Basilmis. kagitlar. Gonderilen §eyleri tertib ve baglama usulii 

1 - Basilmi§ kagitlar ya ku§ak altina, tomar ha line, mukavvalar arasma, iki tarafi yahud iki ucu 
agik bir kilifa, kapanmami§ ve ieabinda kolayca acjlip tekrar yerine konulabilcn ve hie. bir tehlike 
gostermeyen tokalan bulunan bir zarfa konulmali veya kolay c,6ziilecek surette bir sicimle baglan--
malidir. 

2 - Bir kart §ekil ve katiliginda bulunan basilnii§ kagitlar ku§aksiz zarfsiz ve bagsiz olarak ac/ik 
gonderilebilir. 

Bu suretle gonderme usulii, tasmirken agilamayacak surete katlanmis, olan basilmis. kagitlar 
ic,in dahi kabul olunmu§tur. 

3 - Indirilmis, iicretten istifade eden resimli agik muhabere kagitlari da dahil oldugu halde 
kart geklinde gonderilmi§ olan basilmig kagitlar 113 neii maddenin 3 neii fikrasi hukumlerine 
tabidir. 

4 - Her halde, basilmi§ kagitlar, aralarma ba§ka maddeler girip kan§mryacak surette tertib 
edilmelidir. 

Madde — 120 

Ticaret egyasi ornekleri. Bunlara yapilmasi caiz olan hasjyeler ve ilaveler 

Ticaret e§yasi ornekleri miirasele maddelerinin di§ma veya igine el ile yahud bir makine usulile 
miirsil ve nmrselunileyhin adlarim, §ohretlerini sanat veya memuriyetlerini, ticaret unvanlanni 
ve adreslerini, gonderme tarihini, miirsilm imzasiru, telefon numarasmi, telgraf adres ve rumuzunu 
posta veya banka hesabi carisini, bir fabrika veya taeir markasini, sira numaralarini, fiatlari, ve 
fiatlarm asil unsurlarini gosteren ha§iyeleri, egyanm agirlik, metre ve ebadina ve mevcud miktan-
na aid i§aretlerle Qiktigi yeri ve nevi ve mahiyetini tayin igin lazim olan i§aretleri koymaga ve yaz-
maga musaade olunmustur. 

Madde — 121 

Ticaret esyasi ornekleri. Gonderilen seylerin tertib ve baglama usulii 

1 - Ticaret esyasi ornekleri bunlarm muayenelerine rrnisait torba, kutu veya zarflar igine ko-
nulmalidrr. | 

2 - Camdan olan maddelerle kolay kinlabilen diger seyler, su gibi akici maddeler, yaglar, ic, 
yagli maddeler, renkli veya renksiz kura tozlar, canli arilar, siilukler ve ipekbocegi, tohumlari, tertib 
ve baglanmalari asagida gosterildigi gibi olmak sartile, ticaret esyasi ornekleri suretinde kabul 
ve naklolunur: 

A) Camdan olan maddelerle kolay kinlabilen diger seyler, memurlar ve muhabere maddeleri 
i^in, hi§ bir tehlike vukuuna meydan vermeyecek surette muhkemce baglanmalidir. (Bunun igin 
maden, tahta veya saglam cinsinden oluklu mukavvadan yapilmis kutular kullanilir.); 

B) Su gibi akici maddeler, yaglar ve kolayca akici hale gelebilen cisimler muhkemce kapatil-
mis kaplar ic,ine konulmalidir. Her kap, kmldigi takdirde akan maddeyi emmek igin kafi mik-
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tarda tala$, pamuk veya siinger gibi emici mad del er ile doldurulmus ve madenden, dayanikli 
tahtadan veya saglam einsinden oiukln mukavvadan yapilmis ayriea hususi bir kutu igine yerles-
tirilmelidir. 

Bu kutunun kapagi kolayca agilmayacak surette tesbit edilmelidir; 
C) Tasmmasinda daha az mahzurlar bulunan, merhemler, yumusak sabun, regineler, ve saire 

gibi giiglukle akiei hale gelebilen ic, yagli maddeler ile ipek bocegi tohumlan (Kutu, bezden, 
parsomenden ve sairedeu torba) gibi bir kap igine ve bu kap dahi tahtadan, madenden, veya saglam 
ve kahn mesinden yapilmis ikinci bir kutuya konulmalidir; 

D) Anilin ve saire gibi boyali kuru tozlar ancak dayanskli teneke kutulara ve bunlar da ayriea 
tahta kutulara koniildugu ve bu iki kap arasmda talas bulundugu halde kabul olunur. Boyasiz 
kuru tozlar madenden, tahtadan veya mukavvadan kutular ie.ine konulmalidir. Bu kutular dahi 
bez veya parsomenden torba igine konulmalidir; 

E) Canli arilarla siilukler hie bir tehlikeye meydan vermeyecek surette tertib olunmus ku
tular icine konulmalidir. 

3 - Umunii kaidelere gore baglandiklari halde bozulaeak ve eiiriiyecek olan maddeler, istisna 
ile, muhkemce kapatilmis bir mahfaza icinde olarak kabul edilebilir. Bu halde, alakali idareler 
bu tarzda gonderilen maddeler hakkinda yapilacak tahkik iqin ya bunlardan kendilerinin gostere-
cekleri bazilarmin mahfazalarmi agmak suretile veya kandiraeak baska bir suretle kolaylik gos-
termelerini miirsil veya murseliinileyhten isteyebilirler. 

4 - Ticaret islerinde baglanmasi adet olmayan tahta veya maden par^alan veya saire gibi tek bir 
pargadan ibaret seyler iqin sarmaya ve baglamaya haeet yoktur. 

5 - Murselunileyhin adresi, miimkiin oldukga, gonderilen maddenin veya sargisinin iizerine yazil-
malidir. §ayed mezkur madde veya sargi adresin yazilmasi vo servise aid isaretlerin konmasi veya 
posta pullannin yapistinlmasi iqin uygun gelmcz ise, bu isler iqin, tcreihlc parsomenden olmak iize-
re, maddeye saglamca bag ile takilmis bir etiket kullanilmahdir. Damga vurulmasile maddenin 
bozulmasrna sebebiyet verilebilecek oldugu takdirde dahi ayni suretle etiket kullanilmahdir. 

Madde — 122 

Ticaret esyasi ornekleiin den sayilan maddeler 

Matbaa kliseleri, tek anahtarlar, koparilmis taze eJc.ekler, tabiat tarihine muteallik maddeler (ku-
rutulmus veya saklanilmis hayvanlar ve nebatlari,arz tabakalari ornekleri ve saire) serom veya asi 
tiipleri ve marazlar ilmine aid olup tertip ve baglama tarzlari ile tehlikesiz bir hale getirilmis olan 
maddeler ticaret esyasi ornekleri tarifesine gore kabul olunur. Bu maddeler ticari bir maksatla 
gonderilemez, ancak resmen taninmis laburatuar ve miiesscseler tarafindan umumun menfaati gayesile 
gonderilen serom ve asi tiipleri istisna edilmistir. Mezkur maddelerin tertib ve baglanmalari ticaret 
esyasi ornekleri hakkindaki umumi hiikiimlere uygun olmalidir. 

Madde — 123 

Toplanmis maddeler 

1 - Baska baska nevilerden muhabere maddelerinin tek bir miirasele maddesi icinde toplanmasi key-
fiyeti, asagida gosterilen sartlarla, is kagitlarma, korlero mahsus kabartmah kagitlar haric, olmak 
iizere, basilmis kagitlara ve tieeret esyasi orneklerine hasrolunmustur. 

B) Her bir miirasele maddesinin biitun agirhgidisi iqin tayin edilmis olan agirlik ve buyukliik 
olgulerini gegmiyecek; 

B) Herbir miirasele maddesinin biitiin agrligi iki kilogrami gegmiyecek; 
C) Miirasele maddelerinden birinin odenmis iicreti, maddenin iginde is kagitlari varsa, bu kagit

lara mahsus en asagi iicretten ve madde basilmis kagitlarla ticaret esyasi orneklerinden miirekkeb 
ise bu orneklere muhsus en asagi iicretten az olrauyacaktir. 
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^ - i§bii hiikumler ancak ayni (Weeeden olan iierete tabi macldelere tatbik olunur. Bir idare, ba$-
ka baska dereeelerdenuerete tabi maddelerin ink bir niiirasele maddesi iginde toplandigmi meydana, 
eikardigi takdirde, bu maddeye biitiin agirligi icin tarifesi en yiiksek olan nevin iicretini tatbik 
eder. 

Madde — 124 

KiiQiik paketler 

1 - Kiie.uk paketler sekil, tertib ve baglanma hakkinda tiearet esyasi ornekleri i<jin konmus olan 
hukumlere tabidir. 

2 - Kiigiik paketlerin i^lerine yalniz asil maddeyi bildiren agik bir faturayi ve gonderenin ad-
resile beraber paket adresinin adi bir ornegini koymak caizdir. 

3 - Gonderenlerin adlari ve adresleri gonderilen maddelerin dis taraflarinda yazili bulunma-
lidir. 

ttgtJNCtt PARQA 

Taahhiitlii maddeler. Alma haberi 

Tek fasil 

Maddo — 125 

Taahhiitlii maddeler 

1 - Taahhiitlii maddelerin yiiz taraflarinda baslik olarak ve goze garpacak surette fransizea 
(Recommande = Taahhiitlii) kelimesi veya mahreg memleketin dilile buna benzer bir isaret bu-
lunmalidir. Asagida gosterilen istisnalar haritj olmak iizere, §ekil, kapatilma veya adresin yazil-
masi hakkinda ayrica hig bir sart icab etmez. 

2 - Adresleri kursun kalemle yazilmis veya hart' rumuzundan ibaret olan muhabcre maddeleri 
taahhiitlii olarak kabul edilmez. 

Bununla beraber, parlak yiizlii zarflar icinde gonderilcnlerden inaada maddelerin adresleri sab.it 
miirekkepli kursun kalemle yazilabilir. 

3 - Taahhiitlii maddelerin adres tarafmdan sol iist, kosesinde, merbut (C4) isaretli modele uygun ve 
latin harflerile (R) harfini, mahrec, merkezin a<!mr ve maddenin sira numarasmi havi bir etiket 
bulunmalidir. 

Bununla beraber, dahiii usul ve nizamlari simdiki halde etiket kullanmaya miisait olmayan 
idareler bu kaidenin tatbikini baska bir vakte birakarak, taahhiitlii maddelerin gosteriimesi igin 
yanlarma mahrec, merkezin adi ile sira numarasi isaret edilmek iizere, ( Recommande = Taah
hiitlii) veya (R) damgalarini kullanabilirler. Bu damgalar dahi adres tarafmin sol iist kosesine 
basilmalidir. 

4 - Vasita olan idarelere taahhiitlii maddelerin yiiz taraflarina hie, bir sira numarasi konul-
mamalidir. 

Madde — 126 

Alma haberi 

1 - Gonderen tarafindan bir (Alma haberi) istenilen taahhiitlii maddelerin yiiz tarafinda pek goze 
garpacak surette (Avis de reception = alma haberi) isaret veya bir (A. R.) damgasi bulunmalidir. 
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2 - Bu maddelere bir a^ik muhabere kagidi katiliginda, agik kirmizi renkte, ve merbut (C 5) 
isaretli modele uygun bir formul birlestirilir, bu formul mahrec. nierkezinee veya mahrec. posta 
idaresi tarafindan gosterilecek diger bir irierkezce tanzim olunur ve maddeye saglam bir surette 
dis tarafindan kavusturulur. ^ayet mezkur formiil mevrit merkeze vasil olmaz ise, bu merkez 
resen yeni bir alma liaberi tanzim eder. 

3 - Mevrit merkezi, (C 5) isaretli formulii usulii dairesinde doldurduktan sonra, adi posta 
ile, agiktan ve iicretsiz olarak, maddeyi gonderen kimsenin adresine geri yollar. 

4 - Gonderen kimse arzu ettigi miiddet icjnde kendisine yetismeyan bir alma haberini istedigi tak-
dirde, asagidaki 127 nei maddede gosterilen usul ve kaidelere gore muamele olunur. Bu halde, ikinei 
bir iicret ahnmaz ve mahrec merkezi ((< 5) i'ormiiliiniin has tarafrna. (Alma haberiuin ikinei niisha-
si ilh ) diye yazar. 

Madde — 127 

Muhabere maddelerinin postaya verilmesinden sonra, istenilen alma haberi 

1 - Taahhutlu bir maddenin postaya verilmesinden sonra bunu gonderen bir alma haberi istedigi 
takdirde, mahrec merkezi bir (0 5) formiilii doldurur. 

(C 5) formiilii asagidaki 151 nci maddede zikrolunan (C .13) haber isteme kagidma baglanir; 
bu haber isteme kagrdr, iizerine lazimgelen iicreti gosierir bir posta pulu yapi§tirildiktan sonra, mez
kur 151 nei madde hukiimleri dairesinde muamele goriir. \'alniz su istisna ile ki, alma haberinin 
aid oldugu madde sahibine muntazaman teslim ediimis. oldugu takdirde, mevrid merkezi (C 13) 
formiilunu alikoyarak (0 5) formiiiiinu 12(5 nci maddenin 3 ncii ifkrasinda gosterildigi vecjiile 
mahreeine geri gonderir. 

2 - Taahhutlu maddelere aid haber isteme kagitlarimn gonderilniesi i(jin a§agidaki 151 nei madde 
mucibince idareler tarafindan kabul edilen hususi hiikiimler mezkur maddelerin postaya verilmesin
den sonra istenilen alma haberleri igin de tatbik olunabilir. 

DdRDttNCtf PARgA 

Odeme ^artli maddeler 

Tek fasil 

Madde — 128 

(jonderilen maddelerin iizerlerine konulaeak igaretler 

1 - Odeme §artli taahhutlu maddelerin yiiz taraflarinda basjik olarak pek goze garpacak bir su
rette (llemboursement = odeme) kelimesi bulunmali ve bu kelimeyi miiteakib de hem latin harflerile 
yazi ve hem arab rakamlan ile rakam olarak odenecek paranm miktari i§aret edilmi§ olmalidir. 
Bu i§arette, musaddak bile olsa, kazinti ve cikinti kabul olunmaz. 

2 - Maddeyi gonderen kimse bunun yiiz tarafmda kendi adini ve adresini latin harflerile gos-
termelidir. Odenecek para mevrit veya mahrec. memlekette posta hesabi cirisine gegirilecek oldu
gu takdirde, buna aid maddenin adres cihetinde asagida gosterilen hasiye dahi fransizca olarak ve
ya mevrid memlekette bilinen baska bir dilde yazilmis bulunmalidir. 

(A porter au credit du compte courant postal No . de M a . . . temi 
par le bureau des cheques d . . . . — gek kalemi tarafmdan tutulan . . . . 

. de nin . . . . numarali posta hesabi carisine alaeak kaydedilecektir.) 
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Madde — 129 

Etiket 

Odeme sartli maddelerin yiiz taraflarina merbut (C 6) isaretli modele uygun turuncu renkte 
bir etiket yapistirilmalidir. 125 nci maddenin 3 ncli fikrasmda gosterilen (C 4) etiketi veya bunun 
yerini tutan hususi damga isareti miimkiin oldugu kadar (C 6) etiketinin list kosesine tatbik edil-
melidir. 

Buminla beraber yukandaki bentte gosterilen iki etiket yerine merbut (C 7) modeline uygun 
ve iizerinde latin harflerile mahrec, merkezin adi, (R) harfi, maddenin sira numarasi ve «Rembour-
sement» kelimesini havi turuncu renkte bir miiselles bulunan yalniz bir etiketin kullanilmasi caizdir. 

Madde — 130 

Odeme havalenamesi 

Asagidaki 131 nci maddede beyan olunan hal miistesna olarak, odeme sartli her maddeye mer
but (C 8) isaretli modele uygun ve acjk yesil renkte dayanikli mukavvadan yapilmis bir odeme 
havalenamesi forimilii bitistirilir. Bu formiil iizerinde, umumi kaide olarak, maddeyi gonderen, ha-
valenamenin odenecegi kimse olmak iizere gosterilmelidir. Mahrec idarenin nizamlan musaid ol
dugu takdirde gonderen kimse, odeme havalenaemsi iizerinde kendi adresi yerine mahrec, memle-
kette tutulan bir posta hesabi carisinin sahibi ile numarasini ve bu hesabi tutan merkezi gostcrmek 
salahiyetini haizdir. Her idare kendi servisinden Qikan maddelere aid havalenameleri bu madde
lerin cjktiklari merkezlere veya kendi merkezlerinden digerlerine yollatmakta serbesttir 

Mezkur havalename aid oldugu maddeye saHam bir surette bitistirilir. 

Madde—131 

Maddenin gonderildigi memlekette posta hesabi carisine gegirmek 

Odenen parasi mevrid memlekette posta hesabi carisine .. geQirilecek olan her maddeye, tersine 
uzlasma olmadigi halde, mezkur memleketin dahili servisindeki formiile uygun bir (para yatir-
ma pusulasi) bitistirilir. Mezkur pusulada, alacagma para kaydedilecek hesabin sahibi gosteril-
meli ve odenecek paranin tahsilinden sonra mevrid idare tarafmdan bu pusulaya kayid ve derce-
dilecek ve hesabi cariye gecjrileeek para miktarinm istisnasile, formiil metninin icab ettirdigi di
ger biitun isaretler miinderiQ bulunmalidir. Sayet para yatirma pusulasinin bir kuponu olursa, mad-
ceyi gonderen kimse bu kupon iizerine kendi adini ve adresini ve liizum gorecegi diger seyleri 
yazar. 

Para yatirma pusulasi gonderil. n maddeye saglamca bitistirilir. 

Madde — 132 

Odenecek paranin Qevrilmesi 

Tersine uzlasma olmadigi halde, maddenin ciktigi memleket parasi ile beyan edilen, odenecek 
para miktari mevrid memleket posta idaresince bu memleketin parasina gevrilir. Bu hususta mez
kur idare maddenin Qiktigi memlekete gonderdigi posta havalenamelerinin <jevrilmesi ic,in kul-
landigi Qevirme bedelini kullanir. 

Madde — 133 

Odenecek para miktari isaretlerinin birbirine uymamasi 

Gonderilen madde ile buna aid odeme havalenamesi tizerlerinde bulunan odenecek para miktari 
isaretleri arasmda birbirine uymamaklik vukuunda, maddenin gonderildigi kimseden en yiiksek 
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miktardaki para tahsil edilmelidir. 
§ayed bu kimse mezkur miktardaki parayi odemekten imtina adrcse, asagida gosterilen istisna 

harig olarak, daha asagi miktardaki paranm odenmesi mukabilinde madde kendisine teslim edile-
bilir, ancak su §artla ki, maddeyi gonderen idare tarafmdan bu bapta istck iizerine verileeek olan 
malumat alinir alinmaz, ieab ederse, mezkur asagi miktardaki parayi tamamlayacak bir miktar 
para daha odenecektir. Bu sarti kabul etmedigi takdirde o kimseye maddenin teslimi geriye bira-
kihr. 

Her halde, vaka hakkinda gonderen idareden hemen malumat istenilir. Bu idare, mumkiin oldu
gu kadar kisa miiddet icmde, odcnecek paranin dogru miktarini kati ve sarih surette gostererek 
ve ieabmda asagidaki 135 nci maddenin 2 nci fikrasi hukiimlerini tatbik ederek buna cevab verme-
lidir. 

Maddenin gonderildigi kimse yoleu oldugu veya bir miiddet yerindcn ayrilmak meoburiyetinde 
bulundugu takdirde, kendisinden en yiiksek miktardaki paranin odenmesi istenilir. Bundan imti-
nai halinde, madde aneak yukarida beyan olunan eevabin almdrgmda kendisine teslim olunur. 

Madde — 134 

Od erne niiiddeti 

Odenmesi sart olan para aid oldugu maddenin mevrid merkezine gehtiginin ertesi giinden itiba-
ren yedi (7) gun icinde odenmelidir. Bu miiddet, mevrid memleketin dahili nizamlan ieab ettiri-
yorsa, en cok bir aya kadar uzatilabilir. Saklama miiddetinin bittigmde, madde eiktigi rnerkeze geri 
gonderilir, Bununla beraber, maddeyi gonderen, bunun ilk defa gosterildiginde sart olan parayi 
murselimileyhin odememesi halinde mezkur maddenin hemen geri gonderilmesini bir hasiye ile 
isteyebilir. Madde, kendisine gosterildiginde, mursolunileyh kati olarak her tiirlii odomodon imtina 
ettigi takdirde dahi derlial geri gonderilir. 

Madde — 135 

Odenecek paranm azaltilmasi veya odeme sartmin kaldirrlmasT 

1 - Odeme sartmin kaldinlmasi veya odcnecek para Tin azallilmasT istekleri asagidaki 148 nei 
maddede beyan olunan kaideler vo muamelelere tabidir. 

Bu vol da bir istek, lelgrafla bildirildigi takdirde, ilk posta ile gonderileeek olan vo 148 nei mad
denin 1 nci frkrasrnda bah sol un an kopye ile bit.isj'irilmis ve has tarafmda. renkli kurs/im kalemle 
alt.T eizlli (Confirmation de la demande telographiquo dn . . . ~ . . . . do telgrafla bildirilen istegin 
teyidi) ibaresi yazilmis bulunan postaya mahsus bir istek kagrdi ile de teyid edilmelidir. 

Bu halde, odeme sarlb maddenin gonderildigi merkoz bu sart hakkrndaki istegi bildiren telgraf-
namcyi nldigrnda mezkur maddeyi alakoymakla. iktifa odor vo istegi isaf etmek icin bunun posta 
ile teyidini bekler. 

Bununla beraber, mevrid idare, kendi mesuliyeti altmda olarak, posta ile teyidini beklemeksizin, 
telgrafla bildirilen bir istege notice verebilir. 

2 - 131 nei maddede gosterilen hal miisfesna olarak, odcnecek paranm azaltilmasi icin posta ile 
gonderileeek her istek kfigidma mezkur paranm tashih odilmis nriktarmi gosteren yeni bir odeme 
havalenamesi formiib'i bi1 isl irilmelidir. 

Oyle bir istek telgrafla bildirildigi takdirde, odeme havaleuamesi asagidaki 138 nci maddede 
tayin olunan sartlar dairesinde maddenin gonderildigi inerkez tarafmdan degistirilmelidir. 

Madde -~ 13H 

Tekrar yollama 

Odeme §artli, taahhutlii maddeler ciktiklari inemleketle bu tiirlii maddelere aid muamelesi olan 
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yeni bir mevrid memlekete tekrar yollanabilir. Bu halde, mezkur maddelere ilk ejktiklari idareee 
tanzim oilman odeme havalenamesi formiilleri bitistirilir. Yeni mevrid idaresi bu maddeler kendisi-
ne dogrudan dogruya gonderilmis. gibi bunlarm odenmesi §art olan paralarmin tasfiyesini yapar. 

Odenecek paralari ilk once gonderildigi memlekette posta hesabi carisine gecirilecek olan madde
ler tekrar yollanamazlar. 

Madde — 137 

Odeme havalenamesinin veya para yatirma pusulasimn tanzimi 

Odenecek paranm tahsili akabinde, maddenin gonderildigi merkez veya mevrit idareee tayin 
edilen diger her hangi bir merkez odeme havalenamesinin (Servise aid isaretler) kismini doldu-
rur ve kendi tarih damgasmi bastiktan sonra, mezkur havalenameyi iicretsiz olarak iizerinde ya-
zili olan adrese geri gonderir. 

Maddeyi gonderen idareden odenecek paranm dogru miktan hakkinda malumat istenilmis 
oldugu takdirde, buna cevab almmcaya kadar havalenamenin gonderilmesi geri birakilir. Ode
necek parasi gonderildigi memlekette bir posta hesabi carisine gegirilecek olan odeme sartli 
maddelere aid (Para yatirma pusulalari) hakkinda mezkur memleketin posta gekleri ve hesab devri 
servislerine dair dahili usul ve nizamma gore muamele yapilir. 

Madde — 138 

Odeme havalenamesi veya para yatirma pusulasi f ormiillerinin degersizlendirilmesi 
yahut degistirilmesi 

1 - Odenecek para miktan isaretlerinin birbirine uymamasi sebebile yahut bu miktarm azal-
tilmasi veya odeme sartinm kaldirilmasi istenilmesinden dolayi kullanilamayacak hale gelen odeme 
havalenamesi formiilleri ile odeme sartinm kaldirilmasi vukuunda kullanilamayacak olan para 
yatirma pusulasi formiilleri odeme sartli maddelerin gonderildigi idare marifetile yok edilr. 

2 - Her hangi bir sebeble, cjktigi yere geri gonderilen odeme sartli maddelere aid formuller 
geri gonderen idare marifetile degersizlendirilmelidir. 

3 - Odeme sartli maddelere aid formuller odenmesi sart olan paranm tahsilinden evvel kayrp, 
zayi veya mahvoldugu takdirde, mezkur maddelerin gonderildigi merkez, icabma gore, ya (C 8) 
isaretli formiil veya para yatirma pusulasi formulu iizerine ikinci nushalarmi tanzim eder. 

Madde — 139 

Teslim veya b^doli tahsil edilmeyen odeme havalenameleri 

Sahiplerine teslim edilemeyen odeme havalenameleri, icabmda tarih hakkinda vize muamelesine 
tabi tutulduktan sonra, aid olduklan maddelerin ciktiklan idare tarafmdan teselliim olunarak tan
zim olunduklan idare hesabina kaydedilir. 

Sahiplerine teslim edildigi halde bunlar tarafmdan bedelleri tahsil olunmayan odeme havalena
meleri hakkinda da ayni suretle muamele olunur. 

Bununla beraber, evvel eimrdede mezkur havalenameler yerine bunlarm ciktiklan idare tarafm
dan tanzim edilmis odeme ruhsatnameleri konulmalidir. 

Madde — 140 

Odeme havalenameleri hosaplarmin temizlenmesi 

1 - Tersine uzlasma olmadikc,a, bedelleri 6denmi§ odeme havalenamelerinc aid hesaplarm temiz
lenmesi posta havalenameleri ayhk hesaplarina ilave edilen merbut (0 9) modeline uygun for
miil vasrtasile olur. 
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2 - Bedelleri odenen ve teselliim olunan odemc havalenamelorinin bitis,tirildigi mezkur hususi 
hcsaba havalenaineler tanzim edildikleri merkezler alfabe sirasile gosterilmek iizere ve bu merkezle-
rin defterlerinde kaydedildikleri numaralar sirasile kaydohnmrlar. Hesabi tanzim cden idare, mu-
kavclenamenin 73 neii maddesi mucibince nnihabiri idareyc aid ol.an iieretler ve resimlerin yckimunu 
kendi alaeagmm yekunundan indirir. 

3 - (0 0) i§aretli hesab cetvelinde hasil olan bakiye miimkmi olduk^a, ayni devre i<jin tanzim 
olunan posta havalenameleri aylik ltesabnun bukiyesine Have olunur. Mezkur hesaplarrn tetki-
kr ve temizlenniesi posta havalenameleri uzla§masi ve nizamnamesile tesbit edilen kaidelere gore 
ohir, 

BE§iNOt PARCA 

Muhabere maddeleri icjn eiktiklarx ve geldikleri yerlerde yapdacak isler 

Tek fasil 

Madde — 141 

Tarih damgasmin basilmasi 

1 - Muhabere maddelerinin yiiz taraflarma giktiklari postanelerce, miimkiin oldukga latin 
harflerile maddenin cjktigi yeri ve postaya verildigi tarihi gosteren bir damga basihr. 

Bir kag postanesi bulunan yerlerde, mezkur damga maddenin bu postanelerden hangisine veril-
digini de gostermelidir. 

tTcret odeme makineleri damgalarile iierctleri ddenmis olan muhabere maddeleri igin, bu damga-
larda maddelerin Qiktigi yer ve postaya verildigi tarili gosterilmis ise, yukarida bahscdilen tarih 
damgasmrn basilmasi mecburi degildir. tndirilmis tarifeye tabi taahhiitsiiz maddeler i§in de, 
bu maddeler iizerinde mahrec, mahalli gosterilmis olmak sartile, tarih damgasmin basilmasi icab 
etmez. 

2 - Muteber olan biitiin posta pullari iptal olunmalidir. 
Qiktigi merkeze yanlishkla veya unutularak iptal edilmemis olan posta pullari bu hali goren mer-

kez tarafindan kalin bir qizgi ile veya baska bir suretle iptal edilmelidir. Ancak bu pullara tarih 
damgasi basilmaz. 

3 - Yanlis sevkedilen muhabere maddelerinin iizerlerine bunlarcn yanlis olarak geldikleri mer-
kezin tarih damgasi basilmalidir. Bu mecburiyet yalniz sabit merkezlere degil, miimkiin olduk^a 
seyyar merkezlere de terettiip eder. 

4 - Gemilerde postaya verilen muhabere maddelerinin damgalanmasi, bunlarda posta mcmurlarma 
veya posta servisi ile miikellef gemi memuruna veyahud, bunlar bulunmadigi halde, mezkur mad
delerin a^iktan teslim edilecegi iskele posta merkezine terettiip eder. Bu halde, mezkur merkez 
mephus maddelere kendi tarih damgasini vurur ve iizerlerine (gemi), (posta vopuru) isareti veya 
bunlara benzer bas,ka bir i^aret koyar. 

Madde — 142 

Hususi vasita ile dagftilaoak maddeler 

Sahibine hususi vasita ile teslim edileeek maddeler, mumkiin oldugu kadar (gonderilen yer) i^.are-
tinin yanmda olmak iizere, iistiinde biiyiik harflerle (Expres) kelimesi basili koyu kirmizi renkte bir 
etiketi tasjrlar. 
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Madde — 143 

Ucreti hie, odenmemig veya eksik odenmi§ maddeler 

1 - Postaya verilmelerinden sonra kendileri igin gerek gonderildikleri khnseden vc gerek, mcv-
kufluk halinde, gonderenden her hangi bir iieret alinmasi ieab eden muhabere maddelerinin yiiz 
taraflarmin iist sag ko§elerine (odenecek iieret) demek olan (T) damgasi vurulur; bu damganin 
yanina da almacak ueretin miktari frank ve santim olarak pek okunakli rakamlarla kayid ve isa-
ret olunur. 

2 - (T) damgasmin basilmasile almacak iieret miktannm i§aret olunmasi keyfiyeti maddenin 
cjktigi idareye veyahut, tekrar yollama veya mevkufluk halinde, tekrar yollayan idareye terettiib 
eder. 

Bmmnla beraber, tekrar yollayan |idare ile miinasebetlerindo indirilmi§ iieret tatbik eden mem-
leketlerden gikan maddeler igin almacak iieret miktari bu maddeleri dagitan idare tarafindan i§aret 
edilir. 

3 - Maddeleri dagitan idare bunlari alinmasi lazimgelen iicrete tabi kilar. 
4 - Uzerinde (T) damgasi bulunmayan bir madde, goriinur bir yanlislik bulunmadikga, iicrcti 

usulii dairesinde odenmi§ sayilir ve hakkinda olveghile muamele yapilir. 
5 - Ucret odenmesi igin muteber olmayan posta pullari ve iieret odeme damgalari nazari itibare 

alinmaz. Bu halde, etrafi kursun kalemile gizilecek olan mezkur posta pullarmin veya damgalarm 
yanina bir sifir (0) konulur. 

Madde — 144 

Ucret odeme pusulalarmin geri gonderilmesi. Avans verilen paralarm tahsili 

1 - Miirseliinileyhten resim ve iieret almmamak iizere gonderilmig bir maddenin sahibine tesli-
minden sonra, gumriik resimlerini ve sair masraflan mezkur maddeyi gonderenin hesabma avans 
vermis olan merkez iieret odeme pusulasmin arka tarafinda buliman isaretlerin kendisiiio taalluk 
eden cihetlerini tamamlar ve bu pusulayi, ispat kagitlan ile birlikte ve kapali zarf iginde olarak 
ve zarfin icinde no buhmdugunu iizerine isaret etmeyerek, mephus maddenin ciktigi merkeze 
gonderir. 

Bununla beraber, masraflan gosteren iieret odeme pusulalarmin geri gonderilmesi isini hu-
susi surette tayin olunan merkezlere yaptirmaya ve mezkur pusulalarm muayyen bir merkeze 
gonderilmesini istemeye her idarenin hakki vardir. Her halde, pusulalarm geri gonderilccegi 
merkezin adi o gibi bir maddeyi gonqleren merkezce iieret odeme pusulasmm yiiz tarafina kayid 
ve isaret olunur. 

2 - (Franc de droits = Miirseliinileyhten resim ve iieret almmayacak) etiketli bir madde 
gonderildigi memleket servisine iieret odeme pusulasi birlikte olmayarak geldiginde, giimriik 
islerini yaptirmaga memur olan merkez bu pusulanm ikinci niishasmi tanzim eder ve maddenin 
Qiktigi memleketin adini ve miimkiin oldukca, postaya verildigi tarihi bu pusulada gosterir. Uc
ret odeme pusulasi maddenin sahibine tesliminden sonra kayboldugu halde dahi ayni sartlarla 
bir ikinci niisha tanzim olunur. 

3 - Her hangi bir sebepten dolayi giktigi ye re geri yollanan ve gonderildigi idarece heniiz 
gumriik isleri yaptirilmamis olan maddelere mahsus iieret odeme pusulalan mezkur idare marife-
tile iptal edilmelidir. 

4 - Kendisinc gonderilen memleket, servisince odenmis olan masraflan gosteren bir iieret ode
me pusulasmi aldigtnda, gonderen idare bu masraflarm miktarmi, muhabiri memlekete gonderi
len posta havalcnamelerinin tanzimi igin muayyen cevirme bedelinden yiiksek olmayacak olan 
bir cevirme bed el i iizerinden kendi parasma cevirir. 

Bu cevirmenin neticesi pusulanm kendi sine ve yanindaki kupona isaret olunur; masraflarm 
yekiiuunu kcnclisinden tahsil ettikten sonra, bunlnrra aid oldugu maddenin ejktigi merkez buuu 
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gonderene pusulanm kuponunu ve icabmda, isbat kafrtlarmi teslim eder. 

Madde — 145 

Tekrar yollanan maddeler 

1 - Yerini degistirmis olan kimselere gonderilen muhabere maddeleri cjktigi yerden yeni gon-
derilecegi yere dogruea yollanmis sayilir 

2 - Ilk gonderildigi yer icjn iicreti hie, odenmemis veya eksik odenmis maddeler ciktigi noktadan 
yeni yere dogruea gonderilmis olsaydi ne iicret alinacak idise o iicrote tabi tutulur. 

3 - tlk gonderildigi yer icjn iicreti muntaza.man odenmis ve ondan sonra yollanacagi yere aid 
mutemmim iicreti tekrar yollanmasmdan ewel odenmemig olan maddeler ewelce odenen iicret 
miktan ile ilk once yeni yere dogruea gonderilmis oldugn takdirde alinacak olan iicret miktan 
arasmdaki fark kadar bir iicrete tabi tutulur. 

4 - Ilk once bir memleketin iginde bir yerden bir yere gonderilmis ve dahili idareye gore iic
reti usulen odenmis olan maddeler ilk gonderildigi yer igin iicreti muntazaman odenmis madde-
lerden sayilir. 

5 - Ilk once bir memleket icjnde posta iicretinden muaf olarak bir yerden bir yere tasmmis 
olan maddeler ciktigi noktadan yeni gonderilen yere dogruea gonderilmis olsaydi ne iicret alinacak 
idise o iicrete tabi tutulur. 

6 - Tekrar yollama esnasmda, tekrar yollayan merkez, her halde, kendi tarih damgasmi mek-
tuplarla acjk muhabere kagitlannrn yiiz taraflanna basar. 

7 - Adresi tamamlamalari veya diizeltmeleri icin gcinderenlere geri yollanan adi veya taahhiitlii 
muhabere maddeleri, postaya verildiklerinde, tekrar yollanmis muhabere maddelerinden de-
gil, yeni maddelerden sayilir ve binaenaleyh yeniden iicrete tabi tutulur. 

8 - Tekrar yollamada veya ciktigi yere geri gonderme (asagida 147 nci madde) de alinmasm-
dan vaz gecjrilemiyen giimriik resimlerile postaya aid olmiyan diger resimler, (odeme sarti) yo-
lile yeni gonderilen idareden tahsil olunur. Bu halde, ilk gonderilen idere tekrar yollanacak mu
habere maddesine bir beyanname ile bir odeme havalenamesi (Model C 8) bitistirir. 

§ayet alakali idareler arasinda (odeme sarti) servisi yok ise, bahsolunan resimler mektub usu-
lii ile tahsil edilir. 

9 - Hususi vasita ile dagitilacak bir maddenin oturulan yere mezkur vasita ile teslimi tecriibesi 
semeresiz kaldigi takdirde, tekrar yollayan merkez «Expres» etiket veya isaretini iki biiyiik igri 
cjzgi ile cjzmelidir. 

Madde — 146 

Tekrar yollama zarflari ve toplayici zarflar 

1 - Oturdugu yeri degistiren bir kimseye tekrar yollanacak adi muhabere maddeleri merbut 
(C 10) isaretli modele uygun hususi zarflar icine konulabilir. Bu zarflar posta idareleri tarafin-
dan tedarik olunur. Bunlarm iizerlerine yalniz o kimsenin adi ile yeni adresi yazilmalidir. 

2 - Bu zarflara giimriik kontroliine tabi miirasele maddelerile sekli, haemi ve agirligi itibarile 
yirtmaya sebeb olabilecek maddeler konulamaz; icjndeki seylerlo beraber bir zarfm agirligi hie. bir 
halde 500 grami gecjnemelidir. 

Tekrar yollama zarfmm i^inde bulunan maddelerin tabi olabildigi miitemmim iicretleri icabm
da tahsil, veya miitemmim iicret odenmedigi takdirde, yollandiklan yerde tahsil edilecek iicret 
miktarmi mezkur maddelerin iizerlerine isaret etmesine miisaid olmak icin tekrar yollayan merke-
ze mezkur zarf acxk olarak verilmelidir. Tekrar yollayan merkez, tetkik ve muayeneden sonra, 
zarfi kapar ve icabmda (T) damgasmi basarak alinacak iicretlerin miktarmi frank ve santim 
olarak isaret eder. 

4 - Yollandigi yere vardigmda, tekrar yollama zarfi dagitan merkezee acilip igindeki seyler tet-
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kik olunabilir; bu merkez icabinda, odenmemis rautemmim iicretleri tahsil eder. 
5 - Gerek ayni bir gemide bulunan deniz efrad veya zabitlerine ve yolculara ve gerek bir seya-

hate birlikte gikan kimselere gonderilen adi muhabere maddeleri 1 ila 4 ncii fikralar hukiimlerine 
tevfikan muamele gorebilirler. Bu halde, toplayici zarflar (Muhabere maddelerinin, iglerine ko-
nuldugu zarflar) in iizerine bunlarin teslim edilmesi lazimgelen gemi, seyriisefer veya seyahat 
acentaligi, ilah... adresi yazilmalidir. 

Madde — 147 

Sahiplerine verilemeyen maddeler 

1 - Her hangi bir sebeb*« sahiplerine dagitilamayan muhabere maddeleri Qiktiklari idareye geri 
gonderilmezden evvel, gejaikleri merkezce, bunlarin arka taraflarcna fransiz dilile aQik ve kisa 
bir tarzda: (Bilinmiyor, re6\iolunmus, yolculukta, gitmis, istenilmemis, olmiis, ilah. = ineonnu, 
refuse, en voyage, parti, noia reclame, decede) seklinde dagitilamamalari sebebi isaret olunmalidir. 
Agik muhabere kagitlari ile kart seklindeki basilmis kagitlarin dagitilamamalari sebebi bunlarin yiiz 
taraflannin sag yarisina isaret olunur. 

Bu isaret bir damga basmak veya bir etiket yapistirmak suretile yapilir. Her idare dagitila-
mama sebebinin kendi dilile gevirmesini ve kendisince uygun olan diger isaretleri ilave etmek sala-
hiyetini haizdir. Mezkur maddelerin geldigi merkez kendisine aid yerin isaretini gizmeli ve mad-
denin yiiz tarafmda gonderen merkezin isareti yanma da (Retour = Geriye) isaretini koy-
malidir. 

Bundan baska, mektuplarm arkalarma ve a§ik muhabere kagitlarmm yiizlerine kendi tarih 
damgasmi basmalidir. 

2 - Sahiplerine verilemeyen muhabere maddelerinin geri gonderilmesi gerek ayri ayri, gerek 
iizerine (Rebuts = Sahiplerine verilemeyenler) isaretli etiket yapistirilmis hususi bir paket ha-
linde yapilir. 

Sahiplerine verilemeyen taahhutlu muhabere maddeleri Qiktiklari memlektin alip verme mer-
kezine bu memlekete gonderilecek taahhiitlii muhabere maddeleri gibi geri ganderilir. 

3 - Sahiplerine verilemeyip, gonderenlere geri verilmek iizere, yabanci memlekete yollanmasi 
lazrm gelen dahili muhabere maddeleri 145 nci madde hukumlerine gore muameleye tabi tutulur. 

4 - Bir konsolos vasitasile teslim edilmek iizere deniz efrad veya zabitlerine ve diger kimselere 
gonderilen ve sahiplerince isteniknedikleri cihetle bu konsolos tarafmdan postaneye geri verilen 
muhabere maddeleri hakkinda sahiplerine verilemeyen maddeler gibi muamele yapilmalidir. Mez-
kiir muhabere maddeleri igin almmis olan iicretler geri verilmelidir. 

Madde — 148 

Geri alma. Adres degistirme 

1 - Muhabere maddelerini geri almak veya adres degistirmek istemeler bunlan gonderen tarafm
dan merbut (C 11) isaretli modele uygun bir formiiliin tanzimi icab ettirir; ayni kimse tarafmdan 
ayni adrese olarak ayni zamanda ayni merkeze verilmis olan birden fazla maddeler igin yalniz 
bir formiil kullanilabilir. Bu formiilu postaneye teslim ederken, gonderen hiiviyetini isbat etmeli 
ve, icab ederse, posta makbuzunu gostermelidir. Mesuliyeti mahrec, memleket posta idaresine teret-
tiip eden hiiviyet isbatmdan sonra asagida gosterildigi veghile muamele yapilir: 

A) Istek posta ile teblig edilecek ise, mezkur formiil gonderilen maddeyi havi zarfmin veya 
bu maddenin iizerinde yazili adresin tarn bir sureti ile birlikte ve taahhutlu mektup seklinde dog-
ruca maddenin gonderildigi merkeze yollanir; 

B) Istek telgrafla teblig edilecek ise, formiil miindericatmi maddenin gonderildigi merkeze 
gekmeye memur olan telgraf merkezine verilir. Telgrafname fransiz dili iizerine yazilir. 

2 - (C 11) formuliinu veya bunun yerini tutan telgrafnameyi aldigmda, maddenin gonderildi-
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gi merkez bu maddeyi arar ve istege laznri gelen nciieeyi verir. Arama neticesiz kalir veyii 
bahsolunan madde daha ewel sahibine verilmis bulunur ve yaliud telgrafla yapilan teblig mezkur 
maddeyi muhakkak surette tanimaya miisaid ulacak derecede a§ik ve tani bulunraiaz ise, keyfiyet 
hemen gonderen merkeze bildirilir ve bu merkez dahi istok edene malumat verir. 

3 - Her idare, milletler arasindaki kalemc yapacagi bir teblig ile, kendisine aid isteklerin alinip 
verilmesi isinin merkezi idaresi veya ayrica gosterilen bir merkezi vasitasi ile yapilmasini isteye-
bilir. Isteklerin almip verilmesi isinin merkezi idareler vasitasile yapilmasi halinde mahrec. mer-
kezler tarafmdan dogrudan dogruya mcvrid merkezlere teblig olunan isteklerin nazari dikkate 
almmasi lazimgelir, ancak bunlarin aid oldugu muhabere maddeleri merkezi idarenin istek tebligi 
gelinceye kadar dagitilmaz. Bu fikranin birinci bendinde bildirilen salahiyeti kullanan idareler 
mevrid merkezle vaki olacak muhaberelerin kendi dahili servislerinde posta veya telgraf ile naklin-
den Qikabilecek masraflari iizerlerine alirlar. Gonderen, zaten telgraf yolunu kullanmis bulunur ve 
mevrid merkeze posta ile vaktinde haber verilmiyecek olur ise telgraf yoluna muracaat mecbu-
ridir. 

Madde — 149 . . / * ' . 

Sade adres dlizeltme 

(Gonderilenin adi veya sifati degistirilmeksizin) sadece bir adres diizeltme gonderen tarafmdan 
movrid merkezine dogruca muracaat suretile, yani asil adres degistirme i§in olan muameleler ya-
pilmadan da istenilebilir. 

Madde — 150 

Haber istemeler. Adi maddeler 

1 - Adi bir muhabere maddesine aid her haber isteme merbut (C 12) modeline uygun bir for-
miiliin tanzimini icabettirir. 

Haber isteme formuliinii alan merkez bu formulii, irsaliyesiz yani yalniz olarak, kapali bir zarf 
i^inde dogruca rnuhabir merkeze gonderir. Bu merkez lazim gelen maliimati, halin icabma gore, 
gonderilenden veya gonderenden aldiktan sonra formulii, kendisine gcindermis olan merkeze, ayni 
tarzda geri yollar. 

Haber istemenin hakli veya dogru oldugu anlasilir ise, son merkez formiilu, sonradan yapila-
cak tahkikat icin, kendi merkezi idaresine gonderir. 

Ayni kimse tarafmdan ayni adrese olarak ayni zamanda ayni merkeze verilmis olan birden fazla 
maddeler igin yalniz bir formiil kullanilabilir. 

2 - Her idare, milletler arasindaki kaleme yapacagi bir teblig ile, kendi servisine aid olan ha
ber isteme formiillerinin merkezi idaresine veya ayrica gosterilen bir merkezine yollanmasmi is-
teyebilir. 

Madde — 151 

Haber istemeler. Taahhutlu maddeler 

1 - Bir taahhutlu muhabere maddesine aid her haber isteme igin merbut (C 13) isaretli mo-
dele uygun bir formiil tanzim olunur. Bu formiile miimkun oldukga gonderilen maddeyi havi zar-
fin veya bu maddenin iizerinde yazili adresin bir sureti birlestirilmelidir. 

Haber isteme, odeme sartli bir maddeye aid ise, formiile ayrica, halin icabma gore, (C 8) odeme 
havalenamesinin bir ikinci niishasi veya bir para yatirma pusulasi da birlestirilmelidir. 

Ayni kimse tarafmdan ayni adrese olarak ayni zamanda merkeze verilmis olan birden fazla 
maddeler igin yalniz bir formiil kullanilabilir. 

2 - Haber isteme formulii, umumi kaide olarak, mahrec, merkezinden dogruca mevrit 
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merkezine goncterilir; W gBnderis, irsaliyesiz ve knpalt zarf icinde olarak yapilrr. Mevrit mer-
kezi, maddc hakkmda kati malum at verebilecek hnl.de ise, formuliin isini tamamlar ve bunu 
mahrec, merkezine geri gonderir. 

Maddenin ne oldugu mevrit merkezince tayin edilemedigi takdirde, bu merkez keyfiyeti for-
mill iizerinde tesbit eder ve, miimkun olursa, murseliinileyhin mezkur maddeyi almadigini bildiren 
bir beyannamesini de ilave ederek formulu tekrav mahrec, merkezine gonderir. Bu halde, mahreg 
idare mezkur maddenin ilk mutavassit idareye sevkine dair olan maliimati dercederek formii-
liin isini tamamlar. Bundan sonra bunu mezkur ilk mutavassit idareye gonderir. Bu idare 
dahi kendi malumat ve mulahazalarim kayid ve dercederek, icabinda, bu formulu ileriki ida
reye yollar. Sorulan maddenin ne oldugu taayyiin edineeye kadar haber isteme formulu boylece 
idareden idareye gonderilir. Mezkur maddeyi murseliinileyhe teslim etmis olan veya, icabmda, 
ne teslimini ne dc baska bir idareye muntazaman irsalini isbat edemeyen idare keyfiyeti formiil 
iizerinde tesbit ederek bunu mahreg idareye geri gonderir. 

3 - Mahreg ve mevrit idareler, aralannda uyusarak, haber isteme formiimnu aid oldugu mad
denin sevkedildigi yol aynen takip edilmek suretile merkezden merkeze yollatabilirler. 

Bu halde, arastirmalar mahreg idareden baslayarak mevrit idareye kadar 2 nei fikranm son 
bendinde gosterilen muameleye imtisal suretile tevali eder. 

4 - Her idare milletler arasmdaki kaleme yapacagi bir teblig ile, kendi servisine aid olan haber 
isteme formullerinin ya merkezi idaresine veya ayrica gosterilen bir merkezine yollanmasmi 
isteyebilir. 

5 - (C 13) formulu ve buna bitistirilmis kagitlar, biitiin hallerde, miimkun olan en kisa bir 
zamanda ve en gee, haber isteme tarihinden itibaren alti aylik bir miiddet iginde aranilan madde
nin giktigi idareye geri gonderilmelidir. Bu miiddet uzak memleketlere olan ilisiklerde alti aya 
gikarilmistir. 

6 - Yukanda beyan olunan hiikiimler idareler arasmda daha genis ve sumullii bir muhabereyi 
mustelzim olan, posta gantasmda sirkat vukuu, gantalarcn eksik gikmasi hallerinde veya bunlara 
benzer diger hallerde tatbik edilmez. 

Madde — 152 

Baska bir memlekette postaya verilen maddeler hakkmda haber isteme 

Mukavelenamenin 53 neii maddesinin 3 neii fikrasinda gosterilen halin vukuunda, (C 12) veya 
(C 13) haber isteme formulu mahreg idareye gonderilir. (C 13) formiiliine posta makbuzu birlesti-
rilmelidir. 

Mahreg idare, mukavelenamenin 53 neii maddesinin 2 nci fikrasinda gosterilen miiddet iginde 
formulu almuj olmalidir. 

Madde — 153 

Hileli zannedilen posta pullarmm veya taklid iicret odeme makinesi damgalarmm 
kullanilmasi 

Her memleketin kanun ve nizamlan hukumlerinin icaib ettirdigi ihtiyati kayid altinda olarak, 
iicret odeme hususunda hileli posta pullarmm veya taklid iicret odeme makinesi damgalarmm kul-
lanildigi keyfiyetinin meydana grkarilmasi igin asag'idaki usul takib olunur: 

A) Her hangi ibir miirasele maddesi iizerinde, hileli (Taklid veya ewelce kullamlmis) ibir pos
ta pulunun veya taklid iicret odeme makinesi damgalarmm bulundugu goriildiigu takdirde mezkur 
pul ve damgalarm §ekilleri thig ibir veghile ibozulmayip miirasele maddesi, bitisik (C 14) isaretli mo-
dele uygun bir formiil ile beraber bir zarf iginde resmi taabhutlii olarak mevrid merkezine gonde
rilir. Bu (C 14) is&retli formiiliin birer niishasi da malumat olarak inahreg ve mevrid idarelere 
gonderilir. 
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B) Kanun ve nizama uygun olmaya/n halm meydana grkanlmasi igin gagmlan murseliinileyh, 
lazimgelen iicreti odemedikge ve mursilin isim ve adresini bildirmedikge ve muhtevasmi ogren-
dikten sonra sugun merauunu teskil eden kisim ayrilamiyorsa tekmil miirasele maddesini veya hi-
leli oldugu haiber verilen posta pulunux veya damgayi ve adresi liavi olan kismi (Zarf, kusak, mek-
tub pargasi ve saire) postanenin emrine hazir foulundurmadikga mezkur niadde kendisine verilmez. 
Qagirma neticesi, posta memuru ve miirselunileyh tarafindan imzalanacak bitisik (C 15) isaretli 
modele uygun bir zabitname ile tesbit olunur. Murseliinileyh imzadan imtina ederse keyfiyet bu 
zabitnamede gosterilir. 

Zabitname miisbit evrakla birlikte resmi taahhutlii olarak inahreg memleket idaresin* gonde-
rilir. 

Bu idare de mezkur evraka dahili kanun ve nizamlarma gore lazimgelen cereyam verif. 
Dahili kanun ve nizamlan (A) ve (B) isaretleri altmda yazili muamelenin yapilmasma miisaid 

olmayan idareler keyfiyeti milletler arasmdaki kalem vasitasile diger idarelere bildirirler. 

ALTINOI PARgA 

Gonderilen maddelerin alinip yerilmesi 

Tek fasil 

Madde — 154 

Bildirme kagitlan 

1 - Posta gantalan ile birlikte gonderilen (Bildirme kagitlan) merbut (C 16) isaretli modele 
•uygun olur. Bunlar iizerinde biiyiik harflerle (Feuille d'avis = Bildirme kagidi) isareti bulunan 
mavi renkte zarflar igine konulur. 

2 - Gonderici merkez, bildirme kagidini bu kagrtta yazili biitun tafsilatile ve asagidaki hiikum-
leri nazan itibara alarak doldurur: 

a) Kagidm I. numarali hanesi: Qaiitamn k;inde hususi vasita ile teslim ettirileeek adi muha-
bere maddelerinin bulundugu, bildirme kagidinda buna dair olan isaretin alti gizilmek suretile 
gosterilir. 

b) II. numarali hanesi: Tersine bir uzlasma olmadigi ve gantalar da her gun yapilmadigi tak
dirde, gonderici merkezler her gonderilen merkeze mahsus yillik birer sira numarasma gore bil
dirme kagitlanna numara koyarlar. Bu halde, mutat olan gantann sevkedildigi ayni yoldan veya 
ayni gemi ile sevkedilen munzam bir ganta bile olsa, her gantaya ayrica bir numara verilir. 

Her yil ilk sevkedilen gantanin bildirme kagidi bunun sira numarasmdan ba§ka gegen yila aid 
son gantanm numarasmi da havi bulunmalidir. 

Qantayi tasiyan geminin adi, gonderici merkezce bilinebildigi takdirde kagida i^aret olunur. 

c) III . numarali hanesi: Gerek bildirme kagidm in V. numarali hanesinin yerini tutmak ve gerek 
bu kagidm zey li makammda olmak iizere merbut (C 17) isaretli modele uygun bir veya bir kag hu
susi liste kullanilabilir. 

Mevrid idare ister ise, iminhasiran hususi listeler kullanilmasi mecburidir. 
Bir kag liste kullanildigi takdirde, bunlara numura konulmalidir. 
Ayni bir liste iizerine kaydedilecek taahhiitlii maddelerin miktari (60) olarak tahdid olun-

mustur. 
d) IV. numarali hanesi: leabmda, gantanm gonderildigi idareden ba$ka bir idareye aid bos torba-

larm adedi ayrica bu idarenin adi ile birlikte yazilmalidir. 
Bundan iba§ka IV. numarali hanede gonderici merkezin ahp verme i^ine ait agik servis mektuplan 

ile muhtelif muhabereler veya tavsiyeleri zikrolunur. 
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e) V. mimarali hanesi: Bu hane ayrica hususi lkteler Unillanilmadigi vakitlerde, taaWhiitlu 
maddelerin kaydedilmesine tahsis olunmustur. 

Muhabir idareler taahhiitlii maddelerin bildirme kagrtlan iizerine toptan kayitleri igin aralarm-
da uzlastiklari takdirde bu maddelerin aded yekunu rakam olarak ve tarn yazi ile gosterilmelidir. 
Qantada taalihiitlii maddeler bulunmadigi zaman V. numarali haneye (Neant = Yoktur) isareti 
konulur. 

3 - Idareler, liizum gordiikleri zaman, bildirme kagidi iizerinde baska haneler veya basliklar ih-
dasi igin aralannda uzlasabilirler. Baslica, V. ve VI. nci haneleri kendi ihtiyaglarina gore tertib 
edebilirler. 

4 - Bir alip verme merkezi, bir muhabir merkeze teslim edilecek hig bir seyi olmadigi zaman bu 
merkeze, ancak alakali idareler arasindaki nriinasebetlerde bildirme kagitlarma 2 nci fikranin (b) 
isareti altindaki hiikmiine tevfikan numara konulmuyorsa, bir ganta gonderir. Bu halde, alip ver
me merkezi, mutad vechile, iginde yalniz bos bir bildirme kagidi bulunan bir ganta gondermelidir. 

5 - Kapali gantalarcn, mutavassit idareye aid olup bu idarenin kendi nakliyati igin muntaza-
man kullanmadigi gemilerle gonderilmesi lazim geldigi vakit, gemiye yiiklemeyi temin eden ida-
rece istenilir ise, mektuplarla sair maddelerin agirligi bildirme kagidrnda ve bu gantalarcn adres-
leri iizerinde gosterilmelidir. 

Madde — 155 

Taahhiitlii maddelerin gonderilmesi 

1 - Taahhiitlii maddeler ve ieabmda, 154 ncii maddenin 2 nci fikrasmda gosterilen hususi lis-
teler bir veya ayri ayri bir kag paket veya torba iginde toplanir ve bu paket ve torbalar dahi 
iglerindeki seyleri koruyabilecek surette layikile sarilmis veya kapatilmis ve miihiirlenmis veya 
kursun miihiirlii olmalidir. Taahhiitlii maddeler her pakete kayid numarasi sirasile ayrilarak 
konur. Ayri ayri bir kag hususi liste kullanildigi zaman, bunlarm her biri aid oldugu taahhiitlii 
maddeler ile birlikte sarilir. 

Tahhiitlii maddeler hig bir vakit adi muhabere maddeleri ile karistirilamaz. 
2 - Bildirme kagidmin bulundugu hususi zarf taahhiitlii maddeleri havi pakete hacvari bir 

sicim ile disindan baglanir; taahhiitlii maddeler bir torbaya konulmus oldugu zaman, mezkur 
zarf bu torbanm agzma baglanir. 

3 - Birden fazla taahhiitlii madde paket veya torbasi olursa, munzam paket veya torbalardan 
her biri iginde ne bulundugunu gosteren bir etiketi hamil olur. 

Madde — 156 

Hususi vasita ile dagitilacak maddelerin gonderilmesi 

1 - Hususi vasita ile dagitilacak adi muhabere maddeleri, iizerine biiyiik harflerle (Expres = 
hususi vasita) isaretli bir etiket yapistirilmis hususi bir paket halinde olarak, alip verme mer-
kezleri tarafmdan, eanta ile birlikte gonderilen bildirme kagidmin bulundugu zarfin icine ko-
nulur. 

Bununla beraber, bu zarf taahhiitlii maddeler torbasmm agzma baglanacak olursa ( 155 nci 
maddenin ikinci fikrasi), mezkur muhabere maddeleri paketi dis torbanm igine konulur, bu halde, 
gantada o gibi maddelerin bulundugu bildirme kagidmin zarf ma konulacak bir fis ile bildirilir. 
Ayni muamele miktar, sekil veya boylan dolayisile hususi vasrtah muhabere maddeleri bildir
me kagidma baglanamadigi takdirde dahi tatbik olunur. 

2 - Hususi vasita ile dagitilacak taahhiitlii maddeler bildirme kagidmin V. nci hanesinin veya 
hususi listelerin (Miilahazalar) siitununda her nirerlerinm kaydi hizasma (Expres) kelimesi yazila-
rak diger taahhutluler arasina kendi siralarma gore konur. Toptan kayid halinde, hususi vasi
ta ile dagitilacak taahhiitlii maddelerin mevcudiycti, bildirme kagidinm V. nei maddesine sadece 
(flususi vasita = Expres) isaretinin konulmasile gosterilir. 
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Madde — 157 

Qantalarm yapilmasi 

I - Umumi kaido olarak, muhabere maddeleri, ltu'ktulj ve acrk muhabere kagitlan ayni bag 
altmda ve gazetelerlo incvkut yazdar adi basil mis kagitlardan ayri baglanmis olmak iizere, 
movritleri itibarile aynhp baglamr. Baglar, ielerino konulan maddelorin mevrid merkezinin 
veya bu maddeleri tekrar yollayaoak merkezin isaretini tasryan etiketlerle gosterilir. Bag altina 
almabilmsi mumkiin olan muhabere maddoleri, adresleri dogruluna tertib edilmelidir. tlcretle-
ri odenmis maddeler, iicretleri odemnemis veya eksik odenmis olanlardan ayrdir ve iiereti oden-
memis veya eksik odemnis maddelorin sargilari etiketlerine (T) damgasi vurulur. 

Acilma, zedelenme veya bozukluk izleri olan moktuplara bu liali goren merkez tarafrndan 
keyfiyetin serhile 1arih damgasi basdir. Acjktan gonderilen posla havalenameleri ayri bir bag 
altrnda birlestirilorek bir taahhiitlu maddeler paketi veya torbasi icine konulmabdir. Canta, ta-
ahhiitlii maddeleri ihtiva etmiyorsa havalenamel or, bildinne kagidinm bulundugu zarfin icine 
konulnr veya bu kagitla beraber baglamr. 

2 - Posta maddeleri uygun surette kapatilan, miiluirlenen veya, kursun miihiiru vurulan ve 
etiketlenen torbalar icine konulnr (ki bn torbalar boylooe hirer <;anta olnr). Sicim kullamldi-
gmda, bnnn diigumlomezden evvel torbanin bogazi etrafma iki defa dolamalidir. Adi veya 
kursun miibiirler iizerinde pek okunaklr latin harflerile, mahree merkezin ismi veya bu mer-
kezin tayinine kafi gelecek bir isaret bulunmalidir. CJantalarin ctiketleri bezden, saglam mukav-
vadan, parsomenden veya kiicmk bir tahta iizerine yupistirilmis kagittan olmalidir. Simrlari bir 
olan merkezler arasindaki nmnasebetlerde, saglam kagittan yapdmis etiketler dalii knllanilabilir. 
Etiketler asagida gosterilen renklerde yapilir: 

A) Teinde taahhiitlii maddeler bnlunan torbalar iein, kirmizi; 
B) Tejnde yalmz adi mektnb ve aeik muhabere kagidi bnlunan torbalar icjn, beyaz; 
C) Teinde yalniz adi (Mevaddi saire: Basdmis kagitla r, is kagrtlari, ila) buluuan torbalar iein, 

aeik mavi; 
D) Teindo yalniz mahreeine iade olunan bos, lorba.lar bnlunan torbalar iein, yes.il. 
Teinde adi muhabere maddeleri karisjk olarak yani (IVlektnplar, aeik muhabere kagitlan ve me

vaddi saire) nin adileri hep birlikte bnlunan torbalara beyaz etiket takdmalidir. 
Bununla beraber beyaz, aejk mavi veya yesjl renkteki etiketlerin kullanilmasi ancak dabili usul 

ve nizamlari karsr gelmeyen idareler iein meeburi, diger tarat'tan. yesjl etiketler ancak mevrid idare-
nin talebi halinde kullanilir. 

Etiketlerin iizerinde kiieiik latin harflerile gonderen merkezin adi ve biiyiik latin harflerile ken-
disine gonderilen merkezin adi ( de pour = den e ) suretinde 
basilmi§ bulunur. Belli olmayan zamanlar ieinde deniz yolundan yapilan ahp vermelerde, alakali 
idare istedigi takdirde, mezkur etiketlere sevk tarihi ve numarasi ve postanm cikarilacagi liman da-
hi isaret edilir. 

Torbalann iizerinde okunakh bir surette latin harflerile eiktigi merkez veya memleket gosteril-
meli ve (postes ' " posta) kelimesi veya bunlarm -posta oantasr oldugunu bildiren o gibi bir ba§ka 
isaret bulunmalidir. 

Mutavassrt merkezhsr 1 ransit geeen ka|iali eantalarrn torba veya paketlerinin ctiketleri iizerine hiQ 
bir sira numarasi koymanialidirlar. 

8 - TersiTH^ bir xulasTtia olmadigi takdii-de, eok yvv tumayacak -posta mad(Jeleri veya, bos bir bil
dinne kagidi iein, ieindekini her tiirlii bozuklnktan koruyaeak tarzda saglam kagida sadeee sarilmak 
suretile canta yapihr. Boyleee sarrlan kagid sieimlc bag'anir ve muliiii-lenir veya kur^unlanir. Bu 
gibi cantalar, knrsunlandigi takdirde, sicim ayrilamayaeak surette yapilmabdir. ]>n ea.ntalai-ni ic/mde 
yalniz adi muhabere maddeleri fbulundugu zaman, bunlar iizerinde gonderen menkez veya idarenin 
adi ibasili ve alti zamkli kagittan raiihiirler vasitasile kapatilaibilir. 

Bu kabil ^antalari teskil eden paketlerin adres taraflannda basma isaretleri ve renkleri itiba-
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rile ikinci fikrada muhabere maddeleri torbalannm etiketlerine dair olan hukumlere gore yapilmi? 

etiketler bulunmalidir. 
4 - Muhabere maddelerinin miktari veya tutacaklan yer birden fazla torba kullanilmasini icab 

cttirir ise: 
A) Mektuplar ve acjk muhabere kagitlari ic,in, 
B) Sair maddeler igin, 
Mumkiin oldukga ayri torbalar kullanilmalidir; icabinda, (KiiQuk paketler) i<jin dahi ayn torba-

lar kullanilmalidir; bunlarm etiketlerinde (Petits paquets = Kuoiik paketler) isareti bulunur. 
155 nci maddenin 2 nci fikrasrnda bildirilen tarzda bildirme kagidi ile birlestirilmis olan, ta

ahhiitlii maddeler paket veya torbasi mektub torbalarindan birinin ieine veyahut hususi bir torbaya 
konulur; dis torba, her halde, kirmizi renkte bir etiket tasimalidir. Birden fazla taahhiitlii mad-
de torbasi oldugunda, iglerinde ancak mektuplar ve aeik muhabere kagitlarmdan baska taahhutlii 
maddeler bulunan munzam torbalar iizerinde kirmizi etiket oldugu halde agiktan gonderilebilirler. 

Bundan baska, bildirme kagidinin bulundugu torba veya paketin etiketinde, bildirme kagidi bos 
olsa bile, her zaman goze <jarpacak bir surette yazili (F) harfi bulunur. 

5 - Her torbanin agirligi 30 kilogrami geememelidir. 
6 - Alip verme merkezleri, muayyen bir merkeze yaptrklari (jantalar i<;erisine mumkiin oldugu 

kadar, bu merkez iein aldiklan torba veya paket gibi kiic.uk boydaki biitiin cantalan da koyarlar. 

Madde — 158 

Qantalann teslimi 

1 - Iki muhabir merkez arasmda cantalarin teslimi isi alakali idarclerce tutulan usule gore yapdir. 
Mezkur idareler kirmra renkte etiket lerle gostcrilenlerden baska torba ve paketleri toptan tes-

lim etmek igin aralannda uzlasabilirler. 
Yalniz kirmizi etiketlerlc gosterilen torba ve paketler teslim sirasmda nasil yapilmis ve kapa-

tilmis olduklari hakkinda tarn bir tetkik ve miiayi neye tabi tutulmalidir. Diger torba ve paketlerin 
tetkik ve muayenesi ihtiyaridir ve bunlar daima toptan teslim edilir. 

2 - Qantalar iyi bir halde olarak teslim olunmalidir. Bununla berabcr, bir eanta hasara ug-
ramis olmasindan dolayi reddedilemez. 

Bir eanta mutavassit bir merkez tarafmdan fen a bir halde olarak almdigi takdirde, oldugu gibi 
yeniden ambalaj ieine alinmalidir. Yeni ambalaji yapan merkez asil etiketteki isaretleri yeni 
etiket iizerine almali ve bu yeni etikete ( de yeniden baglanmistir = Remballe a . . . . .) 
isaretini koyarak altina kendi tarih damgasini basmalidir. 

Madde — 159 

Cantalarrn muayenesi 

1 - Mutavassit bir merkez bir Q.antayr yeniden baglamaya mecbur oldugunda, bunun ieinde bu
lunan maddelere dokunuldugu zanni kendisince hasil olursa bu maddeleri muayene eder. 

Mezkur merkez asagidaki iigiincii fikra hiikiimlerine uygun olarak merbut (C 18) isaretli mo-
dele uygun bir (tahkik kagidi) tanzim eder. Bu kagit (jantanm alinmis oldugu alip verme merke-
zine gonderilir. Bunun bir sureti gantanm eiktigi merkeze yollanir ve bir sureti de yeniden bag-
lanan eatanin icjine konur. 

2 - Mevrid merkezi eantanin igindeki maddelerin tamam ve bildirme kagidi ile, icabinda, taah
hiitlii maddeler hususi listcleri kayitlarmin dogru olup olmadigmi tetkik ve muayene eder. Bir 
eantanin yahud bir veya bir kac muteferri torbanin, taahhiitlii maddelerin bir bildirme kagidinin, 
bir taahhiitlii maddeler hususi listesinin eksik olmasi veya diger her tiirlii intizamsizlik bulun-
masi halinde, keyfiyet hemen iki memur tarafmdan tesbit olunur. Bu iki memur kagit veya listeler 
iizerindeki yanks. isaretleri okunabilmelerine mani olmiyaeak surette bir kalemle (jizerek lazimgelen 
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duzeltmeleri yapar. A§ikca bir yantoglik olmadikca,yapilan duzeltmeler gizilen ilk isaretWe muree-
cah tutulur. 

3 - Tesbit edilen haller bir tahkik kagidi ile ve gantanm tetkik ve muayenesi tamam olduktan 
sonra istifade edilebilecek ilk posta ile gantanm giktigi merkeze ve bakikaten eksik varsa, son 
mutavassit merkeze bildirilir. Mezkur tahkik kagidmda, mumkiin oldugu kadar dogru olarak 
hangi torba, paket veya maddenin mevzubahs oldugu tayin ve tasrih edilmelidir. 

Qantanm cjktigi merkezin mensub oldugu idare liizum gosterdigi takdirde, tahkik kagidmin 
bir ikinci niishasi aslinin tabi oldugu sartlar dairesmde kendisine gonderilir. Bir kaybolma veya 
galinma vukuunu zannettirecek kadar ehemmiyetli intizamsizliklar mevzubahs oldugunda, taah-
hiitlu maddelerin sargi veya torbasi ile bu maddelere aid paket veya torbayi kapatan miihiir gan-
tanm giktigi merkeze gonderilen tahkik kagidma birlestirilir. Gonderilmesi mumkiin oldukga 
hariei sargi veya torba ile bunlarm sicimi, etiketi, kapama muhur veya kursunu dahi tahkik 
varakasma birlestirilir. 

Tahkik kagidmm bir ikinci nushasmm gbnderilmesine liizum gosteren idarelerle olan alip 
vermelerde, yukarida zikrolunan isbat edici maddeler ikinci niishaya birlestirilir. 

Bundan baska, yukandaki 1 ve 2 nci fikralarda beyan olunan hallerde, mahreg merkezine ve 
icabinda, son mutavassit alip verme merkezine masrafi yazan idareye aid olarak telgrafla da 
keyfiyet bildirilebilir. 

Her ne vakit gantada agiktan agiga galinma izleri goruliirse, miirsil veya mutavassit merkezin 
hig gecikmeksizin isi tahkika baslamasi ve, icabinda, tahkikata devam edilmek iizere kendinden 
ewelki idareye telgrafla haber vermesi igin mezkur merkeze keyfiyetten kezalik telgrafla mahi-
mat verilmelidir. 

4 - Bir posta gantasmm zuhur etmemesi postal arm kamriasmamasi neticesi oldugu ve yahut 
bu gantanm eksik olmasi keyfiyeti teslim bordrosu iizerinde alelusul serh ve izah edilmis bulun-
dugu zaman, mezkur ganta ondan sonraki ilk posta ile mevrit merkeze gelmezse bir tahkik kagi
dmm tanzimi lazim gelir. 

Qantanin eksik olmasi bir geeikme veya bir yanli§ sevk neticesi oldugu zannolunur ise, 3 ncii 
fikrada zikrolunan ikinci nushanin gonderilmesi geri birakilabilir. 

Mahreg merkezine ve, icabinda, son mutavassit alip verme merkezine eksikligi bildirilmi§ olan 
bir gantanm sonradan gelmesi halinde hemen bu merkezlere mezkur eantanm almdigini bildiren 
ikinci bir tahkik kagidi gonderilmelidir. 

5 - Kendilerine tahkik kagitlari gonderilen merkezler bu kagitlari, tetkik ve, icab ederse, bunlara 
miilahazalarini dercettikten sonra, miimkiin oldugu kadar gabukga geri gonderirler. 

Eger, mezkur kagitlar gonderildikleri tarihten itibaren iki ay icinde eiktiklari merkeze geri gon-
derilmezse, tersine bir hal sabit oluneaya kadar gonderilmis olduklari merkezler tarafindan usulii 
dairesinde kabul edilmi§ sayilirlar. 

Bu miiddet uzak memleketlerle olan ilisjklerde dort aya gikarilinisjtir. 
6 - Bir posta gantasmi alan ve bunun muayenesi i§i kendisine terettiib eden merkez mahreg mer

kezine ve, icabinda, son mutavassit alip verme merkezine, muayeneden sonra istifade edilebilecek 
ilk posta ile, her hangi bir intizamsizligi bildiren bir tahkik kagrdi gondermedigi takdirde, tersine 
bir hal sabit oluneaya kadar, mezkur gantayi ve icindeki maddeleri aim is. sayilir. Ayni kiyas tahkik 
kagidmda zikri unutulmus. veya eksik bir halde olarak zikir ve beyan edilmis, olan intizamsizliklar 
igin de varid olur. 

7 - Tahkik kagitlari ve ikinci nushalari taahhiitlii mektub §eklinde gonderilir. 

Madde — 160 

Bos. torbalarm geri gonderilmesi 

1 - Muhabir idareler arasinda tersine bir uzla§ma olmadikga, torba'ar aid oldugu memlekete dog-
rudan dogruya yollanan bir ganta icinde ilk posta ile bo§ olarak geri gonderilmelidir. Her ganta ile 
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geri gonderilen torbalarm sayisi bildirme kagrrjindaki (Indications de service) = (Servise aid isaret-
ler) hanesinde gosterilmelidir. 

Geri gonderme isi bunun icjn tayin edilen alip verme merkezleri arasmda yapilir. 
Bos torbalar uygun paketler halinde bir birine sarilmis olmah ve icabmda, etiket tahtalan ve bez-

den, parsomenden veya diger saglaim maddelerden yapilmis etiketler torbalarm icjerine konulmalidir. 
Her ne zaman torbalar baska bir alip verme merkezi vasitasile geri gdnderilir ise, bxmlarm paketleri 

iizerlerine torbalarm almmis olduklari alip verme merkezinin adi yazili birer etiket yapistinlmali-
dir. 

Geri gonderilecek bos torbalar gok miktarda olmadigi takdirde, bunlar iglerinde muhabere 
maddeleri bulunan torbalara konulabilirler; aksi takdirde, bunlar aynca miihurlenecek ve alip 
verme merkezlerinin adlari yazili etiketler takilacak torbalar icine konulmalidir. Bu torbalarm 
etiketleri uzerinde (Sacs vides = Bos torbalar) isareti bulunmalidir. 

2 - Kendine aid torbalai-m geri gcmderilmesi isi hakkmda bir idare tarafmdan yapilan kontrol 
bir yil iginde §anta yapmak icjin kullanilan torbalar yekunundan yiizde onunun (% 10) bu yil so-
nundan ewel geri gondwrclmedigini gosterdigi takdirde, bos torbalarm geri gonderildigini 
ispat edemeyen idare eksik :orbalarm degerini bunlari gonderen idareye odemeye mecburdur. Ek-
sik torbalarm miktari yiizde ona Qikmayip fakat (50) elliyi getjtigi takdirde dahi odeme mecbu-
riyeti vardrr. 

Her idare, kendi alip v e m e merkezlerince kullamlan her nevi torbalar igin belli zamanlarda ve 
miisavi miktarda frank olarak vasati bir deger tesbit eder ve bu degeri milletler arasmdaki kalem 
vasitasile al&kah idarelere teblig eyler. 

YEDtNCt PARgA 

Transit masraflarma dair hukiimler 

Fasil : I 

Istatistik isleri 

Madde — 161 

Transit masraflari istatistigi 

1 - Mukavelenamenin 75 nci maddesile bunu takip eden maddelerini icra ile istenilecek transit mas
raflari her ug yilda bir defa ve nobetle mayrs ayinin ilk 14 veya 28 giinii veyahud birinci tesri-
nin 14 nu takib eden ilk 14 veya 28 gun iginde tutulan istatistikler esasi iizerine tayin ve tesbit olu-
nur. Istatistik her iic, yillik miiddetin ikinei yili iginde tutulur. 

Gemilerde yapilan gantalar istatistik devresi i guide karaya gikarildigi takdirde istatistiklere 
geeirilir. 

2 - 1933 birinci te§rin ikinei te§rin istatistigi ile buna miiteallik olup Londra mukavelenamesi 
hukiimlerine gore yapilan hesaplar 1934 senesi sonuna kadar tatbik olunacaktrr. 

1936 mayis istatistigi 1935, 1936, 1937 senelerine ve 1939 birinci te§rin - ikinei te§rin istatistigi 
ise, 1938, 1939 ve 1940 senelerine tatbik olunacaktir. 

3 - Bir istatistige binaen yapilacak yillik transit masraflari odemeleri, ondan sonra gelecek istatistige 
gore yapilacak hesaplar tasdik olununeaya veya bihakkin kabul edilmis. (A§agidaki 169 ncu madde) sa-
yilincaya kadar muvakkat olarak aynen devam etmelidir. 0 vakit, evvelce muvakkat olarak yapilmis; 
olan odemelerin hesaplarmm tanzimine tevessiil olunur. 

4 - Bir memleketten ba§ka bir memlekete gonderilecek muhabere maddelerinin sevk yolunda mii-
him bir degigiklik hasil olur ve bu degi§iklik en az on iki aya balig olan bir veya bir kag miiddete do-
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kurmr ise, alakali olan her idare transit masraflan hesapWmtn tekrar bir tetkikmi isteyebilir. Bu 
halde, gcinderiei idareler tarafindan odeneeek paralar gerc.ekten vasrta olarak kullamlan idarelore go-
re tayin olunur. Ancak yeni kesaplara esas Intulacak olan biiliin agirhklar Labii olarak 1 aci fikra-
da zikrolunan istatistik elevresi icinde gonderilen cental ar agirliklarinin ayni ohnalidir. Bas,ka bas.-
ka istifade edilen idareler arasinda bu agirhklarm nasil taksini edilecegi luikkuida bir uzla§ma hasil 
olmadigi takdirde, bu taksimi uydurmak it;in hnsusi bir istatistik yapilmalidir. Muayyen bir memle-
kete gonderiiecek muhabere maddelerinin suvk yoiundaki hie, bir degi§iklik, niahrec, idare ile alakali 
nmtavassit idare arasindaki hesaplara yilda (5 000) beg bin franktan fazla tesiri olniazsa, miihim sa-
yilmaz. Eger degigiklik bu meblagi geyerse bu degisiklik, hesaplaria indirilmesi bazi idareler igin 
muayyen en az iniktara yetisniesc bile, mahreg idarenin vukua gelen deghjiklikten evvel -transit L yapan 
ve degisiklikten soara transiti temin eden idareler ile olan hesab temizlemelerine de muessir olur. 
Bahsolunau degisiklik en az (9) dokuz ay siirdiigu takdirde, tekrar bir hesab tetkiki ve ieabinda, 
bir hususi istatistik istenilebilir. Bununla beraber, bu istatistigin miinderieati ancak on iki aylik 
miiddet gergekten tamamlanmis olur ise nazari itibare alinir. 

§ayet, hususi bir istatistik tutuldugunda, iki idare arasinda bir ucoincii idare tarafindan tasr-
nan postalann butiin agirliklarinda son istatistik devresinde tutulan istatistik miinderieatina na-
zaran yiizde yiiz gogalma veya yiizde elli azalma oldugu ve bundan dolayi da iiQuneu idarenin 
hesabi yilda (5000) bes bin franktan fazla bir degisiklige ugrayacagi sabit olursa, tahakkuk eden 
yeni agirhklar, mezkur uc,uncu idarenin alacagi transit masraflan ig.in esas tutulmalidir. 

Kezalik, bir nmtavassit idare, istatistik devresini takib eden alti ay JQinde, baska bir idare 
tarafindan inezkur devre esnasinda yapilan sevkiyat ile adi zamanlarda yapilan alip Vermeler ara
sinda en az yiizde yirmi nisbetinde bir agirlik farki bulundugunu isbat eder ve bundan dolayi da 
her iki idare arasuulaki hesaplar yilda (5000) bes bin franktan fazla bir degisiklige ugrar ise, 
alakali idare yeai bir istatistik yapdmasnui luz-um ^(istertd)i 1 ir. 

Madde - 102 

Istatistik devresi icinde kapalr (;anta.lann yapilmasi ve isareti 

1 - Her istatistik devresi icinde, bir veya bir kac mufavassit idarenin topragi uzerindea veya 
servisi vasitasile kapali cantalar icjnde muhabere -maddelerinin alnnp verilmesi (Mektuplar ve 
aeik muhabere kagitlari) ile (Mevaddi: saire) iciu ayri ayri torbalar kidlanilmasini icab ettirir. 

(jantalarm hacmi miisait oldugu takdirde ayri torbalar, toplayici bir torba ic/mde birlestiril-
melidir. 

2 - 155 ve 150 nci maddelerin hiikumleri hilafina olarak, her idare istatistik devresinde mek
tuplar ve ac,,ik muhabere kagitlarindan baska taahhiitlii maddelerle hususi vasita ile dagitilaeak mad-
deleri (Mevaddi saire) ye mahsus tonbalardan biriniu icinc koymak salahiyetiui, bu keyfiyeti 
bildirme kagidma if̂ aret elmek sjartile, haizdir; s.ayet 155 ve 156 nci maddelere tevfikan mephus 
maddeler niokt.ii[>Uira mahsus bir torba ieJne konulursa, istatistikte, mektub sayihrlar. 

3 - Istatistik devresinde, transit olarak alinip verilen butiin e.autalarda, mutad etiketlcrden bagka 
iizerinde biiyiik hari'lerle (istatistik) isareti olan liususi l)irer etiket bulunmalidir. Bu elikelte inez
kur isareti niiiteakib cantanin agrrlrgi itibarile dahil oldugu neve gore as.agidaki 103 ncii niadde-
nin 1 nci fikrasi) 5 kilogram, 15 kilogram veya 30 kilogram isareti dahi bulunmalidir. 

Bundan ba§ka, (istatistik) isareti etiket iizeriade, icabina g<>rc, (L. O. -~- mekhib ve aerk mu
habere kagidi) veya (A. O. = mevaddi saire) i§areti de bulunmalidir. 

4 - tejnde yalmz bos, torbalar, butiin transit masraflarindan mustesna muhabere maddeleri 
(Mukavclenamenin 70 nci maddesi) veya bo§ bir bildirme kagidi bulunan torbalarm hususi etiketle-
,rinde (Istatistik i§aretini miiteakiD) (mustesna) kelimesi yazilir. 

5 - Postayi teskil eden torbalar, toplayici bir torba icinde birle^tirildigi takdirde bu torbanrn 
iiizerinde, (S. O.) harfleri de yazrli hususi (istatistik) etiketi bulunmalidir. le torbalar iizerinde bu-
}lunan istatistige niiiteallik is.aretler toplayici torba iizerinde tekrar edilmez. 
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*Torba sayisimii ve kapali eantalar agirligmin tesbiti 

. 1 .- Transit masrafi odenmesini icaj} ettiren Qantalar igin, gonderici alip verme merkezi bitisik 
(C 19) modeline uygun hususi bir biljdirme kagidi kullanir ve bu bildirme kagidina torbalarm sayi-
smi, icabinda bunlari a§agidaki nevilete gore ayirarak kaydeder: 

Torbalarm 
tavsifi 

1 

L. C. 

A. 0. 

Torbalarm sayisi (Darali agirligi) 

5 Kg. mi gegmeyen 

( Hafif tprbalar) 
2j 

1 ' • 

Transit masraflarind 

5 Kg. dan yukan ve 
15 Kg. mi geemeyen 

(Orta torbalar) 
3 

15 Kg. dan yukart ve 
30 Kg. mi gegmeyen 

(Agir torbalar) 
4 

Transit masraflarmdan miistesna brbalarm sayisi, 162 nci maddenin 4 ncii fikrasi hii-
MmlerAne gore (Istatistik - mustesna|) isaretli etiketi olan toribalarin mecmuu olmalidir, 

2 - Kendisine posta gonderilen alijp verme merkezi tarafmdan bildirme kagitlarchdaki isaretler 
tetkik olunur. Mezkur merkez kayd^dilen sayrlarda bir yanlislik tesbit ederse, kagidi diizeltir ve 
derhal, merbut (C. 20) isaretli model^ uygun bir tahkik kagidi ile yanlisligi gonderici alip verme 
merkezine -bildirir. • Bununla beraber,| bir torbanin agirligi hakkmda, gonderici alip verme merkezi-
nin koydugu isaret, bulunan hakiki $girlik miktan mezkur torbanin kaydedilmis oldugu nevin en 
yiiksek agirligi miktarnu 250 gramc|an fazla ge§memek sartile, muteber tutulur. 

Madde — 164 

Kapali gantalar hula salarmm yapilmast 

1 - Istatistik islerinin bitmesinden sonra miimkun oldugu kadar gabuklukla, mevrid merkezleri 
mahrec, idare dahi dahil oldugu halde alakali biitiin idareler sayisinca merbut (C. 21) isaretli mo-
dele uygun hulasalar yaparak kabul ve tasdik olunmak iizere gonderici idarenin alip verme merkezle-
rine yollarlar. Bu merkezler dahi hulasalari kabul ve tasdik ettikten sonra alakali idarelere dagrtil-
mak iizere kendi merkezi idarelerine gonderirler. 

2 - §ayet (C 21) hulasalari, istatistige gegirilecek olan son gantanm sevki giinunden itibaren 
iie, aylik (Uzak memleketlerle olan ^lip vermelerde dort aylik) bir miiddet iginde gonderici idare
nin alip verme merkezlerine gelmes ve yahut kafi olmayan miktarda viirut eder ise, bu mer
kezler-mezkur hulasalari mevcut kayitlerine gore ve kafi miktarda kendileri yaparlar ve her biri-
nin iizerine (Mevrit merkezinin (C 21) hulasalari nizami miiddet icjinde gelmemistir) diye isaret 
koyarlar . Bundan sonra bunlari alakali idarelere dagitilmak iizere kendi merkezi idarelerine 
gonderirler. 

Madde — 165 

Transit olar&k almip verilen kapali gantalarm listesi 

1 - Her istatistik devresini miite^kip miimkiin oldugu kadar (jabuklukla ve en gee,, tig aylik bir 
miiddet iginde, (Bu miiddette sevk ^olunun tebeyyiin ettirilemedigi hal miistesnadir), transit olarak 
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§ahtaW gonclenmf oian idareler bitisik (ti 66)-• isaretti moctele uygun formiil iizerinde, DU $an-
talarm listesini tavassutlanndan istifade etmis olduklari muhtelif idarelere gonderirler. 

2 - Eger bu liste, 162 nci madde hukimilerine gore, bir (C 21) hulasasi tanzimini icap ettirme-
yen transit eantalarmi gosterir ise, iizerinde (Bos torbalar), (Miistesna muhabere maddeleri), (Bos 
bildirme kagidi) gibi bir serh bulunmalidir. 

Madde — 166 

Harp gemilerile almrp verilen kapali gantalar 

Harp gemileri tarafmdan gonderilen veya bunlara gelen gantalara aid (C 21) hulasalarimn 
tarazimi mezkur gemilerin mensup oldugu memleketler idarelerine terettiip^ eder. Istatistik devresd 
iginde harp gemilerine gonderilen eantalarin sevk tarihleri etiketleri iizerinde gosterilmelidir. 

Bu gantalarm tekrar yollanmasi halinde, tekrar yollayan idare keyfiyeti geminin mensup 
oldugu memleket idaresine bildirir. 

Madde — 167 

Transit pusulasi 

1 - Istatistik devresi itjinde gonderilen gantalar igin tafcib olunaeak vol- ve kullaisilacak tassrma 
servislsri meghul veya gayri muayyen oldugu takdirde, mahreg idare, mevrit idarenin istemeai 
uzerin% her gaata i§in merbut (C 23) i§aretli modele uygun yesil renkte, bir pusula hazErlamalidir. 
Mahreg idare ahval ieab ettirir gibi goriindugunde, bu pusulayi mevrid idarenin kati bir istegj ol-
maksizHi dahi gonderebilir. 

MesMr pusulanin tanzimini ieab ettiren faatalarm bilddrme kagxtlannm has, tarafkrmda pek 
gdze garpacak surette (Transit pmsulasi) isareti bukmmalidir. Ayni i^aret 162 nci maddede bahso-
lunan (istatistik) i§aretli hususi etiketler uzerine de konulur ve alti kirmizi kursun kalemile gizilir. 

2 - Transit pusul&sr aid oldugu gantalarla beraber frimlarm ta§inmasina i^tirak eden muhtelif 
servislere agiktan gftnderilmelidir. Her alakak memlekette, giri§ ve §iki§a mahsus alip verme merkez-
leri (Diger biitiin mutavassit merkezler harigtir) kendi taraflarmdan yapilan transite dair malu-
mati pusula uzerine yazarlar. Son mutavasait alip verme merkezi (C 23) pusulasmi mevrid merkezi-
ne gonderir. Bundan sonra bu merkez tarafmdan (C 21) hulasasmi tevsikan pusula giktigi merkeze 
geri gonderilir. Gonderilmesi istenilmis, blan veya bildirme kagidinin ba§ tarafinda i§aret edilmi§ bu-
lunan bir transit pusulasi postada eksik oldugu takdirde, mevrid merkezi bunu hie. geoikmeden iste-
meye raeeburdur. 

Madde — 168 

Fevkalade servisler 

Hava tasinmalarmdan ayrr olarak, yalraz (Hint postasi) denilen cabuk kara tasinmasi igin idasae 
okunaaaservis ile (Pilistin veya Suriye - Irak hususi otomobil servisleri) husus! transit masraflajam 
ieab ettdren fevkalade servislerden sayikr. 

Fasil : I I 

Muhasebe. Hesaplartn tesviyesi 

Madde—169 

Transit masraflarmin hesabi 

1 - Transit hesaplarmm tanzimimde, 163 neii maddede' hafif, orta veya afir nevi diye* tarif ve ta-
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yin olunan torbalann her birerleri va^ati agirkk olarak 3, 12 veya 24 kilogram itiharile hesaba 
geeii*§Ur. 

2 - Kapah cantalarm agirii&i mikta^i, 26, veya vaziyete -g&ee, 13 ile zarp edilerek, hasik zarp 
her idareye aid yiUik paralar icin frajnk olarak tanzim edilen hususi hesaplara esas tutehir. 

26 veya 13 mazrubu mutat alip ve^meye uymadigi takdirde, alakak idareler iatatistigin tatbik 
edildigi yillar icinde muteber olmak jiizere baska bir mazrup kabulii i<jin uyusurlar. 

Hesaplarm tanzimi isi alacakli idjareye terettiip eder, bu idare mezkur hesaplan yaparak verc-
cekli idareye gonderir. I 

3 - Torbalarla bunlarm bag ve sa^gilannm agirfagma ve miikav^enamemn 76 nei maddesi hii-
kumlerrace butun transit masrafiarEJadan miistesna olan muhabere maddeleri nevilerine karsilik 
olmak iizere kapali cantalar hesabmiji umumi yekunundan yuzde onu eikarekr. 

4 - Hususi hesaplar (C 21) hulisajarina gore, bitisik (C 24) modeline uygun formal uzerinde 
iki niisha olarak tanzim blumir ve mjamkun oldugu kadar cabuklukla ve en gee, istatistik devresi-
nin bitmesini takib eden on aylik bir mj&ddet iginde gonderiei idareye ytfllanir. 

5 - Eger hususi hesabi gondeumis jolan idare, gonderdigi tarihten itibaren dort aylik bir mud-
det icinde bu hesabm duzeltilmesane i a i r hie bir itiraz almaz ise, mezkur hesab hakkile kabul edil-
ntis tsayikr. I 

Madde — 170 

Yillik umumi hesab temibleme. Milletler arasmdaki kalemin araya girmesi 

1 - Alakak idareler arsinda tersfyie bir uzlasma olmadike^a, transit masraflarmm temizlenaae-
sine -aid .umumi hesab milletler arasindaki kalem tarafmdan yiUik olarak tanzim edilir. 

2 - tk i idare arasindaki hususi hesaplarm tasdik olunmasmi veya (169 ncu maddenin 5 nci 
fskpasi mucibinee) hakkile kabul edtymis saydmasini miiteakip, bu idarelerden her bin mezkur 
hesaplaasn umumi yekunlarmi goster^n merbut (C 25) modeline uygun bir hulasayi, geeikmed«n, 
milletler arasmdaki kaleme gond«rir.| Bu kalem, idarelerin birinden gonderilen bir hulasayi aldi-
gmda, keyfiyeti alakak olan diger ijdareye bildirir. 

Hesab bakiyelerinde, santimler terjkedilir. 
tki idarenin kar§dikk i§aretleri ar^smda haskaliklar olnnca, milletler arasmdaki kalem bu idare-

leri fcirbirile uyu§arak kati surette tajyin olunan paralarrn miktarmr kendisine hildirmege davet 
eder. | 

Yalniz bir idare (C 25) hulasasinij gonderdigi takdirde, bu idareninisaretleri muteber olur, me-
gerki geciken idarenin karsdik hulafeasi gclecek yiUik umumi hesabm tanzimi iein muktazi zaman 
ifinde milletler arasmdaki kaleme gelijin. 

169 ncu maddenin 5 nci fikrasmd^ bildirilen halin vukuunda, hulasalara (Nizami miiddet icin
de iiereeekli idareden hie, bir itiraz v^rid olmamistir) igareti konulmakdir. 

tki idare hususi bir tesviye yapmj&k iein uyu§tuklari takdirde, bunlarm (C 25) hulasalarmda 
(Hesab ayriea tesviye edilmistir - malumat i^in) isareti bulunur ve bu hulasalar yillik umumi hesa-
ba g^Qirilmez. I 

3 - Milletler arasmdaki kalem, her Vil sonunda, kendisine o zamana kadar varid olup hakkile ka
bul edilmis, sayilan hulasalar esasi iizetrine transit masraflarinm yillik umumi hesabini tanzim eder 
ve, ieabmda, yillik odemeler icin 161 ie i maddenin 3 ncii iikrasmda tesbit olunan kaidej'-e gore de 
muamele yapar. | 

Mezkur umumi hesab: 
A) Her idarenin borcunu ve alac^gini; 
B) Her idarenin borcu ile alacagij arasindaki farki gosteren borq veya alacak bakiyesini; 
C) JBorglu idareler tarafmdan odejnecek para lan ; 
D) Alacakli idareler tarafmdan ajknacak paralan, gosterir. 
Milletler arasmdaki kalem, yapiia<^ak odemeler sayismi mahsub yolile en az hadde indirecek 
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Burette muamele yapar. 
4 - Yillik umumi hesaplar milletler arasindaki kalem tarafindan miimkun oldugu kadar gabuk-

lukla ve en geg, tanzim olunduklari yildan sonra gelen yilm ilk iic, ayi bitmezden evvel idarelere 
gonderilmelidir. 

Madde — 171 

Transit masraflari hesabmin temizlenip kesilmesi 

1 - tcabmda 161 nci maddenin 3 ncii fikrasinda yazili hesab tanzimi de dahil oldugu halde, mil
letler arasindaki kalemin yillik umumi hesabindan veya hususi tesviyelerden cjkan baMye borglu 
idare tarafindan alacakli idareye asagidaki sekillerden birile odenir: 

A) Borglu idarenin intihabma gore, altin olarak veya asagidaki ikinci fikrada gosterilen sartlan 
haiz olup alacakli memleketin Hiikiimet makarri veya bir ticaret mevkii iizerine cekilen ve gosteril-
diginde bedeli odenebilen gekler veya poligeler vasitasile, yahud; 

B) Iki idare arasmda anlasmaya gore Bal'de bulunan Milletler arasindaki Odemeler Bankasinin 
takasmdan istifade eden bir banka vasitasile yahud diger her hangi bir vasita ile; 

2 - Qek veya poligelerle odeme halinde, bu (jckler veya poligeler, tahvilat gikaran merkez ban
kasinin veyahud tahvilat gikaran baska resmi bir miiessesenin kanunen veya Hiikumetle yapilan 
bir uzlasma mucibinee tayin edilmis maktu bedellerle milli para mukabilinde altin veya altin do-
viz alip sattigi bir memleket parasma gore tanzim olunur. 

Eger bir <jok memleketlerin paralan bu sartlara uygun bulunur ise, kendisine uygun gelen pa-
rayi tayin keyfiyeti alacakli memlekete aiddir. Para gevirmesi altm paralarla basa bas yapilir. 

3 - tki memleket bu hususta uyustuklan takdirde, gekler veya poligeler alacakli memleketin 
parasi iizerine de - bu para ikinci fikrada gosterilen sartlara uygun olmasa bile - tanzim olunabi-
lir. Bu halde hesab bakiyesi ikinci fikrada gosterilen sartlara uygun olan bir memleket parasma 
altmla basa bas olarak gevrilir. Elde edilen netice miiteakiben borglu memleket parasma ve bu 
para dahi gok veya poligenin satm alinaeagi giindeki borclu memleketin Hiikiimet makarrinin veya 
bir ticaret mevkiinin borsa fiatma gore alacakli memleket parasma Qevrilir. 

4 - Odeme masraflari, borglu idare uhdesine dii§er. 
5 - Zikrolunan bakiyenin odenmesi, mumkun oldugu kadar kisa miiddet iginde ve en geg, milletler 

arasindaki' kalem tarafmdan umumi hesabm gonderildigi veya ayrica tesviye edilecek bir hesab ol-
duguna gore de, alacakli idare tarafindan borglu idarenin odemege davet edildigi tarihten itibaren 
dort aylik bir miiddet bitmezden evvel yapilmalidir. Bu miiddet uzak memleketler arasindaki ilisik-
lerde, be? aya cjkarilabilir. 

Bu miiddetler gegince, bunlarm bittigi giinden itibaren bore. kalan paralar icin yillik yiizde be§ 
hesabile faiz yurutuliir. 

6 - Eger 5 nci fikrada tesbit edilen miiddetlerm bitmesinden bir sene sonra odeme yapilmaz-
sa, alacakli idare milletler arasindaki kalemi bundan haberdar edebilir. Bu kalem borclu idareyi 
dort ayi gegemeyecek olan bir miiddet iejnde ode in eye davet eder. 

Odenme bu yeni miiddet sonuna kadar da yapilmazsa milletler arasindaki kalem mevzubahs 
parayi, faizlerini de katarak, ertesi yilm umumi hesabmda alacakli idarenin alacagi olarak 
gosterir. 

Evvelki bend hiikiimlerinin tatbiki halinde, bahsi gecjen umumi hesapla sonraki dort seneye 
aid umumi hesaplar miimkiin oldugu kadar, 2 numarali hanedeki bakiyelerde, borcunu vermeyen 
idareden alakadar alacakli idareye odenecek paralan ihtiva etmemelidir. 
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SEKlZlNCl PARQA 

Muhtelif hiikiimler 

Tek fasil 

Madde — 172 

Cevab kuponlan 

1 - Cevab kuponlan merbut (C 26) i§aretli modele uygun olarak milletler arasindaki kalem 
marifetile iizerinde filigranla biiyiik (UPU) harfleri bulunan kagitlara basilir ve mezkur kalem 
bunlan kendisine mal oldugu fiat iizerinden idarelere teslim eder. 

2 - Her idare: 
A) Metinlerinin okunmasma mani olmayacak ve kendilerinin tetkik ve muayenesini gugle§tirme-

yeeek surette cevab kuponlarini bir ayirici alamet ile zimbalamak; 
B) Kuponlar iizerinde gosterilen sattis. fiatini el ile veya her hangi bir basma usulile degi§tirmek 

salahiyetini haizdir. 
3 - Idareler arasinda yapilacak hesaplarda beher cevab kuponunun degeri 35 santim sayilir. 
4 - Tersine bir uzla§ma olmadikc,a, pullarla degi§tirilen kuponkr tedaviile gikarildiklan idarelere 

sayi ve degerleri top yekun olarak gosterilmek suretile ve en gee yilm bitmesinden sonra iic, aylik 
bir miiddet iginde gonderilir. 

5 - Iki idare karsilikli miinasebetlefinde degistirilen kuponlar miktarc hakkinda mutabik ka-
lir kahnaz her biri, bore, veya alaeak tjakiyesi yirmi bes fraagi ge§tigi ve aralarmda hususi bir 
tesviye sureti bulunmadigi takdirde bu bakiyeyi gosteren, (merbut C 27 modeline uygun) bir 
hulasa tanzim ederek milletler arasindaki kaleme gonderir. Alti aylik bir miiddet iginde bu is icjin 
mutabik kalmmadigi takdirde, alacaMi! idare kendi hesabini tanzim ederek mezkur kaleme gon
derir. 

Hulasarun idarelerden yalniz biri tarafindan mezkur kaleme gonderilmesi halinde, bu idarenin 
hulasadaki isaretleri muteber tutulur. 

Hesap bakiyesi milletler arasindaki jkalem tarafmdan yillik umumi hesaba ge^irilir ve odeme, 
171 nci maddede bildirilen sartlar dajresinde vuku bulur. 

6 - Iki idare arasindaki miinasebetjerde yillik bakiye (25) yirmi bes frangi ge^medigi takdirde, 
borclii idare her tiirlii odemeden muafl tutulur. 

Madde — 173 7 * s 

Kendini tanrtma kagrtlari 

1 - Her idare kendini tanitma kagitlarcni verecek olan postaneleri veya posta servislerini ta-
yin eder. 

2 - Bu kagitlar merbut (C 28) isaretli modele uygun formiiller iizerine tanzim olunur. Bu for-
miiller kendisine mal oldugu fiat mukabilinde milletler arasindaki kalem tarafindan idarelere 
verilir. 

3 - Mezkur kagitlardan almak isteyqn kimse muracaatmda fotografini teslim ve kendisinin kirn 
oldugunu isbat eder. Idareler bu kagjrtlarm ancak isteyenin kim oldugu inceden ineeye tetkik ve 
tahkik olunduktan sonra verilmesi \qin lazim gelen emirleri teblig ederler. Memur, bu istegi bir 
deftere kaydeder. Miirekkeple ve latin harflerile kendini tanitma kagidi formiilunun ieinde bulu
nan isaretlerin hepsinin yerlerini doldurur, bu formiiliin iistunde gosterilen yerine fotografi yapis-
tirir, alinan iicreti gosteren bir posta pulunu yarisi bu fotograf ve yansi da kagid iizerine gel-
mek suretile koyar ve bunu pek temiz ve aejk olarak tarih damgasi basmakla degersizlendirir. 

# Bundan sonra memur yeniden ya mezkur damgayi veyahut kendi resmi muhriinu hem fotogra-

65 



fin ust kismina ve hem de kagidin iistiine gelecek tarzda basar, sonra bu damga veya miihrun bir 
aynini kagidin yiiz tarafma koyar ve bu kagidi imza ederek sahibine imzasini aldiktan sonra teslim 
eder. 

4 - Kagit sahibinin (jehresi fotografina veya kagitta yazili olan vasrf ve §ekillerine uymayacak 
derecede degi^mis oldugu takdirde, kagrt yenilenmelidir. 

5 - Her memleket milletler arasi servisine mahsus kendini tanitma kagitlarmi dahili servisinde 
kullanilan kagitlar i^in tatbik edilen kaidelere gore vermek salahiyetini saklar. 

Idareler (C 28) formulune, dahili servislerinin ihtiyaglan icjn iizerine hususi isaretler verilecek 
bir kagid ilave edebilirler. 

Madde — 174 '" [ ' ' • ' , ' " 

Harb gemilerile alinip verilen gantalar 

1 - Bir posta idaresi ile bu idarenin mensub oldugu milliyete tabi filolar veya harb gemileri ara
smda veyahut bir filo veya bir (harb gemisi ile ayni milliyete mensub baska bir filo veya baska bir 
harb gemisi arasmda, kapali <jantalar alinip verilmesi keyfiyeti, mumkiin oldugu kadar evvelden, 
mutavassit idarelere bildirilmelidir. 

2 - Bu Qantalarm adresi, asagida gosterildigi gibi yazilir: 

Merkezinden 
de ( Filosunun tabiiyeti) , ( Filonun tarif i ) 

filosuna mahsustur. 

gemisine mahsustur. 
veya; 

de ( Geminin tabiiyeti ), ( Geminin ad i ) 

de ( Filonun tabiiyeti), ( Tarifi) f ilosundan 
de ( Geminin tabiiyeti), ( A d i ) gemisinden 
. . merkezine mahsustur. 

(Memleket) 

(Memleket) 

veyahut; 

) de ( Filonun tabiiyeti), ( Tarifi) filosundan 
de ( Geminin tabiiyeti), ( Adi ) gemisinden 
de ( Filonun tabiiyeti), ( Tarifi) filosuna mahsustur. 
de ( Geminin tabiiyeti), ( A d i ) gemisine mahsustur. 

(Memleket) 

I (Memleket) 

3 - Filolara veya harb gemilerine gonderilen yahut bunlardan gikan ^antalar, adresleri uzerinde 
hususi bir yol gosterilmedikQe, en c,abuk gidilen yollardan ve posta merkczleri arasmda alinip 
verilen Qantalarin tabi oldugu sartlar ile sevkolunurlar. 

Bir filoya veya bir harb gemisine gonderilen cantalari gotiiren bir posta vapurunun kaptani 
bunlarin, gonderildigi filo veya geminin kumandani tarafindan vaj nr yolda iken kendisinc tes-
limlerinin istenmesi ihtimaline karsi bu gantalari kumandanin emrinde bulundurur. 

4 - Adreslerine gonderilen cantalar geldigi zaman gemiler yerinde bulunmaz isc, bu yanta-
lar, gonderildigi gemi tarafindan almincaya veya baska bir yere tekrar yollanincaya kadar posta 
merkezinde saklanilir. Tekrar yollama, gerek Qantalarin eiktigi posta idaresi, gerek bunlarin 
gonderildigi filo veya geminin kumandani ve gerekse ayni milliyete mensub bir konsolos tarafin
dan istenilebilir. 

5 - Bahsedilen Qantalardan uzerinde ( konsolosu marifetile ) isareti bulunan-
lari, gosterilen konsoloshaneye teslim. olunur. Bunlar sonradan konsolosun istemesi iizerine tek
rar postaneye maledilerek cjktiklari yere veya baska bir yere yollanabilir. 

6 - Bir harb gemisine gonderilen Qantalar, ilk once bir posta merkezi vasitasile verilmek 
iizere veya nakle tayassiit isini yapmakla mukellef bir konsolos adresi ile gonderilmis olsalar bile„ 
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mezkur geminin kumandanraa teslim edilinceyo kadar transit halinde sayilir; binaenaleyh, bun-
lar gonderildikleri harb geniisine teslim ediimedi kye yerine vasil olmus. sayilmaz. 

Madde — 175 

Ucret odeme pusulalari. Giimruk ve saire masraflan hesaplarmin temizlenmesi 

1 - Her idare tarafmdan baska bir idare hesabina olarak odenen giimruk ve saire masraflarma 
aid hesaplarin temizlenmesi, merbut (C 29) isaretli modele uygun olarak aydan aya tutulan hu-
susi hesaplar vasitasile yapilir. Bu hususi hesaplar borclu idare tarafindan alacakli memleket pa-
rasi iizerine tanzim olunur. Ucret odeme pusulalari masraflan avans olarak odemis olan merkez-
ler adlarinin alfabe sirasilo ve kendjilerine verilmis olan sira numaralanna gore hesaba kayde-
dilir. Alakali iki idare kar^ihkli miinasebetlerinde posta paketleri servisini dahi temin ettikleri tak-
dirde, tersine bir karar olmadikQa, mezkur servise ait iicret odeme pusulalari hesaplarma mek-
tup postasma mahsus iicret ftrieme pusulalarmi da koyabilirler. 

2 - Hususi hesab, mezkur pusulalarla birlikte olarak, alacakli idareye, en gee, aid oldugu ayi 
takip eden aym sonunda gouderilir. Bos hesap tanzim olunmaz. 

3 - Hesaplarin tetkiki posta havalenameleri nizamnamesinde tesbit olunan ijiartlar dahilinde 
yapilir. 

4 - Hesaplar hususi bir surette temizlenip kesilmeyi istilzam eder. Bununla iberaber, her idare bu 
hesaplarin posta havalenameleri hesaplarma veya posta paketlerine mahsus (C P 15) veya (C P 16) 
hesaplarma ilhakmi isteyebilijr. 

Madde — 176 

Halkm kullanmasina mahsus formuller 

Mukavelenamenin 31 nci maddesinin 2 nci fikrasi hiikumlerinin tatbiki hususunda: 
(Giiniriik etiketi), 
(Giimriik barnamesi), 
(Ucret odeme pusnlasi), 
(Alma haberi), 
(Odeme havalenanwsi), 
(Takrar yollama znrfi), 
Geri alma 
Adres degistirme 
Odenecek para miktarmin degistirilmesi 

C 12 (Yerine varmamis adi bir muhabere maddesine aid haber istegi), 
C 13 (Taahhutlii bir madde ve saire hakkmdaki haber istegi), 
C 26 (Cevab kuponu), 
C 28 (Kendini tanitma kagidi). 
Formiilleri halkm kullanraasma mahsus formiillerden sayilir. 

Madde — 177 

Vesikalarm saklama imiiddeti 

Milletler arasmdaki servise aid vesikalar en asagi iki yil saklanmalidir. 

Madde — 178 

Telgraf adresi 

Posta idareleri, aralarinda telgrafla vaki olan muhabereler igin, telgraf adresi olarak (Postgen) 
isaretini kullanirlar; bu isaretten sonra merkezi idarenin bulundugu ^ehir adi yazihr. 
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!>6KtJZUNCU PAi§ i 

Milietler arasindaki kalem 

Tek f asil 

Madde — 179 

Kongreler ve konferanslar 

Milietler arasindaki kalem, kongre ve konf eranslarm i$lerini hazirlar ve lazimgelen kagitlarla vesi-
kalann basilmasihi ve dagitilmasmi temin eder. Bu kalemin miidiiru kongre ve konferanslarm top-
lanmalarinda hazir bulunur ve rey vermek salahiyetini haiz olmaksizm miizakerelere karisir. 

Madde — 180 

Malumat. Senetlerde degisiklik yapmak istemeler 
Milietler arasndaki kalem, servise miiteallik meseleler hakkinda kendilerine iktiza eden malumati 

birlik idarelerin e vermege her zanian hazir bulunmalidir. 
Mezkur kalem, birlige aid hukiimlerin degi§tiril mesi veya tefsir edilmesi hakkindaki istekleri mu-

ameleye Koyarak takip ve neticelerini teblig eder. 

Madde — 181 

Ne§irler 

1 - Milietler arasindaki kalem, kendisine verilen vesikalarm yardimi ile alman, ingiliz, ispanyol ve 
fransiz dillerinde hususi bir gazete tertib ve nesreder. 

2 - Mezkur kalem, a§agidaki 189 neu madde hiiklimleri mucibince yapilan tebliglere gore, muka-
velename ve nizamnamenin her memlekette sureti icrasma dair umnmi menfaatleri haiz butiin malu
mati ihtivra eden resmi bir meemua nc§reder. 

Uzla§malarm icrasrna dair onun gibi meemualar bu uzla§malara karisan idarelerin istemesi iizeri-
n e ne§rolunur. 

3 - Milietler arasindaki kalem ayni zamanda idarlere verilen malumata gore: 
A) Birlik idarelerinin teskilat ve dahili servislerine dair malumati ihtiva eden bir mecmuayi; 
B) Idareleree dahili servislerinde tatbik edilen iieretleri gosteren bir meemuayi; 
C) Yasak maddelere aid bir listeyi; 
D) Yapur yollarma aid bir listeyi; \ 
E) Kara yollannin kilometre hesabile mesafelerini gosteren bir listeyi; 
F) Uzak bulunan veya uzak sayilan memleketlerin bir listesini; 
G) Bir karsjliklar cetvelini ne§reder. 
4 - 2 ve 3 ncii fikralarda sayilan muhtelif vesikalarda icabinda yapilan degigiklikler umnmi tah-

riratlarla teblig edilir. 
5 - Milietler arasindaki kalem tarafindan ne§redilen vesikalar imikavelenamenin 25 nci madde-

sine tevfikan idarelerin her birine isabet eden masraf hissei i§tirakiyesi adedi nisbetinde mezkur ida-
relere dagitilir. 

tdareler tarafindan ilaveten istenilecek vesika niishalarinin bedelleri bunlarm mal olduklari fiat 
uzerinden ayrica odenir. 

6 - Milietler arasindaki kalem diinyanin her tarafindaki butiin posta merkezlerini alfabe sirasile 
bildiren bir lugat kitabi negretmekle miikelleftir. Bu kitapta heniiz umumile§memi§ olan servisleri 
de yapmakla niukellef merkezler mahsusan gosterilecektir. Mezkur Ifigat kitabi ilaveler vasitasile 
veya milietler arasindaki kalemin munasib gorecegi ba§ka suretlerle tamamlanarak her an istifade 
edileeek halde bulundurulur. 
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Bahsolunan lugat kitabi, mukavetenamenin 25 nci maddcsine tevfikan idarelerin her birine 
isabet eden masraf hissei istirakiyesi adedi basin a (10) on niisha nisbetinde mezkiir idarelere da-
gitilir. Idarelerce ilaveten istenilen nushalarm bedelleri bunlann mal oldugu fiat iizerinden ayri-
ea odenir. 

Madde — 182 

Yillik rapor 

Milletler arasindaki kalem, kendi idare isleri hakkinda her yil bir rapor yaparak biitiin ida
relere gonderir. 

Madde — 183 

Milletler arasindaki kalemin resmi dili 
Milletler arasindaki kalemin resmi dili fransiz dilidir. 

Madde — 184 

Cevab kuponlari. Kendi ni tanitma kagitlan 

Milletler arasindaki kalem, cevab kuponlarim ve kendini tanitma kagitlarmi tertib ettirmek 
ve bunlan idarelere, talepleri iizerine vermekle miikelleftir. 

Madde — 185 

Hesaplarm muvazenesi ve temizlenip kesilmesi 

1 - Milletler arasindaki kalem, kendisinin vesatetine miiraeaat eden idarelet' arasindaki posta 
nmamelclerine aid her tiirlii hesaplarm muvazenesini ve temizlenip kesilmesini uhdesine alir. 
Mezkur idareler, bu hususta hem kendi aralarmda ve hem de mezkur kalem ile uyusurlar. 

2 - Alakali idarelerin istemesi iizerine, telgraf hesaplari dahi hesab bakiyelerinin mahsubu-
na girmek iizere milletler arasindaki kaleme bildirilebilir. 

3 - Her idare, mezkur kalemin vesatetine miiraeaat etmeksizin servisiu muhtelif kisimlari i§in 
istedigi gibi hususi hesaplar tanzini ve bunlan miinasib gorecgi vecliile kendi muhabirleri ile 
tesviye etmek hakkini saklar ve servisin hangi kisimlari ve hangi memleketler icin mezkur kale
min vesatetini istiyorsa bunlan gostermekle iktifa eder. 

4 - Hesaplarm muvazenesi ve temizlenip kesilmesi i(*in milletler arasindaki kalemin vesatetine 
miiraeaat eden idareler, keyfiyeti bu kaleme bildirdikten lie ay sonra mezkur vesateti kullanmak-
tan vazgegebilirler. 

Madde — 186 

Hesaplarm tanzimi 

1 - Hususi hesaplar tetkik ve miittefikan tesbit edildikten sonra borglu idareler alacakli idarelere, 
muamelelerin her nevi ic,in, frank ve santim iizerine yapilmis ve iki taraf hususi hesaplari muva-
zenesinden cjkan miktari gosterir bir senet gonderirler, bu senette alaeagm neden dolayi oldugu 
ile aid bulundugu muddet gosterilir, 

Tersinie bir uzlasma olmadikc,a, dahili muhasebesi iqin, umumi hesaplar tutmak isteyen idare 
bunlan kendisi tenzim etmeli ve tasdik i§in muhabiri olan idareye gondermelidir. 

Idareler, aralarmdaki munasebetlerinde baska bir usul tutmak igin bir birile uzlasabilirler. 
2 - Her idare, hususi haller icabettirdigi takdirde, hususi hesaplardan gikan alacagini ve muka-

veleyi yapan idarelerin her birinde alaeagi olan paralarm mecmuunu gosteren bir cetveli ayda 
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Dir veya ug ayda bir defa milletter arasmdaki kaleme gonderir; bu cetvelde gosterilen tier alacak 
borglu idarenin bir senedi ile tevsik edilraelidir. 

Bu cetvel en geg her ayin veya her trimestronun ilk ayinm (19) on dozuzunda milletler ara
smdaki kaleme yetistirilmelidir. Olamadigi halde, aneak gelecek ayin veya trimestronun hesabma 
gegirilir. 

3 - Mezkur kalem, senetlerin tatbiki suretile cetvellerin dogru olup olmadigmi tatkik eder. Ya-
pilmasi lazimgelen her tiirlu diizeltmeler alakali idarelere teblig olunur. 

Her idarenin baska bir idareye karsi boreu bir iemal eetveline gegirilir; bu cetvelin muhtelif 
siitunlanndaki paralarm mecmuu, her idarenin toptan borg bakiyesini teskil eder. 

Madde — 187 

Umumi muvazene 

1 - Milletler arasmdaki kalem hesab cetvellerile icmalleri bir umumi muvazenede toplar. Bu mu
vazene: 

A) Her idarenin borcunun ve alacagmm yekununu; 
B) Her idarenin verecegi ve alacagi arasmdaki farki bildiren verecek veya alacak bakiyesini; 
C) Borglu idareler tarafindan odenecek paralan ve bu paralarm alaeakli idareler arasinda 

sureti tevziini, gosterir. 
Mezkur kalem, her idarenin boreunu tesviye igin birden veya ikiden fazla idareye odeme yap-

mamasma, miimkiin oldugu kadar dikkat ve ihtimam eder. 
Bununla beraber, bir idarenin ba§ka bir idareden mutad iizere (50,000) elli bin franktnu fazla 

alacagi olursa alelhesab olarak para istemeye hakki vardir. 
Bu alelhesab paralar, alaeakli ve borglu idarelerin her ikisi tarafindan da, milletler arasmdaki 

kaleme gonderilecek cetvellerin a§agisma kaydolunur. 
2 - Mezkur kaleme cetvellerle beraber gonderilen senetler her idareye gore tasnif olunur. 
Bu senetler alakali idarelerden her birinin hesaplanni temizlemeye esas tutulur. 

Mezkur hesab temizleme cetvelinde: 
A) Muhtelif alip vermelere miiteallik hususi hesaplara aid paralar, 
B) Alakali idarelerin her birine gore bilciimle hususi hesaplardan gikan paralarm yekunu, 
C) Her kisim muamele igin alaeakli idarelerin hepsine odenmesi lazimgelen paralar yekunlari ile 

bunlarm umumi yekunu, gosterilmelidir. 
Bu yekun icmalde gosterilen borg yekununa miisavi olmalidir. 

Hesab temizleme bordrosunun a§agismda, idareler tarafindan milletler arasmdaki kaleme gon
derilen cetvellerden gikan borg ve alacak arasmdaki muvazene gosterilir. Borcun veya alacagm 
safi miktari umumi muvazenede gosterilen borg bakiyesine veya alacak bakiyesine miisavi olma
lidir. Bundan ba§ka, mezkur bordroda borglu idare tarafindan hangi idarelere para odenecegi 
de gosterilir. 

Bahsolunan bordrolar milletler arasmdaki kalem tarafindan alakali idarelere en geg her aym 
(22) yirmi ikisinde gonderilmelidir. 

Madde — 188 

Odeme 

Bir hesab temizleme ve kesilmesi icabinca, bir idare tarafindan baska bir idareye odenecek para 
miimkun oldugu kadar gabuklukla ve en geg borglu idarenin hesab temizleme bordrosunu aldigindan 
on bes giin sonra odenmelidir. Diger odeme sartlarma gelince, bu hususta 171 nci maddenin 1 nci 
fikrasi hukumleri tatbik olunur. Mezkur maddenin 5 nci fikrasi hukumleri de muayyen miiddet 
iginde hesab bakiyesinin odenmemesi halinde tatbili edilir. 

(500) bes yiiz frangi gegmeyen borg veya alacak bakiyeleri, alakali idarenin milletler araam-
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daki kalem ile her ay munasebetleri bulunmak sartile ertesi ayin hesabma nakledilebilir. Bu nakil 
keyfiyeti alacakli ve borglu idarelere mahsus icmallerde ve hesab temizlemelerde gosterilir. Borc,-
lu idare, icabmda, alacakli idareye erttesi a$r cetveline gecirilmek iizere, borglu oldugu para igin bir 
sened gonderir. 

Madde — 189 

Milletler arasmdaki kaleme yapilacak tebligat 

1 - Idareler, milletler arasmdaki kalem vasitasile kendi posta pullari ile ticret odeme makineleri dam-
ga orneklerinden tiger ntishasmi, eweloe gikarilan posta pullarmin hangi tarihten itibaren tedavtil-
den kaldirildigini da bildirmek suretile,lbirbirlerine gonderirler. 

2 - Idareler, bundan baska milletler arasmdaki kaleme : 
A) 106 nci maddenin 2 nci fikrasma tevfikan « ucreti alinmistir » veya « ticreti odenmistir » ifa-

desinin karsiligi olarak kabul ettikleri isareti; 
B) Mukavelenamenin 5 nci maddesi mucibince kabul ettikleri indirilmis iicretleri ve bu ticretlerin 

hangi munasebetlerde tatbik edildigini; 
C) Mukavelenamenin 37 ve 77 nci maddeleri mucibince fevkalade tasnna masraflan igin alinan 

munzam iicretleri ve haklarinda bu ticretler tatbik olunan memleketlerin adlarmi ve icab ederse bun-
larm alrnmasmi mustelzim olan servisleri; 

D>) Griimruk kanun ve nizamlan htijriimlerince veya diger htiktimlere dair bilctimle faydali malti-
mat ile kendi servislerinde posta maddelerinin memlekete sokulmasi ve memleketten transit olarak ge-
girilmesi hakkmdaki yasaklar veya tahditleri; 

E) Memleketlerine gonderilen gtimrtik kontroliine tabi maddeler icin icabmda istenilen gtimrtik 
barnameleri adedini ve bunlarm hangi dillerle yazilabilecegini; 

F) Mektub veya ticaret e§yasi ornekleri tarifesine gore ucreti Arerilmis nuihabere maddeleri 
iginde gumriik resimlerine tabi maddeleri kabul edip etmediklerini; 

G) Transit gantalarmin kendi memleketlerinde karadan gegecegi yollarin kilometre hesabile 
mesafelerini gosteren listeleri; 

H) Kendi limanlarindan kalkan vp cantalarm nakli igin istifade edilen posta vapurlarmin i§le-
digi hatlarin listesini (Bu liste gegileii yollari, vapurun kalktigi liman ile birl)iri ardindan ugramlan 
limanlarin beheri arasmdaki mesafelerle sefer mtiddetlerini, seyrtisefer zamanini ve vapurlardan isti
fade halinde kendilerine deniz transit masraflan odenmek lazimgelen memleketleri gosterir) ; 

1) Uzak bulunan veya uzak sayilan memleketleri gosteren listelerini; 
J ) Mukavelename ile nizamnamenin umumi htiktimlerinden bazilanni tatbik edip ctmcmek sala-

hiyetine dair kararlarmi; 
K) Teskilat ve dahili servislerine dair faydali malumati; 
L) Kendi dahili posta ticretlerini, \ teblig etmelidirler. 
3 - 2 nci fikrada gosterilen malum^ta aid her tiirlii degisjklikler geciktirilmeksizin teblig olun-

malidir. 
4 - Idareler, gerek dahili servisleri ve gerek milletler arasmdaki servisler hakkinda nesrettikleri 

vesikalardan iki§er ntishasmi milletler i arasmdaki kaleme gondermelidirler. 

Madde — 190 

Umumi istatistik 

1 - Milletler arasmdaki kalem her yil igin bir umumi istatistik tanzim eder. 
Bu hususta, idareler merbut (C 30) ve (C 31) isaretli modellere uygun form tiller tizerinde mtim-

ktin oldugu kadar tarn olmak iizere isjtatistige aid bir takim malumati mezkur kaleme gonderir
ler. (C 30) cetveli her yilm temmuz ayi sonunda gonderilir; fakat bu cetvelin I, II ve IV ncti 
kisimlarina aid malumat ancak her tig yilda bir verilir; (C 31) cetveli dahi tic yilda bir ayni 
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tarihte gonderilir. Verilen malumat daima gegmis yila aid olur. 
2 - Kayid altinda yapilmasi icab eden muameleler hakkmda olbaptaki kayitlere gore muay-

yen vakitlerde hulasalar yapilir. 
3 - Diger bilciimle muamelelere gelince, her nevi muhaberc maddelerinin yani mektuplar, 

aeik muhabcre kagitlari, is kagitlari, basilmis kagitlar, ticaret esyasi ornekleri ve kiigiik pa-
ketlerin aralarinda fark gozetilmeksizin yilda bir defa vc bu maddelerin ayn ayn her nevine 
gore de hie, olmazsa iicj yilda bir kere sayisi sayikr. Bu sayislarin ne zaman ve ne kadar miid-
detle yapilaeagini her idare kendisi tayin eder. 

-t - HUSUSL istatistiklcr aralarinda gegen miiddet iyindc, evvelki hususi istatistikten cikanlan 
miitenasib rakamlara gore muhabere maddelerinin ayn ayn nevilerinin satisi yapilir. 

5 - Milletler arasindaki kalem, her idare taraPmdan doldurulacak istatistik formiillerini bas-
tirrp idarelere dagitir. Bu kalem istatistik islerinin ittiradmr teniin. iein takib edilecek ka-
ideler hakkmda muktazi bilciimle izahati isteyen idarelere verir. 

Madde — 191 

Milletler arasindaki kalemin masraflari 

1 - Milletler arasindaki kalemin adi masraflari yilda (350 000) iie yiiz elli bin frangi gcememe-
lidir. 

2 - Tsvic;re posta idaresi mezkur kalemin mas rail arm a bakar, buna lazimgelen avanslan verir 
ve yillik hesabmi yapar. Bu hesab diger idarelere gonderilir. 

3 - 2 nci fikraya gore, tsviere posta idaresi tarafindan verilen avanslar borclu idarelerce miim-
kiin oldugu kadar kisa miiddet ieinde ve en gee, hesabin gonderildigi yil birinei kanununun otuz 
birinden evvel odenmelidir. Bu miiddet gecjinee, bimun bittigi giinden itibaren, bore olan paralar 
i<;in, mezkur idare menfaatine yillik % 5 hesabile faiz yiirutiilur. 

4 - Birlik memleketleri masraflarcn taksimi hususunda asagida gosterildigi vecjiile tasnif edil-
•mistir: 

Birinei sinif: Cenup Afrikasi birligi, Almanya, birlesmis Amerika Devletleri, Arjantin Ciimhu-
riyeti, Avusturalya birlik Hiikumeti, Kanada, Qin,fspanya, Fransa, Biiyiik Beritanya ve sim al Ir-
landasi Birlesmis Kiralligi, tngiliz Hindistani, Ttalya, Japonya, Yeni Zelanda, Lehistan, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri birligi; 

tkinei smif: — 
ttgimcii smif: Tiirkiye Cumhuriyeti, birlesmis Amerika Devletlerinin Filipin adalarindan bas-

ka ada mustemlekelerinin hepsi, Belgika, Brezilya,Misir, Cezayir, Qin Hindistanmdaki Fransiz miis-
temlekeleri ve himayeli memleketleri, diger Fransiz mustemlekelerinin hepsi, Meksika , Felemenk, 
Felemenk Hindistani, Romanya, TsveQ, Tsvicje konfederasyonu, Qekoslovakya, Yugoslavya Kiral
ligi; 

Dorduncii smif: Avusturya, Danimarka, Fenlandiya, Macaristan, trlanda serbest Hiikumeti, 
Sozen, NorveQ, Portekiz, garb! Afrikadaki Portekiz miistemlekeleri, sarki Afrika, Asya ve Okyanos-
yadaki Portekiz miistemlekeleri; 

Besinci smif: Bulgaristan, $ili, Kolombiya Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Letonya, (Ts-
panya mmtakasi harie, olarak) Fas, Fasin tspanya mmtakasi, Peru, tran, Tunus; 

Altinci sinif: Efganistan, Arnavutluk, Bolivya, Kostarika Cumhuriyeti, Kiiba Cumhuriyeti, 
Danzig serbest sehri, Dominikon Cumhuriyeti, Ekvator, Habesistan, Guvatemala, Hayti Ciimhn
riyeti, Honduras Cumhuriyeti, Litvanya, I/uksenburg, Nikaraguva, Panama Cumhuriyeti, Paragu-
vay, Kiiraso ve Surinam, Elsalvador Cumhuriyeti, Siyam, tlriiguvay O. Cumhuriyeti, birlesmis Ve
nezuela Hiikumetleri; 

Yedinei smif: Filipin adalan, Suudi arabistan Kiralligi, Belgika Kongosu miistemlekesi, Ts
panya mustemlekelerinin hepsi, Trak, tslanda, ttalya mustemlekelerinin hepsi, Sozenden baska Ja-
ponyaya tabi yerlerin hepsi, Suriye ve Liibnan (Fransiz himayesinde), Liberya Cumhuriyeti, Sen 
Maren Cumhuriyeti, Vatikan Hiikumeti, Yemen. 
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Son hiikiimler 

Madde — 192 

Nizamnajnenan tatbiki ve devam miiddeti 

Isbu nizamname evrensel posta Imukavelenamesinin meriyet mevkiine kondugu giinden itibaren 
tatbik ve iera olunacak ve alakadajrlar aralarinda uyusularak yenilenmedikge mezkur mukavelena-
meniii devami miiddetince devam edecektir. 

20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapilmistir. 

Imzalar 



C 1 
(Niz., M. 110, § 1 ) 

^m^BmnmKwmBnm * 

GtlMRtfK 

( Resen agilabilir ) 

Ayrica barnamesi yoksa imla edilir; varsa 

kopanlir 

Malm nevi 

Darasiz agirlik 

Deger : . . . . . 

( Ebadi : 44X62 mm. ) Yesil renkte 

SEVK MAHALLl 

C 2 
( Nl, M. 110, § 1) 

MEVRlD MAHALLl 

#. . . Posta idaresi 
GtlMRtlK BARNAMESI 

( Miusdiimli yhin isim ve aJit-s] ) 

GONDERl-
LEN MAD-

DELER 

Aded Nevi 

Mahreo. 
memleket 
veya mal-
larm imal 

edildigi 
memleket 

MUHTEVlYATI 

DEGER 
Kullanilan pa 
ranin vahidi 
kiyasisi gos-
terilecektir 

A&IRLIK 

Da rail 
Or. 

Darasiz 
Or. 

MULAHAZAT 

19 Mursil 

( Ebadi : 125X176 veya 148X210 mm. ) 
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C 3 (Yiiz tarafi) 
( Niz., M. Ill, § 2 ) 

KUPON 

Mahrec, merkezinin miihrii 

[*] miirsili 

No 

Konan deger : 

Tevdi olundugu merkez : . . . . 

namma 

Adres : 

Arkada gosterilen iicretler tedi-
ye edilmistir. 

MAHREQ MEMLEKET : 

TlCRET ODEME PUSULAS'I 

[*] No 

Konan deger : 
Adres : 

Mahrec. merkezinin 
miihrii 

(Mevrid mahalli) 
Ucretsiz teslim edilecektir. 

( Sokak ve No.) 

( Miirsilin imzasi) 

Merkezine geri gonderileeektir. 
( Masraflari talisil edecek merkezin ismi ve icabinda gonde-

rilmesi lazimgelen merkezin ismi gosterilmelidir.) 

[*] Maddenin nevi gosterilmelidir. 

w n M ^ W M M I 

(Ebadi : 105X148 mm. San renkte 

C 3 ( Arka tarafi) 

BORQ OLAN PARALAR 
Mevrid memleket parasile 

Komisyon iicreti 

Giimriik resmi 

Grumrukleme iicreti 

Sair masraflar 

Yekun 

Parayi alan merkezin miihrii 

MahreQ memleket parasile 

YAPILAN MASRAFLAR YEKttNU 
(Tafsilati kuponda) 

Arab rakamlarile 

( Mevrid memleket parasile ) 

Avans veren mer 
kezin miihrii 

Arab rakamlarile 

( MahreQ idare tarafmdan Qevrilecek ) 

Avans 
tarihi Kayid No. 

Mevrude numarasi 
No 

Avansi yapan 
merkez 

tara 
findan Qevrilmis| 

(Memuran im
zasi) 

Memurim 
imzasi 

Parayi alan mer
kezin miihrii 



P LAUSANNE 1 

No. 460 

(Ebadi : 13X37 mm. ) 

C 4 
( Niz., M. 125, § 3 ) 

C 6 
( Niz., M. 129 ) 

( Ebadi : Yiikseklik 18 mm., kaide 37 mm. Tuning rengi 

C 7 
( Niz., M. 129 ) 

( Miiselles turung renginde olacak ) 



C 5 ( Yttz taraf i ) 
( Niz., M. 126, § 2 ) 

POSTA tDARESt 

Mahreg merkezi tarafmdan doldurulacak ) 

Taahhutlu ( !) 1) 2) 

Mektub 
Kutu 
Paket 

Konan deger 2) 

Posta havalenamesi : j . . . 2) 

Merkezine veritniistir. 

Tarih : . . . . . . . . No j 

Miirsil : I 

Murseliinileyh 

1) Gonderilen maddenin nevi gosterilecektir. 
(Mektub, matbua, ilah....). 

2) Liizumsuz isaretler gizilecektir. 

Haberi gonderen 
merkezin miihrii 

ALMA 

ODEME 
2) HABERI 

(Asagida tarn adresini gosterecek olan miirsil 
tarafmdan doldurulacak) 

; Mevrid mahalli, biiyiik harflerle) 

(Sokak ve No.) 

{Mevrid memleket) 

POSTA SERVlSl 

( Ebadij : 105X148 mm. Acjk kirmizi 

-p«-

C 5 ( Arka tarafi) 

Bu haberin yiiz tarafmda gosterilen; madde 

: havalename 

usulii dairesinde teslim edilmistir 

tediye 

Mevrid merkezi 
miihrii 

tarihinde 

19 . . . . 

Miirseliinileyhin Mevrid merkezi 
imzasi memurunun imzasi 

1) Bu haber miirseliinileyh tarafmdan, yahud mevrid memleketin nizamlari buna miisait ise, 
mevrid- merkezin memuru tarafmdan imza olunarak ilk posta ile miirsile gonderilecektir. 
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C 8 ( Yiiz taraf i ) 
( Niz., M. 130 ) 

KUPON 

( Havalename miirselunileyhi 

tarafindan kopanlabilir.) 

Havaleyi yapan merkezin 
miihrii 

Odeneeek para ami) rakam-
larile 

Maddenin No 

Tarihi : 

Mahalli teslimi : 

ye gonderihnek 

iizere 

tarafindan verilmistir. 

Odeme sartli maddenin mevrid mahalli: 

Muhabere servisi 

ARSIULUSAL ODEME HAVALENAMESl 

Para 

( Arab rakanilarile ) 

( Yii'/A ile ve latin harflerile ) 

Gonderilen maddenin No tarihi 
tediye olunabilir. 

Mevrid mahalli : 
Sokak ve No 
Mevrid ve memleket : 

( Numarasi 
Tarihi : . 
Merkezi : 

5' ! Memleketi 

SERVIS iSARETLERi 1) 

para Ode 

Odeme sartli 
maddenin 

Havalevi yapan memurun imzasi: I mevrid mem-
j leketi parasi 

Havaleyi ya
pan merkezin | 

miihrii 

1) Odeneeek parayi aldiktan sonra mevrid idare tarafindan 
doldurulacaktir. 

( Ebadi : 114X162 veya 105X148 mm., Acjk yesil 

C 8 ( Arka taraf i ) 

(leabinda cirolara mahsus mahal ) 

MURSELUNILEYHIN tBRASI 

Arka tarafta gosterilen parayi aldim. 

Mahal : 

Tarih : 

Viirudu kaydi 

No. 

Miirseliinileyhin imzasi 

Parayi odeyen merkezin miihrii 
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TtlRKtYE CttMHimlYETI C 9 
POST A IDARESI ( Niz., 31. 140, § 1 ) 

HUSUSl HESAB 

tarafmdan 
19 . . . ayi zarfmda Idaresi 

Idaresi liesabina odenen havalenameler. 

a! 
U 
M 

w 
1 

Havalena 
me numa-

rasi 

2 

Havalena-
me tarihi 

3 

Havalenameyi yapan 
merkez 

4 

Yekiin 

Yekunun % 1/4 

Sabit hissei iicret 

. her havale iyin ) . . 

Idaresine kalan 

Havalenamelerin 
parasi Miilahazat 

6 

(Ebadi : 210X297 mm. ) 



C 10 ( Ytiz tarafi) 
( Niz., M. 146, § 1 ) 

Dagitan merkez tarafindan aQilabilir. 

Almaeak iicret. miktari : 

Tarih damgasi 

POSTA SERVlSt 

(Murseliinileyihin veya geminin, seyaihat hiirosu memuru ve sairenin ismi) 

vasitasile 

( Sokak ve No.) 

(Mevrid merkez ) 

(Mevrid memleket 

(Etoadi : 162X229 mm. ) 

(Arka tarafi) 

1 

-

P
o
st

a 
m

er
ke

zi
ne

 a
cj

k 
ol

ar
ak

 
g

o
st

er
il

ee
ek

ti
r.

 

- - • " ~ " ' 

I 
[ 
i 

! 

1 
1 

! 

i 

i 

i 
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TtlRKtYE CtlMHURtYETl 
POSTA tDARESt 

0 11 (Yiiz tarafi) 
( Niz., M. 148, § 1 ) 

Merkezi 

GERl ALMA 2) I 
ADRES DE&t§TIRME 2) ISTEfit 1) 

ODENECEK PARA MiKTARININ DE&t$TtRlLMESl 2) | 

Gonderildigi yer : . . 

POSTA ILE ISTEK 

(Isteyenlerin parasile ve teahhiitlii olarak gonderilecek no t ) 

I. GERl ALMA tSTE&t 2) 

tarihinde merkezine gonderilen ve adresi ilisik adrese 
uygun olan numarali maddenin miirsile verilmek iizere 
merkezine geri gonderilmesi rica olunur. 

II. ADRES DEGI^TtRME tSTE&t 2) 

tarihinde merkezinden raerkezimize gonderilip adresi ilisik 
adrese uygun olan numarali maddenin adresi yerine 

adresinin gosterilmesi rica olunur. 

I II . ODEME §ARTININ KALDIRILMASI VEYA ODENECEK PARA MiKTA
RININ DE&t§TlRlLMESl ISTE&t 2) 

tarihinde merkezinden 
adresine gonderilen ve adresin bir sureti de 

ilisik olan numarali maddenin odeme sartmin kaldirilmasi ) . . _. 
.., , ., L . , . . , . rica olunur. 2) 
odenecek para miktarmin mdinlmesi J 

Diizeltilen odeme havalenamesi ilisiktir. 3) 

Tarih : 19 . . . Tarih : 19 
Merkezin miihrii 

Bu istegin ejktigi 
merkezin sefi : Miirsilin imzasi : 

1) Vaziyete gore yiiz veya arka tarafi gizilecektir. 
2) Liizumsuz i^aretler cjizilecektir. 
3) tcabinda bu isaret §izilir. 

( Ebadi : 210X297 mm.) 
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C 11 ( Arka tarafi) 

TELGRAFLA tSTEK 

tlcreti isteyene aid telgrafname ) 

I. GERl ALMA tSTEGI 1) 

tarihinde numara ile 
adresine gonderilen (filan) maddenin geri gonderilmesi 

( Tarif : Gonderilen maddenin formasi ve rengi; ieaihinda miihiir, her tiirlii hasiyeler ve isaretler 
gibi miirsile aid isaret) 

Posta ( Imzasiz olarak ) 

II. ADRBS DEOT^TlHME tSTEGt 1) 2) 

itarihinde numara ile 
adresine gonderilen ( filan madde, bedeli tahsil 

olunacak bir madde bordrosu ) iizerinde ( filan isaretin ) yerine 
( filan isaretin ) konulmasi 
( Tarif : Gonderilen maddenin formasi ve rengi; ieabinda miihiir, her tiirlii hasiyeler ve isaretler 
gibi miirsile aid isaret ) 

Posta ( tmzasiz olarak ) 

III. t)I)EME ^ARTINJN KALDIRILMASI VEYA ODENEOEK PARA MtKTARTNIN 
DE&ISTtRtLMMSf tSTE&l 1) 2) 

1) 

tarihinde numara ile 
adresine gonderilen ( filan ) maddenin 

CJdeme sartmin kaldinlmasi 
| Odeneeek para miktarinin indirilmesi 

Posta ( Imzasiz olarak 

Tarih 19 . . . 

Merkezin miihrii 

Bu istegin Qiktrgi 
merkezin sefi : 

Tarih 19 

Miirsilin irazasi : 

1) Liizumsuz isaretler e/izilecektir 
2) teabinda bu istege ancak posta ile sureti almdrktan sonra netiee verilcbilir. 

82 



TtlRKlYE CttMHURtYETl 
POSTA iDARESl 

Merkezi 

C 12 ( Yiiz taraf i ) 
( Niz., M. 150, § 1) 

Mursil merkezin milhru 

YERlNE VARMAYAN ADl BlR MUHABERE MADDESt HAKKINDA 
HABER tSTEME 

I. HABER ISTEYEN (MURSlL VEYA MUR&ELUNlLEYH) TARAFIN-
DAN VERlLECEK MALUMAT 

Sualler 
1 

a) Maddenin nevi (Mektub, acjk muhabere kagidi, i§ ka-
gitlari, gazete veya baska basilmr§ kagid, ticaret esyasi ornegi 
veya kiiciik paket) 

b) Maddenin iizerindeki adres 
c) Murseliinileyhin dogru ve tarn adresi nedir f 
d) Aramlan madde biiyiik mii idi? 
e) Bunun icinde ne vard] ? (Mumkiin oldugu kadar dogru 

ve tam olarak gosterilmesi). 
f) Postaya verildigi tarihin dogru veya takriM olarak 

beyani 
g) Miirsilin adi ve oturdugu yer 
h) Aramlan madde bulundugu takdirde mursil veya miir-

seliinileyhten hangisine goiiderilmelidir? 

Cevaplar 
2 

II. MURSlL TARAFINDAN VERlLECEK MALUMAT 

i) Aramlan maddenin iiereti odenmis mi idi ve oden-
misse, buna yapistirilan posta pullarmin degeri ne idi ? 

j) Postaya verildigi tarih ve saat 
k) Griseye mi verilms, yok-sa kutuya mi atilmis ve boyle ise 

hangi kutuya atilmis ? 
1) Postaya, mursil kendisi mi, yoksa baska bi r imi vermis 

Baskasi vermis ise kirn idi? 

m) Mahrec. merkezin husus malumati 

Bu formiil iade olunmalidir. 

( Ebadi : 210X297 mm.) 
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C 12 ( Arka taraf i ) 

III. YERlNE VARMADI&I BEYANtLE ARANILAN ADt BlR MUHABERE MAD-

DESt HAKKINDA MURSELUNtLEYH TARAFINDAN VERtLECEK MALUMAT 

Sualler 
1 

Oevaplar 
2 

n) Aranilan madde murseliinileyhin eline varmis mrdir? 

o) Muhabere maddelerinin postaneden alinmasi mi, yoksa 
oturulan yere teslimi mi mutattir? 

p) Birinci srkta bunlari kirn alir? 

q) tkinci sikta bunlar dogrudan dogruya murseliinileyhe 
mi, yoksa bunun hizmetinde bulunan bir kimseye mi teslim 
edilmektedir veya hususi bir kutuya mi konulmaktadir ? 
Boyle ise, bu kutu iyice kapanmakta ve muntazaman yok-
lanmakta midir? 

r) §imdiye kadar muhabere maddelerinin kaybolmasi 
§ok vaki midir? Boyle ise kaybolan maddelerin mahre^leri 
gosterilmelidir. 

s) Mevrid merkezin hususi malumati 

Bu formiil iade olunmalidir. 
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TttRKtYU CttMHURtYETt 
POSTA IDAEESI 

Merkezi 

0 13 ( Yiiz tarafi) 
( Nix., M. 151, § 1) 

Mahree, merkezinin miihrii 

HABER ISTEGl O 
0 ft 
U eS 
o3 o 

+» o3 

Taahhutlii madde ( ) (a) odeme ( ) 
Deger konmus mektub ( . . I ) (6) odeme ( ) 

kutu 

o 
u 

3 

) r#; 
tarihi 

B 
M 
c3 
O 
03 

t—i o 

1' 
c3 

43 
o 
«3 

I 

03 

09 

a> 
EH 

Muhtevasi ( 
Miirsili : 
No. verdi^i merkez . ". , 
Murseliinileyhi : j , (d) 
Bir iade ilimihalberi taleb editajiektedir (t) 

Yukarida gosterilen madde . i tarihinde miirseliin -
ileyhe teslim edilmistir. 
Odenen para No. . . . . . . . . tarihli havalename ile 
anaddenin miirsiline gonlerilmjistir. 
Odenen para No. . j tarihli havalename 
ile posta gekleri merkezine ^onderilmistir. 
Odenen para tarjhinde posta hesabi carisine ge-
(jirilmistir. 

Tevzi eden merkezin sefi : 

Tevzi eden merkezin 
miihrii 

O 
PI 

a 
| 

8 

Yukarida gosterilen madde . .; 
merkezinde ajnevkuf bulunuyor. 

tarihinde imahi'ec, merkezine iade ediknistir. 
tarihinde . i ye tekrar sevk 

| olunmustur (f). 
Mevride gelmistir. Miireslunileyhin beyannamesi ilisiktir. 

iTevzi eden merkezin §efi : 

Tevzi eden merkezin 
miihrii 

O 
(a) Mektuib, matbua, niimune ,ila!JL 
(b) Konulmus deger miktari 
(c) Muhtevasmin miimkiin oldugu! kadar tarifi 
(d) Miirsil veya mahreg merkezi ijarafmdan doldurulacak mahal, (Tam ve dogru adres gosterl-

lecek)1 

(e) Icaibmda gizilecektir. 
(f) Adres tam ve dogru olarak gosterilecek. 

Ebadi : 210X297 mm.) 
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C 13 ( A*ka tarafe) 

ARKADA GftSTERlLEN TAHARRlYAT ILE GONDERILEN MADDENIN NE OLDUGU 
ANLAglLMAZSA DOLDURULACAKTIR 

ft « 
03 «? 

Arkada gosterilen madde tarihinde . . . 
vewne merkezine gonderilen 
Qantasinda idi. 
Ihbariye varakasmin Y tablosunun veya hususi listenin 

gonderis kagidinin 

numarasmda mukayyet idi. 

Imza : 

alip 
alip verme merkezi 

Merkezin miihrii 

Arkada gosterilen madde tarihinde . . . 
verme merkezine gonderilen 
gantasinda idi. 
Ihbariye varakasmin V tablosunun veya hususi listenin 

gonderis kagidinin 

numarasmda mukayyet idi. 

Imza : 

alip 
alip verme anerkezinin 

Merkezin miihru 

Arkada gosterilen madde tarihinde . . . 
verme merkezine gonderilen 
gantasinda idi. 
Ihbariye varakasmin Y tablosunun veya hususi listenin 

gonderis kagidinin 

numarasmda mukayyet idi. 

Imza : 

alip 
alip verme imerkezinin 

Merkezin miihrii 

Arkada gosterilen madde tarihinde . . . , 
verme merkezine gonderilen , 
Qamtasinda idi. 
Ihbariye varakasmin V tablosunun veya hususi listenin 

gonderis kagidmin 

numarasmda mukayyet idi. 

Imza : 

alip 
alip verme merkezinin 

Merkezin miihrii 

KATl CEYAB 

Miiteakib idareye maddenin sureti sevkini ispat edemeyen (mevrit ve icaibinda mutavassit ida
reye aittir. 

m 



0 14 
( Wte., M.153 ) 

TttRKtYE eUMHURtYETl 
POSTA tDARESt 

MERKEZl 

Gonderen merkezin 
muhrti 

Uzerinde hileli bir posta puln veya taklit bir iieret Gdeme makinesi damgasi bulunan 
asagida yazili muhabere maddesi^iin r«smi taahhiitlii olarak gonderildigine dair ihbarname 

Maddenin 
nevi 

1 

Mahrec. merkezi ve 
gonderis tarihi 

.2 

f 
Adresin aynen sureti 

3 

| 

Zannedilen bo-
zukluk isareti 

4 
Mulahazat 

5 I 

Merkezin sefi 

I Ebadi : 148X210 mm. ) 
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TttBKlYE CttMHURtYETl 
POSTA iDARESt 

0 15 
( Niz., M. 153 ) 

Mevrit merkezin miihru 

1) Miiraselatin nevi (Mek-
tub, is kagrtlari, basilmis 
kagitlar, ticaret esyasi or-
nekleri v. s.) 

2) Icabina gore bu yazi-
lardan birini veya digerini 
gizmelidir. 

3) Mursilin isim ve $oih-
reti ve biiyiik bir $ehirde 
ikamet ettigi halde evinin 
sokak ismi ve numarasi. 

ZABIT KAGlDI 

Evrensel Posta Birligi Mukavelenamesinhi 81 nci ve Isletme Nizam-
namesinin 153 ncii maddeleri hiikiimleri tatbik olunarak 

merkezinde tutulan zabit kagididir. 

Hileli bir posta pulu veya taklit bir iicret odeme makinesi 
damgasi kullanildigma dair. 

Bin dokuz yiiz senesi 19 . . . . 
Biz, asagida imzalari bulunan posta memurlan 
Evrensel Posta Birligi Mukavelenamesinin 81 nci ve Isletme Nizam-
namesinin 153 ncii maddeleri hukiimlerine gore hareket ederek 

dan de 
namina tarihinde gonderilen 
kiymetinde pulu havi ve agirligrnda 1) 
nin tetkikinde hazir bulundugumuz sirada mukavelenamenin mez-
kur 81 nci maddesi hiikumlerine aykiri olarak isbu miirasele 
maddesinin: 

(hileli ibir pulu, 
taklit bir iicret alma makine damgasini tasTdigmi gordiik. 2) 

Miirseliinileyh 

Binaenaleyh, 

Mursilin 
3) oldugunu, 

mursilin kendisince belli olmadigiiii, 
miirsili tanitmaktan gekindigini 

bildirmistir. 2) 

kendisine verdik 

Posta Idaresine gonderilmek iizere miisadere ettik. 

Bu sebeple yukanda yazili mukavelenamenin 81 ve Isletme nizam-
namesinin 153 ncii maddelerine gore icabi yapilmak iizere isbu 
zabit kagidim bir niisha olarak tuttuk. 

Murselunileyhin veya 
vekilinin imzasi 

Mevrit merkezi memurunun 
imzasi 

( Ebadi : 148X210 veya 210X297 mm. ) 



MAHRBg MEMLEKET 

Miirsil merkezin muhrii 

BlLDtRME KA&IDI 

0 16 
( Niz., M. 154, § 1) 

MEVRlT MEMLEKET 

Mevrit merkezin miibrii 

alip verme merkezinden 

alip verme merkezine 

gonderilen Qanta. 

Sevk tarihi : 19 . . . S. . . . D 

I. Adi anuraselat 
Hususi vasita ile 1) UQak ile 1) 

1) Icab eden isaretin altina Qizgi; Qeki-
leeek 

II. Qantanin numarasi ve torba adedi 

1 Qantanm sira numarasi : 
Vapur : 
Yol : 
Qantayi teskil eden torbalar adedi (Geri 
gonderilen bos torbalari muhtevi torbalar 
dahil) 

III. Kayitli miiraselatin hulasasi 

_ , , taahhiitlii mevaddi 
Paket J 
Taahhiitlii maddelerine aid hususi 
listeler 
Torba | deger konmus mad-
Paket j deleri havi 
Deger konmus maddelere aid gon-
deris kagidi 
Deger konmus maddeler yekiinu 

Aded 

TV. Servis isaretleri 

Gonderen idareye aid Qanta i^in 
kullanilan torbalar ( Taahhiitlii 
maddelere aid torbalar da dahil) 
Mevrit idareye aid olup geri gon
derilen torbalar 

Aded 

V. Taahhiitlii muraselat listesi 
(Taahhiitlii maddeler yoksa «yoktur» 

isareti konulmalidir) 

Sira 
No. 
1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

MahreQ merkezi 
2 

Miiraselatm 
sira No. 

3 
Miilahazat 

4 

-
VI. Bu Qanta iQindeki kapali Qantalar 

Mahreg merkezi 
1 

m 

-

Mevrit merkezi 
2 

Torbalarm 
adedi 

3 

' * * 

Miirsil alip verme merkezinin memuiru Mevrit alip verme merkezinin memuru : 

(Ebadi : 210X297 mm. ) 
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MAHREQ MEMLEKET 

0 17 
( Niz., M. 154, § 2 ) 

MEVRlT MEMLEKET 

Gonderen merkezin miihrii HUSUSl LtSTE No 

numarali ganta ile 

Mevrit merkezin miihrii 

gonderilen taahhiitlii maddeler 
den ye 

i i • 

1 Sira 

IE No-1 1 

1 * 
2 

1 3 
4 

i! 5 
6 
7 
8 1 - 9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Mahreg merkezi 
2 

Maddenin 
sira No. 

3 

— ' 

Miilahazat 
4 

• • • " " * 

Sira 
No. 

1. 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 | 

Mahreg merkezi 
2 

Maddenin 
sira No. 

3 

« 
Miilahazat 

4 1 

J 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

- — - - - - "- '•••• - ' - - - • - I l 

Gonderen alip verme merkezinin menraru Gonderilen alip verme merkezinin memuru : 

(Ebadi : 210X297 mm.) 

90 



TtiRKlYE CtJMHURlYETi 
POSTA tDARESt 

Kagidi gonderen 
merkezin miihrii 

Merkezi 

TAHKtK KA&IDI 

alip verme merkezin-
den . ., alip verme merkezine 
gonderilen numarali gantada 
gdriilen. her tiirlii yanlisliklarrn ve inti-
zamsiztiklarm tahkik ve tashihi i<jin. 

CIS 
( Niz., M. 159 , § 1) 

iDARESt 
MUHABERE 

Kagidin gonderildigi 
merkezin miiihru. 

sevkiyat 19 . . . saat . . . dakika . 

MUHTELtF YANLI^LIKLAR VE iNTlZAMSIZLIKLAR 

(Qanta, taahhiitlii veya bildirme kagidi noksanligi, §anta sirkati, torba yirtikligi veya 
bozuklngu ilah....). 

Tarih : 19 . . . 
Qantanin gonderildigi alip verme merkezi 

memurlan : 

19 
Goriilmiis ve kaibul olunmustur. 
Qantayi gonderen alip verme merkezi s/efi 

(Ebadi: 148X210 mm.) 
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MAHRE.Q M E M L E K E T 

Miirsil merkezin miihrii 

B t L D l R M E K A & I D I 

0 19 
( Niz., M. 163, § 1) 

M E V E l T M E M L E K E T 

Miirseliinileyh merkezin muhru. 

alip verme merkezinden 

alip verme merkezine 

gonderilen Qanta. 

Sevkiyat tarilii : 19 . . . S. . . D . . , 

Kapal i 

^antalar la 

t rans i t 

T orb a larm 

tavsifi 

L. C 

A. 0 

Torba la rm sayisi (darali agirligi) 

5 Kg. gegmeyen 

(hafif torbalar) 

5 Kg. dan yukar i ve 

15 Kg. i gegmeyen 

(orta torbalar) 

15 Kg. dan yukar i ve 

30 Kg. i gec.in.eyen 

(agir torbalar) 

Transi t masraf lar indan miistesna to rba la rm sayisi : 

I. Adi muraselat 
Hususi vasita ile 1) U§ak ile 1) 

1) tcab eden i§aret altina gizgi gekilecektir. 

II. Cantamn nuimarasi ve torbanm adedi 

Cantanm sira nuimarasi : 
Vapur : 
Yol : 
Cantayi tesjtil eden torba adedi; (Geri gonderilen 
torbalan muhtevi torbalar dahil) 

V. Taahhiitlii muraselat listesi 
( Taahhiitlii maddeler yoksa « Yoktur > 

igareti konulmahdir) 

Sira 
No. 

III. Kayitli miiraselatin hulasasi 

taahhiitlii mevadi havi Torba 
Paket / 
Taahhiitlii maddelere aid hususi listeler . . 
Taahhutluler yekunu :. . . , 
Bunlardan . . . « A. O » ve . . . « Miistes
na » hususi torbalardir 1). 

P°ket ( ^eger korumus. maddeleri havi 
Defer konmus. maddelere aid gonderis, 
kagidi : 

1) Ancak « A. O » ve « Miistesna » mii-
raselat (Mukavelenamenin 75 nci maddesi) 
hususi torbalara konuldugu zaiman (Muka-
velename nizamnamesinin 162 nci mad-
desi 2 nci fikrasi) doldurulacaktir. 

Aded 

IV. Servis igaretleri 

Gonderen idareye aid gantalar igin kulla-
nilan torbalar (Taahhiitlii maddeler torba
lan da dahil) 
Mevrid idareye aid olup geri gonderilen 
torbalar : 

Aded 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Mahrec 
merkez 

Maddenin 
sira No. Mulahazat 

4 

VI. Bu eanta icjindeki kapali gantalar 

Mahrec. merkezi 

1 

Mevrit merkezi 

2 

Torbalarm 
adedi 

Miirsil a l ip verme merkezinin memuru : Mevri t alip verme merkezinin memuru : 

( Etoadi : 210X297 m m . ) 
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C 20 
( Niz., M. 163, § 2 ) 

TttRKtYE CtiMHURlYETl 
POSTA tDARESt 

MERKEZtt 

Miirsil anerkezin miLhrii 

TRANSIT; ISTATtSTtGI TAHKlK KA&IDI 

Mevrit merkezin miUirii 
alip verme merkezinin 
alip verme merkezine 

aid gantasilnda goriilen yanlisliklar ve intizam-
sijzlddarm diizeltilmesine dair 

nerkezin mul 

O 
Kapali gantalarla transit 

b) A 0. Hafif toribalar . . . 

c) Transit masraflanndan 
muaf torbalar 

<ji]j:arilan . . . . nci postaya aid 
dakikada 

Torfoalarm adedi 

Miirsil merkezin 
isarma gore 

1 
1 

Mevrit merkezin 
tesbitine gore 

2 

MttLAHAZAT 

Bu kagidin tetkik ve tasdikindan sonra merkezine iadesi rica ohinur. 

19 19 

Mevrit alip verme merkezi memjurlan 

Goruinras ve kaibul edilmistir. 

Miirsil alip verme merkezi sefi : 

(Ebadi : 210X297 mm.) 
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TURKtYE CUMHURlYETl 
POSTA tDARESt 

. . s MERKEZt 
Miirsil idare : 

K A P A L I C A N T A L A R L A T R A N S 

1 

Tarih 

1 

Yekunlar 

Mektub ve kart postal Mevaddi saire 

Torba adedi 

5 Kg. 
kadar 

Hafif 
torba 

2 

5 Kg. 
dan 

15 Kg. 
kadar 

Orta 
torba 

3 

15 Kg. 
dan 

fazla 

Agir 
torba 

4 

5 Kg. 
kadar 

Hafif 
torba 

5 

5 Kg. 
dan 

15 Kg. 
kadar 

Orta 
torba 

6 

15 Kg. 
dan 
fazla 

Agrr 
torba 

7 

Mektub v 

5 Kg. 
kadar 

Hafif 
torba 

8 

- -

1 
k 

t 

Tarib : 19 . . . 

Mevrid alip venne merkezi §efi : 
( Bbadi : 210X297 mm.) 



G 22 
( Niz., M. 165, § 1 ) 

MURSIL IDARE 

KAPALI QANTALAR LtSTBSt 

tarihli istatistik devresi zarfinda 
idaresi tarafindan gonderilen 

Merkez 
Mlirsil 

1 

1 

Mevrid 
2 

1 

Gonderi§ 
tarihi 

3 

Gonderi§ 
yolu Miilahazat 

5 

( Ehadi : 210X297 mm.) 

95 



C 23 
( Niz., M. 167, § 1 ) 

Ihtar - Bu pusula, aid oldugu ganta ile ibirlikte agiktan gonderileeeik c,anta veralmezden ewel 
doldurulacaiktir. 

MUESlL IDAEB MEVRIT IDAEE 

QANTALAMN TRANSIT PUSULASI 

Mahree, smerkeizi 

Sevk tarihi : Qantanin No. 

Mevrit merkezi 

Torbalarin adedi 

D i k k a t ! Her idare kara ve deniz isaretleri igin yalniz birer satir istimal edebilir. 

Transit isine aid malumat ilk yalbanci alip verme merkezinden ibaslayarak gantalarin nakline 
i^tirak eden her idarenin ithal ve ihrac, alip verme merkezi tarafindan (Bunlardan baska her 
bir imutavassit merkez miistesnadir ) birbirini miiteakiben isaret olunmalidir. Son mutavassit 
alip verme merkezi mevrit merkezine pusulayi dogruca teslim eder. Mevrit merkezi de bunu 
aid oldugu C 21 cetveline birle§tirerek imahrec, merkezine iade eder. 

Tarih 

1 

Birinci giizergah 

Dordiincii giizergah 

Yedinci giizergah 

•i—i 

-PI 
"S & 

pi 

:p! 

> 

2 

tthal alip 
verme mer-

kezinin 
damgasi 

3 

•r-t 

m 

4 

thrac, alip 
verme mer-

kezinin 
damgasi 

5 

Kullanilan servis-
ler: (Transit ka-
radan vuku bu

lursa T. t., igareti 
konup yol goste
rilmelidir. Deniz-
den vuku bulursa 
T. m., isareti ile 
yol ve geminin is -
mi ve tabiiyeti 
gosterilmelidir.) 

6 

Transitin 
aid oldugu 
memleket 

7 

-

._ 

(Ebadi : 210X297 man., Yesil renkte ) 
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TttRKlYE CttMHURlYETt 
POSTA tDARESl 

K A P A L I Q A N T A L A R L A T R A N S I T 

19. . . . senesi zarfmda Idaresi tarafmdan . 
olarak sevkedilen kapali gantalardan dolayi si 

r 
Mahrec. 
merkezi 

1 

Mevrid 
jnerkezi 

2 

Istatistik devresi iginde gonderilen §antalar 

Mektub ve kartlar 

Orta agirlikta 
torbalarin adedi 

3 Kg. 

3 

IZXg. 

4 

24Kg. 

5 

Agirlrklar 
yekunu 

6 

Kg. 

Kg. basma 
transit 
ucreti 

7 

Fr . S. 

Mektub ve kartpostal yekunu 

mMlubu 

8 

Fr . S. 

Mevaddi 

Orta agirlikta 
torbalarin adedi 

3Kg. 

9 

12Kg. 

10 

24 Kg. 

11 

Agirlikla 
yekftau 

12 

Kg. 

Mevaddi saire 

Mektub ve kart postal 

26 (veya 13) 
% 

( C 25 formiilu ) 
hulasasma gegirilece 

19 
Gorulmi 

CO 

( Ebadi:-210/297 mm.) 



TfeKtYE CttMHURtYETl 
POSTA IDARESI 

C 25 
( Niz., M. 170, § 2 ) 

A D l T R A N S I T U C R E T L E R l 

ve Posta idareleri arasindaki miitekafbil hususi hesab 
yekunlarrm gosterir cetveldir. 

1 . , senelerinin her ibiri 
igin odenmesi lazimgelen paralar. 

1 1 

1 Kapali §antalar 

1 miiraselati 

1 miiraselati 

|| Yetkunlar 

Tenzil 

ii 

Matluib 1 

tdaresinin 
2 

tdaresinin 
3 | 

i 
1 

il 

Tarih : 19 
Imza : 

( Ebadi : 148X210 veya 210X297 mm.) 
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C 26 
( Niz., M. 172, § 1 ) 

A B S I U L i U S A L C B V A B K U P O N U 
a) 
V 

c) 

( R e s i m ) ' 

Mahrec, merkezinin miibrii Degistiren merkezin muhru 

d) Bu kupon, Birlige dahil biitun memleketlerde, harice igonderilecek adi bir mektuibun taibi 
oldugu posta iicretine karsilik bir veya bir kac. posta pulu ile degistirilebilir. 

( Qikaran memleketin ismi) 

a) Qikaran memleketin dilile basligm terciimesi. 

b) Buraya d) isaretli ibarenin, <jikaran memleket dilile bir terciimesi gegirilir. 

c) Qikaran memlekette sati§ fiati. 

d) Bu ibare, arka tarafta, muteaddid memleketlerin dilile tekrar olunur. 

(Ebadi : 74X105 mm.) 
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C 27 
(Niz., M. 172, §5) 

TtlKKtYE CUMHURlYETl 
POSTA iDARESt 

C E V A B K U P O N U 

H U L l S A 

19. . . zarfinda Idaresile 
Idaresi hesaibma teati olunan kuponlar. 

Idaresine aid olup 

pullarile degistirilen kuponlar 

Idaresine aid olup 

pullarile degistirilen kuponlar 

. Idaresinin anatlub foakiyesi 

Zimmet 

2 

Aded 
Her adedi 35 S. hesabile 

kiymeti 

Fr. S. 

19 . . . 

(Ebadi : 148X210 anm.) 



C 28 
(Niz., If. 173, §2) 

HUSUSl VASIF VE §EKlLLER 1) 

Dogum tarihi : . . . 
Dogum yeri : 
Boy : 
Saclar : 
Gb'zler : 
Renk : . . 
Hususi alametler : 

1) Bu isaretlerin icalbinda satir aralanna 
fransizga terciimeleri yazilmalidir. 

UMUMl POSTA BtRLlftt 

Posta idaresi 

KENDINI TANITMA KARTI 

1. Bu kart, posta muamelelerinde kendini ta-
nitmak icin ispat kagidi sayilir. 

2. Kendini tanitma kartlan yalnrz Posta ida-
relerince verilir ve uc, sene icm muteber 
olur. Bu miiddet zarfinda sahiibinin yiizii 
fotografa benzemeyecek derecede degisirse 
o zaman kart yenilenir. 

3. Bu kartin kaybolmasindan, calinmasindan 
veya ihile ile kullanilmasindan Posta idare-
leri mesul degildirler. 

Fotograf 

i Posta pulu 
< (Yansi fo

tograf iistune 
gelecektir.) 

Sahibinin imzasi : 

PI 

.0 
• i H 

n 

KENDINI TANITMA KARTI 

No 

tannine kadar muteberdir. 

Adi : . . . . 
Soyu : . . . . 
Isi : 
Oturdugu yer 

tarihinde 

merkezi tarafindan verilmistir. 

Servis §efi : 

Tarih damgasi 
veya resmi miihiir 

(Ebadi : 105X148 mm.) 
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C 29 
( Niz., M. 175, § 1) 

TtJRKlYE CtlMHURlYETt 
POSTA IDARESI 

H E S A B 

Idaresi tarafindan 

Idaresi hesabina tediye edilen gumriik ve saire masraflari 

Tarih : 19 . . . 

Sira 
nnmarasi 

1 

Avanslar 
tarihi 

2 

Ucret odeme 
pusulasi 

nuimarasi 
3 

1 
Avansi yapan 

merkez 
4 

YEKtlN 

Her iieret odeme 
pusulasmm gos-

terdigi para 
5 

Miilahazat 
6 

(Ebadi : 210X297mm.) 



0 30 
( Niz., M. 190, § 1) 

POSTA IDARESI 

SEiNESlNtN POSTA SERVlSlNE AlD 

iSTATJSTiK CETVELi 

SENE 19 . . . 

(Ebadi : 210X297 veya 420X594 mm.) 
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I. UMUMI MALUMAT 
S

iit
un

 

1 
2 

3 
4 

Sene : 
Memleket ismi : 
Kilometre mrarabbai olarak me-
sahai sathiye : 

Her posta merkezine isabet eden 
kilometre mura'bbai miktari : . . . 

S
iit

iin
 

5 

6 

7 

Posta merkezi basina isabet eden 
niif us : 
Niifus basina isabet eden iicrete 
tabi dahili ve harici mektuplar 
ve acik muhabere kagitlari adedi: 
Niifus basina isabet eden dahili ve 
harici sair muhabere maddeleri 
adedi : 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

II . POSTA TE^KlLATI 

PI 

9 

10 

11 

12 

13 

Posta merkezlerinin adedi: 
Dahilde : 

a) Her nevi posta miiraselatinin 
kabul ve tevziile miikellef 
merkezler : 

b) Posta miiraselatinin kabul ve 

tevzi salahiyeti mahdud olan 

merkezler : 

c) Seyyar merkezler (Azimet ve 
avdette galisanlar) : 

Ecnebi memleketlerde : . . 

Posta merkezlerinin yekiinu 

Mintaka posta idarelerinin adedi : 

Ahali tarafindan kullanilan mek-
tub kutulan adedi : 

Kullanilan iicret alma makineleri 
adedi : 

I 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Biiyiik ve kiigiik memurlar ve saire 
adedi : 
Idarei merkeziye ve mintaka dai-
releri hizmetleri : 
Posta merkezleri servisi : 

Memurlarin yekunu : 

Qantalari nakleden miiteahhitlerin 
adedi : 
liesmi ve hiususi posta siiriicii men-
zdlhanelerinin adedi : 

Resmi ve hususi arabaya kosulan 
ve ssair hayvanlar adedi (Mec-

cani ve iieretli servisler) : 
Eesmi ve hususi arabalarin (Oto-
mobiller mustesna) ve kizaklarin 
adedi (Meecani ve iieretli ser
visler) : 

Resmi ve hususi otomobiller ve mo-
tosikletler (Meecani ve iieretli ser
visler) : 

Velospi'tlerin adedi; (tig ve iki te-
kerlekli) : 



Ill, P O S T A S E R V t S l 

Adi ve taahhiitlii miektub postagi 
maddeleri 

t)crete tabi miiraselat (adedi) : . . . . 
Ucreti istifa edilmis mektuplar : . . . . 
Ucreti istifa edilmemis. mektuplar : , . 
Adi ve cevapli a?ik imuhabere kagitlun 
t§ kagitlan : , . 
Basilmis. kagitlar : , . 
Tuccar e§yasi ornekleri : . 
Kuguk paketler : 

Ucretten muaf olarak kabul edilen mii
raselat (aded) : 
23-30, 57-64, 91-98 ve 123-130 nu
marali siitunlarda gosterilen muraselatin 
yekunu (aded) : 
31, 65, 99 ve 131 numarali siitunlarda ka-
yitli muhabere maddeleri arasmda biulu-
nan taahhutliilerin adedi : , . . 
31, 65, 99 ve 131 numarali siitunlarda; ka
yitli muhabere maddeleri arasmda bulu
nan (Ugak) miiraselati adedi : 

Deger konmus. mektub ve kutular : 
Aded : 
Deger (Frank) : 
34, 68, 102 ve 134 numarali siitunlarda 
kayitli miiraselat arasmda bulunan 
(ueak) miiraselati (aded) : 

Paketler : 
Adi posta paketleri (aded ) : :. . . 

Deger konmus paketler : j 
Aded : I 
Deger (Frank) : 
37, 71, 105, 137; 38, 72, 106 ve 138 nu
marali siitunlarda kayitli miiraselat ara
smda bulunan (ugak) paketleri adedi: . . 

Odeme sartli miiraselat : 
Muhabere maddeleri (aded) : 
Odenmesi sart olan para (Frank) : . . . 
Paket (aded) : 
Odenmesi §art olan para (Frank) : . . . . . 
Tahsil edilmeyen para (Frank) : . . . . . 

Posta havalenamesi: 
Aded : 
Deger (Frank) : 

Seyahat posta bonolan : 

Dahili 
servis 

Aded: 
Deger : 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 

31 

32 

33 

34 
85 

t 

36 

37 

38 
39 

40 

41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 

Arsiulusal servis 

Mehuzat 

:2 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

64 

65 

66 

67 

68 
69 

70 

71 

72 
73 

74 

75 
76 
77 
78 
79 

80 
81 

82 
83 

Irsalat 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

98 

99 

100 

101 

5102 
103 

104 

105 

106 
107 

108 

109 
110 
111 
112 
113 

114 
115 

116 
117 

Transit 

Si
il 

123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 

*) 
*) 
*) 
*) 
•) 
*) 
*) 

130*) 

131*) 

132*) 

133*) 

134*) 
135*) 

136*) 

137*) 

138*) 
139*) 

140*) 

*) 128 - 140 numarali siitunlarda gSsterilecek rakamlar ancak aciktan transit olarak gonderilecek mii-
raselata aid olmalidir. 



I I I . P O S T A S E R V t S i (Sonu) 

1 Borglar tahsil i wieselesi : 

Aded : 
j Tahsil olunacak senet ler ( F r a n k ) : . . . 
1 Tahsi l o lunmayan senetler (aded) : . . . 

1 Pos ta gekleri ve hesab devri mua-
I melesi : 

1 Muamela t (Teslknat , t ed iya t ve hesab 
1 devri, dahili servis) : 
1 Aded : 
1 P a r a ( F r a n k ) : 
1 Arsiulusal serviste hef;ab devri : 
1 Aded : . . 
1 P a r a ( F r a n k ) : 
| | Gazeteler ve mevkut yazi lar abone 
1 muamelesi 

1 Nakledilen yolcular adedi : 
1 T rans i t olarak nakledilcn kapal i gan-

Dahili 
servis 

g 
••0 
W 

48 
49 
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Arsiulusal servis 1 
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Trans i t II 
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IV. M U H A B E R E M A D D E L E R l - M E V K U F A T . Dahili servis 

Adi ve taahhutlu mektub ve acik 
muhabere kagitlari : 

Adi ve taahhutlu basilmis kagit-
lar, is kagitlari, niimuneler ve 
kiiciik paketler : 

Muvkufat arasina 
0 ! giren adi ve taah

hutlu muhabere. 
maddeleri (aded) 
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143 

144 

145 

Tevzi veya miir-
sillerine iade edi-

lebilen mevkuf 
muhabere mad

deleri 

14G 
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Mevkuf kalan 
muhabere mad

deleri 

IV. M U H A B E R E M A D D E L K R l - M U V K U F A T . Arsiulusal servis 

m^*x,rj^ IMMM* l l laSIB 'K*ai ,uaia^BttMBHM^MIiUaMHHHHnHM^^^BHmH^^MI 

Adi ve taahhut lu mektub ve ac'tk muha
bere kag i t l a r i : 

Adi ve t aahhu t lu basilmis. kagi t la r , is. 
kagi t la r i , ni imuneler ve kiicjik paket-
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Dahilden 
harice 

gonderil ip 
mevkufat 
merkezine 
iade edi-
len mu
habere 

maddeleri S
ii

tu
n
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Ecnebi 
memle-

ketlerden 
iade olu-
nup sa-
hiplerine 
ve rile bi

le n muha
bere mad

deleri S
ii
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Ecnebi 
memle-

ketlerden 
iade olu-
nup mev
kuf kalan 
mu!i abere 
maddeleri 

:0 

m 

154 

Mevkuf 
kalan ve 
mahrece j 
iade olu- i! 
nan har i - j 
ci muha
bere mad- :j 

deleri i 
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t . M A L I N E T I C E 

sfs-

156 

157 

158 

159 

160 

Varidat 

Posta pullari ve sair ticret odeme 
forimilleri satisi hasilati : . . . . . 
Nakden vuku bulan varidat;: (tic-
ret odeme makineleri de dajhil) : 
Yolcularin nakli ve esyamn j fazla 
agirligi i§in alinan iicretler vjs sair 
mahtelif varidat : , . . .' 
Ecnebi idarelerden alinan riicret 
hisseleri : , . . . 

Varidat yekunu : 

m 
161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 
170 

Masarif 

Maasat ve muhassasat: 
a) Biiyiik ve kuQiik memurlar 
b) Miivezziler ve sair mustah-

demin : 
Levazim ve mebani mubayaa ve 
idame masraflari, icar, tenvir, <tes-
hin, kirtasiye ve sair masraflar: . . 
Demir, kara, deniz ve nehir yollari 
vasitasile nakliyat masraflari ve 
posta arabalarmin insa ve tamiri 
masraflari ve posta siiruciilerme 

verilen muhassasat : 
Posta muraselatinm kayibolmasi ve-
ya hasari mukabilinde verilen taz-
minat : 
Seyrisefain kumpanyalarina mu
hassasat : 
Ecnebi idarelerine odenen iicret 
hisseleri: . . 
Sair muhtelif masraflar : 

Masarif yekunu : 
Varidat yekunu : 
Varidat fazlasi : 
Masarif fazlasi : 





0. Si 
(Niz., M. 190,§1) 

POSTA tDARESt 

19 . . . SENESt 

ARSIULUSAL POSTA MUAMELESlNE AlT (SEVKlYAT) 

J S T A T I S T i K C E D V E L i 

(Ebadi : 210 X 297 veya 420 X 594 mm.) 
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Memleketler 

I. AVRUPA 

II. AFRtKA 

III. AMERlKA 

IV. ASYA 

V. AVUSTURALYA 
VE OKYANOSYA 

Yekunlar 

Adi ve taahhiitlii mektub postasi maddeleri 
Ucrete tabi miiraselat : 
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Deger 
konnvus. 

mektub ve 
kutular Paketler 

G 

I 
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Frank 
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Seyyahat 
post a 
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30 
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HAYA YOLUNDAN MEKTUB POSTASI TA§INMASINA DAlR HUKUMLER 

Igindeki maddeler 

Fasil : I 

TJmumi hukilmler 

Madde 
1. Havadan tasmmak igin kabul oilman 

muhabere maddeleri. 
2. Transitte serbestlik. 
3. Ugak muhabere maddelerinin sevki. 
4. Ugak muhabere maddelerinin iieret-

leri ve umumi kabul sartlan. 
5. Ucreti odenmemis veya eksik odemnis 

ugak muhabere maddeleri. 
6. Ugak muhabere maddelerinin dagitil-

masi. 
7. Ugak muhabere maddelerinin tekrar 

yollanmasi ve geri gonderilmesi. 

Fasil : II 

Taahhiltlu veya deger konmus maddeler 

8. Taahhutlii maddeler. 
9. Mesuliyet. 

10. Deger konmus maddeler. 

Fasil : III 

Hava munzam ilcretlerinin nereye ait oldugu. 
Tasmma masraflan 

11. Munzam iicretlerin nereye ait oldugu. 
12. Kapali gantalarm havadan tasmma 

masraflan. 
13. Agiktan olan ugak muhabere madde

lerinin tasmma masraflan. 

Fasil : IV 

Milletler arasmdaki kalem 

14. Milletler arasmdaki kaleme ve idare-
lere yapilacak tebligat. 

Fasil : V 

Eesdb tesviyesi 

15. Hesab istatistigi. 
16. Havadan tasmma masraflan istatistik 

Madde 
devrelerinde adi gantalarm veya ugak 
gantalarmin yapilmasi. 

17. Ugak muhabere maddeleri agirliginin 
tesbiti. 

18. Kapali ugak gantalarmin listesi. 
10. Istatistik esasi iizerine tesbit edilen ha

vadan taginma masraflarimn hesabi. 
20. Havadan ta§mma masraflarimn hesabi. 
21. Umumi hesab. 

Fasil : VI 

Muhtelif hukilmler 

22. Ugak muhabere maddelerine i§aret ko-
nulmasi. 

23. Ugak gantalarma. isaret konulmasi. 
24. Gegilecek yolun yalniz bir kisminda ha

vadan sevk. 
25. Ugak muhabere maddelerinin gonderil

mesi usulii. 
26. Bildirme ve gonderis. kagitlan ile ugak 

muhabere gantalarinin etiketlerine ko-
nulacak igaretler. 

27. Bir posta ugagi ugusrmun arizi olarak 
kesilmesi. 

28. Giimriik resmine tabi muhabere mad
delerinin gumruklenmesi. 

29. Mukavelename ile uzlas/malar hiikumle-
rinin tatbiki. 

30. Kabul edilen hiikumlerin tatbiki ve de-
vam miiddeti. 

Hava yolundan mektub postasi ta§inmasma dair 
hiikiimlerin son protokolil 

I. Kapali gantalarm havadan tasjnmasi 
masraflan. 

11. Ugak muhabere maddelerinin agirlik de-
reeesini indirmek salahiyeti. 

I I I . Bazi Avrupa memleketleri lehine is-
tisnai munzam iicretler. 

Melfuflar 

AV. I den AV. 4 de kadar formuller. 



HAVA YOLUNDAN MEKTUB POSTA SI TASINMASINA DAlR Ht)KtJMLEE 

Fasil : I 

TJmumi hukilmler 

Madde —1 

Havadan tasmmak igin kabul oilman muhabere maddeleri 

1 - Evrensel posta mukavelenamesinin 33 neii maddesinde gosterilen maddelerin hepsi, yani: 
mektuplar, cevapli ve cevapsiz agik muha})ore kagitlari, is kagitlari, (Korlerin kullanaeagi ka-
bartmali kagitlar dahi dahil olarak) her tiivlii basilmis kagitlar, ticaret esyasi ornekleri, kiigiik 
paketler ile posta havalenameleri, bedell eri tahsil olunaeak senetler ve posta abonmanlari, ge-
gileeek yolun tamamindan veya yalniz bir kisimndan olmak iizere, havadan tasmiaya kabul olun-
mustur. Bu halde, zikrolunan maddelere (Ugak muhabere maddeleri = Correspondances - avi
on) denilir. 

2 - Mukavelenamenin 33 neii maddesinde gosterilen maddeler taahhiid muamelesine tabi ola-
bildikleri gibi odeme sartli da olabilirler. 

3 - Deger konmus mektuplar ve kutular dahi bu maddeleri hava yolundan alip vermek iein 
uyusan memleketler arasindaki miinasebetlerde havadan tasmmaya kabul olunabilirler. 

Madde — 2 

Transitte serbestlik 

Evrensel posta mukavelenamesinin 26 nei maddesinde bildirilen transit serbestligi, biitiin bir-
lik iilkelerinde, aradaki idareler ugak muhabere maddelerinin ileriye sevkine istirak etsin et-
mesin, bu maddeler igin garanti edilmistir. 

Madde — 3 

Ugak muhabere maddelerinin sevki 

1 - Kendi muhabere maddelerinin tasminasi igin havadan irtibat yollari kullanan idareler 
baska idarelerden kendilerine gel en uejik muhabere maddelerini dc ayni yollardan sevketmege 
mecburdurlar. 

2 - Bir hava servisi olmiyan idareler ugak muliabere maddelerini postalar igin istifade edilen en 
gabuk varan yollardan sevkederler. 

Bu baska yollardan yapilan sevklerde, her hangi bir sebcpten dolayi, meveud olan bir hava yoluna 
nisbetle daha ziyade fayda bulunur ise, o zaman dahi gene oyle baska yollar kullanilir. 

3 - Icabinda, miirsiller tarafindan ugak muhabere maddeleri iizerine konulan sevk yolu isaretleri 
nazari itibare alinir; su sartla ki, istenilen yol, gecilecek mesafe iizerinde yapilan posta nakliyati igin 
mutat iizere kullanilmakta olsun. 

4 - Kapali ugak gantalan mahreg memleket idaresinin istedigi yoldan sevkedilmelidir; su ka-
yitle ki, bu yol transit memleket idaresince kendi gantalannin naklinde kullanilmakta olsun. 
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Madde — 4 

Ueak muhabere maddelerinin iicretleri ve umumi kabul sartlan 

1 - liava yolundan gonderileeek maddcler icin, nizami posta iicret] .or in den baska, bavadan tasinma 
iicroti olarak, ayriea bir nranzam iicret odenir. Bu iicret miktarinm tayini maddenin eiktigi momleket 
posta idarcsine aittir. 

2 - Adi scrvis Tntmasebetlcrindo (Asagrdaki 12 nci maddenin 10 neu fikrasi), bu munzam iicret 
ber 20 gram ve liava yolunun her 1000 kilometresi basina 15 santimi geememelidir; aeik mnbabere 
kagitlan ile posta havalenameleri icin munzam iicret mi'ktan ber madde ve liava yolunun ber 1000 
kilometresi basina en cok 15 santimdir. 

ICullanilan. sevk yolu hangisi olursa olsun, bir mevrid memleketin, but tin arazisi icin bir tiirlii 
munzam iicret tesbit edilmelidir. 

Avrupa memlcketleri arasmdaki miinasebetlordo, mesafe nc olursa olsun, muuzani iicret 20 gram 
basina en, cok 15 santime eikanlir. 

3 - Fevkalade servisler vasitasile tasinan (Ajsagidaki 12 nci maddenin 11 nci t'lkrasr) ueak muha-
bere maddelerinin munzam iicret] eri mezkur servislcrin kullandmasmdan dolayi olan fevkaladc mas-
raflara gore tesbit cdilir. 

4 - Mektub, a,£ik mubaibere kagrdi, posta havalonamosi ve bodeli tabsil olnnacak senctlerden gay-
ri maddcler icin 2 nci ve 3 neii fikralara tevfikan nlmaeak iicretler en az 1/5 c indirilobilir. 

5 - Tdare]er, mevrid memlekete malum at verilmok ve transit mo.mleketlorle onccden uyusulmak 
sartilo, bavadan tasinma icin hie bir munzam iicrot almamak salfdiiyetini baizdirler. 

6 - Munzam iicretler mahrecte odenmclidir. 
7 - Bir eevapli acik muhabere kagidinm munzam iicreti ber iki krsmr iein ayn ayrr olarak bu 

kisrmlardan her birinin harcket yerinde alimr. 
8 - TTqak mubabere maddelerinin iicrctleri mukavelenamonin 47 nci maddesinde be.yan oilman 

siartlar daircsin.de odenir. Bununla bcrabcr, mezkur maddclerin ncvilerine de bakilmaksizin, iierc-
tin odenmesi, alrnmis olan iicret miktarrnin mahrec memlcket parasr iizerine, rakam olarak, asagi-
daki sekildc, el yazisr ile isaret cdilmesi suretile goslerilobilir: 

( kui'us iicrot almmistir ~- Taxe pereue : IV. ('.) 
Mezkur isiaret, gcrek husus? bir damga ile veya but bus us? bir pnl veya eliket yapistirmak suretile 

de yapilabilir ve gcrek her hangi'bir usul ile sadeeo maddenin ad res tarafma da gecirilebilir. Her 
balde isaret, maddenin ciktigT nierkezin tarib damga si ile teyid olnninalidrr. 

Madde — 5 

tJcreti odenmemis veya eksik odenmis ueak muhaberc maddeleri 

1 - Ucreti hie odenmemis olan ueak mubabere maddeleri hakkinda mukavelenamenin '{5 ve 36 
nci maddeleri hiikumleritio gore muamelc olunur. Posta iicretinin harckol yerinde odenmesi mecburl 
olmayan madde] cr adi yollardan gonderilir. 

2 - t̂ cr<d-i eksik odenmis olan ueak muhaberc maddeleri, odenmis olan iicrctleri miktarr, hie ol-
mazsa hava munzam iicreti miktanna mukabil bulundugu takdirde, hava yolundan gonderilir. Mah
rec, idarcler bu maddeleri, odenmis olan iicrctleri miktarr hie olmazsa hava munzam iicreti miktan
nin °/o 25 inc mukabil bulundugu takdirde, liava yolundan gondcrm ok salfdiiyetini baizdirler. Ha
rcket yerinde odenmemis olan posta iicretlerinin aim ma si hususunda, mukavelenamenin 86 nci 
maddesi hukiimleri tatbik olunur. 

3 - Hava, munzam iicretinin bic olmazsa. % 25 i nisbotinde iicreli (idemuemis olan miirasele mad
deleri adi yoldan gonderildiginde, bunlanu verildigi mei-kez veya, ali|> \criyie mcrkezi tarafindan 
bavadan ta§rnmaya aid biitiin i§aretler Qizilmeli ve adi yoldan gonderilme sebe])leri kisaca gosteril-
melidir. 
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Madde — 6 

Ugak muhabere maddelcrinin dagitilmasi 

1 - Ugak muhabere maddeleri mumkim oldugu kadar gok gabuklukla dagitilir ve hig olmazsa da
gitma merkezine varmalanni muteakib ilk yapilacak dagitmaya katilmalidir. 

2 - Gronderenler, mukavelenamenin 45 nci maddesinde bildirilen hususi (Expres) iieretini ode-
yerek, goiiderdikleri niaddeiiin ula§niasini muteakib liususi vasita iie miirselunileyhiii oturdugu 
yere tcslimini istemek salfihiyetini ta§irlar. Bu salabiyet ancak karsilikli miinasebetlermde hususi 
vasita ile muhabere maddeleri dagitma servisi tesis edilmi§ olan memleketler arasindaki miinasebet-
lerde kullamlir. 

3 - Mevrid memleketin nizamati miisaid oldugu takdirde, murseliinileyhler, adrcslerine gelen mu
habere maddelerinin viirutlarile beraber kendilerine teslimini dagitmayi yapacak mcrkezden isteye-
bilirler. Bu halde mevrid idareler, dagitma esnasmda, mukaveleiiamenin 45 nci maddesinde goste-
rilen liususi vasita iieretini geeemeyecek bir hususi iicret almaga mezundurlar. 

4 - Idareler, aralarinda uyugtuktan sonra, munzam iicret mukabilinde, hususi vasitalarla ve bag-
lica (Hava borolan) kullanmak suretile oturulan yevo teslim i§ine baglayabilirler. 

Madde — 7 

Ugak muhabere maddelerinin tekrar yollamiiasi ve geri gonderilmesi 

1 - Oturdugu yeri degi§tirmi§ olan kimselere gonderilen ucak muhabere maddeleri yeni yere adi 
ta§ima vasitalan ile tekrar yollanir, megerki bu kimseler mezkur maddelerin hava yolundan tek
rar yollanmasini katiyen istemi§ ve yeniden gecjlecek yolun hava munzam iieretini tekrar yollaya-
cak merkeze evvelce odemis, olsun. Sahiplerine veriiemeyen mnhal)ei'e maddeleri ciktiklari yere adi 
yoldan geri gonderilir. 

2 - Tekrar yollama veya geri gondermc, postanm adi vasitalan ile yapildigi takdirde, (Ugak ile) 
isaretli etiket ve hava yolundan gonderilmiye aid biitiin isaretler iki biiyiik egri gizgi ile res-
men gizilmelidir. 

Fasil : II 

TaahJiutlii veya deger komnus maddeler 

Madde — 8 

Taahhiitlii maddeler 

Taahhiitlii maddeler, mukavelenamede gosterilen posta iieretlerile umumi kabul sartlarma 
tabidir. Bundan baska, mezkur maddelerden adi inaddeler igin alinan hava munzam iicretleri de 
aynen alinir. 

Madde — 9 

Mesuliyet 

Idareler hava yolundan gonderilen taahhiitlii maddeler hakkmda diger taahhiitlii maddeler 
igin olan mesuliyetin aynini iizerlerine alirlar. 

Madde — 10 

Deger konmus maddeler 

1 - Deger konmus. maddeleri havadan tasimayi kabul eden idareler bu gibi maddeler igin 
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miktarmi kendileri tayin edecekleri hususi bir teminiye resmi almaya mezundurlar. Adi temini-
ye resmi ile hususi resmin mecmuu deger konmus mektuplar ve kutulara dair uzlasmanm 
3 ncii maddesinde (0) harfile tayin olunan had din iki katini gegmemelidir. 

2 - Deger konmus maddelere dair uzlasmiya istirak etmiyen memleketler topraklarmdan ka-
pali gantalarla gcgirilen veyahud bu memlcketlerin degerli seyler ic.m mesuliyet kabul etmiyen 
hava servislerile transit edilen o gibi maddeler hakkinda mesuliyet taahhutlii maddeler iein olan 
mesuliyete munhasir kalir. 

Fasil : III 

I lava munzam ucrvilvriuin nereye aid oldugu. 
Ta§mnia t)uisraflan 

Madde — 11 

Munzam ucretlerin nereye aid oldugu 
Her idarenin aldigi hava munzam iieretlerinin hepsi kendisine aittir. 

Madde — 12 

Kapali gantalarm hava dan tasjmna masrailari 

1 - Mukavelenamenin transit masraf larma dair olan 75 net maddesi hukiimleri yalmz ugak muha-
bere maddeleriniu kara veya deniz yollarindan vaki olaeak sevkiyati igin tatbik olunur. 

2 - Ugak muhabere maddeleriniu hava yolundan tasinmasmi temin eden, mutavassit veya mevrid, 
her idarenin bu yiizden tasjma masrafi almaga hakki vardir. 

Mevrid idare noktasindan, almaeak bu masraf kendi daliili §ebckesinin biitun yollarr igin ayni 
miktarda olmalidir. 

3 - Iki memleket bir gok havayollan ile birbirine bitigmis, oldugu takdirde, tagmia masraflari bu 
yoilarin vasati mesafesine ve bunlarm milLetler arasmdaki alip verme igin ehemmiyeti derecesine gore 
hesab olunur. Mevrid memleket dahilindeki tagmma dolayisiie vcrileeek masraf iein do bu htikiim 
caridir. 

4 - Ayni bir havayoluna mahsus tagima masraf lari miktarx isjetme masraL'larma istirak etmeksi-
zin bu yoldan istifade eden idarelerin hepsi iein musavidir. 

5 - Agagidaki G nei ve 7 nci fikralarda bildirilen istisnalar hariy olarak, havadan tagmma mas-
raflan gantalarm hava sorvisine tevdi ediidigi ugak istasyonunun bulundugu memleket posta 
idaresine odenir. 

6 - Bir havadan tagrma girketine birbii'i ardinea ayri ayrr bir kag hava, servisinden gegccek gan-
talar teslim eden idare, mutavassit idareierle uyugmus. ise, yolun tamann igin tagima masraflarinin 
hesabini dogrudan dogruya mezkCir §irketle gorebilir. Mutavassit idarelerin do, halile 5 nci fikra 
hiikumlerinin tatbikmi istemcge haklan olur. 

7 - Yukandaki 5 nei ve G nei fikralarin hiikumleri hilafina olarak, kendisinin bir hava servisi 
bulunan her idare igin, bu servisi kullanan idarelerin her birinden yolun tamamma. ait tasima 
masraflarmi dogrudan dogruya almak hakki saklanmistir. 

8 - Kapali gantalarla gonderilen ugak muhabere maddeleriniu havadan tasinma masraf larinin 
odenmesi bu maddelerin giktigi memleket posta idaresine aittir. 

9 - Alakali posta idareleri arasinda tersine bir uzlasma olmadikga, bir biri ardinea ayri ayri 
bir kag hava servisinden gegen gantalarm yolda ayni bir ugak istasyonunda aktarmasi, mecburi 
olarak, aktarmanm vuku bulacagi memleketin posta idaresi vasitasile yapilir. Bu kaide, aktarma 
ayni bir servisin bir biri ardmca olan pargalarmi temin eden ugaklar arasinda vuku bulacagi zaman 
tatbik olunmaz. 
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10 - Havadan tasimalardan (Adi servisler) dolayr idareler arasinda gpriilecek hesaba tatbik olu-
nacak esas tarifesi dara ile beraber agirligin her kilogrami ve her kilometre igin en §ok bir frangin 
binde alitisi olarak tayin edilmistdr. Bu tarife, kilogram kesirlerine nisbet dairesinde tatbik olu-
nur. Dahili serviste tasinilan hava posta gantalan da ayni tarifeye tabidir. 

11 - Yukarida beyan olunan tasima tarifesi, ihdas ve idameleri fevkalade masraflan icab ettiren 
servisler (Fevkalade servisler) vasitasile yapilan tasmialara tatbik olunmaz. Bu servislere ait 
tasima licretleri, bu servislerin a|t oldugu idarelerce, kilogram basina olarak tesbit edilir. Bu 
iieretler, kilogram kesirlerine nisbet iizerc tatbik olunur. 

12 - Yukarida beyan olunan taenia masraflan, hava yolundan sevkolunduklan halde, transit 
masraflanndan miistesna muhabere maddeleri ik yanlis sevkolunan Qantalar veya muhabere madde-
leri igin dahi odenir. 

13 - tlstlerinden uculan memleketler posta idarelerinin, iilkeleri uzerinde hava yolundan tasinilan 
Qantalar ic,m, hie. bir iicret almaga hakki yoktur. 

Madde — 13 

Acjktan olan uejak muhabere maddelerinin ta§inma masraflan 

1 - Iki idare arasmda aeiktan olarak almip verilen ucak muhabere maddelerinin ta§mia masraf
lan, 12 nci maddenin 1 ila 5 ve 10: ila 12 nci fikralari hiikumlerine gore hesab edilmelidir. 

Tasima masraflarmi tayin ic,in, bu miiraselatin safi agirligi % 10 nisbetinde eogaltilir. 
2 - Transit ugak muhabere maddelerini diger bir idareye teslim eden idare, sonraki biitiin ha-

vayolu igin hesab edilen tasjma masraflarinm tamamini maddeleri teslim ettigi idareye odemelidir. 

Fasil : IV 

Milletler arasmdaki kalem 

Madde — 14 

Milletler arasmdaki kaleme ve idarelere yapilaeak tebligat 

1 - Idareler, onerbut AV. I modelinc uygun bir liste ile, hava postasina aid faydah malumati 
milletler arasmdaki kaleme vermelidirler. 

2 - 1 nci fikrada gosterilen liste muntazaman yilda iki defa, yaz ve ki§ servislerinin acjlmasrndan 
en az on be§ giin evvel gonderilmielidir. Biitiin degisjklikler geciktirilmeksizin teblig edilmelidir. 

3 - Milletler arasmdaki kalem, AV. I formiillerindeki malumata ve kendisine yapilan diger tebli-
gata gore hava posta servisine dair bir umumi malumat listesini tanzim eder. 

AV. I modeline uygun olmasi icab eden bu umumi liste, vakit gegirilmeksizin idarelere dagi-
tilir. 

Milletler arasmdaki kalem, biitiin memleketlerin dahili ve harici hava posta irtibat yollarmi gos-
teren haritalar tanzim etmekle de | miikelleftir. 

4 - 1 nci fikrada gosterilen j{V. I listesinin bir sureti, her idare tarafmdan arzu eden diger 
idarelerin hepsine, muvakkat maliumat olmak iizere, dogrudan dogruya gonderilir. 

5 - Bundan baska her idare, her mevsim baslangicmdan en az on bes giin evvel, kendi dahili ve 
harici sebekelerindeki hava yollarina mahsus biitiin kalkis ve vans vakitleri cetvelini hava yollari 
ile bagli oldugu biitiin idarelere muntazaman gonderir. Diger idarelerle olan miinasebetlerde, bu 
malumat yalniz taleb iizerine verilir. 
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Fasrl : V 

Hesab tcsviyesi 

Madde — 15 

Hesab istatistigi 

1 - Havadan tasima masraflannin umumi hesabi her yilin haziran ve ikinci tesrin aylarinin 
on dordiincii giinlerini takib eden yedi gun ieinde tanzim olunan istatistik hulasalarma gore yapilir. 
Haziran istatistiginden gikanlan nialumat yaz servisi igin odeneeek iicret hisselerine esas olur; ikinci 
tesrin istatistiginden gikanlan malumat da kis servisi iein odeneeek iicretlere esas tutulur. 

2 - Muntazam istatistik dcvreleri iginde islemiyen servislere ait istatistikler alakali idareler ara-
sinda uyusulduktan sonra tanzim edilir. 

3 - Muvakkat tedbir olmak iizere, hava yolundan tasima ile miikellef idare, hesaplarm iicret vcya 
altisar aylik olarak ve kabul edilen devrc iginde gergekten tasinmis olan gantalarm daralan agirligi 
veya agiktan olan maddelerin % 10 nisbetinde artirilan darasiz agirligi esasi iizerine goriilmesini is-
temek salahiyetini tasir. Bu halde, asagidaki 17,19 ve 20 nci maddelerin hiikumleri agirhklann 
tesbit ve 'hesaplarm tanziminde tatbik olunur; surasi mukarrerdir ki, AV. 3 ve AV. 4 hulasalari, 
yapilan biitiin havadan tasimalar igin, aybk olarak tanzim cdilmelidir. 

Madde — 16 

Havadan tasinma niasraflan istatistik devrelerindc adi gantalarm veya ugak gantalarinin 
yapilmasi 

Havadan tasinma masraflannin takdiri igin, yilda iki defa tutulan istatistiklcrc mukavelename 
isletme nizamnamesinin 162 nci maddesi liiikiimleri tatbik olunmaz. Bununla beraber, mezlrar 
istatistiklerin devrelerindc, iglerinde ugak muhabere maddeieri bulunan gantalarm etiketleri veya 
adresleri iizerinde goze garpacak bir surette (Ugak istatistigi = Statistiquc avion) igareti bulun-
malidir. 

Madde — 1 7 

Ugak muhabere maddeieri agirligmm tesbiti 

1 - Istatistik devrelerinde, gantanm gonderildigi tarih ile darali agirligi, bunun etiketi veya di-
§indaki adresi iizerine i§aret olunur. Bir ugak gantasmm iginc baska ugak gan talari koymak yasaktir. 

2 - Agiktan olan muhabere maddeieri havayolundan tekrar yollanmak iizere bir adi ganta veya bir 
ugak gantasi igine • konuldugu halde, «Ugak ile = Par avion» etiketli hususi bir bag altinda bulun-
durulan bu muhabere maddelerine merbut AV. 2 modeline uygun bir bordro terfik edilir. Agiktan 
olan transit muhabere maddelerinin agirligi her mevrid memleket igin ayri olarak gosterilir. Bil-
dirme kagidmin iizerindc «Bordro AV. 2» isareti bulunur. 

3 - Mezkiir i§aretler mevrid alip verme merkezi tarafindan tetkik olunur. Sayet bu merkez hakiki 
agirligm gosterilen agirliktan (20) yirmi gramdan fazla farki oldugunu tesbit edersc, etiketi veya 
AV. 2 bordrosunu tashih eder ve hemen yanlisligi tahkik kagidi ile gonderen alip verme merkezine 
bildirir; kapali gantalar mevzubahs ise bu kagidin bir sureti, her mutavassit idareye gonderilir. Tes
bit olunan agirlik farklan yukarida zikrolunan haddi gegmez ise, gonderen merkezin igaretleri 
muteber tutulur. 

Madde — 18 

Kapali ugak gantalarinin listesi 

Kapali ugak gantalan gondermis, olan idareler, miimkiin oldugu kadar gabuklukla, ve her halde, 
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her istatistik devresinden on be§ gun sonra, icabinda, mevrid idare dahi dahil oldugu halde, hava 
servislerini kullanmis, olduklari muhitelif idarelere mezkur gantalarin listesini gonderirler. 

Madde — 19 

Istatistik esasi iizerine tayin edilen havadan tagmma masraflarinin hesabi 

1 - Istatistik devrelerinde, mutavassit idareler gerek dahili gebekelerinde ve gerek kendi memle-
ketleri sinirlarinin otesine hava yohjmdan tekrar yolladiklari ugak Qantalarinin etiketleri veya 
dislarmdaki adresleri iizerlerinde gosjterilen agirliklari merbut AV.3 igaretli modele uygun bir hu-
lasaya kaydederler. Ugak gantalari gonderen her alip verme merkezi igin birer hulasa tanzim 
olunur. 

2 - Ucak gantalari alipta bunlarin iclerinde bulunan u^ak maddelerinin gerek dahili sebeke-
lerinde ve gerok kendi memleketleri sinirlarinin otesine hava yolundan tekrar yollanmalarini temin 
eden idareler, AV.2 bordrolari lizerinde bulunan isaretlere gore, merbut AV.4 modeline uy
gun bir hulasa tanzim ederler. Mezkur idarclerin aldiklari adi gantalar iclerinde bulunan ugakanuha-
bere maddeleri hakkinda dahi ayni suretle muamele olunur. 

3 - AV.3 ve AV.4 hiilasalari, hiiimkiin olduga kadar eabukliikla, ve en gee, istatistik islerinin 
kapaiimasindan alti haf ta sonra, kabull ve tasdik oluinmak iizere Qanta gonderen alip verme merkezlerine 
yollanilir. Bu merkezler dahi, mezkur hulasalan kabul ve tasdik ettikten sonra, kendi merkezi ida-
relerine gonderirler. Bu idareler tarafindan da, huiasalar, alacakli olan idarelere gonderilir. 

4 - Sayet alacakli idare hulasalann gonderildigi tarihten itibaren iic ay ieinde bunlarin dii-
zeltilmesine dair hie,, bir itiraz almaz ise, mezkur huiasalar hakkile kabul edirmis sayilir. Uzak 
memlekctler arasindaki munasebetlercle bu miiddet dort aya gikarilmistir. 

Madde — 20 

Havadan fasinma masraflarinin hesabi 

1 - U^ak muhabere maddelerinin AV.3 veya AVr. 4 hulasa] armda gostorilen kapali gantalarm 
darali agirliklari ve ayrktan olan mfirasele maddelerinin % 10 nisbetinde arttirilniis. darasiz agir
liklari miktarlari yaz ve kis servisl0rinin isleri .derecesine gore tayin olunan birer rakam ile 
darbolunur ve bundan hasil olan miktarlar cereyanda bulunan alti ay igin her idareye ait olan 
tasima ucretlerini frank olarak gosteren hususi hesaplara esas tutulur. 

2 - Mezkur hesaplar, alacakli idaife tarafindan tanzim olunarak borglu idareye gonderilir. 
3 - Hususi hesaplar, iki niisha olarak tanzim olunur ve miimkun oldugu kadar gabuklukla 

borclu idareye gonderilir. Sayet aljacakli idare hesabin gonderildigi tarihten itibaren iiq ay igin-
de bunun duzeltilmesine dair hie bir: itiraz almaz ise, hesab hakkile kabul edilmis sayilir. 

Madde — 21 

IJmumi hesab 

Alakali idareler arasinda, tersinel bir uyiujma olmadikga, havadan tagima masraflanna aid hesap-
larm tesviyesi icin milletler arasinda|ki kalem tarafindan, yilda iki def'a, transit masraflan hesabmin 
tesviyesi hakkinda muayyen olan kdidelere gore umumi eetvel tanzim olunur. 
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Fasil : VI 

Muhtelif hiikiimler 

Madde — 22 

Uc,ak muhabere maddelerinc i§aret konulmasi 

Ugak muhabere maddelerinin uzerlerine bunlari gonderen merkezce (Uyak ile = Par avion) i^a-
retli ve mavi renkli bir hususi etiket veya damga konulur. Bu isaretin mahree memleket dilile bir ter-
ciimesi bulunnrasi ihtiyaridir. 

Madde — 23 

Uc,ak gantalarina isaret konulmasi 

Hava yolundan tasjnaeak maddeler ayri eantalarin tanzimini icab ettirdigi takdirde, bu cantalar 
mavi kagittan veya tamamen mavi olan veyahut iizerinde geni§ bir mavi kusak bulunan torbalar-
dan yapilmaiidir. 

Madde — 24 

Geeilecek yolun yalniz bir kisminda havadan sevk 

Gonderdigi muhabere maddesinin gegilecek hava yolunun yalniz bir kisminda havadan sevkini 
arzu eden kirnse bu madde iizerine : ( den . . . e ueak ile ~ Par avion de a . . . .) 
isaretini koymalidir. Havadan sevk nihayet bulunca, (Uc,ak ile) etiketi ile hususi isaret iki biiyiik 
egri (dzgi ile resen gizilmelidir. 

Madde — 25 

Ueak muhabere maddelerinin gondcrilmesi usulii 

1 - Mukavelename, isjetme nizarnnamesinin 1.54 ncii maddesi 2 nei fikrasmin (a) isareti altindaki 
hiikmii ile 156 nei maddesi hiikumleri, kiyas yolu ile, adi e,antalara konulan ueak muhabere madde
lerinc de tatbik olunur. Maddelerin konuldugu paketlerin etiketleri iizerinde «Ugak ile = Par avion » 
isareti bulunmalidir. 

Taahhiitlii u§ak muhabere maddelerinin adi <jantalara komulmasi halinde <«UQak ile ^ Par 
avion» isareti mezkur 156 nei maddenin 2 nei fikrasinda «Expres» isareti i§in gosterilen yere konul-
malidir. 

Adi cantalara konulan deger konmus uqak muhabere maddeleri mevzubabs ise, «IJ(;ak ile ~ Par 
avion» isareti gonderis, kagitlannin «Mulahazalari -observationes» siitununda her birerlerinin kaydi 
hizasina konulur. 

2 - Bir ueak Qantasinda veya bir adi qantada aqiktan transit olarak gonderilen ve eantanm gon-
derildigi memleketc/e hava yolundan ileriye sevki icalb eden uqak muhabere maddeleri «Ueak ile 
= Par avion» etketli hususi bir bag altinda bulun durulur. 

3 - Transit memleket, her mevrid memleket igin hususi bag (Paket) yapilmasmi isteyebilir. Bu 
halde, maddelerin konuldugu her paketin iizerinde « iqm uqak ile = Par avion pour . . 

» isareti bulunur. 

Madde — 26 

Bildirone ve gonderis kagitlari ile uqak gantalari etiketlerine konulacak i§aretler 

Uqak qantalari ile birlikte gonderilen bildirme ve gonderis. kagitlannin bas. taraflarinda « Par 
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avion* etiketi bulunmalidir. Ayni «Par avion» eliketi mezkur cantalarm etiketleri veya adresleri 
uzerine de yapistirilir. 

Madde — 27 

Bir posta ucagi ugusunun arizi olarak kesilmesi 

1 - Yolda vukua gelen bir arizadan dolayi, bir ugagrn yoluna devam ve Qantalari icap eden 
istasyonlara teslim edememesi halinde, uqak memurlarc bu gantalan ariza mahalline en yakin veya 
postanm ileriye seki igin daha ziyade musaid vtziyette olan posta merkezine tevdi etmelidirler. 
Bu merkez keyfiyetin tesbitinden ve icabinda hesara ugramis olan muhabere maddelerini yeniden 
tanzim ve islahtan sonra gantalari en seri yollardan mevrid merkezlerine gonderir. 

2 - Anzanm sebepleri ve tesbit edilen' hallor bir tahkik kagidi ile anzalanan §antalarm gon-
ierildigi merkezlere bildirilir; tahkik kagidmm bir sureti de (jantalarm <jiktigi merkeze gonderilir. 

Madde — 28 

Giimruk resmine tabi muhabere maddelerinin gumruklenmesi 

tdareler, giimruk resmine tabi ucjak muhabere maddelerinin gumriiklenmelerinin miimkun oldugu 
kadar gabuk yapilmasi iqm tedbirler alirlar. 

Madde — 29 

Mukavelename ile uzlasmalar hiikiimlerinin tatbiki 

Evrensel mukavelename ile bunun isletme nizamnamesinin ve, posta paketleri uzlasmasi ile ni-
;amnamesinden baska, butiin uzlasmalar ;ve nizr mnamelerinin hiikiimleri, yukarida gegen madde-
erde agikga karar altina alinmamis olan biitiin islerde tatbik olunur. 

Madde — 30 

Kabul edilen hiikumlerin tatbiki ve devam miiddeti 

tsbu hiikiimler mukavolenamenin meriyet mevkiine konuldugu giinden itibaren tatbik ve icra 
slunacak ve alakali olanlar arasinda uyusularak yenilenmedikc.e mezkur mukavelenamenin devami 
niiddetince devam edecektir. 

20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapilmistir. 

tmzalar 



HAY A YO LUND AN MEKTUB POSTASI TA^INMASINA DAlR H t e t l M L E R l N SON 
PROTOKOLU 

Kapah gantalarm havadan tasmmasi masraflari 

Ingiliz Hindistani vc Sovyet Sosyalist Ciimhuriyetleri Birligi idareleri kendi dahili liava sebe-
kelerinin her bir yolu igm, 12 nei maddesinde gosterilen tasiraa masraflarmi almak salahiyetini 
haizdirler. 

I I 

Uqak muhabere maddelerinin agirlik derecelerini indirmek saldhiyeti 

Agirlik sistemi miisaid olan idareler, 4 ncii maddenin 2 nci fikrasinda gosterilen 20 gramdan 
asagi bir agirlik dereeesini kabul etmek salahiyetini haizdirler. Bu halde, munzam iicrot, kabul edi-
len agirlik derecosine gore tcsbit edilir. 

I l l 

Bazi Avrupa memleketleri leliine istisnai munzam iicretler 

Memleketlerin cografi vaziyetinden dolayi biitiin Avrupa icin bir tiirlii munzam iicret kabu-
liinde miiskiilata ugrayan idareler, 4 neii maddenin 2 nci fikrasi hiikiimlerine gore mesafeler nis-
betinde munzam iicretler almaga mezundurlar. 

Bu salahiyet, yukaridaki bentte zikredilcn memleketler ile olan alip vermeler igin, diger Avrupa 
memleketlerine de verilmistir. 

20 mart 1934 tarihinde Kahiredc ya.pilmistii". 



T t l R K l Y E C t t M H U R t Y E T l 

P O S T A I D A R E S I 

H A V A H A T L A R I N I , U G R A N I L A N 

U C R E T L E R l N I 

M E M L E K E T L E E I 

G O S T E R l R L l S T E 

Sira 
No. 

Arala-
rmda 
hava 

yolu bu-
lunan 

memle-
ketler 

2 

bo 
a> 

O 

3 a 

Hattm haki-| SeEer 
ki uzunlugu' niud-

Kumpan-
yanin 
ismi 

3 b 

ve servisle-
rin tasnifi 

(S. 0 veya 
S. E) 
(Km) 

deti 

5 6 

Servis 
zaman-

lan 

Hava yolu igin kilo
gram ba§ina ta§ima 

masrafi 

Mevrid 
memleke-
te kadar 

8 

Mevrid 
memleket 
dahilinde 

Havadan ta-
§ima mas-
raflarmm 
verilecegi 
memleket 

10 

F r . F r . S. 

Kendi 
leketi 
sile a 

munzam 
va uc 

11 

Memlekot dahiline gonderilen ugak 

1. D A H I L I S E R V I S 

nrahabere maddeler inin havadan tasima iiereti icjn 

1 

2 

3 

4 

tlah. 

2. H A R I C I S E R V I S 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

tlah. 

( Ebad i : 210X297 mm. ) 



A V2 
(M. 17, §2) 

POSTANIN 
MttRSlLt OLAN IDARE : 

POSTANIN 
MEVRlDI OLAN IDARE 

Miirsil merkezin miihrii Mevrid merkezin miiJirii 

UQAK MUHABERE MADDELERt AGJRLIK-

LARINA AID BORDRO 

gonderilen 
A< l i 

Sevki : 19 . 

alip verme mcrkezinden 

. . all]) verme merkezine 

c,antasmda bulunan 

. . Saat . . . Dakika . . . . 

Sira 
numarasi 

1 

Ue t̂k muhabere maddeleriiiin mevrid 
memleketlerinin isimleri 

2 

Safl agir-
bk 

Gram 

3 

Mtilahazat 

4 
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POSTANIN 
MtfRStLl OLAN IDARE 

A V3 
(U.19,§1) 

POSTAYI 
TEKRAR GONDEREN IDARE 

K A P A L I U Q A K Q A N T A L A R I N I N H A V A Y O L U N -

B A N T A g l N M A S I 

19 . . . istatistik devresi esnasmda 1) . '. alip verme 

merkezinden tekrar yollanan u§ak gantalannin gayrisafi agirliklari cetveli 

Sira 
No. 

1 

Mahreg 
merkez-
den sevk 

tarihi 

2 

C a n t a n i n 

Mahreg 
merkezi 

3 

No. 
4 

Mevrid 
merkezi 

Canta 

hava yolundan 

hava yoluna tek
rar gonderilmi§-

tir. 

Kullamlan ha
va hattimn 
No. su 

Cantanm 
gayrisafi 
agirhgi 

Gram 

8 

Mulahazat 

Yekun 

19 . 

Transit merkezi sefi 

19 . 
Goriilnms ve kabul edilmistir. 

Mahree, merkezi sefi : 

1) Gergekten tasinmis olan agirliklar esasi iizerine ihesab yapildigi takdirde, cetvel aylik olarak 
tanzim edilir. 

( Ebadi : 210X297 mm.) 
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A V 4 
( M. 19, § 2 ) 

P O S T A N I N 

M O R S i L t OLAN Tl )ARE: 

P O S T A N I N 

M E V R t D t OLAN IDA RE 

IF (J A K M U H A B E R E M A D D E L E R t N l N II A V A D A N T A 

§ I N M A S I 

19 . . . .[statistik devre<u esnasmda 1) 

a lip verme merkezinden alip vernie merkezine giinderilen 

c.antalarmin iyinde bu lunan muhabere rnaddelerinin sai'i agir l igina mahsus cetvel 

ugak 

adi 

Sira 
No. 

Canta 
No. 

MahreQ 
merke-
zinden 

sevk 
tarihi 

lOantayi alan mem 
lekete aid ugak 

Kulla- nuhabere madde 
nilan 
hava 
hatti 
No. 

lerinin agirlik-
lari 2) 

Gram 

Ba^ka memleketlere aid ugak mu
habere rnaddelerinin safi agirhklan 

Muitavassrf", hava 
giizergahlan 

Gram 

r> 

Mevrid memle-
kette hava gii-
zergahi mesa-

fesi 2) 

Gram 

7 

Mevrid 
mem
leket 

Miila-
hazat 

Yekfm 

1) (>ere.ekten tasinmis olan ag i r l ik la r esasi iizerine hesab yapildigi takdirde, cetvel aylik olara-k 

tanzim edilir. 

2) 5 ve 7 s i i tunlari ancak mevrid memleket ugak muhabere maddeler in i kendi dahil i hava yo-

lundan t e k r a r gondermeyi taahhi id et t igi t akd i rde do lduru lacakt i r . Qantayi a lan ugak 

is tasyonu mahal l ine aid ugak muhabere rnaddelerinin agir l igi hesaba i tha l edilmez. 

19 . . . 19 . . . 

Goriilmus ve kabu l edilmistir . 

Trans i t merkezi sefi : Mahrec. merkezi sefi : 

( E b a d i : 210X297 m m . ) 
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EVBENSEL POSTA BlRLtGt 

Deger konfnus mektuplar vc kutulara dair uzlasma 

tgindeki maddeler 

Madde 
1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 

18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 

Fasil : I 

Umumi hukiimler 

Uzlasmanin mevzuu. 
Konacak degerin en yiikjsek miktari. 

tlcretler. 
Umumi sartlar. 
Makbuz senedi. 
Post restant iicreti. 

Gumrukleme resmi. 
Giimruk resimleri ve postaya aid olma-
yan diger resimler. ! 
Miirselunileyhten resim ve iicret alm-
miyacak maddeler. 

Hususi vasita ile teslim. 
Degerin hileli konmasi. 
Yasaklar. 
Posta ucretinin alinmamasi. 
Geri alma. Adres degistirme. 

Alma haberi. 
Tekrar yollama. Sahipl^rine verilemi-
yen maddeler. 
Haber istemeler. 

Fasil : II 

Mesuliyet 

Mesuliyetin sumulti. 
Mesuliyet usuliinden ayijrmalar. 
Mesuliyetin kalkmasi. 
Tazminatin odenmesi. Odeme miiddeti. 
Tazminatin mursil idareye odenmesi. 
Mesuliyetin tayini. 
Mesuliyetin tahdidi. 

Madde 
24. 
25. 

26. 

27. 

,28. 

Pasil : III 

Odeme sarth maddeler 

Ucretler ve sartlar. 
Odeme sartmm kaldirilmasi yahut o-
denecek paranin azaltilmasi. 
Miirasele maddesinin kaybolmasi, Qalm-
masi veya hasara ugramasi halinde 
mesuliyet. 
Odenecek paranin tahsil olunmamasi, 
noksan veya hileli tahsil edilmesi ha
linde tazminat. 
Tahsil cdilen paralann teminati. Ode
me mecburiyeti. Miiddetler ve miira-
caat hakki. ."Ucretlerin taksimi. 

Fasil : IV 

Vcretlerin nereye ait oldugu. Transit masraflart 

29. tlcretlerin nereye ait oldugu. 
30. Transit masraflarc. 

Fasil : V 

Muhtelif hukiimler 

31. Mukavelename kaidelerinin tatbiki. 
32. Servise istirak eden merkezler. 
33. Toplanmalar arasindaki muddet iginde 

yapilan tekliflerin kabul ve tasdiki. 

Son hukiimler 

34. Uzlasmanin tatbiki ve devam miiddeti. 
Uzlasmanin son protokolu. 

Tek madde - Konacak degerin en yiiksek 
miktari. 



EVRENSEL POSTA BlRLtGI 

Tiirkiye Cumhuriyeti, Arnavutluk, Almanya, Suudi Arabistan Kiralligi, Arjantin Ciimhuri-
yeti, Avusturya, Belgika, Belgikanin Kongo mustemlekesi, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, 
Sili, Qin, Kolombiya Cumhuriyeti, Kiiba Cumhuriyeti, Danimarka, Danzig serbest sehri, Domini-
ken Ciimhuriyeti, Misir, Ispanya, Ispanya miistemlekelerinin hepsi, Estonya, Habesistan, Fen-
landiya, Fransa, Cezayir, Qin Hiiidistanindaki Fransiz miis/temlekeleri ve himayeli memleketleri, 
diger Fransiz miistemlekelerinin hepsi, Buyuk Britanya ve §imal Irlandasi Birlesmis Kiralligi, Yu-
na nisi an, Hayti Ciimhuriyeti, Honduras Cumhuriyeti, Macaristan, Ingiliz Hindistani, Irak, ser-
best Irlanda Htikumeti, Izlanda, Italya, Italya miistemlekelerinin hepsi, Japonya, §ozen, Ja-
ponyaya tabi diger yerlerin hepsi, Letonya, Suriye ve Liibnan (Fransiz himayesinde), Liberya Ciim
huriyeti, Litvanya, Liiksenburg, (Ispanya mintakasi haricj Fas, Fasin Ispanya mintakasi, Nikara-
guva, Niorvec;, Yeni Zelanda, Panama Cumhuriyeti, Paraguay, Felemenk, Kiiraso ve Surinam, 
Felemenk Hindistani, tran, Lehistan, Portekiz, (farbi Afrikadaki Portekiz miistemlekeleri, §arki 
Afrika, Asya ve Okyanosyadaki Portekiz miistemlekeleri, Romanyo, Sen Maren Ciimhuriyeti, Siam, 
jtsvec,, lsvigre, Qekoslovakya, Tunus, Sovyet Sosyalist Ciimhuriyetleri Birligi, Vatikan Hiiku
meti, Birlesmis Venezuela Hukumetleri, Yemen ve Yugoslavya Kiralligi arasinda yapilan: 

Deger konmus mektuplar ve kutulara dair uzlasma 

Yukarida sayilan memleketler Hiikumetlerinin asagiya imza eden murahhaslari, 20 mart 1934 te 
Kahirede aktedilen evreiisel posta mukavelenamesinin ugiincii maddesine gore, beraberce ve tasdik 
sartina bagli olarak, asagidaki uzlasmayi kararlastirmislardrr: 

Fasd : I 

Umwni hukiimler 

Madde —1 

Uzlasmanin mevzuu 

TJzlasan memleketler arasinda, deger konmus mektuplar ve kutular adi ile, degerli kagitlar 
ve degerli vesikalan havi mektuplar ile mucevherler ve degerli maddeleri muhtevi kutular, iglerin-
deki seyler, konan deger nisbetinde temin edilmek suretile, alinip verilebilir. 

Bu hususa muvafakatlerini bildiren memleketler arasmdaki miinasebetlerde deger konmus 
mektuplarm icjne gumriik resmine tabi maddeler dahi konulabilir. 

Deger konmus kutularin almip verilmesine istirak keyfiyeti bu servisi temin edeceklerini 
bildiren uzlasmis memleketlere munhasirdir. 

Madde — 2 

Konacak degerin en yiiksek miktan 

Her idare, kendisi igin - miktan 10 000 franktan asagi olmamak iizere - konacak degeri tahdit 
etmek salahiyetini haizdir. 

Baska baska miktarlarda deger kabul etmis olan memleketler arasmdaki miinasebetlerde en 
asagi deger miktan meri olur. 
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Madde — 3 

tlcretler 

Deger konmus mektuplar ve kutularm iicretleri pesin olarak odenmelidir. 
Bu iicretler : 
a) Mektepler igin, ayni agirlikta ve ayni yere gonderilecek olan taahhutlii bir mektuba tatbik 

olunan iicret ve maktu resimden; 
b) Kutular i^in, en asagisi bir frank olmak iizere her elli gram igin 20 santimden ibaret bir 

iicret ve bundan baska maktu taahhiit resminden; 
c) Mektuplar ve kutular igin, mevrid memleket neresi olursa olsun, hatta miicbir sebeplerden 

Qikan zararlari iizerlerine alan memleketlerde dahi, konan degerin (300) uq yiiz frank veya kesri 
igin (50) santimi gecmemek iizere bir teminiye resminden miirekkeptir. 

Madde — 4 

Umumi sartlar 

1 - Deger konmus kutularm iginde sahsi ve iginde bulunulan zamana ait muhabere mahiyetinde 
hie, bir vesika bulunmamalidir. 

Bununla beraber, kutunun igine muhteviyatmin neden ibaret bulundugunu gostermege mahsus 
agik bir fatura ve miirsilin adresi ile birlikte kutu iizerine yazilmis. olan adresin sade bir suretini 
havi bir kagit konulmasi caizdir. 

2 - Deger konmus kutularm agirligi bir kilogrami, uzunlugu 30, genisligi 20 ve derinligi 10 san-
timetreyi gegemez. 

3 - Lazimgelen sartlara uymayan ve yanlislik ile kabul ve sevkedilmis olan deger konmus mad-
deler cjktiklari idareye geri gonderilmelidir. Bununla beraber, mevrid idare icabi halinde mu-
kavelenameriin 34 ncii maddesinin 9 ncu fikrasmda gosterilen iicret kaidelerini tatbik ederek bu 
kabil miiraselati gonderilen kimseye vermege mezundur. Deger konmus bir kutunun iginde sahsi 
ve iginde bulunulan zamana aid muhabere mahiyetinde bir vesika bulunmasmdan dolayi bu kutu 
hie, bir halde miirsiline geri gonderilemez. 

Madde — 5 

Makbuz senedi 

Deger konmus bir maddeyi gonderen kimseye o madde postaya verilirken iicretsiz bir makbuz 
verilir. 

Madde — 6 

j Post restant iicreti 

Mevrid memleket idareleri post restant adresli deger konmu§ muraselati, ayni nevi dahili mad-
delerden kendi nizamlarma gore alman hususi bir iicrete tabi tutabilirler. 

Madde — 7 

Giimrukleme resmi 

Mevrid memlekette giimriik kontroluna tabi bulunan maddeler bundan dolayi, postaya aid 
olarak, madde basma en gok 50 santimlik bir giimrukleme resmine tabi tutabilir. 
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Madde — 8 

Giimriik resimleri ve postaya aid olmiyan diger resimler 

1 — Deger konmus kutular, memleketten ejkarilirken, garanti resimlerinin geri verilmesi hu
susunda mahreg memlekotin ve memlekete sokulurken garanti ve giimriik kontrolu isinde mevrid 
memleketin nizamlarina tabidir. 

2 — Memlekete girdiginde odenmesi lazim olan miri resimler ve muayene masraflan kutu ken-
dilerine teslim edilirken murselunileyhlerden almir. Eger miirseliinileyhin oturdugu yeri de-
gistirmesinden veya maddeyi kabul etmemesinden veyahud baska her hangi bir sebepten dolayi, 
bir deger konmus kutu, alip vermiye istirak eden diger bir memlekete tekrar yollanir veya mahrec. 
memlekete geri gonderilir ise, mezkur masraflarin tekrar memleketten cjkarilma halinde iJdenemi-
yecek olanlari miirseliinileyhten veya miirsilden almir. 

Madde — 9 

Miirseliinileyhten resim ve iicret almmayaeak maddeler 

Bu hususta birbirlerile uyusmus olan memleketler aralarmdaki munasebetlerde deger konmus 
mektuplar ve kutu]an gonderen kimseler mukavelenamenin 43 ncii maddesinde gosterilen sartlar 
dahilinde bunlann sahiplerine tesliminde, postaya aid olsun olmasin, tabi bulunacaklari resitmlerin 
hepsini iizerierine alabilirler. 

Madde — 10 

Hususi vasita ile teslim 

Gonderilen bir maddenin mlirsili, mukavelenamenin 45 nei maddesinde gosterilen sartlar daire-
sinde o maddenin mevridine viisulunu miiteakip hususi bir vasita ile derhal murseliimleyhin otur
dugu yere teslimini isteyebilir. 

Bununla beraber, mevrid idarenin, nizamati icap ettirdigi takdirde, o madde yerine onun gel-
digini bildiren bir haber kagidini hususi vasita ile gondertmek salahiyeti mahfuzdur. 

Madde — 11 

Degerin hileli konmasi 

Konan degr, gonderilen maddenin hakiki degeri miktarmi gecemez; fakat degerden ancak bir 
kisminm konmasi da caiz olabilir. Tanzim ve ihzarlari hususunda vaki masraflar dolayisile bir 
degeri haiz bulunan kagitlarm konmus degeri miktari bunlann kaybolmasi halinde yerlerine ko-
naeaklarin muhtemel masraflan miktarmi gecemez. 

Gonderilen bir maddeyi hakiki deger'mden fazla olarak hileli deger konmasi halinde, bunun ie/in 
mahrec, memleketin kanun ve nizamlarmin icab ettirebileeegi adli takibat yapilabilir. 

Madde — 12 

Yasaklar 

1 - Asagidaki tablonun 1 nei siitununda gosterilen >maddelerin 2 nei siitunda isaret edilen miirase-
lat igine konulmasi yasaktir. Bu maddeler yanlislikla kabul ve sevkedilmis iseler, 3 ncii siitunda 
gosterilen muameleye tabi tutulmalidirlar : 
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b) 

Maddeler 
1 

a) Tabiatlera veya amhalajlari dolayisijLe memur-
lar igin tehlike gosterebilecek, mubjabere mad-
delerini kMetebileeek veya foozabileeejk maddeler; 
Birinei madde hiikiimlerindeki ihtirazi kayit-
ler altinda olarak, degerli kagitlar mustesna 
olmak iizere, giimruk resmine tabi maddeler; 
Afyon, morfin, kokain V. S. uyusturucu mad
deler (Bununla beraiber tibbi veya fenni (bir 
maksatla deger konmus kutu sekli^de yapilan 
gonderisler, onlari bu sart altinda kabul edon 
memleketler igin yasak degildir); 

d) Geldigi memlekette iqeri girmesi 
ele gecmesi yasak olan (maddeler; 

veya elden 

e) Patliyabilen, tutusabilen veya tehlikeli mad
deler ; 

f) Edebe ve ahlaka yakismayan maddeler; 

Degeri kon
mus miira-
selatin nevi 

.2 

Mektuplar 
ve 

kutular 

Mektuplar 

Mektuplar 
ve 

kutular 

Mektuplar 
ve 

kutular 

Mektuplar 
ve 

kutular 
Mektuplar 

ve 
kutular 

g) Canli hayvanlar; 

Kutular 

Mektuplar 
ve 

kutular 
h) Meskukat, platin, islenmis veya islenmemis al-

tin veya giimus, miicevherler ve diger kiymetli Mektuplar 
maddeler; 

i) Banknot, kagit para ve hamiline aid her han-
gi kiymetli kagitlar. 

Yanlislikla kabul edilen miirase-
lat hakkinda olunacak muamele 

3 

Bunlarcn viieudunu goren idarele-
rin dahili nizamlanna gore mua
mele yapilir. Bununla beraber 
(c) isareti altindaki maddeler hie, 
bir halde ne mevridine sevk, ne 
murseliinileyhine teslim olunur, 
ne de mahrecine geri gonderilir. 

Viieudunu goren idare tarafindan 
mahallinde imha olunur. 

Mahrec, memlekete iade edilir; 
bununla beraiber, viicudu yalniz 
mevrid idare tarafindan goriil-
miisse, mezkur idare bunlari kendi 
dahili nizamlannda gosterilen 
sartlar altinda miirselunileyhleri-
ne teslime mezundur. 

2 — Yanlislikla kabul ve sevkedilen deger konmus mekub ve kutulardan, ne giktigi yere geri 
gonderilecek ve ne de murseliinileyhe teslim edileeek olanlarm tabi tutuldugu muameleden mahrec, 
idare aqik bir surette haberdar edilmelidir. 

Madde — 13 

PQsta ucretinin alinmamasi 

1 - Gerek posta idareleri ve gerek bu idarelerle Arsiulusal kalem aralarmda posta islerine 
miiteallik olarak alinip verilen deger konmus mektuplardan hie. bir guna posta iicreti alinmaz. 

2 - Mukavelenamenin 49 neu niaddesinin 2 nei fikrasi hukumlerine tevfikan harb 
esirleri tarafindan gonderilen veya alman odeme sartli olmayarak deger konmus mektuplar ve 
kutulardan dahi ayni veghile posta iicreti alinmaz. 

131 



Madde — 14 

Geri alma. Adres degistirme 

Deger konmus bir maddeyi gonderen kimse, mukavelenamenin 51 nci maddesinde gosteri-
len sartlar dairesinde, bu maddeyi postaneden geri alabilir veya bunun tekrar gerek ilk mevrid 
memleket dahiline ve gerek uzlasmaya istirak eden her hangi bir memlekete yoUanmasi igin 
adresini degistirtebilir. 

Telgrafla bir adres degistirme istenildiginde, telgrafname iicretine bir adi taahhutlu mektub 
iicreti zammolunur. 

Madde — 15 

Alma haberi 

Mursil, mukavelenamenin 55 nei maddesinde gosterilen sartlar dairesinde bir alma haberi 
isteyebilir . 

Madde — 16 

Tekrar yollama. Sahiplerine verilemeyen maddeler 

Mukavelenamenin 52 nci maddesi hiikiimleri, tekrar yollanan veya sahiplerine verileme
yen deger konmus maddelere dahi tatbik olunur. 

Madde — 17 

Haber istemeler 

Deger konmus mektuplar ve kutulara ait haber istemeler hakkinda, idareler, mukavelenamenin 
53 ncii maddesi hukumlerini tatbik ederler. 

Fasil : II 

Mesuliyet 

Madde — 18 

Mesuliyetin siimulu. 

1 - Agagidaki 19 ncu maddede gosterilen hallerin gayrisinde, idareler deger konmus, maddelerin 
kaybolmasindan, Qalmmasindan veya hasarindan mesuldiirler. 

Idarelerin bu husustaki mesuliyeti gerek aQiktan, gerek kapali gantalarla nakledilen maddelere 
gamildir. 

Konan deger miktarmi hie, bir veghile gegmemek iizere, kaybolan, galinan veya hasara ugrayan 
maddenin hakiki degerine muadil tazminat almaga miirsilin hakki vardir. 

2 - Idareler, ieindeki §eylerin yanks, bildirilmi§ olmasmdan giimrukge musadere olunan miirase-
lat iqin \\\q bir mesuliyet kabul etmezler. 

3 - Dogrudan dogruya olmayarak husule gelen zararlar veya tahakkuk etmemis olan karlar naza-
n dikkate almmaz. . 

4 - Tazminat, miiraselatin postaya verilmi§ oldugu mahal ve tarihte ayni nevi ve einsteki kiymetli 
esyanin altin franga §evrilmi§ gergek fiati iizerinden hesab edilir. Gergek fiat olmadigi takdirde taz
minat esyamn ayni esaslar iizerine tahmin olunan adi degerine gore hesab edilir. 

5 - Bundan baska, gonderilen maddenin kaybolmasi veya igindekinin tamamen yok olmasi halin-
de, gonderen kimsenin gonderme masraflarmi geri almaga hakla vardir. 
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6 - Teminiye resmi her halde posta; idarelerine aid kalir. 

Madde — 19 

Mesuliyet usuliinden ayirmalar 

Idareler, asagidaki hallerde her turlii mesuliyetten kurtulurlar: 
a) Miicbir sebepler halinde; bunuiila beraber, miicbir sebeplerden dogan zarar ve ziyamn tazmi-

nini kabul eden gonderici idare hakknjda mesuliyet kalir (UQiincii maddenin C harfi). Kaybolma, 
galmma veya hasardan mesul olan idare, kendi dahili kanun ve nizamlarina gore bu kaybolma, galin-
ma veya hasann miicbir sebeplerden idolayi olup olmadigmi kararlastinr; 

b) Miicbir bir sebeple servise aid vesikalann yok olmasindan dolayi idarelerce miiraselatin izini 
bulmak miimkun olmadigi ve mesuliyet te baska bir suretle sabit olmus. bulunmadigi takdirde; 

c) Hasar, miirsilin yanlislik yapm$,sindan veya ihmalinden veyahud maddenin tabiat ve mahi-
yetinden ileri gelmis ise; 

d) tcjerinde 12 nci maddede gosterilen yasak §eyler bulunan maddeler mevzubahs oldugu tak
dirde ; 

e) tglerindeki seylerin hakiki degerlerinden yiiksek hileli bir deger konmus olan maddeler mev
zubahs oldugu takdirde; 

f) Mukavelenamenin 53 ncii maddesinde gosterilen miiddet icjnde gonderen kimse tara-
findan hie, bir arastirma vuku bulmadigi takdirde; 

g) Denizden tasrmalar hususunda uzlasmaya istirak eden memleketler idareleri kendilerinin kul-
landiklari gemilerde degerli maddelerin mesuliyetini kabul edecek vaziyette bulunmadiklarmi bil-
dirdikleri takdirde; bununla beraber, bu idareler kapali gantalarda bulunan deger konmus mad-
delerin transitinden dolayi taahhiitlil maddeler hakkindaki mesuliyeti iizerlerine alirlar. 

Madde — 20 

Mesuliyetin kalkmasi 

Idareler, ayni nevi miiraselat igin dahili nizamlannda mevcud sartlar dairesinde teslim muamele-
sini yapmis olduklan deger konmus maddelerin mesuliyetinden kurtulurlar. Bununla beraber : 

a) tgindeki seyler Qalmmis veya hasara ugratilmis bir maddeyi teslim alirken miirseliinileyh, 
veya iade halinde mursil, ihtirazi kftyitler dermeyan etmis ve buna memleketin .dahili nizamlari 
musaid bulunmus ise; 

b) Miirseliinileyh, veya iade halinde mursil, maddeyi muntazam surette teslim almasma rag
men, burada bir zarar ve ziyan vukuunu miisahede ettigini maddeyi kendisine teslim eden idareye 
derhal beyan ve sirkat veya hasann tesellumden evvel vuku ibuldugunu bu idareye kanaat vere-
eek surette isbat eder ise mesuliyet baki kalir. 

Madde — 21 

Tazminatin odenmeSi. Odeme muddeti. Mursil idareye odeme. 

Tazminatm ve geri verilecek iicitet ve resimlerin odenmesine, odeme miiddetine ve mursil idareye 
odemege miiteallik hususlarda mukavelenamenin 59 ve 62 nci maddeleri hiikumleri de
ger konmus maddeler servisine de taitbik olunur, 

Madde — 22 

Mesuliyetin tayini 

1 - Aksi sabit oluncaya kadar, r4esuliyet, maddeyi itiraz etmeksizin almis ve nizami tahkik va-
sitalarmi elde bulundurmus oldugu bjalde ne imirselunileyhine teslimini ne de, icabinda, kendinden son-
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raki idareye omntazaman gonderildigini mpai, e&emeyen idareye terettiib eder. 
Bir mutavassit veya mevrid idare aksi sabit oluneaya kadar a§agidaki iki halde mesuliyetten 

kurtulur: 
a) Nizamnamenin 109 ncu maddesinin 2 ve 4 ncii fikralan ahkamma riayet etmis, ise; 
b) Ancak mukavele nizamnamesinin 177 nei maddesinde bildirilen saklama miiddetinin bitme-

sinden dolayi aramlan maddeye aid servis vesikalarmm yak edilmesinden sonra istilamnameyi al-
digini ispat edebildigi takdirde, bu ihtirazi kayid istilamname sahibinin hukukuna halel getiraiez. 

Aksi sabit oluneaya kadar, diger bir idareye deger konmu§ bir miirasele maddesi gonderen 
idare, §ayet maddeyi alan alip verme merkezi bunu tetkik ve muayeneden sonra, Qikarilabileeek 
ilk posta ile kendisine gerek deger konmus. maddeleri havi biitun paketin ve gerek bunun igindeki 
miirasele maddesinin zuhur etmedigini veya §ekli bozuk olarak geldigini ispat eden bir zabitname 
gondermemi§ ise, bu hususta her tiirlu mesuliyetlerden kurtulur. 

2 - Eger kaybolma, galinma veya hasar, posta goturulurken hadis olur ve hangi memleketin top-
raginda veya posta servisinde vuku buldugunun ispati miimkiin olmaz ise, alakali idareler, zarari 
paylari miisavi olarak Qekerler. Bununla beraber, galinma veya, hasar, mevrid memlekette veya gon-
derene iade halinde, mahreg memlekette goriilmus ve tesbit edilmi§ ise, bu memleket idaresi maddenin 
ne sargisinda, ne de kapatilmasinda goriiniir hig bir bozuklnk bulunmadigini ve agrrliginin 
postaya verildiginde isaret olunan agrrliktan farkk olmadigini isbat etmelidir. 

Mevrid idare veyahud icabmda mahreg idare tarafindan bu yolda ispat vaki olmus ise sair ala
kali idareler den hie, biri kendinden sonraki idare tarafindan bir guna itiraz dermeyan edilmek-
sizin maddei miiraseleyi o idareye teslim etmis olmasi keyfiyetini serdetmek suretile mesuli-
yete istirakten kurtulamaz. 

3 - Eeger kaybolma, galinma veya hasar, isbu uzlasmaya istirak etmiyen bir mutavassit ida-
renin topraginda veya posta servisinde vukua gelmis ise, diger idareler, mezkur mutavassit ida-
renin mukavelenamenin 26 nei maddesinde musarrah hukiimlere miisteniden, odemesini kabul 
etmedigi zarar miktarmi paylari musavi olarak oderler. Bu halde, miirsil, maddenin muhtevasi-
nin tamam, dokunulmamis ve ihtimamla baglanmis oldugunu mevsuk bir surette ispat etmelidir. 

Odeneeek tazminat miktarimn alakali idareler arasmda taksimine dair evvelki bentte bildi
rilen muamele; kaybolma, galinma veya hasar. uzlasmaya istirak edip te mesuliyet kabul etmiyen 
(Madde 19 (g) harfi) bir idare servisinde vuku tulmus ise, denizden tasima halinde dahi tatbik 
olunur. 

4 - Aranilmamasi kabil olmayan giimriik resimleri ve sairenin odenmesi, kaybolma dan mesul 
olan idarelere terettiip eder. 

5 - Tazminati odeyen idare, gerek murseliinileyh, gerek miirsil veya iiguncu. kimseler aley-
hinde icabmda her tiirlii miiraeaat igin, mezkur tazminatin miktan dereeesinde bunu almis olan 
kimsenin haklarma sahip olur. 

6 - Kaybolmus sayilan bir maddenin sonradan bulunmasi halinde, kendisine tazminat ve-
rilmis olan kimseye aldigi tazminat miktarmi geri vermesine karsi bulunan maddeyi elde edebi-
lecegi bildirilmelidir. 

Madde — 28 

Mesuliyetin tahdidi 

1 - Her idareye, hie. bir halde, diger idarelere karsi kendisinin kabul ettigi en biiyuk degerden 
fazla mesuliyet teveceiih etmez. 

2 - Deger konmus. bir madde, miicbir sebepler bulundugu zamanlarda kayboldugu, galmdigi 
veya hasara ugradigi takdirde, topragi iizerinde veya servisinde kaybolma, galinma veya hasar 
vukua gelen idare, ancak her iki memleket miicbir seheplerden dogan zararlarin tazminini iizerlerine 
almi§ ise, gonderen idareye kar§i mesul olur. 
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Fasil : HI 
1 Odeme §artlv mad&eler 

Madde — 2 4 

"Oeretler ve §artlar 

Deger konmn§ mektuplar ve kutulir, mukavelenamenin 63 ncii maddesinde gosterilen surtlar 
dairesinde odeme §artli olabilir. Bu majddeler deger konmus irsalatin hangi nevine dahil iseler, o nevi 
miiraselata aid muamelelere ve iicretlefe tabidirler. 

Madde — 25 

Odeme sartimn kaldirilmasi yahut odenecek paranin azaltilmasi 

Odeme §artli deger konmu§ muraiselattan birinin miirsili, odenecek para miktannin tamammin 
veya bir kisminin kaldinlmasini istey0bilir. 

Bu gibi istekler, mukavelenamenin \ 64 ncii maddesi hukumlerine tabidirler. 

Madde — 2 6 

Miirasele maddesinin kaybolmasi, galmmasi veya hasari halinde mesuliyet 

Odeme §artli deger konmu§ bir maddenin kaybolmasi, calmmasi veya hasari, yukariki I I nci fa-
silda gosterilen §artlar dairesinde, posffca servisinin mesuliyetini ieab ettirir. 

Madde — 27 

Odenecek paranin tahsil oluminamasi, noksan veya hileli tahsil edilmesi halinde tazminat 

1 - Gonderilen §ey, odenecek para tahsil edilmeden gonderilene teslim edilmi§ oldugu takdirde, 
bunn gonderen kirnsenin mukavelenanienin 53 ncii maddesinde gosterilen miiddet i^inde arastirmis 
olmasi sartile, tazminat almaga hakki vardir; megerki tahsil edilmemek keyfiyeti o kimsenin 
yapmis oldugu bir yanlislik veya kayitsizlikten ileri gelmis ve yahut gonderilen seyin i^inde 11 nci 
ve 12 nci maddelerde gosterilen yas&k seyler bulunmus olsun. 

Gonderilenden tahsil olunan para; miktari odenmesi sart olarak gosterilen miktardan asagi 
oldugu veya tahsil keyfiyeti hileli oljarak yapildigi halde dahi gonderen kimse yine o suretle taz
minat alabilir. 

Tazminat miktari, hie, bir halde odenmesi sart olan para miktarmi gegemez. 
2 - Tazminati odeyen idare gerek gonderilen, gerek gonderen veya uc^uncu kimseler aleyhinde, 

ieabmda, her tirrlu miiracaat ic,in, : mezkxir tazminatin miktari derecesinde, bunu almis olan 
kimsenin haklarma sahib olur. 

Madde — 28 

Tahsil edilen paralarin temiijiati. Odeme mecburiyeti. Miiddetler ve miiracaat hakki. 
tlcretlerin taksimi 

Mukavelenamenin 66, 68, 69, 70, 71, 72 ve 73 ncii maddeleri hiikiimleri odeme sartli deger kon
mus maddeler servisinde de tatbVk ollunur. 
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Pasil : IV 

Ucretlerin nereye ait oldugu. Transit masraflan 

Madde — 29 

Ucretlerin nereye ait oldugu 

Mukavelenamenin 73 ncii maddesinde gosterilen haller rniistesna olmak iizere her idarenin al-
digi posta iieretlerinin hepsi kendisine kalir. 

Madde — 30 

Transit masraflan 

Deger konmus miiraselat, mukavelenamede gosterilen transit masraflarma tabidir. 

Fasil : V 

Muhtelif hukiimler 

Madde — 31 

Mukavelename kaidelerinin tatbiki 

Bu uzlasma ile bunun nizamnamesinde agikga beyan edilmeyen her bir hususta, mukavelename 
ile isletme nizamnamesinin hukiimleri, deger konmus muraselata da tatbik olunur. 

Madde — 32 

Servise istirak eden merkczler 

Tdareler, miimkiin oldukc,a memleketlerindeki biitiin postanelerde deger konmus mektui)lar ve 
kutular servisini temin icjn lazimgelen tedbirleri alirlar. 

Madde — 33 

Toplanmalar arasmdaki mliddet iginde yapilan tekliflerin kabul ve tasdiki 

Toplanmalar arasmdaki miiddet iginde yapilan teklifler tatbik edilebilmek igin (Mukavele
namenin 19 ve 20 nci maddelerine miiracaat) : 

a) Yeni hiikiimler ilavesi veya bu uzlasmanin 1 ila 7 nei, 10 neu, 13 ncii, 14 ncii, 15 nci, 17 
ila 31 nci, 33 ncii ve 34 ncii maddeleri hukiimleri ile son protokol ve nizamnamenin 116 nci mad-
desi hukiimlerinin degistirilmesi istenildigi takdirde reylerde birligi; 

b) Gerek bu uzlasmanin yukanda gosterilen maddelerinden baska maddeleri ve gerek nizam
namenin 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111 ve 115 nci maddeleri hukiimlerinin degistirilmesi halinde 
reylerin iicte ikisini; 

c) Mesele, nizamnamenin diger maddelerinin degistirilmesinden veya mukavelenamenin 11 nci 
maddesinde gosterilen hakeme arzedilecek ihtilaf rniistesna olmak iizere, bu uzlasmanin veya son 
protokolii ile nizamnamesinin hiikiimlerinin tefsirinden ibaret ise reylerin mutlak c,oklugunu ka-
zanmalidir. 
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Son hiikumler > 

Madde — 34 

Uzlasmanin tatbiki ve devani miiddeti 

Bu uzlasma, .1 ikinci kanun 1935 tarihinden itibaren tatbik ve icra mevkiine konacak ve belli ol-
mayan bir zaraan icin meri olacaktir. Yukarida sayilan uienileketler Hiikuinetleriiiiii murahhas-
lari, icinde yazilanlari tasdik ederek, bu uzlasmayi, Misir Hiikumetinin evrak hazinesine ko-
nulmak ve hirer sureti burm yapan memleketlerden her birine teslim olunmak iizere bir niisha 
olarak imza etmislerdir. 

20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapdmistir. 

Imzalar: 

UZLASMANIN SON PROTOKOLt) 

Asagida imzalari bulunan murahhaslar bu giinku tarihle yamlmis olan deger konmus niektub 
ve kutulara aid uzlasmayi imzalayacaklari sirada asagidaki hususlari kararlastirmislardir: 

Tek madde 

Konacak degerin en yiiksek miktan 

Uzlasmanin 2 nci maddesi tersine olarak her idare, kendisi iein konacak degerin en yiiksek 
miktai'ini bes bin franga veya kendi dahlli islerinde kabuJ olunan miktara - Bu miktar bos bin i'rank-
tan asagi oldugu takdirde - indirmck salahiyetini haizdir. 

Asagida imzalari bulunan murahhaslar, icinde yazdi oiain tasdik ederek, bu protokolii, hii-
kiimleri bunun aid oldugu uzlasma metnine dercolunmus gibi onun ayni kuvvet ve krymetini ha-
iz olmak iizere, bir niisha olarak tanzim ve imza etmislerdir. Bu niisha Misir Hiikumetinin evrak 
hazinesine konulacak ve hirer sureti de uzlasmayi yapa.n memleketlerden lier birine teslim olu-
nacaktir. 

20 mart 1934 te Kahirede yapilmistir. 

tmzalar: 



DEGER KONMU§ MEKTUB VE KUTULARA DAtH UZLASMAN1N JSLKT-
ME NlZAMNAMESl 

Icindcki maddeler 

Fasil : I 

Tlmumi hukumler 

Madde 

101 Idarelere verileeek malumat. 
102 Sevk yollari 
103 Sevk usulii. 

Fasil : II 

Kabul sartlan 

104 Gonderilecek maddelerin tertibi. 

105 Deger miktarlarinin isareti. Giimriik 
barnameleri. 

106 Hileli deger konmasi. 

Fasil : III 

Gonderilen maddeler igin giktiklari ve 
geldikleri yerlerde yapilacak ider 

107 Miiraselat agirliginm isaret edilmesi. 
Tarih damgasi. Miirseliinileybten resim 
ve iicret alinmayaeak deger konmus 
maddeler. 

108 Gonderi§ kagitlari. Paketlerin yapilmasi. 
Qantalar ic,ine koyma usulii. 

109 Paketlerin muayencsi. Muhtelif intizam-
sizliklar. 

Madde 

110 Tekrar j Dllania. Saliiplerine verilemeyen 
maddele •. 

Fasil : IV 

Muhasel-i. Hesaplarm tesviyesi. 

111 Transit masraflari. 
112 Miirselunileyliten resim vc iicret alin

mayaeak deger konmus maddeler. Ile-
saplann tasfiyesi. 

Fasil : V 

Muhtelif hukumler 

113 Alma haberi. Odeme sartli maddeler. 
Hususi vasita ile teslim. Haber isteme-
ler. 

114 Geri alma. Adrcs degistirme. 
115 Milletler arasindaki kaleme yapilacak 

tebligler. 

Son hukumler 

116 Nizamnamenin tatbiki ve devam mud-
deti. , 

Merbutlar 

VD 1 den VD 3 e kadar fo rmula . 



DEGER KONMUS MEKTUB VE KUTULAIfcA DAlR UZLA§MANIN 1SLETME 
NtZAMNAMESt 

Asagida imzalan bulunan murahhaslar, 20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapilan verensel posta 
nmkavelenamesinin 4 ncii maddesirie gore, deger konmus mektub ve kutulara miiteallik uz 
lasmanm icrasini temin icin mensub olduklari idareler namma asagidaki tedbirleri hep birlikte 
kararlastirmislardir: 

Fasil : I 

JJmumi hukumler 

Madde — 101 

Idarelere verilecek malumat 

Aralarmda dogrudan dogruya posta alip veren birlik idareleri bu nizamnameye bitisik (VD 1) 
isaretli modele uygun cetvellerle deger konmus maddelerin almip verilmesi hakkmdaki malli-
mati birbirlerine teblig ederler. 

Madde — 102 

Sevk yollari 

Her idare, muhabirlcrinden aldigi (VD 1) isaretli cetveller vasitasile kendi deger konmus mad-
deleri iqin kullanacagi yollari tayin eder. 

Madde — 103 

Sevk usulii 

1 - Sinirlari bir olan voyn birbirinc dogru bir deniz servisi vasitasile bagli bulunan mem-
leketler arasinda deger konmus maddelerin sevki, alakali iki idarenin ittifak ile tayin edeeek-
leri alip verme merkezleri marifetile yapilir. 

2 - Aralarmda bir veya bir kag mutavassit idare bulunan memleketler arasmdaki miinase-
betlerde deger konmus maddeler daima en kisa yoldan yollanmali ve umumi kaide olarak ilk 
mutavassit idare yukariki 101 nci ve 102 nei madde] erde bildirilen sartlar dairesinde bun-
larm gonderilmesini temin edebildigi takdirde bu idareye acjktan teslim edilmelidir. 

3 - Bununla beraber, mahrec ve mevrid idarelerin uzlasmaya istirak eden ve etmiycn muta
vassit memleketlerden bir veya bir kacjnm idareleri vasitasile kapali gantalar iginde deger konmus 
murascla.ti alip verme icjn aralarmda uzlasmak salahiyeti bakidir. • Keyfiyetten mutavassit idare
lere vaktmde haber verilmelidir. 

Aq.iktan sevk usulii, gecileeek dogru yolun her tarafmda mesuliyet teminine miisait olmadigi 
takdirde, alakali idareler dolasikli yollardan aeiktan sevk hususunu temin iein dahi aralarmda 
uzlasabilirler. 
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1 fail : It 
Kabul stnihtn 

Madde 104 

Gonderilecek maddelerin tertibi 

1 - Deger konmus mektuplar, ancak hususi bit* isareti havi ve yekdigerinin taniamile ayni 
ve birbirinden ayri olarak zarfin hep bukiintiilerini kapatmaga kafi miktarda iyi cins balmumlu 
muhiirlerle kapanmis bir zarfin ic.inde olarak kabul edilebilir. 

Zarflar; sagiam, yalniz bir pargadan yapilmis ve imihiirlerin miikemmelen yapismasma miisait 
olmasidrr. Tatnanien parlak, kertarian renkli veya parlak yiizlii zarflar kullanilmasi yasaktir. 

2 - Her mektub, zarf veya muhiirleri asikar bir tarzda zedelenmedikee igindeki seye halel 
getirilmesi kabil olamayacak surette kapatilmis olmahdir. 

3 - tleret mukabilinde kullamlan posta pull a n ve posta servisine miiteallik etiketler zarfin 
bofcukluklarmi ortemeyecek surefcte birbirinden ayri olmak ve mektubun kenarmi kapayaeak 
tarzda zarfin iki yiiziine kivnlmamak lazim gelir. 

Deger konmus mektuplar iizerine posta servisine mahsus olanlardan baska etiketler yapistiril-
masi yasaktir. 

Deger konmus maddeler ucretinin odenmesi alliums olan iicret miktarinin mahree, memleket 
parasi iizerine rakam olarak: 

( kurus almmistir — T axe perdue: fr c . . . ) §eklinde isaret edilmesi su-
retile gosterilebilir. Mezkiir isaret, ad res yazilan tarafm iist sag kosesine konulmali ve mahrec, mer-
kezin tarib damgasi isareti ile teyid edilmelidir. 

4 - Miicevherler ve diger seyler kafi derecede sagiam tahtadan veya madenden yapilraifj?, 
kutular igine konulmalidir. Tahta kutularm kenarlan en az sekiz milimetre kalmligmda olina-
lidir. 

5 - Kutularm iist ve alt yiizleri murseliinileyhin adresi ve degerin miktari yazilmak ve ser-
vise miiteallik pullar ve damgalar konmak iein beyaz kagitla kaplanmalidir. Sonra bu kutular 
dugiimsiiz bir sieimle haQvari ve sagiam olarak bagianir ve bu sicimin iki ueu hususi bir damgayi 
havi ve eyi cinsten miihiir mumile -birlestirilir ve en sonra yan taraftaki dort yiizii bu miihii-
riin ayni miihurlerle miihurlenir. 

6 - Adresleri rumuzlu harflerle veya kursun kalemile yazilmis olan veyahud kazmti, silinti ve 
ejkintryi havi bulunan deger konmus maddeler kabul edilmez. Yanlislikla kabul edilmis ve yob 
Ian mis olan bu gibi miiraselat mecburi olarak mahrec, merkezine geri gonderiiir. 

Madde — 105 

Deger miktarinin isareti. Giimriik barnanieieri 

1 - Konulan deger, mahrec. memleket parasile gosterilmeli ve gonderen kimse tarafindan 
gonderilen maddenin adresi iizerinde velev tasdik olunmus bile olsa kazmti, silinti veya cikinti 
olmaksizm, hem kamilen latin harflerile ve hem de arap rakamlarile yazilmalidir. 

2 - Konulan degerin miktari, gonderen kimse veya mahrec, idare tarafindan altm franga eev-
rilmelidir. Altm frank miktari, konulan degerin mahrec, memleket parasile miktarini gosteren 
rakamlarm yanmda veya altmda ayri rakamlarla gosterilmelidir. Bu hukiimler ayni parayi ka
bul etmis olan memleketler arasmda dogrudan dogruya vuku bulacak munasebetlerde tatbik edil
mez. Altm frank miktarinin altma, renkli kursun kalemle, kalin bir gizgi gekilir. 

3 - Deger konmus kutulara, giimriik barnamesi kullanilmasmi istilzam eden munasebetlerde, 
mukavelenamenin isletme nizamnamesine bitisik (C 2) isaretli modele uygun giimriik barnanie
ieri birlestirilmelidir. 

4 - Idareler, giimriik barnamelerinden dolayi hie bir mesuliyet kabul etmezler. 
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Madde — 166 * 

Hileli deger konmaST 

Bir mektub veya kutu icindeki hakiki deger den fazla olarak hileli bit deger beyan edildigi 
her hangi bir hal dolayisile veya iste alakasi olanlarm muracaati uzerine anlasildigi takdirde key-
fiyet mumkiin oldugu kadar az bir niiiddet icinde mahreo memleket idare^ine bildirilir ve ieabin-
da buna aid tahkikat kagrtlari dahi birlikte gonderilir. 

Pasil : III 

Go-ndoriUn maddeler i$in Qikhklari ve gcldiklcri ycrlerde yapdarnk isler 

Madde — 107 

Miiraselat agTrlignim isaret edihnesi. Tarih damgasi. Miirselunileyhten resim ve iieret alrn-
miyaeak deger konmus maddeler 

1 - Deger konmus her maddenin Iiakiki agirligr gram olarak mahrec idare tarafrndan ad res 
cihetinin list sol kosesine kayit ve isaret edilmelidir. 

2 - Maddenin adres eihetine maliree, merkezi tarafrndan, postaya verildigi yeri ve tarihi gos-
teren bir damga konur. Buudan baska, her maddeye latin harflerile burmn verildigi merkez ismini 
ve bu merkezin kayit defterindeki sira numarasini gosteren bir etiket ve biiyiik harflerle «De-
ger konmus» isaretini havi kirmizi renkte diger bir etiket yapistirilir. 

Bununla bomber, yukariki bentto gosterilen iki etiket yerine, idareler, uzerine latin harfleri
le (V) hari'i isaret edilmis ve gonderen merkezin isnii ile gonderilen maddenin sira numarasi ya-
zilmis kirmizi renkte ve merbut (VI) 2) isaretli modele uygun tek bir etiket kullanabilirler. 

3 - Mutavassit idareler tarafrndan deger konmus maddelerin yiiz tarafnia hie bir sira numa
rasi yazilmamahdir. 

4 - Mevrid merkez, gonderilen maddenin a. kasma bumin alindrgi tarihi gostermek iizere ken-
di damgasnu basar. 

;"> - Mukavelename nizamnamesinin 111 ve 144 neii maddeleri hiikiimleri, murseliinileyhten re-
si m ve iieret ahnmadau teslim edilecok deger konmus maddelei'e dahi tat!>ik edilir. 

Madde — 108 

Gonderis kagitlari. Pakellerin yapilmasi. Qantalar icjne koyma usuhi 

1 - Deger konmus maddeler gonderiei alip veime merkezi tarafrndan bu nizamnameye merbut 
(VD 3) isaretli modele uygun hususi gonderis kagitlarma hirer hirer ve bu kagitlarin ieab ettir-
digi biitiin tafsilat ile kaydolunur. 

Hususi vasita ile teslim ettirilecek maddelerin kaydi hizasmdaki miilahazat sutununa (Hususi va
sita) isareti yazilmalidir. 

2 - Deger konmus maddeler gonderis kagidi veya kagitlarile birlikte hususi surette bir veya bir 
kae, paket yapilarak sicimle baglandiktau ve saglam kagida sarildiktan sonra tekrar disardan sicimle 
baglanir ve bukiintuleri iyi cins miihur mumile ve gonderiei alip verme merkezinin muhurile rnii-
hiirlenir. Bu paketlerin uzerine « Deger konmus » veya « Deger konmus me'ktuplar » veyahud « De
ger konmus kutular » kelimeleri yazilir. 

Deger konmus mektuplar bir paket icinde toplanacak yerde, saglam kagittan yapilmis ve mii
hur mumile muhiirlenerek kapatilmis bir zarf icine de konulabilir. Deger konmus maddelerin aded ve 
buyuklukleri ieab ettirirse, mezkur maddeler munasip surette kapatilmis ve miihur mumile muhiir-
lenmis veya kursunlanmis bir torba i^ine konulur. 

3 - Qantada mezkur paket veya torbalann bulundugu mukavele nizamnamesine bagli (C 16) modeli 
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foildirme kagidmm III. numarali hanesinde gosterilir. Qantada deger konmus paket veya torbalar bu-
lunmadigi takdirde inezkur haneye «Yoktur = Neant » isareti konur. 

4 - Deger konmu§ maddelerin paketi veya torbasi taahhiitlu maddelerin bulundugu paket veya 
torbalar igine konur. Taahhutlii maddeler birden fazla torbalara konulmus bulundugu takdirde, de
ger konmus maddelerin paket veya torbasi, mezkur torbalardau, bogazma bildirnie kagrdini havi zar-
fin baglanmi§ oldugu torba icine konur. 

5 - tki muhabir idareden biri, istedigi takdirde, deger konmus kutular ayri (VD 3) formiillerine 
kaydedilmeli ve ayri kaha konulmalidir. 

Madde — 109 

Paketlerin muayenesi. Muhtelif intizamsizlrklar 

1 - Deger konmus, maddeleri havi bir paket veya torba almdiginda, mevrid alip verme merkezi 
evvela bu paketin veya torbanin halinde veya harici geklinde bir intiza,msizlik olup ohnadigina 
ve 108 nci maddede gojterilen muamelelere riayet edildigine emin olur. 

2 - Sonra bu merkcz deger konmus, maddeleri hususi surettc tetkika ve mukavelename nizamna-
mesinin 159 ncu maddosinin 2 ila 6 fikralarinda taahhiitlii maddeler hakkinda bcyan olunan kaide-
lere gore, ieabinda, noksanlari ve sair intizamsizliklari tesbite ve gonderis, kagitlarmi tashihe baglar. 

3 - Gerek bir noksan zuhurunda ve gerek idarelerin mesuliyetini mueib olacak tarzda bir bozuk-
luk veya diger intizamsizlik vukuunda keyfiyet, bir zabitname ile tcsbit edilir. Tsbu zabitname miim-
kiin oldugu kadar deger konmus, maddelerin bulundugu di§ ve ic paket ve torl)alarin tckmil ambalaji 
(Torba, zarf, sicim ve muhiirler) ile birlikte gonderici alip verme merkezinin mensub oldugu memleke-
tin merkezi idaresine, mezkiir merkeze derhal gondcrilmcsi icab eden tahkik varakasindan bagkaca 
olarak, resmi taahhiitlii tarzinda gonderilir. Ayni zamanda, zabitnamcnin bir ikinci niishasi mevrid 
alip verme merkezinin mensub oldugu merkezi idareye veya i§bu id-are tarai'mdan gosterilen her lian-
gi ba§ka bir yere gonderilir. 

4 - Bir muhablr merkezden hasara ugramis, veya gayri kafi surettc baglamms, l)ir maddeyi alan 
ahp verme merkezi, 3 ncii fikranin hukiimlerinin tatbikina halel. gelmemek S/irtile, bu maddeyi icab 
cderse ilk baglarmi miimkiin oldugu kadar ipka edcrek tekrar bagladiktan sonra yollamahdir. 

Hasar, maddenin icindeki §ey ealinabilecek dcrecede ise alip verme merkezi maddeyi kendisi ac-
mali ve iqini muayene etmelidir. 

Her iki halde de, maddenin tekrar baglanmadan evvelki ve son raid agirhklari tesbit edilcrek zari'rn 
iizcrine i§aret olunur ve bu i§aretin altina ( da tekrar baglanmi^tir = Bemballc a . . . .) ya-
zvlir. Bunun altina da, yeniden baglayan memurlar, tarih damgasile imzalarini korlar. 

Maddenin icindeki yeyin muayenesi neticesini bildiren bir zabitname tutularak bunun bir sureti 
maddeye birle§tiriiir. 

5 - tTcreti hie, odenmemis, veya eksik odenniis, olan deger konmus, maddeler, gonderilen kimselcrc 
kendilerinden hie bir iicret alinmaksizm tesliiu olunur. Su kadar Id, mevritten daha ileriye tekrar 
sevkolunmalarindau dolayi iicrete tabi olmalari hali (Uzlasmanm 1G nci maddesi) miistesnadir. 
Bununla beraber, bu intizamsizlik tahkik varakasile mahrec, merkczine bildirilir. 

Madde — 110 

Tekrar yollama. Sahiplerine verilemeyen maddeler 

1 - Miirseliinileyhi, bu uzlasmaya istirak etmeyen bir niemlekete giden deger konmus her 
madde miirsiline iade olunmak iizere derhal iiievkufat suretinde olarak mahrec niemlekete geri 
gonderilir. M.eger Id, ilk mevrid idare'maddeyi miii seliiiiileyliin bulundugu mahalle gondcrebilecek 
bir halde ola. 

2 - Sahibine verilemeyen deger konmus maddeler, miimkiin oldugu kadar ejibuklukla ve niha-
yet, mukavelenamenin 52 nci maddesinde gosterilcn miiddetler iginde geri gonderilmclidir. Mez-
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kiir maddeler (VD 3) isaretli kagida kaydoluimr ve (Deger konrnus) isaretli paket veya torbanm 
ieine koirur. 

3 - Tekrar sevkinde ve yahut mahrecine iadesindc istenilmcmesi kabil oknayan giimriik resimleri 
ve postaya ait olmayan sair resimler mukavele nizamnamesinin 145 nei maddesinin 8 nci fikra
sinda gosterilen sartlar dairesinde yeni mevrid idareden tahsil olunur. 

Fasil : IV 

Muhasebe. Hesaplarin tesviyesi 

Madde — 111 

Transit masraflari 

Mutavassit idarelerin matlubu olan transit masraflari mukavelenamede gosterilen usule gore 
hesab olunur. 

Madde — 112 

Murseliinileyhten resim ve iieret almmayacak deger konmus maddeler. Hesaplarin tasfiyesi 

Mukavelename nizamnamesinin 175 nci niaddesi hiikiimleri, murseliinileyhten resim ve iieret 
almmamak iizere gonderilen deger konmus maddelere ait hesaplarin tasfiyesine de tatbik olunur. 

Bunmila beralxu-, bu maddede gosterilen tasfiye usuliine istirak cdemeyeceklerini bildiren ida-
reler kabul ctmelc istediklei'i hukuinlcri gostermelidirler. 

Fasil : V 

Muhtelif hilkumlcr 

Madde — 113 

Alma haberi. Odeme sartli maddeler. Hususi vasita ile teslim. Haber istemeler 

Mukavele nizamnamesinin 126 nci ve 127 nci (Alma haberleri), 128 ila 140 nci (Odeme sartli 
maddeler), 142 nci ve 156 nci (Hususi vasita ile teslim edilecek maddeler), 151 nci ve 152 nci 
(Haber istemeler) maddelcri hiikiimleri deger konmus maddelere tatbik olunur. 

Madde — 114 

Geri alma, Adres degistirme 

Mukavele nizamnamesinin 148 ve 149 ncu maddeleri hiikiimleri deger konmus maddelerin ge
ri alinma veya adres degistirmelere de tatbik oliinabilir. Adres degistirme telgrafla istenilirse, bu 
istek ilk posta ile ve mukavele nizamnamesinin 148 nci maddesinin 1 nci fikrasinda bildirilen ve 
bas tarafinda, renkli kursun kalemi ile alti Qizilmis « tarihli telgrafname ile vuku-
bulan istegin teyididir » ibaresi yazili bulunan kagitla birlestirilmis postaya mahsus bir istek ka-
gidi ile teyid olunmalidir. 

Bu takdirde, mevrid merkez, telgrafnameyi aldiginda, gonderilen maddeyi merkezde tutarak 
icabini yapmak iizere posta ile teyidi bekler. 

Bununla beraber, mevrid idare telgrafla vukubulan adres degistirme isteginin icabini, mesu-
liyeti kendisine aid olmak uzere posta ile teyidi beklemeksizin de yapabilir. 
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Madde — 115 

Milletler arasiudaki kaleme yapilacak tebligler 

1 - ldareler, milletler arasiudaki kalem vasitasile ve uzlasmaiim icra mevkiiue koiuilmasrndan 
hie, ohnazsa u> ay evvel asagidaki maddeleri birbirlerine isar veya teblig etmelidirler: 

a) Uzlasmanm 3 ncii iiiaddesine gore kendi servislerinde deger konmus niektub ve kutnlara 
tatbik olunan teminiye resimleri taril'esini; 

b) Kabul ettikleri degerin en yiiksek iniktarini; 
c) Kendi memleketlerine gonderilecek ve orakmlan transit olarak gecccek olan deger konmus 

kutular ic,in lazimgelen giimriik barnamelerinin adedini ve bu barnamelerin haugi lisan ile yazil-
mis olmasi icab ettigini; 

d) lcabmda, nam J arm a deger konmus maddeler kabul ve sevkedilebilen merkezlerinin listesini 
(Uzlasma, madde 32) ; 

e) tcabmda, adi mil habere maddelerhiin naklinde kullanilip mesuliyet teminati altmda deger 
konmus maddelerin nakline tahsis edilebilen muntazam deniz servislerini. 

2 - Sonradan yapilacak her tiirlii degisiklikler geciktirilmeksizin teblig edilmelidir. 

Son hukiimler 

Madde — 116 

Nizamuanieniu tatbiki. ve devam miiddeti 

Bn nizamname, deger konmus mektub ve kutnlara dair uzlasmaiim meriyct mevkiiue kondugu 
giinden itibaren tatbik ve icra ohmacak ve alakal-rlar aralannda uyusulai-ak yenilenmedik<je uz
lasmanm devami miiddetince devam edecektir. 

20 mart 1034 tarihindc Kahiredc yapilmrstrr. 

linzalar: 



TttRKlYE CtJMHURlYETt 
POSTA tDARESt 

V D 1 

( Nig., M. 101 ) 

Smirlan foir olmayan memleketler arasinda deger konmiis; mektulb ve kutular teatisi 

Posta idaresinin vasitalik edebilecegi memleketleri gosterir 
CETVEL 

Sira 
No. 

1 

Mevrid 
memle
ketler 

2 

Gonderme 
yollari 

3 

Vasita jolan 
memleketler 
ve kullanila-

cak deniz 
yollan 

4 

Konaeak 
deger 
haddi 

5 

Deger kon-
mus kutula-
nn kabulii 

6 

Kutulara bi-
tistirilecek 

giimruk bar-
namelerinin 

adedi 
7 

Miilaihazat 

8 

( Ebadi : 210X297 mm.'; 

V ANKARA 
No. 732 

V D 2 
(Niz., M. 107, §2) 

( Ebadi: 13X37 mm. Kirmm renk ) 
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MAHREQ MEMLEKET 

V D 3 
( Nie., M. 108, § 1) 

MEVRlD MEMLEKET 

G O N D B R I ^ K A £ I D I 

Gr5nderen merkezin 
unuhru 

O 
Mevrid merkezin 

muhrii 

. alip verme merkezi tarafindan 

alip verme nierkezine gonderilen 

DE&ER KONMU§ MEKTUB VE KUTULARA AlTTiR 

Hareket ( nei sevk ) 19 Saat : . . . . Dakika 

Sira 
i numarasi 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

21 

Mahreg 
merkezi 

2 

Miirasele 
maddesinin 

sira numarasi 

3 

Mevrid 
mahalli 

4 

Konan deger 
miktan 

5 

Altai Fr. 

Miilahazat 

6 

Gonderen merkezin memurlan Mevrid merkezin memurlan 

(Whack : 148X210 veya 21QX297 mm.) 
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(B^tENSEL POSTA BlKLl&t 

Pos/ta paketlerine dair uzlasma 

Igmdeki maddeter 

Fasil : I 

Madde 
1. Uzlasmanin mevzuu. 

Fasil : I I 

Butun posta paketleriw tot&ik ^edifon, hiiku1mler 

2. Ucret odeme. tlcretler. 
3. Kara iicreti. 
4. Deniz iicreti. 
5. Kara iicretinin indirilmesi veya artti-

rclmasi. 
6. Deniz ucretinin indirilmesi| veya artti-

rilmasi. 
7. Munzam iieret. 
8. Qok yer tutan paketler. Have olarak 

almacak iieret. 
9. Giimriikleme iicreti. 

10. Murseliinileyhe teslim. Oturulan yere 
teslim iicreti. 

11. Gumriik resimleri ve post^ya ait ol-
mayan diger resimler. 

12. Miirseliinileyhten resim ve| iieret alm-
mayacak paketler. 

13. Tekrar baglama iicreti. 
14. Arziye iicreti. 
15. Hususi vasrta ile teslim edilecek paket

ler. 
16. Yasaklar. 
17. Yanlislikla kabul edilen paketler. 
18. Harb esirlerine ait paketleij. 
19. Geri alma. Adres degistirme. 
20. Alma haberi. 
21. Tekrar yollama. 
22. Sahiplerine teslim olunamayan paketler. 
23. Gumriik resimlerinin ve piostaya ait 

olmayan diger resimlerin kaldirilmasi. 
24. Satis. Imha. 
25. Terkolunan paketler. 
26. Masraflarin miirsilden almjmasi. 

Madde 
27. Haber istemeler. 

Fatal: HI 

Odeme §artli paketler 

28. t ^ e t t e r ve p r t i s r . ^ a s % e . 
29. Odeme §artmm taddinfetam, yahut ode-

necek paranm a2sUtilmasi. 
30. Paketin kaybolmasi, Qalmmasi veya ha-

sara ugrfcHUtfsi haliiide mesuliyet. 
31. Odenecek paramn tahsil olunmamasi, 

noksan, veya hileli tahsil edilmesi ha-
liade taamiaat. 

32. Mesuliyetin tayini. 
33. Tazminat ve odenecek paralar hakkmda 

mukavelename hiikiimlerinin tatbiki. 
Odeme miiddetleri ve avanslarm oden-
mesi. 

34. Odeme havalenameleri ve para yatir-
ma pusulalari. 

Fasil : IV 

Deger konmu§ paketler 

35. tJcretler ve §artlar. 
36. Hileli deger konmasi. 

Fasil : V 

Qabuk yollanacak paketler 

37. Ucretler ve gartlar. 

Fasil : VI 

Mesuliyet 

38. Mesuliyetin giimulii. 

39. Mesuliyet usuliinden ayirmalar. 
40. Mesuliyetin kalkmasi. 
41. Tazminatin odenmesi. 
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Madde 
42. Tazminatm odenme muddeti. 
43. Mesuliyetin tayini. 
44. Tazminatm odenmesi. 

Fasil : VH 

ttcretlerin nereye aid oldugu 

45. Nakliye iicretleri hisselerinin kaydi. 
46. Tekrar yollama ve geri gonderme ha-

linde lazimgelen iicretlerin ne yolda 
almacagi. 

47. Hususi vasitaya aid ucretler. 
48. Mevrid memleket iginde tekrar yolla

ma i<jin iieret. 
49. Muhtelif ucretler. 
50. Odeme ^artma aid iieret ve resim his

selerinin kaydi. 
51. Teminiye resmi. 

Fasil : VIII 

Muhtelif hukumler 

52. Mukavelenamenin umumi hiikumle-

Madde 

53. 
rinin tatbiki. 
Toplanmalar arasmdaki miiddetler 
i§inde yapilan tekliflerin kabul ve tas-
diki. 

Son hukumler 

54. Uzlasmanin tatbiki ve devam muddeti. 

Uzla§mahin son protokolii 

I. Paket servisinin nakliye sirketleri ta 
rafmdan isletilmesi. 

II. Hava servisleri. 
III. Transit. 
IV. 'Munzam ucretler. 
V. Hususi munzam ucretler. 

VL Hususi tarifeler. 
VII. Deger konmus paketler. 
VIII. Mesuliyet usuliinden ayirmalar. 

IX. Paketlerin agirliklari, boylari ve ha-
cimleri. 

X. Qok yer tutan paketler. 



EVIfcENSEL POSTA BlRLlGI 

Tiirkiye Cumhuriyeti, Afganistan,) Arnavutluk, Almanya, Suudi Arabistan Kiralligi, Arjantin 
Cumhuriyeti, Avusturya, Belgika, Belkjikanin Kongo miistemlekesi, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, 
§ili, Qin, Kolombiya Cumhuriyeti, Kolstarika Cumhuriyeti, Kiiba Cumhuriyeti, Danimarka, Danzig 
serbest §ehri, Dominiken Cumhuriyeti, Misir, Ekvator, Ispanya, Ispanya mustemlekelerinin hepsi, Es-
tonya, Habe^istan, Fenlandiya, Franss,, Cezayir, Qin hindistanmdaki Fransiz mustemlekeleri vehi-
mayeli memleketleri, diger Fransiz mustemlekelerinin hepsi, Yunanistan, Guvatemala, Hayti Ciim
huriyeti, Honduras Cumhuriyeti, Macaristan, Ingiliz hindistani, Irak, Izlanda, Italya, Italya miistem
lekelerinin hepsi, Japonya, §ozen, Japonyaya tabi diger yerlerin hepsi, Letonya, Suriye ve Liibnan 
(Fransiz himayesinde), Liberya Cumjhuriyeti, Litvanya, Luksenburg, (Ispanya mmtakasi haricj 
Fas, Fasm Ispanya mintakasi, Nikajraguva, Norvecj, Panama Cumhuriyeti, Paraguay, Felemenk, 
Kiiraso ve Surinam, Felemenk hindistani, Peru, Iran, Lehistan, Portekiz, Garbi Afrikadaki Por
tekiz miitemlekeleri, §arki Afrika, Afcya ve Okyanosyadaki Portekiz mustemlekeleri, Romanya, 
SenMaren Cumhuriyeti, El Salvadoif Cumhuriyeti, Siyam, tsveg, Isvigre konfederasyonu, Qekos-
lovakya, Tunus, Uruguay 0. Cumhjuriyeti, Vatikan Hiikumeti, Birle^mis. Veneziiella Hukumet-
leri, Yemen ve Yugoslavya Kiralligi j arasmda yapilan: 

Po^ta paketlerine dair uzlasma 

Yukanda isimleri sayilan meml^ketlerin asa gida imzalari bulunan murahhaslari 20 mart 1934 
tarihinde Kahirede aktedilen Evrensjel posta mukavelenamenin 3 neii maddesine gore beraber-
ce ve tasdik §artma bagli olarak a§4gidaki uzlasmayi kararla§tirmis,lardir: 

Fasil : I 

Madde — 1 

Uzla§manm mevzuu 

1 - Uzlasmayi yapan memleketl^r arasmda, gerek dogrudan dogruya ve gerek bu memleket-
lerden bir veya bir ka§i vasitasile,j yirmi kilo grama kadar, «posta paketleri» adi ile ve a§a-
§ida gosterilen agirliklarda paketle} almip verilebilir: 

1 nci - Bir kilograma kadar; 
2 nci - Bir kilogramdan bes. kilogjrama kadar; 
3 neii - Bes, kilogramdan on kilogframa kadar; 
4 neii - On kilogramdan on bes. l^ilograma kadar ; 
5 nci - On be^ kilogramdan yirmj kilograma kadar. 
2 - Agrrligi on kilogrami gec,e|n posta paketlerinin almip verilmesi ihtiyaridir. 

Fasil : I I 

Butiln posta, paketlerine tatbik edilen hukumler 

Madde — 2 

Dcret odertie. Ucretler 

1 - Paketler iicretinin pegin olarak odenmesi mecburidir. 
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2 - Bu iicret, karadan veya denizden ta§imalnra i§tirak eden her idareye aid iicretlerden mu-
rekkeptir. A§agidaki 5 ila 8 nei maddelerde bildirilen ilave resimler ve ucretler dahi icabmda, bu 
iicretin terkibine girer. 

Madde — 3 

Kara iicreti 

Karadan ta§iina iicreti her memleket igin: 
, Agirligi bir kilograma kadar olan paketler iein. 30 santim; 

Bir kilogramdan be§ kilograma kadar olan paketler igin 50 santim; 
Be§ kilogramdan on kilograma kadar olan paketler igin 100 santim; 
On kilogramdan on be§ kilograma kadar olan paketler iqin 150 santim; 
On be§ kilogramdan yirmi kilograma kadar olan paketler icjn 200 santim olarak tesbit edilmistir. 
Bununla beraber, son iki agirlik derecesindeki paketler iqin mahrec. ve mevrid idareler kendileri-

ne aid ta§ima ucretini istedikleri gibi tesbit etmek salahiyetini haizdirter. 

Madde — 4 

Deniz iicreti 

Denizden yapilan tasrmalarda, bu tasimalara istirak eden her servis icin a^agida tedbit edildi§i 
vecjhile iicret alinir: 

Deniz yolu dereceleri 

500 deniz miline kadar 
501 

1001 
2001 
3001 
4001 
5001 
6001 
7001 
8001 
9001 

» milinden 1000 '. 
» » 2000 
» » 3000 
» » 4000 
» » 5000 
» » 6000 
» » 7000 
» » 8000 
» » 9000 
» » 10000 

Boylece, her 1000 deniz mili 
kesri iqin ilavesi lazimgelen. 

D.M.K. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» • » 

» » 
» » 
veya 

Bir kilo
grama ka
dar agir
ligi olan 
paketler 

Fr.S. 

0,15 
0,25 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 

0,10 

Bir kilo
gramdan 
bes kilo
grama ka
dar olan 
paketler 

Fr.S. 

0,25 
0,40 
0,60 
0,80 
1,00 
1,20 
1,40 
1,60 
1,80 
2,00 
2,20 

0,20 

Bes kilo
gramdan 
on kilo

grama ka
dar agir
ligi olan 
paketler 

Fr.S. 

0,50 
0,75 
1,10 
1,45 
1,80 
2,15 
2,50 
2,85 
3,20 
3,55 
3,90 

0,35 

On kilo
gramdan 
on ibes ki
lograma 

kadar agir
ligi olan 
paketler 

Fr.S. 

0,75 
1,10 
1,60 
2,1:0 
2,60 
3,10 
3/60 
4,10 
4,60 
5,10 
5,60 

0,50 

On bes"ki-
logramdani 
yirmi kilo-j 
grama ka
dar agir
ligi olan 
paketler 

Fr.S. 

1,00 
1,00 i 
2,25 I 

2,m 
3£5 
4,20 
4,«5 
5/SO 
$,15 
6,80 
7,45 

0,65 

Deniz yolu dereceleri, icabmda, iki imuhabir Miemleketin kendi limanlari arasrndaki orta mesafe-
ye gore tayin olunur. §ayet bir memleket posta idaresi, tasinan posta paketlerinden zaten kara 
tasimalarma aid bir iicret alryorsa, bu paketlerin ayni memlekete mensub iki liman araisinda de-



nisdea ta^inmasindan dolayi, o idare tarafindan birinci bentte gosterilen iieretin de ayrioa alinmasi 
icab etmez. 

Madde — 5 

Kara iicretinin indirilmesi veya arttinlmasi 

Akid memleketler, en az iic, ay ewel tsvigre Posta idaresine haber vermek sartile, gelen ve giden 
paketlerden alacaklari kara iicretlerinin her ikisini birlikte indirmek veya arttirmak salahiyetini 
haizdirler. 

Bu iicretlerin degistirilmesi a^agidpki tarihlerden itibaren meri olur: 
1 ikinoi kanun, 1 temmuz. 
tndirme veya arttirma keyfiyeti, en az bir yillrk muddet iqm muteber olur. 
Arttirma keyfiyeti, hie, bir halde, her agirhk derecesi iqm yukaridaki 3 ncii maddede goste

rilen iicret miktanni gegemez. 

Madde — 6 

Deniz iicretinin indirilmesi veya arttirilmasi 

Idareler, 4 ncii maddede bildirilen denizden tasimaya tatbik olunan iicreti, 5 nci maddede 
gosterilen sartlar dairesinde, azami ytizde elli indirmek veya arttirmak salahiyetini haizdirler. 

Her tiirlii arttirma keyfiyeti denizden tasimalari yapan servislerin ait oldugu idarece gonde-
rilen paketlere dahi tatbik edilmelidir. Bununla beraber, bu kaide ne bir memleketin miistemle-
keleri, ilh... ile, ne de bu mustemleke, ilh... lerin birbiri ile olan miinasebetlerine tatbik olunmaz. 

Madde — 7 

Munzam iicret 

Uzlasmaya istirak eden memleketlerden her biri kendi merkezlerinden gonderilen veya bun-
lara gelen posta paketlerinin her biri iqin yirmi bes santimden ibaret bir munzam iicret almak 
salahiyetini haizdir. 

Madde — 8 

Qok yer tutan paketler. Ilave olarak alinacak iicret 

1 - Asagida bildirilen paketler «Cok yer tutan» paketlerden sayilir: 
a) Boylarindan biri 1,50 metreyi gegen ve yahut uzunlugu ile uzunlugundan baska bir istika-

mette alinmis en biiyiik gevresi mecmuu 3 metreden fazla olan paketler; 
b) §«killeri ile mahiyetlerinden veya kirilmasi kolay maddelerden olmalarindan dolayi, diger 

paketler ile birlikte yiiklenmege miisait bulunmayan ve yahut nakil icjn hususi tedbirleri icab 
ettiren, sepet iginde nebatat veya kiigiik agaglar, icj bos veya iglerinde canli hayvanlar bulunan 
kafesler, iqi bos havana sigara kutulari ve yahut igi dolu baska kutular, mobilye, sepet isleri, 
jardiniyerler, gocuk arabalari, cikiriklar, velosipetler ve saire gibi paketler. 

2 - Deniz servisleri yapan idareler, bu servisler vasitasile tasinan ve boylarindan biri 1,25 
metreden fazla olan ve yahut hacmi: 

5 kilograma kadar olan paketlerde 60 desimetre mikabmi, 
5 kilogramdan 10 kilograma kadar olan paketlerde 80 desimetre mikabmi, 

10 » 15 » » » » 100 > » 
15 » 20 » » » » 120 » » 

gegen her paketi (gok yer tutan) paketlerden saymak salahiyetini haizdirler. 
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3 - Qok yer tutan posta paketleri yalmz bun 1 arm tasmmasini tern in eden memleketler miinase-
betlerinde kabul olunur. 

4 - Mezkur paketler igin alinacak iieret adi bir paketten alinan iicretin yiizde ellisi dereeesinde 
arttirilir. Icabi halinde bu iieret miktari iist taraftaki yarim desime gikarilmak suretile yuva "lak 
hesap yapilir. 

Mad dp — 9 

Giimrlikleme iicreti 

Mevrid idare, gerek giimriige teslim ve giimriikleme ve gerek yalmz giimriige teslim ie.in pa-
ket basma en cok elli santimlik bir iieret alabilir. Tersine bir uzlasma olmadikQa, bu iieret paket 
sahibine teslim edilirken alinir. 

Madde — 10 

Murseliinileyhe teslim. (Mrrulan yere teslim iicreti 

1 - Paketler miimkiin oldugu kadar kisa muYdet iginde ve gonderildikleri mernlekette cari hii-
kiimlere gore miirselunileyhlere teslim olunur. 

Bu memleket, paketlerin oturulan yere teslimi icin, dahili servisinde tesbit edilmis olan iicrete 
miisavi bir iieret alabilir. Bu iieret paket basma en c,ok elli santimi gegemez. Ayni iieret, paketin 
icabi halinde, miirseliinileyhin oturdugu yere ilk gosterilmesinden sonraki her gosterilmesi iqin da-
hi tatbik olunabilir. 

2 - Paketler miirselunileyhin oturdugu yere teslim olnnmadiklari takdirde, bunlann geldikleri 
kendisine geciktirilmeksizin haber verilmelidir. Dahili nizamlari icabinca meeburiyetleri olan 
memleketler miirseliinileyhe bu yolda bir haber gondermek icin hususi bir iieret alabilirler; bu 
iieret dahili serviste adi bir mektuptan alman posta iicreti miktarmi gegemez. Ayni iieret, ieabmda, 
miirseliinileyhin oturdugu yere sonradan gonderilen her yeni haber icin dahi tatbik olunabilir. 

Madde — 11 

Oiimriik resimleri ve postaya. aid olmayan diger resimler 

tdareler, paketlerin gonderildikleri khnsclerdtn, giimriik resimlerini ve postaya aid iicretlerden 
baska, icab eden diger resimlerin hepsini almaga mozundurlar. 

Madde 12 

Miirseliinileyhten resim ve iieret ahnmayacak paketler 

Bu hususta uygun olduklarmi bildirmis. olan memleketler arasindaki miinasebetlerde, miirsiller 
mahrec, mcrkezine evvelden bir beyanname vermek suretile, paketlerin murseliinileyhe tesliminde ken-
disinden almmasi lazrm gelecek olan posta, iicretieri ile ])ostaya aid olmayan resimlerin hepsini kendi 
iizerlerine alabilirler. Bir paket miirseliinileyhin e teslim edilmis. olmadrkca, miirsil, postaya verdikten 
sonra ve adi taahhiitlu bir mektub igin tesbit edilmis olan iicreti vererek paketin, miirseliinileyhten 
resim ve iieret alrnmadan, teslimini isteyebilir. 

Bu hallerde, miirsiller mevrid merkezi tarafindan istenilebilecek olan paralari odeyeceklerini ta-
ahhiid etmeli ve, icab ederse, kafi miktarda teminat parasi vermelidirler. 

Mevrid idare, paket basjna elli santimi geqmemek iizere, bir komiisyon resmi almaga mezundur. 
Bu resim, 9 ncu maddede gosterilen resimden ayridir. 

152 



Madde — 13 

Tekrar baglama iicreti 

Arazisi iizerinde paketin, muhtevasini muhafaza i§in, tekrar baglanmasi iktiza eden idare, bu 
pakete, paket ba§ma 30 santim olarak tesbit edilrai§ bulunan, bir tekrar baglama iicretini tatbika 
salahiyettardir. Bu iicret, ancak tekrar yolianan veya geri gonderilen paketlere ve bir ba§tan bir 
ba§a tagima esnasinda yalniz bir defa tatbik edilebilir. Mezkur iicret miirseliinilyehten, yahut icabi 
halinde miirsilden tahsil edilir. , 

Madde — 14 

Arziye iicreti 

Mevrid memleket, (post restant) olarak gonderilen veya muayyen miiddetleri iginde alinmi-
yan paketler ic,in kendi nizamlarile tesbit olunan arziye iicretini almaga mezundur. 

Bununla beraber, bu iicret bes. frangi geceiuez. 

Madde — 15 

Hususi vasita ile teslim edilecek paketler 

1 - Bu servisi yapmak igin posta idareleri muvafakat eden memleketlerde', paketler, gonderen-
lerin istemesi iizerine, gelir gelmez hususi bir vasita ile derhal miirseliinileyhin oturdugu yere 
teslim olunur, 

2 - (Expres) denilen bu maddeler adi iicret ten baska seksen santimlik hususi bir iicrete ta-
bidirler. Paketin murselunileyhe o suretle teslimi kabil olsun olmasin, veyahud sadece bunun vii-
rudu hususi vasita ile kendisine ihbar edilmis olsun, mezkur iicret mursil tarafindan tamamen 
ve pe§in olarak verilmelidir. 

3 - Miirseliinileyhin oturdugu yer mevrid merkezin dagitma dairesi disarisinda bulundugu 
takdirde, hususi vasita ile teslim isi, bunun icjn dahili serviste tesbit edilmis olan iicret derece-
sinde bir miitemmim iicret almmasini icab ettirebilir. 

Bununla beraber, mevrid merkeziiiin dagitma dairesi disarismda hususi vasita ile teslim mu-
amelesi mecburi degildir. 

4 - Ekspres bir paket, tekrar yollandigi veya sahibine verilemedigi takdirde, a^agidaki 47 n-
ci maddenin 2 nci fikrasi hiikumlerine gore, miitemmim iicretin odenmesi istenilir. 

5 - Paketin veya bunun viirudunu bildiren bir ihbarnamenin hususi vasita ile murseliiniley-
he teslimine ancak bir kere te§ebbus edilir. llktessebbiis semeresiz kaldigi halde, artik paket hu
susi vasita ile teslim olunacak madplelerden sayilmayip bunun teslim i§i adi paketlere mahsus 
^artlar dairesinde yapilir. 

Madde — 16 

Yasaklar 

1 - A^agidaki cetvelin 1 nci siitununda gosterilen maddelerin yollanmasi yasaktir. Bu mad-
deleri ihtiva eden paketler, yanlislikla kabul ve sevkedilmislerse, 2 nci siitunda gosterilen mua-
meleye tabi tutulmalidirlar: 
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Madde 
1 

Yanlislikla kabul edilen paketlere yapi-
lacak muamele 

2 

Bunlarin paketler icinde bulundugunu goren 
idarenin dahili nizamlarnia gore muamele 
olunur; bununla beraber (b) bendin.de gos-
terilen maddeler, her halde, ne mevridine 
sevk, nc inurselunileyhlei'ine teslim, ne de 

> mahreeine iade olumii'. (d) bendi hiikniu hi-
Jafrna hareket halinde, paket icine tck bir 
muhabere maddesinin konulmasr, mevzubahs 
ise, bu madde, iicreti odenmemis mektuplar 
igin yapildigi tar;da muamele goriir. Paket, 
hie bir vakit mahreeine aide edilemez. 

Viicudunu goren idare taral'indan maballinde 
imha edilir. 

a) Tabiatleri veya ambalajlari dolayisile memur-
lar icin tehlike gosterebilecek, diger paketleri 
kirletebileeek veya bozabilecek maddeler; 

b) Afyon, morfin, kokain ve sair uyusturucu mad
deler (Bununla bcraber, tibbi veya fenni bir 
maksatla gonderilen ve bu sartla bunlari kabul 
cden memleketlere aid bulunan bu gibi mad
deler yasak degildir) ; 

c) Mevrid memlekette kabul ii veya el den ele geg-
mesi yasak olan maddeler; 

d) §ahsi ve iginde bulunulan zamana aid mu
habere mahiyetindeki biitiin kagitlarla paket 
murselunileyhinin veyahud bununla birlikte 
oturan kimselerin adreslerinden gayri bir ad-
rese olan her turlii muhabere maddeleri. (Bu
nunla beraber, paketin icjne, yalniz asil mad-
deyi bildiren acik bir fatura koymak caizdir) ; 

e) Patlayabilen veya tutusabilen veyahud tehli-
keli maddeler (Bununla beraber, idareler, ta-
sinabilen atcsli silahlara aid doldurulmus kap-
siiller ve madeni kovanli fiseklerin, top mer-
mi tipalarinin kendi kendine patlayamayan 
kisimlarmin ve kibritlerin tasmmasi igin ara-
lannda uzlasabilirler) ; 

i') Edebe ve ahlaka yakismayan maddeler; 

g) Canlr hayvanlar (Alakali memleketlerin posta 
nizamnameleri hukiimlerine gore bunlarin posta 
ile tasmmasma miisaade edilmemisse) ; 

h) Deger konma usuliinii kabul eden memleket-
ler io,in deger konmamis paketler iginde made
ni paralar, banknotlar, kagid paralar veya
hud tasiyanrn adrna yazili her turlii degerli 
evrak, platin, islenmis veya islenmemis altin 
ve gumiis, degerli taslar, miicevherler vesair 
degerli maddeler. 

2 - Yanlislikla kabul ve sevkedilen paketlerden ne giktigi yere geri gonderilecek ve ne de miir-
seliinileyhe teslim edilecek olanlarm tabi tutuldugu muameleden mahrec idare sarih bir surette 
haberdar edilmelidir. 

Madde — 17 

Yanlislikla kabul edilen paketler 

Agirliklari ve buyiikliikleri, kabul edilmis olan ol^iileri hissolunacak derecede ge^en ve yanlis
likla kabul ve sevkedilen paketler 16 nci maddenin 1 nci fikrasmm (g) ve (h) bentlerinde goste-
rilen miiraselat ic,in mevzu^ muameleye tabi tutulur. 
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Mevrid memleketin, dahili nizamlarrndaki sart-
larla bunlari miirselunileyhlerinc teslim et-

' mek istemesi hali baric,; olarak, mahrec mem-
lekete iade edilir. 
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Madde — 18 

Hajrp esirlerine aid paketler 

Odeme sartli paketler miistesna ojmak iizere, harp esirleri adreslerine gelen veya bunlar tara-
fmdan goriilen paketler gerek majireg, gerek imevrid ve gerek miitevassit memleketler iginde 
isbu uzlasmada gosterilen iicretlerin [hepsmden muaftrr. Bu paketlerden dolayi ne iicret hissesi 
kaydi, ne de kaybolma, galinma veya) hasar vukuunda tazminat verilmesi lazimgelmez. Harp halin-
de bulunan memleketlerle muharipleifi iilkesine kabul etmis olan bitaraf memleketlerde icabina go
re harp esirleri igin malumat toplamajk iizere tesis edilmis haber merkezleri tarafindan harp esirle
rine aid olarak gerek dogrudan dogriiya ve gerek vasita ile gonderilen veya alman paketler hakkin-
da da bu hukiimler aynen caridir. 

Bitaraf bir memlekette kabul ediltnis ve muhafaza altina alrnmis olan muharipler hakkinda dahi 
asil harp esirlerininkiler gibi yukatida beyan olunan hiikiimler tatbik edilir. 

Madde — 19 

Geri alma. Adres degistirme 

Bir paketin mursili, mukavelenamenin 51 nci maddesinde gosterilen muhabere maddeleri 
hakkindaki sartlar altinda olarak paketini geri alabilir veya bunun adresini degistirebilir. §u 
kadar ki, miirsil, paketin geri gonderilmesini veya tekrar yollanmasmi isterse, yeni nakil igin lazim 
olan iicretin odenmesini evvelden temjin etmege mecburdur. 

Deger konmus, paketler igin telgrafla adres degigtirilmek istenilirse, telgraf iicretine adi ta-
ahhiitlii bir mektub iicreti zammoluni|r. 

• Madde — 20 

Alma haberi 

Miirsil, mukavelenamenin 55 nei j maddesinde gosterilen gartlar dairesinde bir (Alma haberi) 
isteyebilir. j 

Madde — 21 

Tekrar yollama 

1 - Murseliinileyhin mevrid memleket iginde oturdugu yeri degistirmesinden dolayi, bir paketin 
tekrar yollanmasi, gerek miirsilinin veya murselunileyhinin istemesi iizerine ve gerek mevrid memleket 
nizamlan miisaid ise, hususi bir istek olmaksizm yapilabilir. 

Bir posta paketinin bir memlekett^n diger bir memlekete tekrar yollanmasi aneak miirsil veya 
murseliinileyhin talebi iizerine vuku^ulur. Su kadar ki, mezkur paketin yeniden yollanmasi igin mat-
lub §artlara uygun olmasi lazrmdir. I 

Miirsil sevk kagidile paket iizerine! yazacagi bir hasjye ile lier tiirlii tekrar yollanmalari menetmege 
mezundur. 

2 - Murseliinileyhlerin oturduklarn yeri degi§tirmelerinden • dolayi, paketlerin bir memleketten di
ger bir memlekete tekrar yollanmasi 3 jila 8 nci maddelerle 35 nci maddenin 3 ve 5 nci fikralannda gos
terilen iicretlerin zamimeten almmasini icab ettirir. Bir paket mevrid memleket iginde bir yerden di
ger yere tekrar yollandigi takdirde, Ijra memleket idaresi kendi dahili nizamlanna gore bir tekrar yol
lama iicreti alabilir. | • 

Bundan sonra tekrar yollama veyja mahrecine geri gonderilme halinde, odenmesi lazim olan bu 
iicretler, mevrid memleketin silinmesiiie muvafakat etmedigi giimriik resimlerinin veyahut sair hu
susi masraflarm odenmcsine halel gelijneksizin, miirselunileyhlerden ve icabinda, miirsillerden alinir. 
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Ayni usul 16 nci maddede gosterilen yasak maddelerden birini havi bulunan paketler hak-
kinda da tatbik olunur. 

3 - Yanlis istikamet alarak gelmis paketlerin tekrar yollanmasi veya yanlislikla kabul ve 
sevkedilmis olanlann geri gonderilmesi nizamnamenin 134 ncii maddesinin 1 nci ve 2 nci fik-
ralari hukumlerine gore yapilir. 

4 - Tekrar yollama halinde, yeni mevrid merkezde saklama muddetleri a^agjdaki 22 nci mad^ 
denin 5 nci fikrasinda gosterilen miiddetlerin aynidir. 

Madde — 22 

Sahiplerine teslim olunamiyan paketler 

1 - Miirsiller paketlerinin murselunileyhine teslim edilememesi halinde tatbik edilecek mu-
ameleyi sevk kagitlarmin arkasina ve paketlerin iizerine isaret etmege mecburdurlar. 

Miirsiller tarafmdan bu babtaki mecburiyete riayet edilmedigi takdirde, sahibine verilemiyen 
posta paketleri derhal giktrklari merkeze geri gonderilir. 

tmkan oldukga, geri gonderme keyfiyeti paketlerin geldigi yoldan yapilir. 
2 - Miirsil tarafmdan sevk kagidi ve paket iizerinde gosterilen istek yerine getirilemedigi 

takdirde dahi sahibine verilemeyen paket derhal giktigi yere geri gonderilmelidir. 
Teslim edilememe haberine cevab olarak miirsil ve yahud (nizamnamenin 108 nci maddesinin 

1 nci fikrasinda bildirilen iiguncu. §ahis) nizamnamenin 136 nci maddesinin 1 nci fikrasmm 
(a, b, c, d veya e) bentlerinde bey an olunan isteklerden bir veya bir kagini bildirmis olur ve 
bu istekler yerine getirilmege Qalisilmakla beraber, yine miimkiin olmazsa, paket cjktigi mer
keze geri gonderilir. 

3 - Mevrid idare, mursilin talimatini almadigi mtiddetge, paketi gerek, icabi halinde, ilk mur
selunileyhine ve yahud her ihtimale karsi gosterilmU ohm diger bir miirseliinileyhe teslime ve 
gerek onu yeni bir adrese tekrar yollamaga mezunduiv 

4 - Miirsil veya nizamnamenin 108 nei maddesinin 1 nci fikrasinda bildirilen iiQiincu sahis, 
nizamnamenin 135 nci maddesinde gosterilen teslim edilememe formulunii dolduracagi esnada 
kendisinden, adi bir mektub iicretinin iki mislini gegmemek iizere, bir iicret almabilir. Nizam-
name hukiimlerine tevfikan, tek bir teslim edilememe haberine esas teskil eden miiteaddit paket
ler mevzubahs ise, iicret ancak bir defa almabilir. 

Teslim edilememe haberinin gonderilmesinden itibaren bir ay iginde mevrid merkezi kafi tali-
mat almazsa, paket, giktigi merkeze geri gonde rilir. Bu miiddet, uzak memleketler ile olan mii-
nasebetlerde dord aya cjkarilmistir. 

5 - Murseliinileyhlerine, geldikleri haber verilen paketler, haber kagidi gonderildigi giiniin er-
tesi giinunden itibaren on bes gun veyahud nihayet bir ay iginde kendilerinin gelip almasi igin 
bekletilir. Bu miiddet gegtikten sonra bu gibi paketler sahibine teslim edilememis sayilir. 

Murselunileyh haberdar edilemedigi takdirde sahibi tarafmdan almmak iizere bir miiddet sak-
lanan veya postrestant olarak gonderilen paketler, ancak mevrid memleket nizamlarinda gosteri
len saklama muddetlerinden sonra sahiplerine teslim edilememis sayilir. Bununla beraber, umu-
mi kaide olmak iizere, bu miiddet iki ayi gegemez. Ancak mevrid idarenin paketleri saklama mud-
detini en gok dord aya gikarmayi miinasib gormesi hali miistesnadir. 

Miirsil, sevk kagidmin arkasi ile paket iizerme mevrid memlekette bilinen bir lisanla yazdigi 
bir hasiye ile istemis oldugu takdirde, paket ciktigi memlekete daha kisa bir miiddet iginde geri 
gonderilmelidir. 

6 - Sahibine teslim edilememis olan posta paketlerinin geri gonderilmesi halinde 21 nci mad-
denin 2 nci fikrasinda gosterilen iicretlerin almmasi lazimgelir. 
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i Madde — 23 

Gumriik resimlerinin ye postaya aid olmayan diger resimlerin kaldirilmasi 

Idareler, ciktigi memlekete geri gonderilen, miirsiller tarafmdan terkolunan, icindeki seylerin 
biisbiitun hasara ugramasi dolayisile ^mha edilen yahud tekrar iicuncii bir memlekete gonderilen 
posta paketlerine aid gumriik resimlefrinin ve postaya aid olmayan diger resimlerin kaldirilmasi 
ic,in kendi memleketlerinin alakadar ijdareleri nezdinde tavassut etmege soz verirler. 

Mezkur idareler, kendi servislerinde kaybolan, caiman veya hasara ugrayan paketler hakkinda 
da ayni suretle hareket etmelidirler. \ 

Madde — 24 

Satis, tmjha 

Yakm zamanda bozulacagmdan yafhud Quruyeeeginden korkulan maddeler, yolda giderken ve 
geri g<inderilirken olsa dahi, evvelden|haber vermeksizin ve bir guna kanuni muamele yapilmaksi-
zin, derhal sahibi menfaatine olarak j satilabilir. Her hangi bir sebepten dolayi satilmasi kabil ol-
madigi takdirde, bozulmus ve eurumijs olan maddeler imha edilir. 

Madde — 25 

i i Terkolunan paketler 

Miirselunileyhlerine teslim edilemey 
derilmez. Mevrid idare, bunlar 

en ve miirsilleri tarafmdan da terkedilen paketler geri gon-
hakkjinda, nizamlanna gore muamele yapar. 

Madde — 26 

Masrjaflarin miirsilden alinmasi 

Paketlerin teslim edilememesinden jdolayi hatta bunlar terkedilmig, satilmis veya imha edilmi$ 
olsalar bile, idarelerin acik kalan tasnjna masraflan ile diger masraflarmi miirsiller odemege mee-
burdurlar. Bu masraflar, mahrec idajreden tahsil olunur. 

Miirsil kendi adresi olarak postrextant isareti veya bir otel gosterir ise, mahrec, merkezi paketin 
teslim edilememesinden cikabilecek mjasraflan kapatmak icm kendisinden teminat parasi alabilir. 

Madde — 27 

Haber istemeler 

1 - Her posta paketi veya odeme hjavalenamesi hakkinda haber isteme icin en cok 60 santim 
miktarinda maktu bir resim almabilit. 

Bu resim, haber isteme ayni miirsil tarafmdan ayni murselunileyh adresine olarak ayni zaman
da postaya verilmis miiteaddit paketlere ait olsa bile, her paket icm ayri almir. 

Eger miirsil, zaten bir (Alma habeifi) igin buna mahsus iicreti vermis ise, artik kendisinden bas-
kaca hie bir iieret almmaz. 

2 - Haber istemeler aneak paketiji postaya verildigi guniin ertesi giinden itibaren bir yil icin-
de kabul edilir. 

Bununla beraber, her idare bu miiddetten sonra da diger bir idare tarafmdan vaki olup iki 
yildan asagi bir zaman icmde gondetilmis; paketlere diair olan alelade malumat taleplerine netice 
vermelidir. 

3 - Her idare baska idarelerin ulkelejrinde postaya verilmis paketlere ait haber istemeleri kabul et
mege aneeburdur. 

4 - Haber iatemege bir servir yaa^hsligi sebefe olmus olursa haber isteme iicreti geri verilir* 
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Pasil : HI 

Odeme sartli pdketler 

v Madde — 28 

tlcretler ve sartlar. Tasfiye 

1 - Posta idarelerince bu muamelenin temini kabul edilmis olan memleketler arasinda paketler 
odeme sartli olarak yollanabilir. 

2 - Odeme sartli olarak yollanan paketler, adi, ve icabinda, deger konmus paketler mua-
mele ve iicretlerine tabidir. 

Bundan baska, miirsil pesin olarak: 
a) Odenmesi sart olan paranin kendi nefine iieretsiz tanzim olunan bir odeme havalenamesi 

ile tasfiyesini isterse paket basina elli santimi gegmemek iizere bir maktu iicret ile odenmesi sart 
olan para miktarmin en Qok yiizde yanmi derecesinde nisbi bir resim; 

b) Paketin mevridi olan memlekette posta hesabi carisine gecjrilmek suretile tasfiyeyi isterse 
en eok yirmi be§ santim bir maktu iicret verir. 

3 - 2 nci fikranin (b) bendinde gosterilen tasfiye tarzi, ancak alakadar idareler, bu tasfiye usu-
luniin tatbikmi iizcrlerine alirlarsa kabul edilir. Mevrid idare, dahili usuildoki bir (Para yatirma pu-
sulasi) vasitasile murseliinileyhin odedigi parayi, en qok yirmi be§ sant'imden ibaret bir maktu iicret 
ile dahili muamelesinde tatbik olunan mutad para yatirma iicretini iginden gikardiktan sonra he
sabi cariye gec,irir. 

4 - Tasfiye tarzi ne olursa olsun, odenmesi §art olan paranin en yiiksek miktari paketin cjktigi 
memlekete gonderilen posta havalenameleri ie/in tayin edilen en yiiksek miktara miisavidir. 

5 - Tersine bir uzlasma olimadikc.a, odenmesi sart olan para miktari paketin c,iktigi memleketin para-
sile gosterilir. Bununla beraber odenecek para, paketin mevridi olan memlekette tutulan posta he
sabi carisine gec,irilecekse, bu memleket parasile gosterilmelidir. 

6 - 2 nci fikranin (a) bendinde gosterilen nisbi resmin alinmasi î -in, her idarenin kendi servisi 
usuliine en elveri§li olan olgiiyu edinmeyc saiahiycti vardir. 

7 - Her idare, kendi servisine odeme §artii paketleri kabul etmemis olsa bile, bunlann transitini 
temine mecburdur. Mutavassit memleketler, kendi servisleri ie,in tayin ettikleri en yiiksek miktardan 
fazla miktarda odeme §artli paketlerin transitini dahi temin etmek mecburiyetindedirler. 

Madde — 29 

Odeme §artmm kaldinlmasi yahut odenecek paranin azaltilmasi 

Odeme §artli bir paketi gonderen kimse, odeme gartmin biisbiitun kaldinlmasini veya odenecek 
paranin bir miktarmin azaltilmasmi isteyebilir. Bu gibi istemeler, mukavelenamenin 64 ncii maddesi 
huldimleririe tabidir. 

-Madde — 30 
. i 

Paketin kaybolmasi, galmmasi, veya hasara ugramasi halinde mesuliyet 

Odeme sartli bir paketin kaybolmasi, galmmasi veya hasari asagidaki VI nci fasilda gosteri
len s,artlar dairesinde posta servisinin mesuliyetini icabettirir. 

Madde — 31 

Odenecek paranin tahsil olunmamasi, noksan veya hileli tahsil edilraesi halinde tazminat 

1 - Gonderilen paket, odenecek para tahsil edilmeden murseliinileyhe teslim edilmis oldugu 
takdirde, miirsilin 27 nci maddede gosterilen miiddet iginde arastirmis olmasi sartile, tazminat 
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almaga hakki vardir; megerki, tahsil ^dilmemek keyfiyeti mursilin bir yanli^ligmdan veya ka-
yitsizligmdan ileri gelmis veya gonderilen paketin iqinde 16 nci maddenin 1 nci fikrasinm (b, c, e, 
f, g ve h) bentlerinde sayilmis olan yasak seyler bulunmus ve yahud pakete hileli deger konmus 
olsun. Murseliinileyhten tahsil olunan para miktari, odenmesi §art olarak gosterilen miktardan 
asagi oldugu veya tahsil keyfiyeti hijeli olarak yapildigi halde dahi miirsil yine o suretle taz-
minat alabilir. Tazminat miktari hie, '}ir halde odenmesi §art olan para miktarmi gegemez. 

2 - Tazminati odemis olan. idare gerek mii: seliinileyh, gerek miirsil veya UQuncii kimseler 
aleyhinde icabmda her tiirlii muraca^t igin mezkur tazminatm miktari derecesinde, bunu almis 
olan kimsenin haklarma sahib olur. i 

| Madde — 32 

! Mesuliyetin tayini 

Muntazam surette tahsil edilen paralar yahud 31 nci maddede gosterilen tazminat miirsi] 
idare tarafmdan mevrid idare hesab::na olarak odenir. Mevrid idare yanlisligm miirsil idarenin 
nizami hukiimlerden birine riayetsizli linden ileri geldigini ve yahud kendi servisine gonderildi-
ginde gerek paket ve gerek buna aic} sevk kagidma nizamname mucibince odeme sartli paket-
lere yapilaeak serhler ve isaretlerin yapilmamis oldugunu ispat edemedigi takdirde mesuldiir. 

Odeme sartli bir paketin posta seiivisinde kaybolmasi neticesinde, bunun odeneeek parasi hi
leli olarak tahsil edilirse, alakali olajn idarelcrin mesuliyetleri asagidaki 43 maddede gosterilen 
kaidelere gore tayin edilir. 

Bununla beraber, odeme sartli pallet servisine istiraki olmayan bir mutavassit idarenin mesuli-
yeti, odeme sartli olmayan paketler hakkinda asagidaki 38 ve 39 neu maddelerde bildirilen mesuli-
yetten ibaret kalir. Verilmeyen para miktari di§er ilisikli idarelerce miisavi paylarla odenir. 

Madde — 33 

Tazminat ve odeneeek parjalar hakkinda mukavelename hiikiimlerinin tatbiki. 
Odeme mjiddetleri ve a vans! arm odenmesi 

Mukavelenamenin 66, 68, 69 ve 71: nci madde lori hukumleri, odenie sartli paketlere de tatbik 
olunur. I 

Madde — 34 

Odeme havalenameleri ve para yatirma pusulalari 

1 - Her hangi bir sebeple sahibin|e odenemeyen bir odeme havalenamesi bedeli, bu havalena.-
menin c,iktigi idareye geri gonderilm^z. Mezkur bedel, odeme sartli paketin miirsili .olan idare 
tarafmdan sahibinin emrine hazir tijLtulup, nizami miiddetin bitmesinden sonra kati surette bu 
idareye aid o]ur. 

Sair hususlarda, nizamnamede gosterilen ihtirazi kayitler gozetilmek sartile, odeme havalena
meleri posta havalenamelerine dair olan uzlasmada muayyen hiikumlere tabidir. 

2 - 2 8 nci madde hiikiimlerine goife tanzim olunmus bir para yatirma pusulasinin bedeli, her 
hangi bir sebepten dolayi, odeme sartli maddeyi gonderen tarafmdan gosterilen alacak hesabi-
na gec/irilmedigi takdirde, mezkur b^del, bunu tahsil eden idare tarafmdan, paketi gonderen kim-
seye odenmek tizere, paketin c,iktigi idareye verilmelidir. 

§ayet bu bedel paketi gonderen kimseye odenemezse, o zaman 1 nci fikrada gosterildigi veg-
hile muamele yapilir. 
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Fa*il : IV 

Defier konmu§ paketler 

Madde — 35 

Ucretler ve sartlar 

1 - Posta idarelerince deger konmus, posta paketleri servisi temin edilmi§ olan memleketler arasm-
daki munasebetlerde paketler bu suretle kabul edikbilirler. 

2 - Her idare, kendisi igin - Miktari 1 000 franktan a$agi olmamak iizere - konaeak degeri tab-
did etmek salahiyetini haizdir. 

Baska basjka miktarlarda deger kabul etmi§ olan iki veya daha ziyade memleketler arasindaki mu
nasebetlerde bu degerlerin en az olani kar§ilrkli olarak meri tutulur. 

3 - Adi paketlerden alinan iicretlere ilave olarak konan degerin her tie, yiiz frank veya kesri igin: 
a) Karadan ta§imaya i§tirak eden her idare igin be§ santim; 
b) Kullanilan her deniz servisi igin on santim miktannda bir teminiye ticreti alinir. 
4 - Bununla beraber, mahreg idare, konan degerin her iig yiiz frank veya kesri igin elli santimi 

gegmemek §artile toptan bir teminiye ucreti alabilir. 
5 - Deger konmus. paketler igin' miicbir sebeplerden ileri gelen zararlan odemegi kabul eden mem

leketler bundan dolayi hususi bir iicret almaga mezundur, §u kadar ki, bu iicret ile teminiye iicretinin 
yekunu 4 ncii fikrada gosterilen iicret miktarini gegemez. 

6 - Mahreg idare, paket bagina elli santimi gegmemek §artile bir (trsaliye resmi) almak salahiye
tini haizdir. 

7 - Deger konmus bir paketin mtirsiline, paketi postaya verirken, ucretsiz bir makbuz verilmeli-
dir. 

Madde —36 

Hileli deger konmasi 

Konan deger, paketin igindeki $eyin hakiki degerini gegemez, ,fakat hakiki degerin ancak bir 
kismmin gosterilmesine miisaade olunmustur. 

Gonderilen bir pakete, hakiki degerinden fazla olarak hileli deger konmasi halinde bunun igin 
mahreg memleketin kanun ve nizamlannin icap ettirdigi adli takibat yapilir. 

Fasil : V 

Qabuk yollanacak paketler 

Madde — 37 

Ucretler ve ^artlar 

1 - Bu is igin uzlasmis olan memleketler arasmdaki munasebetlerde miirsil, paketin miimkiin 
oldugu kadar, mjektup postasi nakli igin kullanilan gabuk vasitalarla gonderilmesini isteyebilir. 

2 - Qabuk yollanacak paketler igin yalniz 3, 5 ve 7 nci maddelerde gosterilen iicretler ve zam-
lari iki misline gikarclir.. Diger biitiin masraflar mezkur paketlere zamsiz olarak tatbik olunur. 

Qok yer tutan gabuk yollanacak paketler bundan baska, 8 nci maddenin 4 ncii fikrasi ile tayin 
edilm(is. olan mnnzam ucrete tabidirler. 
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Fasil : VI 

Mesuliyet 

Madde — 38 

Mesuliyetin sumulii 

1 - Asagidaki 39 ncu maddede gos^erilen haller miistesna olmak uzere, idareler paketlerin kay-
bolmasi, Qalinmasi veya hasarmdan mesuldiirler: 

Miirsil; kaybolan, galinan veya hasaria ugrayan paketin hakiki degerinin ayni miktarda bir taz-
minat almak hakkini haizdir. Adi paketler hakkmda bu tazminat paket basina: Bir kilograma 
kadar agirliktakiler igin (10) on frangi birden bes kilograma kadar agirlikta olanlar iqin (25) 
yirmi bes frangi, besten on kilograma kadar agirlikta olanlar iqin (40) kirk frangi, ondan on bes 
kilograma kadar agirlikta olanlar igin \ (55) elli bes frangi ve on besten yirmi kilograma kadar 
agirlikta olanlar iqin de (70) yetmis frangi gegemez. 

Deger konmus paketler ic,in tazminat altin frank olarak konan deger miktarini hie, bir zaman 
gegemez. 

Murselimileyhin - Gerek igindeki sey Qalmmis veya hasara ugramis olan bir paketi teslim alir-
ken ihtirazi kayitlar yaptiktan sonrave gerek miirsilin onun lehine haklarmdan feragat ettigini is-
bat etmek suretile - talebi halinde tazmmat kendi sine odenir. 

2 - Dogrudan dogruya olmiyarak husule gelen zararlar veya tahakkuk etmemis olan karlar 
nazari dikkate alinmaz. 

3 - Tazminat, paketin igindeki esyanm postaya verilmis oldugu mahal ve tarihte ayni nevi ve 
cinsteki mallarm altin franga Qevrilmis geger fiati iizerinden hesab olunur. Geger fiati olmadigi tak-
dirde, tazminat mallarm ayni esaslar ujzerine tahmin olunacak adi degerine gore hesab edilir. 

4 - Bundan baska, bir paketin busiiitiin kaybolmasi, Qalmmasr, veya hasara ugramasi iizerine 
tazminat verilmesi icab ederse, miirsilih bu maddenin 5 nci fikrasmda gosterilen istisnalar ha-
rig olarak, vermis oldugu iieret ve resimleri geri almaga hakki vardir. Fena bir halde bulun-
malarmdan dolayi miirselunileyhler tarafindan reddolunan paketler iqin dahi - Bu hal posta ser-
visine isnad olunabildigi ve bunun mesuliyetini icabettirdigi takdirde - ayni muamele tatbik 
olunur. 

Biisbutiin kaybolma, hasara ugrama veya Qalinma keyfiyeti bir tazminat verilmesini ieabet-
tirmeyen miicbir sebeblerden ileri gelnkis olursa, miirsilin, kullanilmamis olan tasima vasitasma 
veya yapilmamis olan servise aid iieret hisselerini geri almaga hakki vardir. 

5 - Teminiye resmi her halde posta idarelerine kalir. 
6 - Bir paketin miirsili, kendi miir^sele maddesinin sebeb oldugu butun zararlardan - Zara-

rm mensei usuliine uygun olarak tesbit edildigi ve tasiyieilarm hata ve ihmalleri olmadigi tak
dirde - zarar goren her paket iqin 1 nci fikradaki hadler dahilinde, mesuldur. Miirsil aleyhine 
dava agmak, paketin postaya verildigi idareye aittir. # 

Madde — 39 

Mesulfyet usuliinden ayirmalar 

Idareler, asagidaki hallerde her tiirlii mesuliyetten kurtulurlar: 
a) Miicbir sebebler halinde; bununk beraber, miicbir sebeplerden Qikan hasarlann tazminini 

kabul eden miirsil idare hakkmda mesuliyet kalir (Madde 35, fikra 5). Kaybolma, galmma veya ha-
sardan mesul olan memleket kendi dahili kanun ve nizamlanna gore bu kaybolma, galinma veya hasa-
rm miicbir sebeplerden dolayi olup olmadigmi kararlastirmalidir: 

b) Miicbir sebeplerden cjkan bir hal neticesi olarak, servis vesikalarmin mahvolmasi dolayisile 
paketler hakkmda malumat verilemedigi ve mesuliyet te baska bir suretle sabit olmu§ bulunmadrgi 
takdirde; 
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c) Zarar ve ziyan miirsilin yanli§ligindan veya kayitsizliginden veyahut paketin igindeki maddele-
rin nevi ve mahiyetlerinden ileri gelirse; 

d) Paketin icjndeki §ey, 16 nci maddenin 1 nci fikrasinin (b, c, e, f, g ve h) (harflerinde gosterilen 
yasak maddelerden biri olursa; 

e) teindeki §eye hakiki degerinden yiiksck miktarda ve hileli bir deger konmu§ bir paket olursa; 
f) tcjndeki §ey]erin yanlig bildirilmis. olmasindan dolayi gumriik§e musadere olunan bir paket 

olursa; 
g) 27 nci maddenin 2 nei fikrasinda bildirilen bir sene miiddet ieinde miirsili tarafindan aragtiril-

raayan bir paket olursa. 

Madde — 40 

Mesuliyetin kalkmasi 

tdareler, dahili nizamlannda ayni mahiyette miiraselat icjn gosterilen §art!ar dairesinde sahibine 
teslim ettikleri pakctlerin niesuliyetinden kurtulurlar. 

Bununla beraber, icjndeki §eyin bir paryasi calmmis veya hasara ugramis, olan bir paketi tes
lim alirken miirseliinileyh ihtirazi kayitler yapmis, ise mesuliyet kalir. 

Madde —- 41 

Tazminatin odenmesi 

38 nei maddenin 1 nci fikrasinm, son bendinde gosterilen istisna haric, obnak iizere, tazminat 
ile iade edilecek olan iicret ve resimlerin odenmesi mecburiyeti, pakeli gonderen nierkezin tabi 
bulundugu idarcyc terettub eder. Yalniz bu idarenin inesul. idarcyc karsi muracaat iiakki baki 
kalir. 

Madde — 42 

Tazminatin odenme niiiddeti 

.1 - Tazminat miimkiin oldugu kadar (,;abuklukla ve en gcr habcr isteinenin vukubuldugu gii-
niin ertesinden itibaren bir yi.l ieinde odenmelidir. 

Bu odeme, uhdesine terettub eden idare, paketin kaybolmasi, (;ahnma.sr veya hasari, niiicbir 
sebeplerden ileri gelip gelmedigi meselesi hakkinda. bir karar verilmemis oldugu takdirde, bunu 
istisnaen 1m miiddet in bitmesinden sonraya da birakabilir. 

2 - Mahrec veya hale gore mevrid idare, tasimaya istirak etmis olan diger idarelerden kendi-
sine usulii dairesinde muracaat olundugu halde meseleyi bir neticcye haglamaksizin altr ay gee,-
mesine sebebiyet vermis olanin hesabina olarak hak sahibine tazminat vermeyc mezundur; uzak 
memlekctler ile olan miinasebetlerde bu miiddet dokuz aya Qikarilir. 

Madde — 43 

Mesuliyet in tayini 

1 - Aksi sabit oluneaya kadar mesuliyet, ihtirazi kayitler gostermeksizin paketi diger bir ida-
reden aldigi ve nizamen muayyen biitun arastirma ve talikik vasitalarina malik bulunduruldugu 
halde bunun ne miirselunileyhe teslimini ve ne de ieabmda usulii dairesinde kendinden sonraki 
idareye gonderildigini ispat edemeyen idareye terettub eder. 

Bir mutavassit veya mevrid idare, aksi sabit oluneaya kadar asagidaki iki halde her turlti me-
suliyetten kurtulur: 

a) Nizamnamenin 145 nci maddesinin 1 ve 4 ila 6 nci fikralari hukumlerine riayet etmisse; 
b) Haber isteme keyfiyetinin kendisine ancak kagitlarin ve vesikalarm saklanmasi ie,m nizam-
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namenin 152 nei maddesmde gosterilen muddetin bitmcsinden dolnyi aranilan pakete aid servis 
vesikalarinin imha edilmis olmasindan sonra bildirildigini ispat edebilirse; bu kayid, haber isteyen 
kimsenin haklarina dokunmaz. 

Eger; kaybolnia, galinma veya hasar, tasima esnasinda vukubulur ve bunun hangi memleket 
topragi iizerinde veya posta servisinde vukua geldigini anlamak miimkun olmazsa alakali idareler 
zarari miisavi paylarla iizerlerine alirlar. Bu kaide, basjica paketlerin toptan gonderilmesi halinde 
tatbik olunur. Bununla beraber, galinma veya hasar, mevrid memiekette yahut, miirsile iade halin
de, mahrec memiekette goriilmugse, ne ambalajin ne de paketin kapanma §eklinin agik, hig bir bozuk-
luk gostermedigini ve deger konmus, bir paket mevzubahs ise sikletin paketin postaya tevdiindeki sik-
letten farkli olmadigini ispat etmek, bu memleket idaresine terettiib eder. 

Bu eihet, mevrid idare veya, icabi halinde, manree, idare tarafindan ispat edildigi takdirde, alakali 
idarelerden hie, biri paketi, miiteakib idarece itiraz edilmeden, teslim etmis, oldugunu ileri siirerek 
mesuliyet hissesini reddedemez. 

2 - Bir paket, miicbir sebeplerden dolayi kayl)olur, galinir veya hasara ugrarsa, kaybolma, galinma 
veya hasar kendi topragi iizerinde veya servisinde vukubulan idare, gonderen idareye kar§i, ancak 
her iki memleket miicbir sebepler halinde husule gelccek zararin odenmesini iizerlerine almis, bulun-
duklari takdirde mesuldiir. 

3 - Kaldinlmasi kabil olmayan, giimriik resimleri ve basjta masraflar tagimagi yapan ve kaybolma, 
Qalmma. veya hasardan mesul olanlarin iizerinde kalrr. 

4 - Tazminati odeyen idare;, gerek miirseliinileyh ve gerek miirsil veya iiyimcu §ahislar aleyhinde, 
icabinda, her tiirlii miiraeaat igin mezkur tazminatin miktari derecesinde bunu almi§ olan kimsenin 
haklarina sahib olur. 

5 - Kaybolmus, sayilan bir paket sonradan bulundugu takdirde, kendisine tazminat verilen kimse-
ye tazminat tutarinin geri verilmesine karsj bulunan paketi elde edebilecegi bildirilmelidir. 

Madde — 44 

Tazminatin miirsil idareye odenmesi 

1 - IVlesul olan veya 42 nei maddeye gore kendi hesabina olarak tazminat verilmi§ olan idare taz
minatin verildigine dair olan haberin gonderilmesinden itibaren ii§ ay muddet ieinde miirsile hakiki 
olarak ne miktar tazminat verilmis ise bu miktari miirsil idareye odemege mecburdur. 

Tazminati, 43 ncii maddeye tevfikan, miiteaddid idarelerin iizerlerine almalari icap ediyorsa 
odenmesi lazimgelen tazminatin tamami, sorulan paketi usuliine uygun olarak alip ta bunun muha-
bir idareye muntazaman gonderildigini ispat edemeyen ilk idare tarafindan gegen bentte gosteri
len miiddet iginde miirsil idareye odemelidir. Hak sahibinin zararinin tazmininde, mesul olan diger 
idarelerden her birinin payina diisen tazminat bedelini bu idarelerden almak mezkur ilk idareye 
aiddir. 

2 - Alacakli idare odeme isi bu idareye hi<j bir masraf olmaksizm ya bir posta havalenamesi 
veya alacakli memleketin Hiikumet merkezi veya bir ticaret mahalli iizerine gekilmis ve gosteril-
diginde bedeli odenebilir bir gek veya polige vasitasile ve gerek mezkur memiekette gegen para 
ile nakid olarak yapilrr. 

Mesuliyet kabul edildigi takdirde yahud 42 nei maddenin 2 nei fikrasinda gosterilen halde ode-
nen tazminat miktari resen hesaba gegirilmek suretile de mesul memleketten almabilir. Bu is, gerek 
dogrudan dogruya mesul idareye ve gejrek ilk miitevassit idareye ve bunun tarafindan da daha sonra 
gelen idareye teselstilen alacak kayde&ilmek suretile mesul idare hesabina geginceye kadar tekrar 
olunur. 

tT<j aylik miiddet gegince, odenmesi lazimgelen para ic.ni, bu muddetin bittigi giinden itibaren, 
yillik yiizde bes faiz yuriitiilur. 

3 - Mahreg idare, tazminatin, kendisine odenmesini mesul idareden ancak kaybolma, galinma 
veya hasann kendisine tebligi tarihinden veyahut icabi halinde 42 nei maddenin 2 nei fikrasinda gos-
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terilen miiddetin bittigi giinden itibaren iki yillik bir miiddet icinde isteyebilir. 
4 - Mesuliyeti usulii dairesinde ispat olundugu halde evvelce tazminatin odenmesini kabul etme-

yen idare, bu odeme keyfiyetinin sebepsiz gecikmesinden vukua gelen miiteferri masraflan dahi 
iizerine almak mecburiyetindedir. 

5 - Tazminat, 38 nci maddenin 1 nei fikrasi sson bendine tevfikan paketin miirseliinileyhine 
odeninis oldugu takdirde yukaridaki hukiimler miirsii idare yerine mevrid idare hakkinda tatbik 
olunur. 

Fasil : VII 

tJcretlerin nereye aid oldugu 

Madde — 45 

Nakliye iicretleri hisselerinin kaydi 

Miirsii idare paket basina: 
a) Mevrid idare namma 3 ila 8 ve 37 nci maddelerin hukuinlerine gore mezkur idareye ait olan 

iicretleri; 
b) Icabinda her mutavassit idare namma da 3, 4, 6, 8 ve 37 nci maddelerde gosterilen iicretleri 

alacak kaydeder. 

Madde — 46 

Tekrar yollama ve geri gonderme halindc Jazimgeien iieretlerin ne yolda almacagi 

Bir posta paketinin tekrar yollanmasi veyahud giktigi yere geri gonderilmesi halinde, tek
rar yollayan idare, kendinden sonraki idareden kendi iieret hissesinin miktarmi ve icabinda asa-
giki iicretleri alir: 

a) 9 ncu maddede gosterilen gumriikleme iicretini; 
b) 10 ncu maddenin 1 nci fikrasinda gosterilen, oturulan yere teslim iicretini; 
c) 10 ncu maddenin 2 nci fikrasinda gosterildigi vcc/hilc mtirseliinileyhe gonderilecek haber 

iicretini; 
d) 13 ncii maddede gosterilen tekrar baglama iicretini; 
e) 14 ncii maddede gosterilen arziye iicretini; 
f) 21 nci maddenin 2 nci fikrasinda gosterilen tekrar yollama iicretini; 
g) Postaya aid olmayip acjk kalan resimleri. 
Nizamnamenin 134 ncii maddesinde denildigi veghile ayni usul her mutavassit idare tarafin-

dan takib olunur. 

Madde — 47 

Hususi vasitaya aid iicretler 

1 - 1 5 nci maddenin 2 nci fikrasinda gosterilen hususi vasita iicreti, mevrid idareye aid iic
retler hissesi igindedir. 

Hususi vasitali bir paket, teslime tesebbiis olunmaksizin baska bir memlekete tekrar yollan-
digi takdirde, mezkur iieret yeni mevrid memleket hesabina alacak kaydolunur. Eger, bu memle
ket hususi vasita ile teslimi iizerine almiyorsa, mezkur iieret ilk mevrid memleket idaresine 
kalir. Hususi vasitali bir paket geri gonderildigi takdirde is yine boyle olur. 

2 - Hususi vasitali bir paketin tekrar yollanmasi veya giktigi yere geri gonderilmesi halinde 
15 nci maddenin 3 ve 4 ncii fikralarmda gosterilen mutemmim iieret, teslime tesebbiis eden ida-
rece muhabir idareden alinir. Ancak paket miirselunileyhin oturdugu yere gosterildiginde mez-
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kur iicretin teslime te§ebbiis eden idareye odenmis olmasi hali miistesnadir. 

Madde — 48 

Mevrid memleket iginde tekrar yollama igin iicret 

Kendi smirlari iginde bir paketi tekrar yollayan memleket, bu paketin sonradan baska bir 
memlekete tekrar yollanmasi veya ilk Qiktigi memlekete geri gonderilmesi halinde 21 nci mad-
denin 2 nci fikrasinda gosterilen tekrar yollama iicretini alir. 

Madde — 49 

Muhtelif iicretler 

1 - Asagidaki iicretlerin hepsi bunlari alan idareye ait t ir : 

a) Postaya verildikten sonra paketin miirseliinileyhten resim ve iicret almmadan teslimi ta-
lebi igin gosterilen iicret (Madde 12, 1 nci ben t ) ; 

b) Alma haberlerine tatbik olunan maktu iicret (Madde 20); 
c) Sahibine teslim edilemeyen bir paket igin gosterilen iicret (Madde 22 fikra 4 ) ; 
d) Haber istemelere aid iicret (Madde 27 fikra 1 ) ; 
e) Deger konmus paketlerin ir3aliye resmi (Madde 35 fikra 6). 
2 - Gumriikletme iicreti, vusul haberi iicreti, oturulan yere teslim ve arziye iieretleri (Madde 

9, 10 ve 14) mevrid idareye aittir. Mevrid idarece miirsil idareden alinan (12 nei madde, 3 ncii 
bent) komiisyon resmi ic,in dahi ayni muamele tatbik olunur. 

3 - Tekrar baglama iicreti (Madde 13) tekrar baglama ameliyesini yapan merkezin tabi oldugu 
idareye aittir. 

' Madde — 50 

Odeme §artina aid iicret ve resim hisselerinin kaydi 

Mahreg idare, nizamnamede gosterilen gartlar dairesinde her bir (Odeme §artli pakct) ba§ma 
maktu olarak 20 santim ve buna ilave olarak ta odeme havalenamelerinin odenmis, olan bedelleri 
yekununun yiizde 1/4 nisbetinde bir parayi mevrid idare hesabina alacak kaydeder. 

28 nci maddenin 2 nci fikrasmin (b) bendinde ve 3 ncii fikrasinda gosterilen iicretler tamamen 
bunlari almi§ olan idareye aid kalir. 

Madde — 51 

Teminiye resmi 

Deger konmu§ paket]er igin mahreg idare, servisleri ta§ima igine igtirak eden her idareye ve, icabin-
da, bu servislerden her birine konan degerin 300 frank veya kesirlerinde, karadan tagimalar i§in be§ 
santim ve denizden tagimalar igin on santim bir teminiye iicreti payi vermege mecburdur. 

Fasil : VIII 

Muhtelif hukumler 

Madde — 52 

Mukavelenamenin umumi hukumlerinin tatbiki 

Mukavelenamenin birinci ve ikinci pargalarinda yazili umumi hukumler posta paketleri alinip 
verilmesine de tatbik olunabilir. 

165 



Bu uzla§maya igtirak edip te buna istirak etmeyen memlekotlerle posta paketi alip veren memle-
ketler idareieri, diger istirak eden biitiin idarelerin bu paket alip verme iiuianielesinden istifade 
etmelerini kabul ederler. 

Uzlasmaya iinza koymayan bii* ntemlekete giden veya oradaii gelen paketler, uzlasjnaya imza koyan 
memleketlerin kara veya deniz servislerinden transit gegtiklerinde, transit iieret pay]an noktasrn-
dan, Akid memleketler arasmda alinip verilen paketler gibidirler. 

Bu uzlasmaya istirak etmek arzu eden bir memleket, paket basina 25 santimden fazla bir mun-
zam iieret almak istedigi takdirde, milletler arasmdaki kalem, bu istirak istegini, uzlasmaya is
tirak eden biitiin idarelere bildirir. Eger alti aylik bir miiddet ic,inde bu idarelerin iigte birinden 
fazlasi, aleyhte rey vermemis olurlarsa bu istek kabul edilmis saydir. 

Madde — 53 

Toplanmalar arasmdaki miiddetler ieinde yapilan tekliflerin kabul ve tasdiki 

Toplanmalar arasmdaki miiddetler iginde yapilan (Mukavelenamenin 19 ncu ve 20 nci madde-
leri) teklifler tatbik edilebilmek igin: 

a) Yeni hiikumler ilavesi veya bu uzlasmanm 1 ila 22, 27 ila 47, 49 ila 5.1/53 ve 54 neii maddeleri 
ve bu uzlasmaya aid son protokolun biitiin maddeleri ile nizamnamenin 154 neii maddesinin degisti-
rilmesi halinde reylerde birligi; 

b) (a) bendinde bildirilcn hukiimlerden baska hukiimlerin degistirilmesi halinde reylerin iigte 
ikisini; 

c) Mukavelenamenin 11 nci maddesinde gosterilen hakeme verileeek ihtilaf kali harig olmak 
iizere, bu uzlasma, son protokolii ve nizamnamesi hiikumlerinin tefsiri istenilirse reylerin mutlak 
ekseriyetini kazanmalidir. 

Son hiikiimler 

Madde — 54 

Uzlasmanm tatbiki ve devam. miiddeti 

Bu uzlasma 1 ikinci kanun 1935 tarihinde tatbik mevkiine konacak ve belli olmayan bir miid
det igin meri kalacaktir. 

Yukarida isimleri gosterilen memleketler hukumetlerinin murahhaslari bu uzlasmayi bir niisha 
olarak imza etmislerdir. Bu niisha, Misir Hiikumetinin evrak hazinesine konulacak ve birer su-
reti de uzlasmayi yapan memleketlerden her birine teslim olunaeaktir. 

20 mart 1934 te Kahirede yapilmistir. 

Imzalar : 



UZLASMANIN SON PROTOKOLU 

Asagida imzalari bulunan murahhaslar bu giinku tarihle yapilan posta paketlerine aid uzlas-
mayi imza edecekleri sirada asagidajd maddeleri kararlastirmislardir: 

Paket servisinin\nakliye sirketleri tarafmdan isletilmesi 

Kendi posta idaresi, posta paketleri tasmmasmi simdiki haJde iizerine almayan ve yukarida 
zikrolunan uzlasinaya istirak eylemis bulunan her memleket, bu iizlasma hukiimlerini simendi-
fer ve seyrisefain sirketleri vasitasile icra ettirmek salahiyetini haiz olacaktir. 0 memleket ay-
ni zamanda, bu servisi mezkur sirketlerin isledikleri mahallerden ejkan veya oralara gonderilen 
paketlere ihasr ve tahdid edeibilir. 

Uzlasmanin biitiin hiikumlerinin simendifer ve seyrisefain sirketleri tarafmdan icrasini temin 
ve baslica ahp venue servisini tanzim iyin bu memleket posta idaresi mezkur sirketlerle uzlas-
malidir. 

Bu posta idaresi, o sirketlerin uzlasmayi yap an baska posta idareleri ve milletler arasmdaki 
kalem ile olan biitiin miinasebetleriiiie tavassut eder. 

I I 

Hava servisleri 

Hava yolile posta paketleri tasinmasma dair hiikiimler, posta paketleri uzlasmasma birlesti-
rilmis ve bu iizlasma ile nizamnamesinin mutemmim bir par^asi sayilmistir. 

Bununla beraber, uzlasmanin untumi hiikiimleri hilafina olarak, yukarida gosterilen hiikumle-
rin degistirilmesi keyfiyeti vakit \jakit dogrudan dogruya alakali idarelerin miiralihaslarinin 
bulunaeagi bir konferans tarafmdan itetkik olunabilir. 

Bu konferans, mezkur idarelerin en az uc,ii tarafmdan istenilmesi iizerine, milletler arasmda
ki kalem vasitasile toplanmaga c,aginlabilir. 

Mezkur konferans tarafindan teklif olunan hukiimlerin hepsi, yine bu kalem vasitasile birlik 
memleketlerinin reylerine arzolunacaktir. Beyan edilen reylerin goklugu ile karar verilecektir. 

I l l 

Transit 

Kendi iilkelerinden transit suretile posta paketleri tasjnmasini temin etmemek salahiyeti muvak-
katen Irana, Afrikadaki Portekiz miistiemlekelerine ve Belgika Kongosuna verilmi§tir. 

Belgika Kongosu iein bu hukiim Bodezya ile Qat, Ubangi - Sari ve Orta Kongodaki Pransiz 
mustemlekelerinden cikan veya bunlara gonderilen paketlere tatbik olunmaz. 

IV 

Munzam iicretler 

Uzla§manin 3, 4 ve 7 nci maddeleri hukiimlerin den mlistesna olmak iizere ve muvakkat bir tedbir 
olarak, a§agida sayilan idareler, 5 ve 6 nci maddelerde gosterilen arttirmalardan baskaca agagidaki 
tablolarda i§aret edilen iki miinteha ve (transit munzam iieretlerini almaga salahiyettardirlar: 
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I. tki miinteha munnam iicretleri 

Paket ba§i-
Sira Munzam ucret almaga sala- na munzam 
No. hiyettar idare iicret miktari 

1 2 3 

1 Afghanistan 
2 Arnavutluk 
3 Ariantin (Cumhuriyet) 

4 Avusturya 
5 Bolivya 

11 Belgika Kongosu 

12 Dominiken (Cumhuriyet) 
13 Misir 
14 Ekvator 
15 Ispanya 

16 Habesistan 

Santim 
50 

100 
75 1) 

75 

6 

7 
8 
9 

10 

Brezilya 

Bulgaristan 
Sili 
gin 

Kolombiya (Cumhuriyet) 

125 

50 
75 
75 

2) 

4) 

5) 

40 
100 6) 
125 
75 

7) 

Miilahazat 
4 

1) Munzam iiorot, Costa del Sur. Tierra del 
Fuego ve civar adalardaki Arjantin merkez-
leri tarafindan 1 frank 25 santime gikari-
labilir. 

2) Munzam iicret, Lapaz ve Orurodan ba§ka 
merkezlere gel en ve bu merkezlerden gon-
derilen 1 kilograma kadar paketler igin 
3 franga, 1 den 5 kilograma kadar paketler 
igin 7 franga ve 5 den 10 kilograma kadar 
paketler icin 14 franga gikabilir. 

3) Munzam iicret, limanlardan baska mahal-
lere gonderilen paketler igin 2 frank 25 
santime cjkabilir. 

4) Munzam iicret, limanlara gonderilen pa
ket basma 1 franga, baska yerlere gonde
rilen paketlerin her kilogram ve kesri igin 
1 franga gikabilir. 

5) Alip verme merkezlerinden otedeki mesa-
feler igin, dahili serviste posta paketlerine 
tatbik edilebilen tarifeyi gegemeyen bir 
munzam iicret kabul edilmistir. 

3) Yalniz Sudan merkezleri igin. 

7) Munzam iicret, 1 kilograma kadar paket
ler igin 40 santime, 1 den 5 kilograma ka
dar paketler igin 1 frank 25 santime, 5 
ten 10 kilograma kadar paketler igin 1 
frank 70 santime cikabilir. 

17 Fenlandiya 75 
18 Istiva hatti Afrikasmdaki 
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Fransiz mustemlekeleri 8) 

19 Yunanistan 
20 Guatemala 
21 Hayti (Cumhuriyet) 
22 Qin Hindistani 
23 Ingiliz Hindistani 
24 Felemenk Hindistani 
25 Irak 

75 
75 
50 
75 
75 

150 

28 
29 
30 
31 
32 

Nikaraguva 
Norveg 
Panama (Cumhuriyet) 
Peru 
Iran 

75 
75 
75 

125 

35 El Salvador (Cumhuriyet) 
36 Siyam 
37 Isveg 
38 Tiirkiye (Anadolu igin) 

39 tlruguvay (§arki Cumhuriyet) 
40 Veneziiella (Birlesmis Hiiku-

metler) 125 

9) 

10) 

26 Izlanda 50 
27 Fas (tspanya mintakasi harig) 100 11 

12) 

33 Lehistan 50 
34 Angola ve Mozambikteki Por-

tekiz mustemlekeleri 12) 

75 
75 
75 
75 13( 

75 

8) Munzam iicret, 1 kilograma kadar paket-
ler igin 60 santime, 1 den 5 kilograma ka
dar paketler igin 2 franga, 5 den 10 kilog
rama kadar paketler igin 4 franga, 10 
dan 15 kilograma kadar paketler igin 6 
franga, 15 kilogramdan yukari paketler 
igin 8 franga gikabilir. 

9) Bazi uzak merkezler igin. 

10) Munzam iicret, 1 kilograma kadar paket
ler igin 75 santime, 1 den 5 kilograma ka
dar paketler igin 1 frank 25 santime, 5 
den 10 kilograma kadar paketler igin 1 
frank 60 santime gikabilir. 

11) Kazablanka, Mazagan, Mogador, Ueda, Sa-
fi ve Tanca posta merkezleri nrlistesna ola-
rak. 

12) Alip verme merkezlerinden otedeki mesafe-
ler igin, dahili serviste posta paketlerine 
tatbik edilebilen tarifeyi gegmeyen bir 
munzam iicret kabul edilmistir. 

12) Alip verme merkezlerinden otedeki mesafe-
ler igin, dahili serviste posta paketlerine 
tatbik edilebilen tarifeyi gegmeyen bir 
munzam. iicret kabul edilmistir. 

13) Munzam iicret, demiryolundan ve sahiller-
den uzak olan ve tasinmalan suriieu posta-
lari vasitasile yapilan merkezlere mahsus 
posta paketleri igin iki franga gikarilabilir. 
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II. Transit munzam licretleri 

! 

S
ir

a 
N

o.
 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

! 

Munzam iicreti almaga salahi-
yettar idarc 

2 

Arj antin (C iim hur iyet) 1) 
Brezilya 
§ili 1) 
gin 
Kolombiya (Ciimhuriyet) 
Belyika Kongosu 2) 

» 3) 
Misir 4) 
Ekvator 
istiva hatti Afrikasmdaki Fran-
si z miistemlekclcri 
Irak 
Panama (Ciimhuriyet) 5) 
Peru 

Tiirkiyc (Anadolu igin) 6) 
Veneziiella (Birles.mis, Iluku-
motlor) 

Paketler ifiin munzam 
iicret miktan 

6 
c3 
t-l 
be 
3 n 

3 

Sm. 
360 
70 

125 
95 
70 
30 

40 

90 
70 

60 
70 
50 
70 

220 

70 

. c3 

c3 

_ _ l ^ 

r2 

4 

Sm. 
360 

50 
125 
75 
50 

150 

180 

390 
50 

200 
50 
50 
50 

200 

50 

r—1 

LO to 

5 

Sm. 
360 

125 
25 

300 

800 

400 
140 

50 

150 

•r-j 03 

(=1 C3 

6 

Sm. 

600 
300 

100 

3 3 

O r^ 
CM 

7 

Sm. 

800 
400 

50 

• 

Miilahazat 

8 

1) Yahnz Transanden §i-
mendiferi ile ta§inan 
paketler iejn. 

2) Valniz Qat, Ubangi -
Sari ve Orta Kongo-
daki Fransiz mtistem-
lekelerinden (jikan ve-
ya buralara gonderi
len paketler iein; 

(Bu iicret, alakali iki 
idare arasinda uzlasi-
larak degi^tirilebilir). 

3) Yalmz Rodezyadan c,i-
kan veya buraya gon-
derilen paketler icin. 

i 
4) 'Valniz, Sudandan gec,-

mek iizere Belcjika Kon-
gosundan Qikan veya 
buraya gonderilen pa
ketler i(dn. 

5) Yalniz Panama berza-
hindan ta§inan paket-
lcr iqin. 

6) Trabzon - Erzurum -
Bayazid yolundan geQ-
mek iizere Irana giden 
ve oradan gonderilen 
posta paketleri icin her 
siklet haddinin mun
zam iicreti 1 frank 50 
santim daha arttirila-
bilir. 



V 

Hususi munzam ucretler 

1 - Korsika adasi ile Cezayirden gonderilen veya buralara gelen her paket: 
a) (500) be§ yiiz deniz milini gegmeyen denizden tagimaya tatbik olunan ucretin; 
b) Nefsi Fransadan Qikan veya buraya gonderilen paketlere tatbik olunan kara iiereti payinin en 

gok yarisi kadar bir kara munzam iicretinin miirsilden almmasini ieab ettirir. 
2 - Bir taraftan nefsi Ispanya ve diger taraftan Balear adalan, Siinali Afrikadaki Ispanya 

miisteinlekeleri ve Fasin. ispanya nuntakasindaki merkezleri arasinda tasinan paketler (500) bes 
yiiz deniz milini gegmeyen denizden tasimaya tatbik olunan iicrete miisavi bir munzam iicret 
almmasini icab ettirir. 

Bir taraftan nefsi tspanya ve diger taraftan Kanarya adalan arasinda tasinan paketler 
(1000) bin deniz milini gegmeyen denizden tasimaya tatbik olunan iicrete miisavi bir munzam 
iieret abnmasini ieab ettirir. 

3 - Portekiz idaresi, nefsi Portekiz ile Mader ve Asor adalan arasmdaki tasimalar igin bes 
kilogrjima kadar MgiHikla her paketten bir frank elli santim bir munzam iieret almak salahiyeti-
ni haizdir. 

4 - Bir taraftan (Jin Ilindistani, diger taraftan (Kuvang - (Jeu - Van) iilkesi arasmdaki tasi
malar (500) bes yiiz deniz milini gegmeyen denizden tasimaya tatbik olunan iicrete miisavi bir mun
zam iieret almmasini icab ettirir. 

5 - Irak - Suriye yahud Filistin Transdezcrtik otomobil servisleri ile tasinan her paket 1, 5, 
10, 15 ve 20 kilo agirlik dereceleri igin sirasi ile 90 santim, 4 frank 50 santim, 9 frank, 13 frank 
50 santim ve 18 franklik bir hususi munzam iieret almmasini icab ettirir. 

VI 

Hususi tarifeler 

tngiliz Hindistani ve Irak Idareleri kendi memleketlerinden baska memleketlere gonderilen pos
ta paketleri igin, almaga haklan oldugu munzam ve hususi ucretler de dahil oldugu halde, iic-
retlerin vasati miktari mutad iiereti gegmemek sartile, muhtelif agirlik derecelerine gore tertib 
olunmus bir tarife tatbikina salahiyettardirlar. 

Bu salahiyet, ilerideki kongreye kadar gegecek miiddet iginde uzlasmaya istirak edecek olan 
memleketlere de verilmistir. 

vn 
Deger konmus pake tier 

35 nei madde hiikiimleri hilafina olarak : 
a) Belgika Kongosu, konacak degerin en gok miktarmi jes yiiz frank olarak tahdid etmege me-

zundur; 
b) Arjantin idaresi, Kostadelsiir, Tiyerradelfiiego ve civar adalar merkezlerinden gonderilen ve

ya buralara gelen deger konmus paketler igin konan her iig yiiz frank veya kesrinde ilave olarak on 
santim bir iieret almaga mezundur; 

c) Bir taraftan nefsi Fransa, diger taraftan Cezayir ve Korsika arasinda tasinan deger konmus 
posta paketleri, miirsilden konan degerin her iig yiiz frank ve kesrinde ilave olarak on santim bir 
teminiye iiereti almmasini ieap ettirir; 

d) Qin Hindistani idaresi, (Kuvang - Qeu - Van) iilkesindeki postanelere gonderilen veya bu pos-
tanelerden gikan deger konmus paketler igin konan her iig yiiz frank ve kesrinde ilave olarak on 
santim bir iieret almaga mezundur; 

e) Misir idaresi, Sudandan transit olarak Belgika Kongosundan gikan veya buraya gonderilen 
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deger konmus paketler igin konan her UQ yiiz frank veya kesrinde alinan teminiye ucretini on san-
time Qikarmaga mezundur; 

f ) Irak idaresi, Irak - Suriye yahud Filistin transdezertik otomobil servisleri ile ta^inan deger 
konmus. paketler igin konan her iig yiiz frank ve kesrinde ilave olarak on santim bir teminiye iic
reti almaga mezundur. 

Korsika ve Cezayirden gikan veya oralara gelen deger konmus. bir paket, Korsika veya Ce-
zayir kara iicreti namile miirsilden, konan iig yiiz frank veya kesrinde ilave olarak bes. santim 
bir teminiye iicreti almmasmi icap ettirir. 

VIII 

Mesuliyet usuliluden ayvrniahir 

38 nci madde hiikiimleri hilaf'rna olarak Belgika Lvougosu, Mian* (Sudan kjin) ve Irak idare-
leri, mayileri ve kolayca akici hale gelebilen cisimleri, eamdan olan maddelerle kolay knilabi-
len diger seyleri liavi olarak, biitiin memleketlerden Belyika Kongosuna, Sudan veya Iraka goii-
derilen paketlerin hasara ugramasmdan dolayi, hie bir tazrninat veimemege mezundur. 

I X 

Paketlerin agirliklari, boylari ve hacimleri 

Veneziiella ve Ingiliz Hindistani, agirliklari 5 kilogrami geyen posta paketlerini muvakkaten 
kabul etmemek salahiyetini haizdirler. 

Tiirkiye (Anadolu igin), Yunanistan ve Tunas ; boylari ve hacimleri, uzlasmada deniz ser
visleri igin kabul edilen en biiyiik miktari gegen posta paketlerini muvakkaten kabul etmemek sa
lahiyetini haizdirler. 

X 

Qoh yer tutan paketler 

8 nci maddenin 1 nci fikrastnin (a) bendi hiikmii hilafma olarak, (Sudan merkezleri igin) 
Misir idaresi ile Norvec idaresi, sair memleketler ile olan munasebetlerinde, boylarindan biri 
bir metre on sant'nnetrcyi gegen veyahud uzunlugu ile uzunlugundan gayri bir istikamette alin-
mifj en biiyiik eevresi mecmuu bir metre seksen bes santimetreyi gecen paketleri ((Jok yer tu
tan) paketlerden saymak salahiyetini haizdirler. 

Kolombiyanin deniz limanlarmdan gayri mahallerine gonderilip bir tarafi bir metre bes. santi-
metreden fazla veyahud uzunlugu ile uzunlugundan gayri bir istikamette; alliums en biiyiik gev-
resi mecmuu bir metre seksen santimetreyi gcc.cn paketler (,-ok yer tutaniardan sayilir. 

Asagida isimleri yazili murahhaslar, icinde yazilanlari tasdik ederek, bu ])rotokolii, Jiiikiim-
leri bunun aid oldugu uzlasma metnine dercolunmus gibi onun ayni kuvvet ve kiymetini haiz ol-
mak iizere, bir iiiisha olarak tanzim vc imza etmislerdir. Bu niisha Misir Hiikumetinin cvrak 
hazinesiue konulacak ve hirer sureti de uzla^mayi yapan memleketlerden her birine teslim oluna-
caktir. 

20 mart 1934 te Kahirede yapilmistir. 

tmzalar: 
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POSTA PAKETLERlNE DAlR UZLA§MAMN 1§LETME NtZAjMNAEESt 

Madde. 
101. 
102. 
103. 
104. 

Fasil : I 

TJmwmi hukumler 

Igindeki 

Yollama usulii. 
Paketlerin nasil gonderileeegi. 
tdarelere verilecek malumat. 
Paketlerin gonderileeegi yollar ve 
retler. 

Fasil : I I 

iie-

maddeler. 

Madde 
120. 
121. 

122. 

123. 

Paketlerin hepsine tatbik olunabilecek 
hukumler 

105. Paketlerin tetkik ve nraayenesi. 
106. Paketlerin tertibi ve baglanmasi. 
107. EDususi baglama usulleri. 
108. Sevk kagitlan ve giimriik barnameleri. 
109. Murselunileyfoten resim ve iicret alin-

mayacak paketler. 
110. Alma haberi. 
111. Paket postaya verildikten sonra isteni-

len alma haberi. 

Fasil : I I I 

Odeme §artli paketler 

Tekrar yollama. 
Odeme havalenamesinin veya para ya-
itinma pusulasinin tanzimi. 
Odeme havalenamesi veya para ya-
tirma pusulasi formullerinin degersiz-
lendirilmesi veya degistirilmesi . 
Teslim veya tahsil edilmemis odeme 
havalenameleri 

Fasil : IV 

Deger konmu§ paketler 

124. Deger miktarmm isareti. 

125. Etiketler ve posta pullari. 
126. Agirligm isareti. 
127. Hileli deger konmasi. 

Fasil : V 

Qabvk yollanacak paketler 

Etiket. 
Yollama ve giimrukleme. Muhasebe. 

128. 
129. 

Fasil : VI 

112. 

113. 
114. 
115. 

116. 
117. 

118. 

119. 

Paketin ve sevk kagidimn iizerlerine ko-
nulaeak isaretler. 
Etiket. 
Odeme havalenamesi 
Paketin mevridi olan memlekette pos
ta hesabi carisine geQirme. 
Odenecek para miktarcnm gevrilnnesi. 
Odenecek para miktari isaretlerinin bir-
birine uymaimasi. 
Odeme muddeti. 

Odenecek paranin azaltilmasi veya ode
me sartinin kaldirilmasi. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 
135. 

Paketler igin giktiklari ve geldikleri yerlerde 
yapilacak i§ler 

Sira numarasi ve paketin postaya ve-
rildigi yer. 
Tarib damgasi konulmasi ve agirlik 
isareti 
Hususi vasita ile teslim edilecek pa
ketler. 
Ucret odeme pusulalarcnin geri gonde-
rilmesi. Avans olarak verilen paralann 
tahsili. 
Tekrar yollama. 
Sahiblerine verilemeyen paketler. Tes
lim edilememe haberi. 
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Madde 

136. Sahiblerine verilemeyen paketler. Miir-
silin talimati. 

137. Sahiblerine verilemeyen paketlerin geri 
gonderilmesi. 

138. Satis. tmha. 
139. Geri alma. Adres degistirme. 
140. Haber istemeler. 
141. Baska bir memlekette postaya verilen 

paketler hakkinda haber istemeler. 

Fasil : VII 

Pasta pakeUerinin alinip verilmesi 

142. Vol kagidi. 
143. Paketlerin kapali gantalarla • gonderil

mesi. 
144. Paket irsalatmin alip verme merkezle-

rinee yapilaeak tetkik ve muayenesi. 
145. Idarelerin mesuliyetini icab ettiren in-

tizamsizliklarcn goriilmesi. 
146. Bos kaplarin geri gonderilmesi. 

Madde 
Fasil : VIII 

Muhasebe. llesaplann tesviyesi 

147. tlcret hisselerinin mahsubu. 
148. llesaplann tesviyesi. 
149. Odeme havalenamelerinin mahsubu. 
150. Ueret odeme pusulalan. (jiimruk resim-

leri v(; sair masrai'larin mahsubu. 

MuJitclif hiikilmler 

.151. Halkin kullanacagi formiiller. 
152. Vesikalarr saklama miiddeti. 
153. Milletler arasmdaki kaleme yapilaeak 

tebligler 

Son. hiikilmler 

154. Nizamnamenin tatbiki ve devam miid
deti. 

Merbutlar 

0 P 1 den C P 17 ye kadar formiiller. 



POSTA PAKETLERtNE DAlR UZLASMANIN tSLETME NlZAMNAMESt 

A§agida imzalari bulunan murahhaslar, 20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapilan Evrensel posta 
mukavelenamesinin 4 ncii maddesine gore, paketlere dair uzla§mamn icrasini temin igin, kendi 
idareleri namina olarak a§agidaki tedbirleri hep birlikte kararla§tirmi§lardir: 

Fasil : I 

Umumi hilkumler 

Madde — 101 

Yollama usulii 

1 - Her idare, kendi iilkesinden transit olarak gonderilmek iizere, bir ba§ka idare tarafindan ken-
disine teslim edilmis olan posta paketlerini, kendi paketleri igin kullandigi yollar ve vasitalarla yol-
lamaga mecburdur. 

Bir yolun kesilmesi takdirinde, bu yoldan transit olarak gecmeleri lazimgelen paketler, mevcud 
ve ac.ik olan yollarin en faidelisinden transit edilir. 

2 - Paketlerin mahreci veya mevridi olan idare, nzlasjnaya i§tirak etmemis, bulunsa bile, transit 
i§i nzla§ma ve nizamnaniesi ile tayin edilen §artlar dairesinde yapihnalidir. 

3 - Bir veya bir kag mutavassit iilke ile birbirinden ayrilmis bulunan memleketler arasmdaki 
miinasebetlerde, posta paketleri, alakali olan idareleriii aralarmda kararla^tirmig olduklari yoldan 
gonderilmelidir. 

4 - Yanli§ olarak kendisine gonderilen paketleri alan idare, bnnlari kendi kullanabildigi en 
dogru ve kisa yoldan asii mevritlerine tekrar yollar. 

Madde — 102 

Paketlerin nasil gonderilecegi 

1 - Sinirlan bir olan veya bir dogru deniz servisi ile birbirine biti§en memleketler arasinda posta 
paketlerinin almip verilmesi, alakali idareler tarafindan gosterilen yerlerdeki merkezlerce icra 
olunur. 

2 - Tersine bir uzlasma mevcud olmadigi halde, sinirlan bir olmayan memleketler arasinda 
posta paketleri agiktan gonderilir. Alakali idareler, dogrudan dogruya tanzim edecekleri yol 
kagitlarile kapali torbalar, sepetler ve kompartmanlar iginde paket alip vermek igin aralarmda 
uzlasabilirler. Bu halde, mezkur idareler lazim gelen tedbirleri birlikte kararlastirirlar. 

3 - Bununla beraber, posta paketlerinin miktari mutavassit bir idarenin ifadesine gore kendi 
islerini kan^tiracak bir raddede oldugu takdirde, kapali kaplar tertibi mecburidir. 

Madde — 103 

Idarelere verilecek malumat 

Aralarmda dogrudan dogruya paket alip veren Akid memleketler idareleri, biti§ik ( CP 1 ) 
modeline uygun cetvellerle, paket alip vermege dair malumati kar§ilikli olarak birbirlerine bildi-
rirler. 
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Madde — 104 

Paketlerin gonderileeegi yollar ve iicretler 

Her idare, muhabirlerinden aldigi (OP J ) cet velleri vasrtasile, kendi posta paketlerinin gonde-
rilmesi icJn kullamlacak yollan ve bu yollardan tavassut ile yapilacak nakil sartlarrna gore Miir-
sillerden alacagi iicretleri tayin ve tesbit eder. 

Fasil : II 

Paketlerin hepsine tatbik olunabilecek hukiimler 

Madde — 105 

Paketlerin tetkik ve mnayenesi 

Posta paketlerinin hacim, agirlik veya boylannm hesabmin dogrulugu hakkmda miirsil merke-
zin noktai nazari, agik bir yanlislik olmadikga, dogru sayilmalidir. 

Madde — 106 

Paketlerin tertibi ve baglanmasi 

Her paket, posta ile tasmabilmek igin: 
a) Miirsilin ve murselunileyhin adreslerini dogru olarak ve latin harflerile havi olmak lazim 

gelir. Kursun kalemi ile yazilan adresi er kabul olunmaz; bununla beraber, evvelce islatilmis. bir ze-
niin uzerine adresieri miirekkepli kur^un kalemi ile yazilan paketler kabul olunur. Adres, asil pa-
ketin veya kopamayaeak surette saglam olarak pakete baglanmis, bir etiketin iizerine yazilmali-
dir. Paket iciude miirsilin adresi ile beraber paket adrcsiuin bir suretinin kouulmasi tavsiye 
olunur; 

b) lxundekinin agirlik ve mahiyetine uyacak bir tarzda kapanmasi ve baglanmasi lazim gelir. 
Ambalaji ve kapanigi, iejndeki §eyi - Siki§tirma ile veya eldeu ele geejneler esnasinda bozulmaya-
cak ve gdruniir bir iz brrakmaksizm ili§ilmeyecek surette - layikrle korumahdir. Bununla bera
ber, birbirinden ayrilmayacak surette tek bir paket teskil etmek iizere, kursunlanmis, veya muhurlen-
mis saglam bir bag ile ic iqc birle§tirilebilecek veya bir araya getii'ilebilecek ve bir birini tutabilecek 
maddeler sargisrz olarak kabul edilir. Ticarette baglanmalari mutad olmayan tahta veya maden 
parcalan ve saire gibi yalniz bir par^adan ibaret olan §eylerin de paket halinde baglanmasma liizum 
yoktur. 

Posta memurlarmT yaralayabilecek veya diger miiraselati hasara ugratabilecek maddeler hie, bir 
tehlikeye meydan vermeyeeek tarzda baglanmalidir; 

c) Uzerinde miirsilin yeknasak ve hususi isaret veya markasi bulunan balmumu, kursun veya diger 
bir madde vasitasile ve bir birinin ayni olmak iizere imihnrlenmis, olmalidir; 

d) ttzerinde servise aid isaretlerin yazilmasina, posta pullari ve etiketlerin yapistirilmasina kafi 
yer bulunmalidir. 

Madde — 107 

Hususi baglanma usulleri 

1 - Uzun yollara tagmilacak veya bir Qok aktarmalarla elden ele ge^ecek olan paketlerin ve ba§-
lica uzak memleketlere gidecek olanlann ambalaji hususi surette saglam ve iyi tertib edilmi§ ol
malidir. 

tglerinde; degerli madenler, madenden yapilmis. maddeler ve agirligi fazla olan e§ya bulundu-
gu takdirde, bunlarm ambalaji igin her halde dayanikli madenden kutular veya 10 kilograma kadar 

176 



paketler igin an az bir santimetre ve 10 kilogram dan fazla paketler icin de en az bir bucuk san
timetre kalmliginda tahta sandiklar kullanilmasi lazimdir; Bununla beraber, kontrplake tahtadan 
sandiklar kullanildiginda bunlarm kalmligi, koseleri kosebentlerle saglamlastinlmis olmak sartile, 
bes milimetre olarak tahdid edilebilir. 

2 - Su gibi akici maddeler ve kolayca akici hale gelebilen cisimler, iki kap iginde olarak, gon-
derilmelidir. 

Birinei kap (§ise, ufak sise, gomlek, kutu ilah . . . .) ile ikinci kap (madenden, dayanikli tah
tadan, agac, hamurundan ve yahud saglam cins oluklu kartondan yapilmis kutu) arasmda, mumkiin 
oldugu kadar talas, kepek veyahud sair emici veya koruyucu maddelerle doldurulmak iizere, bos 
bir yer birakilmalidir. 

Bu son sart, birinei kabin bilhassa kolay kinlabilcn neviden olmasi halinde meeburidir. 
Anilin mavisi ve saire 'gibi boyayici kuru tozlar ancak, her ikisinin arasmda talas bulunmak 

suretile tahta kutulara konmus dayanikli teneke kutular icinde olarak kabul edilir. Boyayici olmi-
yan kuru tozlar madenden, tahtadan veya mukavvadan kutular igine konmak ve bu kutular dahi 
bezden. veya parsomenden torbalar iqinde bulunmak lazimdir. 

3 - Tasimaya istiraki istenilen biitiin ida.reler tarafindan kabul olunduklari takdirde: 
a) Kibritleri, tasmabilen atesli silahlara aid doldurulmus kapsiiller ve madeni kovanli fisekleri 

ve top mermi tipalarmin kendi Jtendine patlaya miyan kisimlarmi ihtiva eden post a paketleri san
diklar veya variller icinde igerden ve disardan saglam bir surette baglanmalidir. Bundan baska, bu 
gibi paketlerin igindeki seyler hem sevk kp^idr ve hem de paket uzerine isaret olunmalidir; 

b) Filimleri, ham selliiloidi veya selliiloitten yapilmis maddeleri ihtiva eden posta paketleri ile 
bunlara miiteallik sevk kagitlarmm adres taraflanna, kalm siyah yazilarla (Selluloittir! Atesten 
ve ziyadan uzak tutulacaktir = Celluloid! A tenir loin du feu et la lumiere) ibaresini tasiyan, pek 
goze garpacak beyaz bir etiket yapistirilmis olraalidir. 

Madde — 108 

Sevk kagitlarr ve paimruk barnameleri 

1 - Her pakete, (CP2) ve (OP3) isaretli raerbut modellere uygun olmak iizere, beyaz renkte daya
nikli mukavvadan yapilmis bir sevk kagidi i l eg i in ruk barnameleri birlestirilmelidir. 

Grumriik barnameleri, sevk kagidina, saglam olarak baglanir. Miirsil, sevk kagidmin kupon kis-
mma pakete aid bir isar ilave edebilir. Bundan baska, miirsil, paket teslim. edilmedigi takdirde, 
bunun hakkinda ne muamele yapilmak istedigini sevk kagidmin arka tarafina, ya yazi ile veya 
matbu bulunan yazmm altina cizgi gekmek suretile, isaret"etmelidir. Fransizca veya mevrid mem-
lekette bilinen bir dil ile yazilmasi lazimgelen bu isaret paketin uzerine de konur. 

Bu bapta mursilin yalniz asagidaki istekleri kabul olunur: 
a) Paketin derhal geri gonderilmesi; 
b) Paketin diger bir yerde bulunan ayni murseliinilcyhe tekrar yollanmasi; 
c) Paketin baska bir murselunileyhe .teslimi veya tekrar yollanmasi (Icabmda odenmesi sart olan 

para alinmaksizin veya evvelce gosterilen miktardan asagi miktarda paranin odenmesine mukabil 
teslimi); 

d) Paketin teslim edilemediginin bildirilmesi; 
e) Teslim edilememe haberinin paketin mevridi olan memlekette uguncu bir kimseye gonderilmesi; 
f) Paketin kendi zarar ve ziyanma olarak satilmasi veya terkolunmus sayilarak o yolda mu-

ameleye taibi tutulmasi. 
2 - Ayni miirsil tarafindan gonderilip ayni iierete tabi olan ve ayni sahsa aid bulunan uq taneye 

kadar adi posta paketleri icin yalniz bir sevk kagidi ve yalniz bir gumruk barnamesi kullanilabilir. 

Bu hukunn; odeme sartli, deger konmus ve murselunileyhlerine kendilerinden resim ve iicret alin-
mayarak teslim edilecek paketler hakkinda tatbik olunmayip bunlar icin miisterek kagitlar ve vesi-
kalar kabul edilmez. 
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Bununla beraber, her memleket, paket basina bir sevk kagidi ve bir gtimrtik barnamesi isteyebilir. 
3 - Idareler, gtimruk barnamelerinden dolayi hie bir mesuliyet kabul etmezler. 

Madde — 109 

Murseliinileyhten resim ve iicret almmayacak paketler 

1 - Miirseltinileyhten resim ve iicret almmaksizin teslim edilecek paketlerin sevk kagitlari ile 
bu paketlerin adreslerinin bas taraflarinda pek goze garpaeak surette (Rosim ve iicret almmayacak) 
isareti ve yahut mahrec. memleket dilile buna benzer bir isaret bulunmalidir. 

Paketlerin adresleri iistiine ve sevk kagitlanna iizerinde biiyiik harflerle kezalik (Resim ve iicret 
almmayacak = Franc de droit) yazili sari renkte bir etiket yapistirilir. 

2 - Murseliinileyhten resim ve iicret almmamak iizere gonderilen her pakete, merbut ( C P 4 ) 
modeline uygun sari renkte mukavvadan bir (tTcret odeme pusulasi) birlestirilir. Biu pusulanin yiiz ta
rafi, gonderen merkez tarafmdan doldurulur. Ueret odeme pusulasi, sevk kagidma, saglam olarak 
baglanir. 

3 - Miirsil, paketi postaya verdikten sonra, bunun resim ve iicret almmadan mtirseltinileyhe 
teslimini istedigi takdirde, mahrec. merkez bundan mevrit merkeze taahhiitlii gonderilen bir izah-
name ile haber verir ve buna yiiz tarafi usuliine uygun olarak doldurulmus bulunan iicret odeme 
pusulasmi ilistirir. Mevrid merkez, paketin adres tarafi ile sevk kagidmm iizerlerine, 1 nci fik-
rada gosterilen etiketi yapistinr. 

Madde — 110 

Alma haberi 

1 - Miirsilleri tarafmdan (Alma haberi) istenilen paketlerin iizerinde pek goze garpacak su
rette (Avis de reception) i§areti veya (A. R.) damgasi bulunmabdir. Ayni isaret, sevk kagidi iizerine 
de konur. 

2 - Mezkur paketi ere mukavelename nizamnamesine bitisik (C 5) modeline uygun veya buna 
benzer bir formiil birlestirilir. Bu formiil, mahrec, merkezi veya gonderen idarenin gosterecegi her 
hangi diger bir merkez tarafmdan tanzim olnnur ve ait oldugu posta paketine mahsus olan sevk kagi
dma baglanir. Mezkur formiil, mevrid merkezine gelinedigi takdirde, bu merkez resen yeni bir (Al
ma haberi) fqrmtilti tanzim eder. 

3 - Mevrid merkezi, usulii dairesinde doldurulmus ohm (C 5) formiiliinii adi posta ile acjktan ve 
iicretsiz olarak, paketi gonderen kimsenin adresine, geri gonderir. 

4 - Paketin miirsili, istenilen miiddct iginde kendisine vasil olmayan bir alma haberini ararsa a§a-
gidaki 1.1.1 nci maddede yazili kaidelere gore muamcle yapilir. P>u halde, ikinci bir iicret alinmaz, 
ve mahrec merkezi (C 5) formiil tin iin yukansma (Alma haberi ikinci niishasi . . . ilah) i§aretini 
koyar. 

Madde —111 

Paket postaya verildikten sonra istenilen alma haberi 

1 - Bir paketin postaya verilmesinden sonra, bunun miirsili, bir alma haberi isterse, mahrec. mer
kezi (0 5) formiiliinii doldurur. 

(C 5) formiilii a§agidaki 140 nci maddede gosterilen bir (CP5) haber isteme kagidma biti§tiri-
lir; bu haber isteme kagidi iizerine, icab eden iicret mukabili bir posta pulu yapiHtirildiktan sonra, 
mezkur 140 nci madde htikumlerine gore muameleye tabi tutulur. Aneak, paketin muntazaman sahi-
bine teslimi halinde, mevrid merkezi (CP5) formiiliinii ahkoyarak 110 ncu maddenin 3 ncii fikrasm-
da gosterilen tarzda (C5) formiiliinii mahrecine geri gonderir. 

2 - Bununla beraber, posta paketi servisi, posta idaresi tarafmdan yapilmayan memleketlerde tic-
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retin almdigi (CP5) formulii iizerine, gerek husnsi bir etiket yapi§tirilmasi ve gerek alinan para 
miktannin yazilmasi suretile, tesbit olunur. 

Fasil : III 

Odeme §artli paketler 

Madde —112 

Paketin ve sevk kagidinin iizerlerine konulacak i§aretler 

1 - Odeme §artli posta paketlerile bunlara aid sevk kagitlarimn ba§ taraflannda pek goze gar-
pacak bir surette, gerek yazi ile ve gerek basma olarak (Odeme §artli) i§areti bulunmali ve altinda, 
tasdikli bile olsa kazmiti ve gikinti olmaksizin latin harflerile olmak iizere hem yazi ve hem de arap 
rakamlan ile odenecek paranin miktari gosterilmclidir. 

2 - Miirsil, paketin iizerine ve sevk kagidinin yiiz tarafina, kendi isim ve adresini latin harflerile 
i^aret etmelidir. Bundan baska, odenecek para mevrid memlekette posta hesabi carisine gegirilecek 
oldugu takdirde, paketin ve sevk kagidinin adres taraflarma fransizca olarak veyalmd mevrid mem
lekette bilinen diger bir dil ile asagidaki serh yazilmalidir: 

( gek merkezi tarafmdan tutulan de . . . . nin . . . No posta hesabi 
carisine alacak kaydedecektir). 

Madde — 113 

Etiket 

Odeme §artli paketlerle bunlarin sevk kagitlarimn adres taraflarma, mukavele nizamnamesine mer-
but (C6) isaretli modele uygun ve turuncu renkte, bir etiket yapistirimialidir. 

Madde — 114 

Odeme havalenamesi 

Asagidaki 115 nci maddede gosterilen hal miistesna olarak, odeme §artli her pakete, merbut 
(CP6) modeline uygun, beyaz renkte ve dayamkli mukavvadan yapilmj^, bir odeme havale -
namesi formulii birlestirilir. Sevk kagidma biti§tirilen bu formiil iizerinde, odenecek 
paranin miktari mahreg memleket parasile i^aret edilmeli ve umumi kaide olmak 
iizere paketin miirsili havalenamenin miirscliinileyhi olarak gosterilmelidir. Mahreg ida-
renin nizamlari miisaid oldugu takdirde, miirsil, odeme havalenamesi iizerinde kendi adresi 
yerine mahreg memlekette tutulan bir posta hesabi carisinin numara ve sahibi ile bu hesabi tutan 
merkezi gostermekte muhtardir. Her idare kendi servisinden gikan odeme sartli paketlere aid 
havalenameleri paketlerin mahreci olan merkezlere veya kendi merkezlerinden digerlerine gon-
dertmek hususunda serbesttir. 

Madde — 115 

Paketin mevridi olan memlekette posta hesabi carisine gegirme 

Odenen parasi, mevrid memlekette posta hesabi carisine gegirilecek olan her pakete, tersine 
uzlasma olmadigi halde, mezkur memleketin dahili servisindeki formiile uygun bir (Para yatirma 
pusulasi) bitistirilir. Mezkur pusulada, alacaginapara kaydedilecek hesabin sahibi gosterilmeli ve 
odenecek paranin tahsilinden sonra, mevrid idare tarafmdan, bu pusulaya kayid ve derc edilecek 
ve hesabi cariye gegirilecek para miktarmin istisnasile, formiil metninin icab ettirdigi diger biitiin 
is,aretler miinderig bulunmalidir. §ayet, para yatirma pusulasmm bir kuponu olursa, paketi gon-
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deren kimse, bu kupon iizerine kendi adini ve adrcsini ve liizum gorccegi digcr seylcri yazar. 
Para yatirma pusulasi, sevk kagidma saglam olarak bitistirilir. 

Madde — 116 

Odenecek para miktarinm gcvrilmcsi 

Tersine bir uzlasma olmadikga, paketin giktigi memleketin parasile gosterilen odenecek para 
miktari, mevrid memleket idaresi tarafindan bu memleketin parasina c,evrilir. Bu hususta mezkur 
idare, paketin giktigi memlekete gondcrdigi posta havalcnameleri igin kullandigi Qevirme bedeLini 
kullanir. 

Madde — 117 

Odenecek para miktari isaretlerinin bir birine uymamasi 

Gonderilen paket ile buna aid sevk kagidi ve odeme havalenamesi iizorlerinde bulunan odene
cek para miktari isaretleri arasinda uygunsuzlukvukuunda, paketin murseliinileyhinden en yiiksek 
miktardaki para tahsil cdilmelidir. Sayet, miirselunilcyh mczkiir miktardaki parayi odemektcn im-
tina ederse, asagida gosterilen istisna harie olarak, daha asagi miktardaki paranin odenmesi muka-
bilinde paket kendisine teslim edilebilir; ancak su sartla ki, paketi gonderen idare tarafindan bu 
bapta istek iizerine verilecek olan malumat almir alinmaz, icab ederse, mezkur asagi miktardaki 
parayi tamamlayacak bir miktar para daha odenecektir. Bu sarti kabul etmedigi takdirdo, paketin 
teslimi, geriye birakilir. 

Her halde, vaka hakkinda, miirsil idareden. hemen malumat istenilir. Bu idare, miimkun oldugu 
kadar kisa miiddet ieinde, odenecek paranin dogru miktanni kali ve sarih surettc gosterorek ve, 
ieabi halinde, mukaveie nizamnamesinin l'J5 nci maddesinin 2 tici PikrasL liiikiimlerini tatbik ederek 
buna cevab vermelidir. 

Miirselunileyh, yolcu oldugu veya bii' miiddet yerinden uyrdmak mecburiyetindo buluudugu tak
dirde, kendisinden, daima en yiiksek miktardaki paranin odenmesi istenir. Bundau imtinai halinde, 
paket, ancak yukanda gosterilen eevahin alindiginda. kendisine teslim olunur. 

Madde — 118 

Odeme mtiddeti 

1 - Odenmesi $art olan para, paketin mevrid morkezine geldiginiu ertesi giimindon itibaren yedi 
gun ieinde iklenmelidir. Bu miiddet mevrid memleketin dahili nizamlan icab oUirdigi takdirde en yok 
bir aya gikanlabilir. 

Saklama niiiddoti bitinee, paket, ir/.k^mamn ':':' nci maddesi hukumlerine gore, sahipioriue verile-
meyen paketler gibi, muanicleye tabi tutulur. $u kadar ki, miirsil paket ilk do Pa gostcrildikte, miir
selunileyh odenmesi s,art olan parayi vermedigi takdirde, bu nizamnamenin 108 nci niaddesinin 1 nci 
fikrasi hukumlerine gore kendi tarafindan verilen talimatm derbal iera ediimesini isteyebilir. Bu 
talimat, miirseliiniieyh paketin gosterilmesinde her tiiriu odenieyi resmen reddetmis.se, yine derhal 
yerine getirilir. 

"2 - Bir teslim cdilememe haberinc cevaben miirsil, mevrid merkezine talimat verdigi takdirde, yu
kanda gosterilen miiddetler, bu talimatin geldiginiu ertesi giiniinden itibaren sayihr. 

Madde — 119 

Odenecek paranin azaltilmasi veya odeme sartmin kaldiriimasi 

Odenmesi §art olan paranin azaltilmasi veya odeme sjirtjmn kaldirilma.-a hususimdaki istekler 
mukavele nizamnamesinin 135 nci maddesinde go.'.terilen usul ve kaidelere tabidir. 
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isbu nizamnamenin 115 nei maddesinde gosterilen hal miistesna olarak, odenmesi §art olan para 
miktarinin azaltilmasi igin, posta ile gonderilecek her istek kagidma odenecek paranin dogru mikta-
rini gosteren yeni bir odeme havalenamesi birlestirilmelidir. Telgraflar gonderilecek bir istek 
mevzubahs ise, odeme havalenamesi, mevrid merkez tarafmdan asagidaki 122 nei maddede tasrih 
edilen sartlar dairesinde degistirilir. 

Madde — 120 

Tekrar yollama 

Odeme satli paketlerin tekrar yollanmasi isi, yeni mevrid memleket ile pake tin giktigi memle-
ket arasmda odeme sartli paketler servisi temin edilmekte oldugu takdirde, munikiin olur. Bu 
halde, mezkur paketlere, ilk giktiklan servis tarafmdan tanzim edilmis olan odeme havalename-
leri birlestirilir. Yeni mevrid idaresi, paketler kendisine dogrudan dogruya yollanmis gibi, oden
mesi sart olan paralarm tasfiye muamelesini yapar. 

Tahsil olunan paralan, mevrid memlekette posta hesabi carisine gegirilecek olan paketler, tek
rar yollanasmazlar. 

Madde — 121 

Odeme havalenamesinin veya para yatinma pusulasinin tanzimi 

Odenmesi sart olan para, tahsil olunur olunmaz, mevrid merkezi veya mevrid idarenin gosterecegi 
diger her hangi bir merkez, odeme havalenamesinin (Servise aid isaretler) kismini doldurur ve kendi 
tarih damgasmi koyduktan sonra bunu paketin v^erildigi ruerkoze veya mahree idare tarafindaii 
bunun iizerine mahsusan isaret edilmis olan merkeze iicretsiz olarai?; geri gonderir. 

Odenmesi sart olan para miktarinin dogru olarak tayini igin, mahrec, idareden malumat is-
tenildigi takdirde, cevap alinmeaya kadar havalenamenin gonderilmesi geriye birakilir. 

Odeme havalenamelerinin bedelleri, paketlerin miirsillerine her idarenin kendi tayin edecegi sart
lar dairesinde odenir. Odenecek paralan mevrid memlekette posta hesabi carisine gecirilecek olan 
odeme sartli paketlerin para yatirma pusulalari mezkur memleketin posta gekleri ve posta vasi-
tasile hes.ap devri muamelesi hakkmdaki dahili nizmalarma tabi tutulur. 

Madde — 122 

Odeme havalenamesi veya para yatirma pusulasi formiillerinin degersizlendirilmesi veya degis-
tirilmesi 

1 - Odenecek para miktari isaretlerinin birbirine uymamasi yuziinden yahut paranin azaltilmasi 
veya odeme sartmm kaldirilmasindan dolayi kullamlamayacak hale gelen odeme havalenamesi 
formiilleri ile odeme sartmm kaldinlmasi vukuunda kullanilmayacak olan para yatirma pusulasi 
formiilleri odeme sartli paketlerin mevridi olan idare tarafmdan imha edilir . 

2 - Her hangi bir sebeple giktigi yere geri gonderilen odeme sartli paketlere ait formuller geri 
gonderen idare tarafmdan degersizlendirilmelidir. 

3 - Odeme sartli paketlere ait formuller, odenmesi sart olan paranin tahsilinden evvel kaybol-
dugu veya imha edildigi takdirde, mezkur paketlerin mevridi olan merkez, icabina gore, (CP 6 ) 
isaretli formiil veya para yatirma pusulasi formiilii iizerine ikinci nushalanni tanzim eder. 

Madde — 123 

Teslim veya tahsil edilmemis odeme havalenameleri 

Sahiplerine teslim edilemeyen odeme havalenameleri ile hak sahiplerine verilmis fakat bedelleri 
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tahsil edilmemis olan odeme havalenameleri hakkinda mukavelename nizamnamesinin 139 ncU 
maddesi hiikumlerine gore muamele olunur. 

Fasri : IV 

Deger konmus paketler 

Madde — 124 

Deger miktarinm isareti 

1 - Deger konmus paketlerle Imnlara ait sevk kagitlarma konan degerin miktan miirsil tara-
findan mahrec. niemlcket parasile yazilmah ve tasdikli bile olsa kazinti ve gikinti olmaksizm, latin 
harflerile olmak iizere, hem yazi ve hem de arap rakamlarile gosterilmelidir. 

2 - Konan degerin miktan paketin miirsili veya mahree. idare tarafindan altin franga Qevrilme-
lidir. Oevirme notieesi degerin mahrec memleket pai'asile miktarmi gbsteren rakamlarm yaninda 
veya, altmda yeni rakamlarla gosterilmelidir. P>u iiiikiim, para.lan bir olan memleketlcr arasmdaki 
dogru miinasebetlere tatbik edilemez. 

Altin frank miktarinm aitina renkli kuryun kalemile kalm bir eizgi (,-iziLnudidif. 

Madde — 125 

Etiketler ve posta pull an 

Deger konmus. paketlerle buniarm sevk kagitlarma, merbut (CP7) modeline uygun, kirmizi renkli 
ve iizerinde latin hart'lerile (V) barl'i; mahrec. merkezinin isiui ve paketin sira numarasi yazili bir 
etiket yapi§tirilmalidir. 

Bununla beraber, idareler deger konmus. paketler ve- bunlara aid sevk kagitlari uzerlerine a§agi-
daki 130 neii maddede gosterilen (CP8) i§aretli etiketi ve krrmizi renkli kiiciik kitada ve iizerinde 
biiyiik harflerle (Valour declaree) isareti bulunan diger bir etiketi yapisj:irmakta muhtardirlar. 

Paketler in k/mde madeni para, banknotlar, kagid para veyahut tagiyana odenebilir her liangi 
nevi degerli kagitlar, isjenmis. veya isjenmemis. platin, altin veya giimu§, degerli tasdar, miieevherler 
ve sair degerli madde]er bulundugu takdirde, her tiirlii etiketler ile muhiir mumlari ve resmi muhiir-
ler ve ieabmda paketler iizerine yapi§tirilan posta pullari sargmm bozukluklarmi ortemeyecek tarzda 
birbirinden ayri buhmmalidir. Etiketler ve ieabmda posta pullari, paketin kenarlarini kapayacak 
tarzda, sargmm iki ytizii iizerine dahi kivrilmamalidir. tcabinda, bu kabil paketlerin adresleri yazili 
bulunan etiketler ambalaj iizerine yapi§tinlamaz. 

Madde — 126 

Agirligm i§areti 

Deger konmus. her paketin agirligi, dogru ve gram olarak, mahreq idare taraimdan: 

a) Paketin adresi iizerine, 
b) Sevk kagidindaki buna mahsus mahalle kayid ve isaret olunmalidir. 

Madde — 127 

Hileli deger konmasi 

Her hangi bir hal ve yahud iste alakasi olanlarm haber istemeleri dolayisile, bir paketin iq'me 
konan seyin hakiki degerinden yiiksek ve hileli bir deger gosterildigi anlasilirsa, miimkiin oldugu ka-
dar kisa miiddet icinde, paketin Qiktigi idareye. maliimat verilir ve ieabmda, tahkikata aid kagit
lar dahi gonderilir. 
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Fasil : V . 

Qdbuk yollanacak paketler 

Madde — 128 

Etiket 

Qabuk yollanacak paketlerle bunlara aid sevk kagitlan iizerinde pek goze carpacak surette 
(Qabuk yollanacak = Urgent) isaretini havi bir etiket bulunmalidir. 

Madde — 129 

Yollama ve giimriikleme. Muhasebe 

Qabuk yollanacak paketlerin alinip verilmcsino istirak eden idareler bu paketlerin gabuklukla 
ve mumkun oldugu kadar dogruca yollanmasini temin igin aralarinda uzlasir ve gumriiklemeleri-
nin gabuklastirilmasi igin tedbirler alirlar. 

Mezkur idareler, muhasebe hakkinda, lazim gelen tedbirleri ,dahi hep birlikte kararlastirirlar. 

Fasil : VI 

Paketler iqin gtktiklan ve c/eldikleri yerlerde yapilacak isler 

Madde — 130 

Sira numarasi ve paketin postaya verildigi yer 

Her posta paketi ile buna aid sevk kagidina, sira numarasile paketin verildigi merkez ismini, 
goze garpacak surette gosteren (CP 8) modeline uygun bir etiket yapistirilmalidir. Bu hukiim, 
iizerlerinde 125 nci maddenin 1 nci bendinde gosterilen (CP 7) isaretli etiket bulunan deger kon-
mus paketlere tatbik olunmaz. 

Ayni mahrec, merkezi, ayni zamanda, iki veya daha fazla etiket serisi kullanamaz, megerki bu 
seriler ayri birer harf isareti ile tamainlanmis olsunlar. 

Madde —.131 

Tarih damgasi konulmasi ve agirlik isareti 

1 - Mahrec, merkezi tarafindan, sevk kagidmin adres cihetine paketin verildigi yeri ve tarihi 
gosteren bir damga konur. 

2 - Deger konmamis her bir paketin kilogram olarak agirligi, mahreg merkezi tarafindan sevk 
kagidmin buna mahsus yerinde gosterilmelidir. Kilogram kesirleri daha yukariki yarim kilograma 
gikarilmak suretile yuvarlak hesap yapilir. 

Madde — 132 

Hususi vasita ile teslim edilecek paketler 

Hususi vasita ile teslim olunacak paketlerle bunlara ait sevk kagitlanna ve mumkun oldugu 
kadar mevrid merkezi isminin yanina iizerinde biiyiik harflerle (Expres = Hususi vasita) kelimesi 
basili koyu kirmizi bir etiket yapistinlir. 

Madde — 133 

Dcret odeme pusulalannin geri gonderilmesi. Avans olarak verilen paralarm tahsili 

1 - «Franc de droits» yani miirseliinileyhten resim ve iicret alinmayacak bir paketin sahibine 
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tesliminden sonra, giimriik paralarmi ve sair masraflari mezkur paketin miirsili hesabma avans 
vermis olan merkez iicret odeme pusulasmin ark a taraiinda buliman isaretlerin kendisine taalluk 
eden cihetlerini tamamlar ve bu pnsnlayi, ispat kagitlarile birlikte, paketin §iktigi merkeze gon-
derir; bu gonderis kapali zarf ieinde olarak ve zarfin iginde ne bulundugu iizerine isaret edilme-
yerek yapilir. 

Bimunla l)eraber, masraflari gosteren iicret odeme pusulalarnnn geri gonderilmesi isini mahsus 
surette tayin oilman merkezlere yaptirmaga ve mezkur pusulalann muayyen bir merkeze gonde-
rilmesini istemege her idarenin hakki vardir. Pusulalann geri gonderilecegi merkezin adi, her hal-
de, o gibi bir paketi gonderen merkezce iicret odeme pusulasmin yiiz tarafina kayid ve isaret olu-
nur. 

2 - « Franc de droits » baslikli bir paket, mevrid memleket servisine iicret odeme pusulasi ile 
birlikte olmayarak geldiginde, giimriik islerini yaptirmaga memur olan merkez bu pusulanm ikinci 
niishasiiii tanzim cder ve bunda paketin Qiktigi memleketin a dim ve miimkiin oldukcja, paketin 
postaya verildigi tarihi gosterir. "Ucret odeme pusulasi, paketin sahibine tesliminden sonra kay-
boldugu takdirde, dahi ayni sartlarla bir ikinci niisha tanzim olunur. 

3 - Her hangi bir sebepten dolayi eiktigi yere geri yollanan paketlere mahsus iicret odeme pu-
sulalan mevrid idare marifetile iptal edilmeli ve sevk kagitlarma bitistirilmelidir. 

4 - Mevrid memleket servisince odenmis olan masraflari gosteren bir iicret odeme pusulasmi 
aldigmda, mahrcc idare l>u masraflarin miktarnu, muhabiri memlckete gonderilen posta havalena-
melerinin tanzimi i(;.iii muayycm cevirme bedelinden yiiksek olmaimasi icap eden bir cevirme bedeli 
iizerinden kendi parasma cevrilir. Bu ceviruumin neticesi, pusulanm kendisine ve yanindaki kupona 
isaret obimir. Masi'ai'lat'ni yeknuunu kendish den tahsil ettiktcn sonra, mahrec merkezi pusu
lanm kuponunu ve icabinda ispat kagitlarmi paket miirsiline tcslim eder. 

Madde — 134 

Tekrar yollama 

1 - Yanlis bir yere gonderilmelerinden dolayi tekrar yollanan posta paketleri, tekrar yollayan 
idare tarafmdan, giimriik vo saire resimlerine tabi tutulamaz. 

Mezkur idare, bir paketi kendisine en son yollamis olan idareye geri gondcrdigi takdirde, akli-
gi iicret payini bu idareye reddeder ve yanlishgi bir tahkik kagidile bildirir. 

Baska hallerde ve tekrar yollayan idarenin hi: sesine diisen iicretler miktari bu idareye terettiip 
eden tekrar yollama masraflarini kapatmaga kafi gelmedigi takdirde, mezkur idare bunun tekrar 
yollanmasma aid tasima masraflarini, pakcti teslim ettigi idare hesabina alacak kaydeder ve sonra 
aejk kalan parayi en son olarak paketi kendisine yanlis yollayan alip verme merkezine boi'c kay-
detmek suretile kapatrr ve bir tahkik kagidile bu merkeze keyfiyeti bildirir. 

2 - Posta servisine a.tfolunabilen bir hatadan dolayi bir paket yanlis olarak kabul ve sevk olun-
dugu ve bu sebeple mahrccine geri gonderilmesi lazim geldigi takdirde, geri gonderen idare bun-
dan dolayi aldigi iicret payini bu paketi kendisine teslim etmis olan idareye geri verir. 

Geri gonderme miirsilin bir yanlisligmdan ve yahud uzlasmanin 16 nci maddesinde gosterilen 
yasaklardan ileri geldigi takdirde, bu muamelenin mucib oldugu tasima masraflari miirsile aittir. 
Her idare, kendisine aid iicret payini tekrar yollanan paketler hakkinda asagidaki 3 ncii fikrada 
gosterildigi vechile alacak kaydi suretile alir. 

3 - Murseliinileyhlerin oturduklan yeri degist irmelerinden veya miirsilin yanlisligmdan dolayi, 
tekrar yollanan paketler icin dagitmayi yapa-n idare, tekrar yollama hususundaki tasimalara istirak 
eden muhtelif idarelere aid iicret pay] an miktanni teskil eden bir meblagi ve uzlasmanin 46, 47 
ve 48 nci maddelerinde gosterilen diger iicret ve resimleri miirseliinileyhlerden alir. 

Tekrar yollayan idare, kendisine borcjanilan meblag miktarmi mutavassit idareye veya yeni 
mevrid idaresine bore, kaydeder. Tekrar yollayan idare ile yeni mevrid idarenin sinirlari bir olma-
digi takdirde, tekrar yollanan bir pakcti alan ilk mutavassit idare ken dine borglanilan miktar ile 
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tekrar yollayan idarenin payini paketi teslim ettigi idareye borg ve kendisine alacak kaydeyler. 
Bu son idare dahi, bir nratavassit vaziyetinde bulunuyorsa ewelki idarenin kendi liesabma kay-
dettigi miktarla kendine borglanilan miktari ondan sonra gelen idareye kar§i kendisine alacak kay-
deder. Paket, teslim ile mnvazzaf idareye gelinceye kadar tasjmalara i§tirak eden muhtelif idareler 
arasindaki miinasebetlerde ayni muamele yapdir. 

Ta§ima iicreti ve uzlasjnanm 46, 47 ve 48 nci maddeierinde gosterilen diger iieret ve resimler 
tekrar yollama esnasmda odenmis. ohirlarsa paket, tekrar yollayan memleketten yeni mevrid memle-
kete dogrudan dogruya gonderilmis saydir. Bu halde murseliinileyhten hie bir taenia iicreti alinmaz. 

Yapilan masraflarm (Ta§ima ve arziye iicretleri, giimriik resimleri ve saire) miifredati sevk ka-
gidinda veyahut, bu miimkiin olamadigi takdirde, bu kagida bitisjk bir bordro iizerinde gosteril-
melidir. 

4 - 3 neii fikranin 1, 2 ve 4 neu bentlerinin hukiimleri, bir mutavassit idarenin iicreti kendi 
liesabma kaydedilen mutad yolun kapaiimasindan dolayi daha fazla tasjma masrafmi mucib olan bir 
yoldan yollamak mecburiyetinde kaldigi transit paketlere de tatbik olunur. 

5 - Paketler, ilk sargilan iginde olarak tekrar yollanir, bunlara mahrec merkezi tarafmdan tan
zim oilman sevk kagidi birle§tirilir. Her hangi bir sebepten dolayi bir paketin tekrar baglanmasi icab 
eder veyahut ilk sevk kagidi yerine diger bir sevk kagidinin konmasi lazim gelirse, paketin giktigi 
merkezin adi ile ilk sira nnmarasinin ve, miimkiin oldukca, bu merkeze verildigi tarihin hem paket ve 
hem de sevk kagidi iizerine yazilmasi lazim gelir. 

6 - Hususi vasita ile dagitilacak bir paketin oturuhm yere mezkiir vasita ile teslimi tecriibesi seme-
resiz kaldigi takdirde, tekrar yollayan merkez «'Kxpres» etiket veya isaretini iki biiyiik igri gizgi 
ile gizmelidir. 

Madde — 135 

Sahiplerine verilemeyen paketler. Teslim edilememe haberi 

1 - Gonderen kitnse, sevk kagidinin arkasina ve paketin iizerine yazdigi bir hasjye ile paketin sa-
hibine teslim edilememesi keyfiyetinin kendisine bildirilmesini istedigi takdirde, mevrid idare bitisjk 
(CP 9) modeline uygun bir (Teslim elilememe haberi) formulunii doldurarak taahhiitlu mektub 
tarzmda mahreg idareye gonderir. Mezkur formiil, bunu tanzim eden merkeze, mursilin talimatmi 
havi olarak sevk kagidile birlikte geri gonderilir. 

Ayni miirsil tarafmdan ayni miirselunileh adresine olarak ayni zamanda postaya verilmis mii-
teaddit paketler mevzubahs ise, bu paketlere miiteaddit sevk kagitlari terfik edilmis de olsa, yalniz bir 
(Teslim edilememe haberi) gonderilebilir. Bu halde bu kagitlarm hepsi (Teslim edilememe haberi) ne 
bitistirilir. 

(Teslim edilememe haberi) formiilii sevk kagidinin arkasina isaret olunan iiguncii bir sahsa 
gonderildigi zaman bu sevk kagidi formiile birlestirilmez. 

2 - Tasima esnasmda gerek posta ve gerek giimriik idareleri tarafmdan resen alikonulan ve ya-
hut hasar, calinma veya ayni mahiyette diger sebepler dolayisile sahiplerine teslim edilemeyen 
posta paketlerini mahreg idareye bildirmek icin dahi (CP 9 ) isaretli bir formiil tanzim edilmelidir. 

Bununla beraber, miiebir sebeplerden dogan hallerde yahut tasima esnasmda (Gumriige ait 
tedbirler, miinakalatm arizi inkitai, ilah gibi sebeplerle) resen alikonulan paketlerin adedi bir 
haberin gonderilmesini maddeten imkansiz kiliyorsa bu tedbir mecburi degildir. 

3 - Uuiumi kaide olarak (Teslim edilememe haberi) formiilleri mevrid ve mahreg merkezi eri 
arasmda alinip verilir. 

Bununla beraber, her idare kendi servisine ait bu gibi formiillerin ya dogrudan dogruya mer
kezi idaresine veya bu husus igin gosterilen bir merkeze gonderilmesini isteyebilir. Miirsili ha-
berdar etmek mahreg idareye aittir. (Teslim edilememe haberi) formiillerinin alinip verilmesi isi 
biitiin alakali merkezier tarafmdan miimkiin oldugu kadar gabuk yapilmalidir. 

4 - Haklarinda bir (Teslim edilememe haberi) formiilii tanzim edilmis olan paketler, mursilin 
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talimati almmazdan evvel sahiplerince alinmis ve yaliut tekrar bir yere yollanmis oldugu takdirde, 
mahrec, merkez yasitasile keyfiyet miirsile bildiril v.ieiidir. Form ill, sevk kagidrnin arkasinda gos-
terilen iicjincu bir sahsa gonderilmis olursa, bu malumat me;ikur iielmeu sahsa verilmelidir. 
Odeme sartli bir paket mevzubahs ise, ve (C P (i) Inualenamesi mtirsile gonderilmis bulunursa 
ayrica keyfiyetin miirsile bildirilmesinc liizum yoktur. 

5 - Mevrid veya mutavassit idare, ya paket postaya verilhken sevk kagidinin arkasina ve 
paket adresinin iizerine yazilmis olan bir hasiye ile ya.hut ta. (Tesliri edilemeine haberi) TIC ceva-
ben verilen talimata riayet etmedigi takdirde (Gidip gelme) tasnn i masraflarini ve kaldinlma-
mis bulunan sair muktazi resimleri kendi iizerine almaga meeburdur. Bununla beraber, paket 
postaya verilirken yaliut (Teslim edilemeine haberi) ne cevaben, teslim edilememe halinde pake-
tin sattinlmasi yahut terkettirilmesi istenmisse gitme iein odonmis olan masraflar miirsil uhdesin-
de kalrr. 

Madde — 136 

Sahiplerine verilemeyen paketler. Miirsilin talimati 

1 - 135 nci madde hukiimlerine tevfikan kendisine gonderilmis olan teslim edilememe haberi-
ne cevab olarak miirsil asagidaki seyleri isteyebilir: 

a) Ilk murselunileyhe bir defa haber verilmesini; 
b) Paket adresinin diizeltilmesi veya tamamlanmasmi; 
c) Paketin diger bir murselunileyhe teslimini veyahut ilk miirseliinileyhe veya diger bir snh-

sa teslim olunmak iizere baska bir yere tekrar yollaiunasini; 
d) Odeme sartli bir paketin, odcnmesi sart olan parasmm alimnasT luukabiimde, diger bit/ 

salisa veyahut odeneeek para hie, alinmamak veya ewelee gosterilen paradan dalia asagi bir mik-
tar alinmak iizero ilk miirseliinileyhe veya bir digerine teslimini. Odcnmesi sart olan para, miktari 
azaltildigi takdirde, 119 ncu madde hukiimlerine tevfikan (0 P 6) isaretli bir yeni form ill tanzim 
edilmelidir. 

e) Paketin tabi oldugu masraflar almmaksizrn ilk mlirsolunileyh vo}Ta baska bir kimseye tes
lim edilmesi. Bu halde, 100 ncu madde hukiimlerine gore bir iicret odeme pusulasi tanzim olun-
malidir. 

f) Paketin kendisine derhal geri gonderilmesi; 
g) Paketin kendi zarar ve ziyanina olarak satilmasi veya terk olunmus sayilarak o yolda mua-

meleye tabi tutulmasi. 
(108 nci maddenin 1 nci fikrasinin «E» bendi mucibinee) miirsilin istegi iizerine kendisine 

(Teslim edilememe haberi) gonderilen iiciincu sahis miirsilin isteyebilecegi seylerin aynini isteye
bilir. Bundan baska, bu sahis paketin derhal miirsile geri gonderilmesini de isteyebilir. Yukarida 
gosterilen isteklerden baska hie, bir istek kabul edilmez. 

2 - Miirsilin veya 108 nci maddenin 1 nci fikrasinin «E» bendi hukiimlerine gore kendisine tes
lim edilememe haberi gonderilen iiciineii sahsin talimati almdiktan sonra yalniz bu talimat mutcber 
tutulur ve hiikmu icra edilir. 

Madde — 137 

Sahiplerine verilemeyen pnketlerin geri gonderilmesi 

1 - Miirsil veya kendisine teslim edilememe haberi gonderilen iicjincii sahis, 136 nci maddede 
gosterilmeyen bir istekte bulundugu takdirde, mevrid idare, yeni bir haber yollamaksizm, paket i 
mahrec, merkezine derhal geri gonderebilir. Miirsil veya iigiincu sahis, uzlasmanm 22 nci maddesi-
nin 4 ncii fikrasinda gosterilen iicreti odemek istemedigi takdirde dahi yine boyle muamele ya-
pilir. Eger, miirsil veya uguncii sahis, teslim edilememe haberine cevab vermezse, paket, mezkur 
4 ncii fikrada gosterilen miiddetin bittiginde miirsile geri gonderilir. 
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2 - Bir paketi miirsiline gerl gonderen meikez, paket ve sevk kagidi iizerinde, fransizca acjk 
ve kisa olmak iizere, teslim edilememe sebebini asagidaki veghile gostermelidir; bilinmiyor, red-
dedilmis, yolculukta, gitmis, aranmamis, olmiis, ilh.... Bu isaret, ya el ile yazilabilir veya bir 
damga konmak ve yahud bir etiket yapistirmak suretile, yapilabilir. Her idare, teslim edilememe se-
bebinin ve bu hususta miinasib goreeegi sair isaretlerin kendi diline gevirmesini Have edebilir. Geri 
gonderilen paketlere aid esas sevk kagitlari bu paketlerle beraber mahrece geri gonderilmelidir. 

3 - Miirsiline geri gonderilecek paketler, yol kagidmin (miilahazat) siitununa (sahibine veri-
lememis) isareti konmak suretile kaydolunur. Bunlar hakkinda fmurselunileyhlerin oturduklari yeri 
degistirmelerinden dolayi tekrar yollanan paketler gibi muamele olunur. 

Madde — 138 

Satis. Imha 

1 - Bir paket, uzlasmanin 24 ncii maddesi hukiimlerine gore, satildigi veya imha edildigi takdirde, 
satisi veya imhayi gosteren bir zabitname yapilir. Bunun bir sureti sevk kagidma birlestirilerek mah
rec, merkezine gonderilir. 

2 - Satistan hasil olan para ile evvela pakete aid masraflar odenir. Icabinda, bunun fazlasi 
gonderme masrafi miirsile aid olmak ve kendisinc teslim edilmek iizere mahrec, merkezine gonderi
lir. 

Madde — 139 

Geri alma, Adres degistirme 

Mukavele nizamnamesinin 148 ve 149 neu maddeleri hiikumleri, geri almalara ve adies degistir-
melere, tatbik olunur. 

Deger konmus bir paket icin, adres dogktirme telgrafla istenmis olursa, bu istek, ilk posta ile gon
derilecek bir talepname ile teyid edilmeli ve -bu talepnameye mukavele nizamnamesinin 148 nci mad-
desinin 1 nci fikrasinda bildirilen ve bas tarafinda renkli kursun kalemi ile alti gizilmis : s 

( tarihli telgrafname ile vaki olan istegin teyididir) ibaresi bulunacak olan suret ibir-
lestirilmelidir. Bu halde, mevrid merkez telgrafi alinca, paketli tevkifle iktifa eder ve istege bir 
netice vermek icin posta ile gelecek teyidi bolder. 

Bununla beraber, mevrid idare, mesuliyeti kendisinc aid olmak iizere, adres degistirme hakkinda 
telgrafla vukubulan bir istegin posta ile teyidini beklemeksizin icabini yapabilir. 

Madde — 140 

Haber istemeler I 

1 - Bir pakete aid her bir haber isteme keyfiyeti, bu nizamnameye bitisik (CP5) isaretli modele 
uygun ve munikun oldugu kadar paketin iizerinde yazili adresin bir sureti ile birlikte gonderil-
mesi icab eden bir formul iizerine yazilir. 

Haber isteme, odeme §artli bir pakete dair ise, ayrica, (CP6) havalenamcsinin bir ikinci niishasi 
veya hale gore, bir para yatirma pusulasi ile birlikte gonderilmelidir. 

Ayni merkeze ayni miirsil tarafmdan ayni miirseliinileyh adresine olarak ayni zamanda tevdi 
edilmis, olan miiteaddit paketler hakkinda yalniz bir formul kullanilabilir. 

2 - Haber isteme, umnmi kaide olarak, mahrec merkoz tarafmdan, dogrudan dogruya, mevrid 
merkeze gonderilir; bu gonderi^, tahriratsiz olarak kapali zarf iginde yapilir. 

Movrid merkez, paketin veya odeme havalenamcsinin ne olduguna dair kati malumat verebilecek 
vaziyette ise, formulii ta.mamlayarak mahrec, merkeze geri gonderir. 

Paketin veya odeme havalcnamesinin ne oldugu mevrid merkez tarafmdan bilinemczse, bu mer
kez keyfiyeti formul iizerinde gostererck bunu mahrec, merkeze tekrar yollar ve mumkiin oldugu ka-
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dar miirselunileyhin paketi almadigmi gosteren bir beyannamesini do bu formule birlo§tirir. Bu tak-
dirde, mahrec idare, bu formulii paketin ilk mutavassit idareye no tarzda gonderildigini gdstermek 
suretile tainamiar. Bundan sonra, mahrec, idare mezkur formiilii ilk mutavassit idareyc ve bu idare 
dahi keiidi bildiklerini yazarak, icab ederse, kendisinden sonraki idareyc gonderir. Haber isteme t'or-
niiilu, araniian paketin nc oldugu anlasjlmcaya kadar, bu suretle bir idaredcn digerine gonderilir. 
Paketi, niurselunileyhine teslim edeii veya, icabmda, bunun nc teslimini ve no dc diger bir idareye muii-
tazam surette gonderildigini ispat edemeyen idare, keyfiyeti formiile yazarak bunu mahrec, idareye 
geri gonderir. 

3 - Mahrec, ve nievrid idareler, aralarinda uyugarak, liaber isteineyi paketiii yollandigi yolu takip 
etmek iizere merkezden merkeze gondertebilirler. 

Bu halde ara§tirmalar, mahrec, idareden mevrid idareye varmeaya kadar, 2 nci fikranin sou 
bendinde gosterilen muameleye riayet edilerek yapdir. 

4 - Her idare, kendi servisine ait haber istemelerin ya merkezi idaresine veya hususi olarak gos-
terdigi bir merkeze gonderilmesini milletler arasindaki kaleme gondereeegi bir beyanname ile 
isteyebilir. 

5 - Her halde (CP5 \ formulii ile buna bitisik kagrtlar, miimkun oldugu kadar kisa miiddette 
ve nihayet haber istemelerin tarihinden itibareii alti aylik bir miiddet iginde araniian paketin 
giktigi idareye geri gonderilmelidir. Uzak memleketler ile olan miinasebetlerde bu miiddet dokuz 
aya ejkarilmistir. 

6 - Bir mutavassit idare her ne vakit (CP 5 ) formuliinii kendinden sonraki idareye gonderirse 
keyfiyetten bu nizamnameye bitisik (CP 10 ) formulii ile mahrec, idareye malumat vermege mec-
burdur. 

Madde — 141 

Baska bir memlekette postaya verilen paketier hakkmda haber istemeler 

Uzlasmanm 27 net maddesinin 3 neii fikrasnida gosterilen halm vukuunda, (CP 5 ) haber isteme 
formulii, paketin yiktigi memleket idaresine gonderilir. icabi halinde bu i'ormiile posta makbuzu 
bitistirilmelidir. 

Mahrec, idare, uzlasmanm 27 nei maddesinin 2 nci fikrasnida gosterilen miiddet iyinde liaber 
isteme formiiliinu almis olmalidir. 

Pasrl : VII 

Posta paketlerinin almip verilmesi 

Madde — 142 

Yol kagidi 

1 - Posta paketleri, gonderiei alip verme merkezi tarafmdan bu nizamnameye bitisik (CP 11 ) 
modeline uygun bir yol kagidma bu kagidin icab ettirdigi biitiin tafsilat ile birlikte kaydolunur. 
Bununla beraber, muhabir idareler, iicret paylari miktarlarini bir kaleinde gostermek suretile adi 
paketleri yol kagitlarma toptan kaydetmek hususunda uzlasabilirler. Sevk kagitlari, odeme ha-
valenamesi formiilleri, giiniruk bamameleri ve icabmda, (Faturalar, mense veya sihhiye sahadet-
nameleri ve saire gibi) liizum gorulen baska vesikaler ve iicret odeme pusulalari ile alma haberleri 
yol kagidma birlestirilir. 

Mutavassit alrp verme merkezleri, yol kagitlarma birlestirilen vesikalan, tetkik mecburiye-
tinde degildirler. 

2 - Harb esirleri servisine ait olan posta paketleri, odeme sartli olmadiklari takdirde, hig bir 
iicret payi gosterilmeksizin yol kagitlarma kaydolunurlar. 
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8 - Denizden olan .mimasebetlerede, tersine bir uzlasma olmadikga, yol kagitiarinm yukariki 
sol kosesine gonderici alip verme merkezleri tarafindan her mahreg ve mevrid merkezi igin yillik 
olmak iizere tutulacak bir seriye gore nuuiara konuimalidir. Gegen yilin son iiumarasi ondan sonra 
gelen yilin ilk yol kagidinda gosterilinelidir. Belli miiddetler iginde yapilmayan kara alip verme-
lerinde dahi ayni usul tutulur. Denizden olan iminasebetlerde, tasiyan geminin adi, miimkiin 
oldugu kadar, numaranin altina yazilir. 

Madde — 143 

Paketlerin kapali gantalar iginde gonderilmesi 

1 - Paketlerin kapali gantalar iginde gonderilmesi halinde kaplar (Torbalar, sepetler, gergeve-
ler, ilh...), a^agidaki hususiar goz oniinde bulundurulmak sartile, mukavelename nizamnamesinin 
157 nci maddesi 2 nci fikrasnida mektub torbalari igm gosterilen tarzda niarkalanmis, kapanmis 
ve etiketlenmis olmalidirlar: 

a) Etiketler sari renkte olacak ve bunlann iizerinde kabin igindeki paketlerin adedi goste-
rilecektir; 

b) Torbalardan baska kaplar igin, muhtevayi kafi dereeede muhafaza etmek sartile, baska bir 
hususi kapama tarzi kabul edilebilir. Tersine uzlasma olmadikga, bu kaplar, bir sira iiumarasi tasi-
malidirlar. 

2 - Deger konmus paketler, adetleri icap ettiriyorsa, etiketinde «V» harfi bulunan kaplarda 
ayri olarak gonderilirler. 

3 - Dolu kaplarin agirliklan, torbalar igin elli kiiogramdan, diger kaplar igin yetmis kilogram-
dan fazla olamaz. 

4 - Yol kagitlan 142 nci maddenin 1 nci fikrasmda gosterilen vesikalarla birlikte, gonderici alip 
verme merkezi tarafindan gantayi teskil eden kaplardan birine, icabi halinde deger konmus paket-
leri muhtevi kaba yahud, adedleri icab ettiriyorsa, hususi bir torbaya konur. 

Bu torba yahud kabin etiketi iizerine (F) harfi yazilmis olmalidir. 
5 - Smirlari bir olmayan memleketlerle ganta alip verme halinde, gonderici alip verme merkezi 

mutavassit idarelerin her biri igin bu nizamnameye bitisik (CP 12) modeline uygun hususi bir yol 
kagidi tanzim eder. Qantayi gonderen merkez bu kagida mutavassit idareye borglanilan iicret hisse-
lerini her paket smifi igin toptan kaydeder. 

(CP 12) yol kagidi agiktan yaliud alakali idareler arasmda takarriir edecek diger bir tarzda, 
icabi halinde, mutavassit idarelerce istenen kagitlarla birlikte gonderilir. 

Madde — 144 

Paket irsalatmin alip verme merkezlerince tetkik ve muayenesi 

1 - Bir yol kagidi aldigmda, mevrid alip verme merkezi, posta paketlerile bunlara birlestiril-
mis olan muhtelif vesikalarin tetkik ve muayenesine baslar. Bu tetkik ve muayene, mumkun1 ol-
dukga, muvacehede yapilir. 

2 - Yol kagitlannda yanlisliklar ve noksanlar gordiigii takdirde, bu merkez derhal yanlis kayitlan 
okunacak bir tarzda kalemle gizerek diizeltir. Bu diizeltmeler iki memur tarafindan yapilir. Agik 
bir yanlislik bulunmazsa bu diizeltmeler evvelki kayitlar yerine geger. 

Bundan baska mevrid merkezi tarafindan bitisik (CP 13) modeline uygun bir tahkik kagidi 
tanzim olunur ve vakit gegirmeksizin iki niisha olarak gonderici alip verme merkezine yollanir. 

3 - Kendilerine tahkik kagitlan gonderilen merkezler, bu kagitlan tetkik ettikten ve icab eder-
se, kendi mulahazalanni da yazdiktan sonra miimkun oldugu kadar gabuklukla geri gonderirler, bu-
nunla beraber, suretleri muhafaza ederler. 

Geri gonderilen kagrtlar, aid olduklan yol kagitlanna birlestirilir. Bir yol kagidinda yapilan ve 
ispat kagitlan olmiyan diizeltmeler hukiimsuz tutulur, 
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Bununla iberatoer, tahkik kagitlari, gonderildikleri tarihten itibaren iki ay ic,inde mahrec, idareye 
geri gonderilmezse, aksi hal sabit oluncaya kadar, gonderildikleri merkezler tarafindan usulii da-
iresinde kabul edilmis saydirlar. 

Uzak memleketler ile olan miinasebetlerde bumiiddet dort aya gikanlir. 
4 - Tetkik ve muayenede her hangi bir intiza>msizligm goriilmesi, uzlasmanin 16 ve 17 nci mad-

delerinin tatibiki miistesna olmak iizere, hie, bir zaman bir paketin mahreeine geri gonderilmesine 
sebep teskil edemez. 

5 - Tahkik kagitlari ve ikinci niishalar taahhiitlii mektup seklinde gonderilirler. 

• Madde — 145 

Idarelerin imesuliyetini icap ettiren intizamsizliklarin goriilmesi 

1 - Idarelerin mesuliyetini icap ettirecek mahiyette bir noksan, hasar veyahud diger bir intizam-
siziigm goriilmesi 144 ncii madde hiikiimlerinin tatbikim icap ettirir. 

2 - Bundan baska, halin icabina gore, gonderici alip verme merkezine keyfiyet telgraf la bildirilebi-
lir. Bu takdirde, telgraf iicreti bunu geken idareye aid olur. 

3 - Mevrid alip verme imerkezi, tetkik ve muayeneden sonra, gordiigii her hangi bir yanlislik 
veya intizamsizligi, gosteren bir tahkik kagidini ilk posta ile gonderici alip verme merkezine yollama-
digi takdirde, aksi hal sabit oluncaya kadar, paketleri almis sayilir. 

4 - Deger konmus bir paket mevzubahs oldugu takdirde, bundan baska bir zabitname tanzim 
olunarak gonderici alip verme merkezinin mensup oldugu memleketin merkezi idaresine taahhiitlii 
mektup tarzinda gonderiiir. Dogrudan doruya birbirile temasta bulunan alip verme servisleri ta
rafindan agiktan gonderilen paketlerdeki hal miistesna olmak iizere mumkun oldugu kadar bu za-
bitnameye iginde paketlerin bulundugu kabin sicim, muhur veya kursununu birlestirir. Ayni za-
manda, zabitnamenin diger bir niishasi bunu tanzim eden mevrid alip verme merkezinin mensup 
oldugu merkezi idareye veyahud bu idare tarafindan gosterilen diger bir yere gonderiiir. 

5 - 1 nci ve 4 ncii fikralarin hukumlerini bo/.inaksiziu, dogrudan dogruya miinasebette buiun 
madigi bir muhabir merkezden ambalaji kafi derecede olniayan veya hasara ugramis bulunan bir 
posta paketi alan alip verme merkezi bunu, icab ederse, miimkiin oldugu kadar ilk sargisim muha-
faza etmek iizere, yeniden bagladiktan sonra ileriye yollamalidir. 

§ayet hasar, paketin igindeki sey galinabilecek derecede ise anerkez evvela paketi resen agarak 
igindekini muayene eder. 

Her iki sikta da, paketin tekrar bagianmadan evvelki ve sonraki agirligi tcsbit ve paketin zarfi 
iizerine isaret edilmelidir. Bu isaretten sonra tekrar baglayan memurlarm imzasi ve tarih damga-
sinin konulmasi ile teyid edilen (. . . de tekrar baglanmistir) ibaresi yazilir. 

6 - Miirseliinileyh veya, iade halinde, miirsil paketi alirken ihtirazi kayitler dermeyan ederse, 
teslim eden merkezce derhal murseliinileyhin miivacehesinde paket tetkik ve muayene olunarak 
bunun neticesini gosteren bir zabitname tanzim olunur. 

Iki niisha olarak tanzim edilmesi lazim gelen ve miimkim oldukga alakadar tarafindan imza 
edilecek olan bu zabitnamede: 

a) Paketin dis tarafinin ne halde oldugu; 
b) Darali agirligi; 
c) Dogru olarak igindeki seyler gosterilmelidir. 
Bu niishalardan biri alakadara verilir; digeri ise buna ait (CP 5 ) formiiliine birlestirilir. 

Madde — 140 

Bos kaplann geri gbnderilmesi 

Kaplar, ilk posta ile ait olduklari idareye bos olarak geri gonderiiir. Bu geri gbnderme, mas-
rafsiz ve miimkiin oldugu kadar paketlerin geldigi yoldan yapilir. 
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Tekrar yollayan idare, yol kagitlari uzerme geri gonderilen kaplarm adedini ve, ieabi halinde, 
sira numaralarmi yazmaga mecburdur. Bu idare geri gonderdigini isbat edemedigi kaplardan me-
suldiir. 

Fasil : V i n 

Muhasebe. Hesaplarm tesviyesi 

Madde — 147 

Ucret hisselerinin mahsubu 

1-Her idare, bitisik (CP 14) modeline uygun ol mak iizere, kendi alip vercne merkezlerine her ay 
ayni bir idareden alinan paketlerin hepsi igin yol kagitlarinda alacagma ve verecegine kayitli pa-
ralann yakununu gosteren bir cetvel tanzim ettirir. 

2 - (CP 14) cetvelleri, bu nizamnameye bitisik (CP 15) modeline uygun bir hesab cetvelinde 
icmal olunur. 

3 - (CP 15) isaretli hesab oetveli, (CP 14) hesab cetvelleri ile biflikte aid oldugu aydan son-
raki ay iginde ve uzak memleketler icin aid oldugu aym son yol kagidi mevrid idareye varir var-
maz tetkik olunmak iizere, muhabir idareye gonderilir. 

Yekunlar asla diizeltilmemelidir. Meydana Qikanlabilecek yanlisliklar taalluk ettikleri idareler-
ce ilk (CP 15) aylik hesab cetveline ithal edilen fark cetvellerinde gosterilmelidir. 

4 - Tetkik ve kabul edildikten sonra, (CP 15) hesab cetvelleri nihayet aid olduklan devreden 
sonra gelen ikinci ayin sonuna kadar alakali idareye geri gonderilir. Uzak memleketler ile olan' 
munasebetlerde bu muddet dort aya cjkarilir. (CP 15) cetvelleri alacakli idare tarafindan tanzim 
edilen lie aylik bir umumi hesab cetvelinde hulasa olunur. Bununla beraber, bu umumi hesab cet-
veli alakali idareler arasinda uzlasildiktan sonra, alti ayda bir veya yillik olarak yapilabilir. 

Madde — 148 

Hesaplarm tesviyesi 

1 - Umumi hesaplarm muvazenesinden Qikan bakiye, borQlu idare tarafindan alacakli idareye 
mukavelename nizamnamesinin 171 nci maddesinde gosterildigi veghile odenir. 

2 - Bir umumi hesab cetvelinin yapilmasi, gonderilmesi ve bakiyenin odenmesi keyfiyetleri, 
miimkun oldugu kadar kisa muddet iginde, ve nihayet aid oldugu devrenin bitmesinden sonraki uq 
ay iginde yapilmalidir. 

Uzak memleketler ile olan munasebetlerde bu miiddet alti aya cjkanlir. 
3 - Diger bir idareden muntazaman ayda otuz bin (30 000) altrn franktan fazla bir alacagi bu-

lunan her idare, alacagmin dortte uqu miktarmi gecmemek iizere, her ay bir avans isteyebilir. 
Alacakli idarenin istedigi avans, sekiz gun iginde verilmelidir. 

4 - 2 ve 3 ncii fikralarda gosterilen miiddetlerin sonuna kadar odeme yapilmadigi takdirde, muka-
vele nizamnamesinin 171 nci maddesi 5 nci fikrasmin 2 nci bendi hukumleri tatbik olunabilir. 

Madde — 149 

Odeme havalenamelerinin mahsubu 

1 - Tersine uzlasma olmadikga, bedelleri odenir is olan odeme havalenameleri hesaplan, aylik 
havalename hesap eetvellerine birlestirilen bitisik (CP 16) modeline uygun formul uzerine, tanzim 
edilir. 

Tersine bir karar olmadikga, mektup postasi servisi igin (Mukavele nizamnamesinin 140 nci mad
desi mucibince) tanzim edilen odeme havalenameleri, aylik hesap cetvelleri, posta paketleri odeme 
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havaleniaraieleri hesaplari igin dahi kullanilabilir. 
2 - Bedelleri odenen ve teselliim olunan oden.e havalenamelerinin bitistirildigi (CP16) hususi 

hesap cetvelinde havalenameler tanzim edildiklerl merkezler alfabe sirasile gosterilmek iizere ve bu 
merkezlerin defterlerinde kaydedildikleri numaralar sirasile kaydolunur. Hesap cetvelini tanzim 
eden idare, kendi alacagmin yekunundan uzlasmanin 50 nei maddesinin 1 nei bendine gore muhabir 
idareye aid olan iicretler ve resimler miktarini indirir. 

3 - (CP16) isaretli hesap cetvelinin bakiyesi mumkiin oldukqa ayni devre i<jin tanzim olunan pos-
ta havalenameleri aylik hesab cetvelinin bakiyesine ilave olunur. Bu hesaplarin tetkik vc tasfiyesi 
posta havalenameleri uzlasma ve nizamnamesinde tesbit edilen kaidelere gore yapilir. 

Madde — 150 

tTcret odeme pusulalan. Giimruk resimleri ve sair masraflarin mahsubu 

1 - Her idare tarafindan bir digeri hesabina odenen giimriik ve saire masraflarma ait hesap-
lar, bitisik (CP 17) modeline uygun olarak, borqlu idare tarafindan alacakli memleket parasina gore 
tanzim olunacak aylik hususi cetveller vasitasile yapilir. Ucret odeme pusulalan, masraflari avans 
olarak odeyen merkezler isimlerinin alfabe sirasile ve bunlara mezkur merkezler tarafindan veri-
len sira numaralarile bu aylik cetvellere kaydolunurlar. 

2 - Hususi hesab cetveli iicret odeme pusulalarile birlikte alacakli idareye nihayet ait oldugu 
aydan sonra gelen ayin sonunda gonderilir. Bos hesab cetveli gonderilmez. 

3 - Hesaplarin tetkiki, posta havalenameleri nizamnamesinde gosterilen sartlar dairesinde, 
yapilir. 

4 - Hesaplar, hususi bir tasfiyeyi icap ettirir. Bununla beraber, her idare bu hesaplarin posta 
havalenameleri hesaplarma yahut (CP15) veya (CP16) isaretli posta paketleri hesaplarma birles-
tirilmesini isteyebilir. 

Muhtelif hukumler 

Madde — 151 

Halkm kullanacagi formiiller 

Mukavelenamenin 31 nei maddesinin 2 nei fikrasi hiikiimlerinin tal bikinde: 

CP2 (Sevk kagidi), 
CP 3 (Gumriik barnamesi), 
CP 4 (Tlcret odeme pusulasi), 
CP 5 (Haber isteme), 
CP 6 (Odeme havalenamesi), 
CP 9 (Teslim edilememe haberi), 
Formiilleri, halkm kullanacagi formullerden sayilir. 

Madde — 152 

Vlesikalari saklania miiddeti 

Paketler servisine ait vesikalar, sevk kagitlari da dahil olarak, en asagi iki yil saklanmalidir. 

Madde — 153 

Milletler arasmdaki kaleme yapilacak tebligler 

1 - Idareler, uzlasmanin icra mevkiine konmasmdan hie olmazsa iig ay evvel milletler arasmdaki 
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Kalem vasitasile birbirlerine asagidaki seyleri teblig etmelidirler: 
* ) : ' . -
1 - Agirligm son haddi; 
2 - Konacak deger; 
3 - Qok yer tutan paketler; 
4 - Odeme sartli servisi; 
5 - Hususi vasita ile teslim olunacak paketlerle gabuk yollanaeak paketler; 
6 - Miirselunileyhten resim ve iicret almmiyaeak paketler; 
7 - Kendilerine yalniz bir sevk kagidi birlestirilebilecek ve yalniz bir giimriik barnamesine ya-

zilabilecek paketlerin adedi; 
8 - Deniz yolundan tasmilan paketlerin boylari ve hacianleri; 
9 - Kendi memleketlerine gonderilecek veya m emleketlerinden gegecek paketler ic,in giimriik 

barnamesinin kac, nusha olacagi ve bu barnamelerin hangi dillerde yazilabileaekleri, hakkmdaki ka-
rarlanni. 

b) Kendi memleketlerinin posta nizamlan mucibince, posta ile tasmmasina miisaade olunan canli 
hayvanlarm hangileri oldugunu gosteren bir l ist tyi; 

c) Bilciimle merkezlerinin posta paketi kabul ettiklerini veya, aksi halde, bu servisi yapan 
merkezlerin listesini; 

d) Kendi servislerinde tatbik ettikleri biitiin iicretler ve resimleri; 
e) Giimriik ve saire islerine aid hiikiimlere ve kendi servislerinde paketlerin ithaii ve transiti 

isleri igin olan yasaklar veya tahditlere dair her tiirlii faydali marumati; 
f) Dahili kanun ve nizamlarindan paket ta; malanna tatbik edilen hiikiimlerin almanca, in-

gilizce, ispanyolca veya fransizca suretlerini. 
2 - Sonradan vukubulacak her tiirlii degisiklikler geeiktirilmeksizin bildirilmeldir. 

Son hUkiimler 

Madde — 154 

Nizamnamenin tatbiki ve devam miiddeti 

Posta paketlerine dair uzlasmanin icra mevkiine konmasi giiniinden itibaren isbu nizamnamenin 
de icrasi mecburi olacak ve alakali memleketler arasmda hep birlikte yenilestirilmedikQe uzlasma
nin devami miiddetince devam edecektir. 

20 mart 1934 te Kahirede yapilmistir. 

Imzalar 



TttRKlYE CttMHURtYETl 
POSTA IDARESI 

SINIRLARI BlR OLMAYAN MEMLEKETLER ARASINDA POSTA PAKET 

Posta idaresinin tavassut edebileeegi memleketlere malisus posta paketl 
gonderilebilecegini gosterir cetveldir. 

1 
S 

1 M 

1 m 

1 

Mevrid 
memleketler 

2 

Sevk 
yollari 

3 

Tavassut ede-
cek memleket-
lerle kullanila-
cak deniz ser-

vislerinin isa-
rfiti 

4 

-

Kona-
cak de-
gerin 

haddi 

5 

Agir-
l ikde-
recesi 

6 

alacagma ge^irilecek 
iicretler 

Agirlik 
itibarile 

7 

Fr. S. 

Her 300 frank 
igin teminiye 

iicreti 

8 

Santim 

7 nei siitunda 
paralarm 

1 

Kg. 

a 

5 

Kg. 

b 

Hisse 

10 i 1 

Kg. K 

c 1 
9 

( Ebadi : 210X297 mm.) 



Ox 

K U P 0 N 

Miirseliinileyh tarafmdan 
kopanlabilir. 

Mahrec, tmerkezin muhrii 

Mursilin isim ve 
ikametgahi : 

Giimriik miihru 

Sira numarasi 

Mahrec. memleket 

Konan U 
deger : | 

( Tarn harflerle ) A 
( Arab 

S E V K K i & I D I 

Amibalajin nevi v Paket : 
Giimriik barnameleri : . . . 
§ahadetname ve f aturalar : 

Odenmesisart 
olan para : 

(Tarn harflerle) (Arab 

Adres 

(Mevrid mahal) 

( Sokak ve xramara) 

(Mevrid mem 

Agirlik 

Giimriik resmi 1) : 

Takib 

Yol : 

Alip verme merkezi 

1) Mevrid memleketin ilk alip verme merkezi veya giimriik idaresi ta 

( Bbadi : 148X210 veya 162X229 mm. ' Beyaz renkte 



mmtmu M M ^ i ^ M M M M 

M t l R S l L T A R A F I N D A N V E R 

Miirsil gonderdigi paketin rbeslim edilmemesi halinde 
ve paketin iizerine isaret etimege mecburdur. Yalniz husu 
riren veya metindeki i^aretleri c,izmek veya itmam etmek 

MtlRSlLtN TALtMATINI HAVt OLMAYAN PAKE 

Bu kagidm v i z tarafmda gosterilen paket teslim ed 
a) Paketin derha yaihut mevride varisindan sonra 

iadesini; 
b) Paketin diger bir maJhaldeki ayni murselunileyhe te 
c) Paketin . . 

yollanmasmi 1 ) ; 
d) Paketin mevkuf kaldiginm bildirilmesini; 
e) Teslim edilememe haberinin 

gonderilmesini 2 ) ; 
f) Paketin zararcna olarak satilmasmi yabut terkolun 

1) Yeni murselunileyh isminin isaret edilmesi ve ieab 
mayarak mi veyahut daha az bir para mukabilind 

2) Mevrid memlekette bir uguncu sahsm isim ve adr 

Paketin tekrar sevkini istemeyen miirsil keyfiyeti bu 
isaret etmelidir. 

M U R S E L t t N t L E Y H t 

Bu kagidin yiiz tarafmda gosterilen paketi aldigim 

paketleri 
19 



SEVK MAHALLl 

( Nits,, M. 108, § 1) 

MEVRtD MAHALLt 

veya 

. . . . Posta id&resi 

§imendifer idaresi 

G t l M R t l K B A R N A M E S l 

( M-iirsellinileyhin isim ve adresi) 

Muraselat 

Aded 

1 

Nevi 

2 

E§yanin mahreci 

ve imal edildigi 

yer : 

M u h t e v a n i n 
b e y a n i 

3 

Kullanilan va-
hidi kiyasinin 
dogru olarak 

igaretile 
beraber 
DEGER 

4 

Agirlrk 

Darali 
Gram 

5 

Darasiz 
Gram 

6 

Miilahazat 

7 

Tarih : 19 Miirsil 

(Ebadi : 125X176 veya 148X210 mm.) 
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•ID 
TQCT 

K U P 0 N 

Mahrec, merkezin muhru 

O 
de 

mahsns olup 

, . . . . tarafmdan 

tevdi olunan 

. . B degerli ve 

numarali 

t *) miirsili 

bu pusulanm arkasmda gosterilen 
resmi odemi§tir. 

MAHREQ MEMLEKET 

tT C R E T 

O D E M E P U S U L 

de 
( Mevrid mahal) 

adresine olan 
numarali *) Iher tiirlii 
olarak teslim edihnek lazimgelir. 

merkezine iade edilec 

( Parayi tahsil edecek merkezin veya icabinda form 

merkezin ismi gosterilmelidir.) 

*) Maddenin nevi gosterilmelidir. 

( Ebadi : 105X148 mm. San renk ) 



(Yuz tarafmm aksi olarak basilmalidir ) 

ODENMESI LlZIMGELEN 
REStMLER 

(Mevrid memleket parasile) 

Komusyon resmi : 

Gumriik resmi : . . 

Giimrukleme resmi 

Sair masraflar : . . 

Yekun 

Qevirme neticesi *) 

Parayi tahsil eden 
merkezin muhrti 

O 
*) Paketin mahreci olan memleket 

parasile 

O D E N E N M A S R A F L A R Y E K t N 

( Tafsilati kupon iizerindedir.) 

Arab rakamlarile 

( Paketin mevridi olan memleket parasile ) 

Arab rakamlarile 

( Para paketin mahreci olan idare tarafmdan 

Avans tarihi Kayid numarasi 

Mevrude defteri 

No. 

Avansi yapan m 
miihrii 

Qevirmeyi ya 
( Memurun im 



TtlRKlYE CttMHURtYETl 0 P 5 

POSTA tDARESt ( mz., M. Ill, § 1, ve M. 140, § 1 ) 

MERKEZt Mahreg merkezin imihrii 

Y E R l N E V A R M A Y A N B I R P O S T A 
P A K E T l V E Y A 0 D E M E H A V A L E -

N A M E S I H A K K I N D A H A B E R t S T E M E 
* 

Tevdi edilen merkezin ismi : 
Tevdi tarihi : 19. . . 
Harici seklinin dogru olarak tarifi : 
Sira numarasi : 
Murselunileyh adresi (Miimkiin oldugu kadar dogru) : 
Dogru olarak muhteviyati : 
Agirligi : 

M ) Konan deger : 
Odeme sarti : 
Bir alma haberi istegi : 

(Istek vaki olmus, ise A. R. harfleri ilave edilmelidir. ) 
Miir&ilin ismile adresi : 
Sureti sevk : alip verme merkezinden 
alip verine merkezine yol kagidinin numarasrnda ve 19 . . . 
tarihile gonderilmistir. 
Tarih : 19 . . . tmza : 

Posta idaresi 
i "I yukarida gosterilen posta paketi : 19. . . tarihinde 

'pi teslim olunimustur. Tarih : . 19 . . . tmza 

Yukarida gosterilen p-S-5~ 
havale 

<B O 

1 | | 1) 
§«§' Odenen para 19 . . . hesaibma geQirilmistir. 

* j Tarih : 19 . . . tmza : 

Posta idaresi 
19 . . . tarihinde alip verme merkezi 

vasitasile alip verme merkezine, yol kagidinin 
numarasina kayden tekrar gonderilmistir. 
Tarih : 19. . . tmza : 

Posta idaresi 
'£ g I 19 . . . tarihinde alip verme merkezi 

2J II AH 

•§! vasitasile alip verme merkezine, yol kagidinin 
numarasina kayden tekrar gonderilmistir. 
Tarih : 19 . . . tmza : 

Posta idaresi 
19 . . . tarihinde alip verme merkezi 

vasitasile alip verme merkezine, yol kagidinin 
numarasina kayden tekrar gonderilmistir. 
Tarih : 19 . . . tmza : 

Kati cevab 2) 
1) Icabinda murselunileyhin beyanatmin ilave edilmesi. 
2) Mevrid idare ve icabinda haber istenilen maddeyi kendinden sonraki idareye usulu vechile isal ettigini 

isbat edenieyen idare tarafindan. ( Ebadi: 210 X 297 mm.) 
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K U P 0 N 

(Havalenamenin miirseliinileyhi 
tarafindan koparclabilir.) 

Arab rakamlarile odenecek 
para 

Odeme sartli paketin mevrid memleketi : 

Posta paketleri servisi 

A R S I U L U S A L O D E M E H A V 

Miktari 

( Arab rakamlarile ) 

( Vahidi kiyasiler latin harfler 

tarihinde gonderilen 

Mevrid mahal : 
Sokak ve numara : 
Mevrid memleket : 

tarafindan 

de 

mukim 

adresine 

tarihinde tevdi olunan 

numarali paket i<jin. 

to 
o 

S E R V l S 1 § A R E T L E 

(=1 

f Numarasi : 
Tarihi : . 
Merkezi : . 
Memleketi 

Havalenameyi tanzim eden memurun 
imzasi : 

Tevdi e 

( Paket 
olan 

par 

1) Paketin mevridi olan idare tarafindan bedelin tahsilind 

(Ebadi : « 114X162 mm. » veya « 148X210 » veyahud « 166X229 mm. » 



O 
to 

(Icabmda ciro etmege mahsus 

M t l R S E L t l N I L E Y H l N M 

Bu kagidin yiiz tarafinda gosterilen para alinmistir. 

Mahal : 

Mevrude kaydi 

No. 



C P 1 
(Niz., M. 125, bent 1) 

y 4 7 5 

A N K A R A 

TH 

< 

M 1 

< 

( Ebadi : 37X52 mm., Kirmizi renk) 

0 P 8 
( Niz., M. 130 ) 

4 7 5 

A N K A R A 

< 
rt 
<i 
M 

* 
< 
its 

t -
"tf 

(Ebadi : 37X52 mm.) 



to o 

TURKIYE CUMHURlYETt 
POST A ID ARE Si 

Posta paketleri servisi 
TESLIM EDILEMEME HA 

Merkezi 

numarali sevk kagidma merbut numarali den mersul posta p 
merkezimizde asagidaki sebeplerden dolayi mevkuf bulunuyor 1) : 
a) posta paketi miirseliinileyh tarafindan reddedilmistir. 
b) numarali posta paketi taleb edilmemistir. 
c) Miirseliinileyh mechuldiir, yoktur, gitmistir, olmiistiir. 
d) Adresi kafi degildir. 
e) Posta paketinin adresi sevk kagidrndaki adrese uymiyor. 

f) Miirseliinileyh 

giimriik resmini 
odenmesi sart olan parayi 

tabi oldugu sair masraflan e t i i ! 
odemek istemivor. 

Pakel !M"!I 

0 giimriik ve sair resimleri 
( Haberi tanzim eden memleket parasile gosterilecek 

Arziye miiddetinin uzamasindan dolayi bu miktar tezyid edilecektir. 
h) Miirseliinileyh ithal ruhsatnamesine malik degildir. 

Miirsilin veya asagida gosterilen kimsenin talimati istenilmesi ve bu talimat, 
sine aid olmak iizere paketin mahreeine iade olunacaginm keiidisine tebligi rica olunur. 

Hasiye. Talimat gelmedigi miiddetce merkez icabinda paketi ya birinci miirseliiniley 
gosterilen baska bir miirseliinileyhe teslim eder veya yeni bir adrese tekrar yollar. 

Merkezin miihrii 
Kendisinden talimat isteneeek kimsenin 

ismi ve adresi : 

1) Icabinda liizumsuz isaretler gizilecektir. 

Y EbTdiT 148 X 21(f mnLT 



C E V A B 

Paket 
1) : 

Paketler 

a) Ilk miirseliinileyhe bir kerre daha teklif olunmalidir. 

.b) . sokakta numarada 
( Ilk miirseliinileyhe veya baska bir kimseye ) 

c) sokakta numarada 
( I l k miirseliinileyhe veya baska bir kimseye 

Paketin 

Paketlerin 
giimriik 

d) Derhal mahrec. merkezine iade olunmalidir. 

e) Miirsilin zarar ve ziyanina satilmalidir. 

f) Terkedilmis gibi muamele yapilmalidir. 

Alakadar olan kimse, istenilen talimati vermediginden, paket, miiddeti nizamiyesi 
gonderilmelidir. 

Merkezin miihrii 

1) Liizumsuz isaretlerin cizilmesi 
2) }.!nhrec merkezi cevaba yeni bir odcme havalenamesi bitistirmelidir. Bu havalen 

(rJi :::.•• uui:irr: en in 110 nr:i — - r 1 ' ^ sine gore tanzim olunur. 
i *:'!: •.';:"; -; v: 1 , ?":::;:: ::n"~;i:>i .'>r,f5 va-\i :";:c!rlcr.ine Pxirc tai::::"i cr^lmis bir 

'"! .„• 



OP id 
(Niz., M. 140, §6) 

T t e K l Y E CtlMHURlYETl 
POSTA tDARESt 

ALIP VERME MERKEZt 

T E K R A R Y O L L A M A H A B E R l 

C P 5 FORMULUNE MAHSUS (POSTA PAKETLERlNE AlD NIZAMNAMENlN 
140 NCI MADDESlNlN 6 NCI FIKRASI) 

19 . . . tarihinde tarafindan 
adresine merkezine tevdi olunan deger konmu§ 
sarti tediye]i numarali posta paketine aid haber isteme 
fou .giin asagida gosterilen malumatla tekrar gonderilmistir: 

Mezkur vaket 19 . . . tarihinde numarali yol kagidmm 
paketler 

numarasmda kayitli olarak alip verme merkezine 
gonderilmis ve mezkur merkez tarafindan alinarak . 

imilahazat vaki olmamstir. 

Hasiye. Haber istemeye, lazimgelen miiddet iginde cevab gelmezse idareye 
ikinci bir nuahanm gondcrilmesi ve bunda evvelki malumatin gosterilmesi rica olunur. 

Servisimizce bu ise bitmis nazarile bakilabilir. 

Lmza : 

( Acjktan gonderilebilmek iein formiil ikiye katlanmalidir. ) 

(Ebadi : 148X210 mm.) 
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C P U 
(Niz.,M.U2,§ 1) 

MAHREQ MEMLEKET MEVRlD MEMLEKET 

Yol kagidimn sira numarasi : . . , . . . . 
G-eminin ismi r 

Miirsil merkezin mukrii 

Y O L K A G l D I 

Mevrid merkezin muhrii 

alip verme merkezinden 
alip verme merkezine 

gonderilen posta paketlerine mahsus 

Azimet ( ) nei sevk 19 . . . Saat: . . . Dakika: . . . 

NUMARA 

c3 

w 

m 

MERKEZ 

u 
03 

5 r 

Deger 
konmus 
paketm 

agir-
ligi 2) 

P 
J&jO 

CD 

a 

VERlLECEK 
RESlM VE 

tlCRET 
«3 c3 

ar
e 

H3 

1—1 

03 
> H 

:-< S 

'r-> 

s 
a 
rt 

15 
n 

« H 

c3 

CD 

13 
03 

•a-s s 
Odenme-
si sart 

jS «B >rj ;| olan para 
03 -

b5 5^ r-H 

S 

10 

Miilahazat 

11 

Ydsun 

Frank Fr. IS. Fr. S. 

Miirsil merkez memuru : Mevrid merkez memuru: 

1) Yol kagitlarile paketler ayni merkeze aid olduklari takdirde doldurulmayaeaktir. 

2) Liizumu halinde bu siitun adi paketlerin agirligmi gostermege de yarayabilir. 

(Ebadi : 148X210 veya 210X297 veyahut 297X420 mm.) 
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MAHREQ MEMLEKET 

Yol kagidinm sira numarasi 

Geminin ismi 

C P 12 
( Niz., M. 143, § 5 ) 

TRANSIT MEMLEKET 

Miirsil merkezin muhru Transit merkezin miihrti 

Y O L K A G I D I 

Azimet ( 

alip verme merkezi vasitasile 
merkezine 

( Qantanin mevridi olan merkez ismi yazilaeak ) 
kapali ikaplarla gondcrilen paketlerin transiti igin 

verilecek iieret hisselcrinin kaydi icin 

) nci sevk 19 . . . Saat: . . . Dakika; 

Deger konmamis paketi mulitevi 

» konmus » » 
— — bos 

Yekun paket 

tlCRET HtSSELERt 

Tasima iicretleri 

santimden paket = 

Yekun paket 

Deger konmus pakctlcr igin teminiye iicretleri : 
300 frank ve kesirleri aded 

Miirsil merkez mcmuru : 

santimden = 

Yekun 

Transit merkez memuru 

(Ebadi ; 148X210 mm.) 
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TttRKtYE CttMHURtYETt 
POSTA tDARESt 

MERKEZt 
Kagidi gonderen mcrkezin muhrii 

O P 13 
( Nut., M. 144, § 2 ) 

K&gidm gonderildigi 
anerkezin nrulhru 

O POSTA PAKETLERlNE MAHSUS 

T A H K l K K A G I D I O 
alip verme merkezinden . alip verme merkezine 

numarali yol kagidinda kayitli olarak gonderilen posta paketlerinde goriilen yan-
lislann ve intizamsizliklarm gosterilmesine ve diizeltilmesine dair 

19 Sevkiyat S. 

PAKET NOKSANLI&I 

Sira Paket 

NUMARASI 

1 2 

Mahreg 
mahal 

3 

ADRES 
(Mumkiin ol-
dugu fcadar 

dogru) 
4 

tleret payi 
miktan 

5 

-

Mevrid mer-
kezin tetkiki 

6 

Miilahazat 

7 

PAKET BOZUKLUGU 

Sira Paket 

numarasi 
Mahrec, 
maihal 

3 

Miirsi-
lin 

Miirse-
liiniley-

bin 
ADRESt Muhteva 

6 

Tahakkuk 
eden 

agirlik 
7 

Konan 
deger 

8 

Kap, sepet, 
torba ilah. 

9 

Bozukluk nedir; sebebi ve sair miilahazat. 

1NTIZAMSIZLIKLAR 
(Yol kagidinin bulunmamasi, paketin iyi baglanmamis veya kapatilmamis olmasr) 

YANLI§LIKLAR 

Sira Paket 

numarasi 

1 2 

Mahreg 
mahal 

3 

Murseliinileyhin isim 
ve adresi 

4 
Agirlik 

5 

Verilecek 
iicret payi 

n 

Mevrid mer-
kezin diizelt-

mesi 
7 

Yekun Tetkik olunmus yekun 

19 19 
Qantanin mevridi alip verme 

merkezi memurlan : 
Goriiimiis ve kabul olunmustur: 

Qantanin miirsili alip verme merkezi sefi 

(Ebadi : 148X2J0mmr) 
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TttRKlYE CtlMHURtYETl 
POSTA tDARESt 

C P 14 
( Niz., M. 147, § 1) 

. . . MERKEZl 
IDARESILE MUNASEBET 

A Y L I K C E T V E L 

. , . Posta idaresinin alip verme merkezleri tarafindan 
Idaresinin alip verme merkezine teslim olunan posta paketlerinden dolayi 
masarif namile bu iki idarenin mutekabilen birbirine verecekleri parayi gosteren eetveldir. 

19 . . . senesinin . . ayi 

Mevrid alip verme 
merkezinin muhrii 

Mevrid alip verme merkezi sefi 

pj 
1—1 

Pi 
M 

SH 

^ ^ 
>3D % 
<o3 S 

1 i — i 

£ 

i 

F 
1 

1 

2 

3 
i 

31 

i 

Muhabir alip ver
me merkezine go

re yekunlar 

Her matlubun 
1 umumi yekunu 

U- - -

I. Mevrid idarenin alacagi 
(CP 11 formuliinun 8 nci siitunu) 

-1 •̂  «a i 
i — i 

a i 
CO ] 

*"• 
1 

PI 1 
PI 
N 
CD 

M 
u CD 

tH 

2 

r. S. 

v 

+J 
<o3 

a CO 

^ 
Pi 

Pi 
N 
CD 

M 
u CO 

% 
3 

.w i 

-̂  <o3 
' 03 
. 05 

U 
. . r H 

' Pi 

• * PI ! 

N 
. CD 

. ^ ' U 

. CP 

. a 
4 

Fr. S. jjFr.S. 

MI| H 
, -M :! . f 1 <o3 

r - H 

03 
CO 
U 

Pi 
PI 
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6 P 15 
( Niz., M. 147, § 2 ) 

TttRKtYE CUMHURlYETl 
POSTA fDARESt 

• • .« • 
POSTA IDABESILE 

. . a MERKEZt MtlNASEBET 

I C M A L 

alip verme merkezinden 
alip verme merkezine gonderilen posta paketlerinin yol kagitlarinm aylik cetvellerine mahsustur. 

19 . . . senesi ayi 

Sira 
numarasi 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Mevrid alip verme 
anerkezi 

2 

Yekunlar 

matlubu ibakiyesi 

Her aylik 
cetveline 

gore mev
rid idare-
nin alacagi 

3 

Her aylik 
cetveline 

gore miir-
sil idare-

nin alacagi 
4 

V. - - J 
y 

Miilahazat 
! 

5 

1 
! 

(Efoadi: 210X297 mm.) 
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TttRKtYE CttMHURtYETt 
POSTA IDABESI 

0I»1G 
( Nia., M. 149, § 1) 

4 . i 

£ tistrsi H B S A B 

. . . . Idaresi tarafindan Idaresi nesabina 

. . . , . . . . ! & . . . zarfinda odenen odeme ihavalenamelerine mahsustur. 

Sira 
No. 
1 

Tanzim 
numarasi 

2 

Tanzim 
tarihi 

3 
Tanzim eden merkez 

4 
T

en
zi

l 

Yekun 

Yiizde 1/4 
Her havale igin 

anaktu pay. . . . . 

Idaresinin 

mathib bakiyesi 

Havalenameler 
yekiinu 

5 

1 
Miilahazat 

6 

(Bbadi: 210X297 mm.) 
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Of If 
(Nte.,M. 150, § 1) 

TttRKtYE CttMHURiYEl?! 
POSTA IDARESI 

H E S A £ 

tdaresi tarafmdan , tdaresd ihesa-bma 
odenen gumruik ve saire masraf larma mahsustur. 

19 . . . senesi ayi 

Sira 
numarasi 

1 

Avansla-
rm tarihi 

2 

Ucret ode-
me pusu-
lasinin nu

marasi 
3 

! 

Avansi yapan 
merkez 

4 

Yekun 

ii 

Her ueret ode-
me pusulasmm 

yekunu 

! 5 

Miilahazat 

6 
• 

i[Ebadi: 210X297 nan.). 
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HAYA YOLUNDAN POSTA PAKETLERI TASINMASINA DAlR HtlKtlMLER 

Igindeki maddeler 

Madde 
1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 

Hava yolundan tagmmaga kabul olu-
nan paketler. 
Ugak paketlerinin serbest transiti. 
Ugak paketlerinin yollanmasi usulii. 
Ugak paketlerinin yollanmasi. 
Ugak paketlerinin baglanmasi usulii ve 
bunlara aid sevk kagitlarimn tanzimi. 
Ugak paketlerinin ebadi. 
Kara, deniz ve saire iicretleri. 
Hava munzam iicreti. 
Hava yolundan tagimaga i§tirak eden 
memleketlere aid iieretler. 
Teminiye resimleri. 
Hususi vasita ile teslim. 
Ugak paketlerinin tekrar yollanmasi ve 
geri gonderilmesi. 
Yol kagitlari. 
Kapali kaplar. 
Ugak paketlerinin giimruklenmesi. 
Mesuliyet. 

Madde 
17. 

18. 

19. 
20. 

21. 

22. 

Karadan, denizden ve havadan tasima-
lara malisus iicretlerin aid olduklari 
idareler hesaplarina kaydi. 
Teminiye resimlerinin aid olduklari 
idareler hesaplarina kaydi. 
Aktarma. 
Milletler arasindaki kaleme ve idarele-
re yapilacak tebligler. 
Posta paketlerine dair uzlagma hiikiim-
lerinin tatbiki. 
Kabul edilen hiikumlerin tatbiki ve de-
vam miiddeti. 

Hava yolundan posta paketleri ta§inmastna dair 
hiikumlerin son protokolu 

Tek madde 

Hususi tarifeler 

Merbutlar 
(C P 18) ve (C P 19) formiilleri 



HAVA YOLUNDAN POSTA PAKETLERI TASINMASINA DAlli IlUKUMLER 

Madde — 1 

Hava yolundan tasmmaga kabul olunan paketler 

1 - Adi, deger konmus, odeme sartli veya odeme sartsiz posta paketleri, iizerinden gegecek-
leri yolun tamaminda veya bir kisminda posta paketleri servisi igin kullanilan bir hava hatti bu-
lundugu takdirde, bu is igin aralarinda uzlasmis olan. posta idarelerinin niensub olduklari mem-
leketler arasindaki miinasebetlerde, hava yolundan tasmmaga kabul olunurlar. Bu gibi posta 
paketlerine (Ugak paketleri) denilir. 

2 - Idareler, mursillerin istemesine gore, mevcud hava yolunun yalniz bir kisminda hava yo-
lile gonderilmek iizere dahi ugak paketleri kabul edebilirler. 

Madde — 2 

Ugak paketlerinin serbest transiti 

1 - Birlik memleketlerinin hepsinde, ugak paketlerinin serbest transiti garanti edilmistir. Bu-
nunla beraber, posta paketlerine dair uzlasmaya istirak etmeyen idareler, ugak paketlerinin 
adi yollardan gonderilmesine istirak etmege mecbur edilemezler. 

2 - Posta idareleri, ugak paketleri tasimalanna acjk olan hava hatlarinin tasima kabiliyetleri-
ne dair hie. bir taahhiitte bulunmazlar. 

Madde — 3 

Ugak paketlerinin yollanmasi usulii 

Tersine uzlasma olmadikga, ugak paketleri agiktan yollanir. Alakali idareler dogrudan dog-
ruya tanzim edecekleri yol kagitlari ile kapali torbalar, sepetler veya kaplar iginde paket alip 
vermek icin aralarinda uzlasabilirler. 

Bir mutavassit idare, aeiktan paket gonderilmesinin kendi islerini giiglestirecegini bildirdigi 
takdirde, kapali kaplar kullanilmasi mecburidir. 

Madde — 4 

Ugak paketlerinin yollanmasi 

Ugak paketleri servisini yapan her idare, diger bir idare tarafindan verilen ugak paketleri
ni. kendisine aid bu gibi paketler iejn kullandigi hava yollarindan, 2 nci maddenin 1 nci fikra-
sinda gosterilen ihtirazi kayid altinda olarak, gondermege mecburdur. Hususi bir halde, her 
hangi bir sebepten dolayi, baska bir yoldan gondermenin mevcud hava yoluna nisbetle daha fay-
dali olacagi anlasilirsa, ugak paketleri bu yoldan gonderilmeli ve icabinda haklarinda gabuk yol-
lanacak paketler muamelesi yapilmalidir. 

Her hangi bir sebepten dolayi, bastan sonuna kadar milletler arasi hava servisini kullanmak 
miimkun olmadigi zaman, asagidaki 8 nci maddede gosterilen milletler arasi hava munzam iicre-
tinden istifade eden idare, mezkur servisin kullanilamiyaeak halde oldugu yol iizerinde, ugak 
paketlerini, kendi paketlerinin tasmmasi igin kullandigi en gabuk vasitalarla yollamaga ve icab 
ederse, bunlar hakkmda gabuk yollanacak paketler gibi muamele yapmaga mecburdur. 

Bu halin haricinde, idareler, ugak paketlerini adi yoldan yollarlar, meger ki bu paketler iize-
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rinde (Qabuk yollanacak) isareti bulunsun ve alakali idare Qabuk yollanacak paketleri kabul etsin 
ve bunlara mahsus iicret payini almis. olsun. Ueak paketleri servisini yapmayan idareler dahi, 
kendilerine gelen bu gibi paketleri, adi yollardan gonderirler. Dahili hava servisinin busbiitiin 
veya bir pargasinm kesilmesi halinde dahi bun dan evvelki bentte gosterilen muamele tatbik 
olunur. 

'¥ Madde — 5 

Ucjak paketlerinin baglanmasi usulii ve bunlara aid sevk kagitlarinm tanzimi 

1 - UQak paketleri ile bunlara aid sevk kagitlan iizerine, gonderen merkezce (UQak ile = Par 
avion) isaretli ve mavi renkli bir hususi etiket veya damga konulur. Bu isaretin mahreQ memle
ket dilile bir terciimesi bulunmasi ihtiyaridir. 

Gonderen kimse, bu etikete, paketin gidecegi yolu ilave etmekte serbesttir. 
2 - Miirsil, paketlerin yalniz hava yolunun bir parQasi iizerinden ta§inmasmi isterse, bu istegi, 

paket ve buna aid sevk kagidi iizerinde hem mahreQ memleket dili, hem de fransizca olarak ( den 
e ugak ile = Par avion de &....) §erhi ile i§aret etmelidir. Hava yolundan ta§ima 

bittiginde (uQak ile = par avion) i§aret ve etiketleri ve buna aid hususi isaretler iki kalm ve egri 
Qizgi ile resen Qizilmelidir. 

Madde — 6 

UQak paketlerinin ebadi 

Umumi kaide olarak, UQak paketlerinin uzunlugu (100) santimetreyi ve diger ebadindan her han-
gi biri elli (50) santimetreyi geQmemelidir. Idareler hava yolundan ta§imayi iizerlerine alan §irketlerle 
uzlagtiktan sonra kabul ettikleri ebadi birbirlerine bildirirler. 

Madde — 7 

Kara, deniz ve saire iicretleri 

1 - U<jak paketleri, mahreQ ve mevrid memleketlerin kara iicretlerine tabi tutulurlar; mutavassit 
memleketlerin veya servislerin kara ve deniz iicretlerine gelince, bu iicretler aneak paketler bir mu
tavassit kara veya deniz servisinden geQtikleri takdirde tatbik olunur. MahreQ veya mevrid memleket 
tarafindan yapilan bir deniz servisi mutavassit servis sayilir. Ulkeleri iizerinden hava yolile UQak pa
ketleri tasman idarelerin bundan dolayi MQ bir iicret almaga haklari yoktur. 

2 - Qok yer tutan paketler ile Qabuk yollanacak paketlerin munzam iicretleri, adi yoldan gonderilen 
bu gibi paketlerin munzam ucretlerinin aynidir. Bundan dolayi hava munzam iicreti Qogaltilmaz. 

Madde — 8 

Hava munzam iicreti 

UQak paketleri, hava yolundan ta§imaga i§tirak eden her idareye aid ucretlerden miirekkeb bir 
munzam iicrete tabidirler. 

Madde — 9 

Hava yolundan ta§imaga i§tirak eden memleketlere aid iicretler 

1 - tdareler, agirlik ve mesafe esasi iizerine yeknasak tasjma tarifelerini tanzim etmek uzere icab 
eden tedbirlerin ittihazini iizerlerine alirlar. 

2 - Iki memleket bir kaQ hava hatti ile birbirlerine bagli bulunuuarsa, ta§ima iicretleri her iki 
memleketin UQak istasyonlan arasindaki yollarm vasatx mesafesine ve bunlarin milletler arasi ta§i-
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malarindaki ehemmiyetlerine gore tayin olunur. 
3 - Kendi lilkeleri icinde, bir taraftan paketin Qiktigi veya, hale gore, gittigi yer ve diger taraftan 

yabanci memleketlerle birli§me hattma mahsus bir uqak istasyonu arasmdaki yollann tamami veya 
bir kismi iizerinde u^ak paketlerini hava yollarmdan yollayan mahreg veya mevrid idarelerin bu 
yollama iqin hususi bir iieret (Resim veya iieret payi) almaga haklari vardir. 

4 - Yukanda gosterilen resimler ve iieret paylari ayni bir memleketin dahili gebekesinin biitiin 
yollari iqin yeknasak olmali ve bu yollann mektub postasi servisi i§in kabul olunan vasati mesafesine 
gore hesab edilmelidir. 

A§agida gosterilen iki halde bu iicretler ve iieret paylari alinmaz: 
a) Paketin mahreQ veya mevridi yabanci memleketlerle birle§me hattma mahsus uc,ak istasyonlarcn-

dan biri olur ve paket bu birle§me hattindan gonderilir ise; 
b) U^ak paketleri yukanki bentte bildirilen yolun tamami iizerinde mahrec. veya mevrid mem-

lekete aid adi vasitalarla gonderilmi§ ise. 
5 - Hava munzam iicreti, uzlasmanin 18 nci maddesi hiikiimlerine gore, biitiin iicretlerden muaf 

bulunan posta paketlerinden alinir. 

Madde — 10 

Teminiye resimleri 

1 - Deger konmu§ ugak paketleri ic,in, bu paketlerin icabinda kismen karadan veya denizden ta§m-
malarina tatbik edilebilecek olan teminiye resimlerinden fazla olarak, konan her uq yiiz (300) frank 
veya 300 frangin kesri iqin paketin tasjnmasmda kullanilan her servis ba§ina on (10) santim temini
ye resmi almabilir. 

Bu resim icabinda, mahreQ idarenin konan degerin her iic, yiiz (300) frangi iizerinden toptan ala-
bilecegi elli (50) santime dahil olur. 

2 - Fevkalade tehlikeli bazi servislerde, miistesna olarak, teminiye resmi alakali idare tarafindan 
her bir hustisi hal iqin ayri ayri tayin olunabilir. Bu gibi hallerde toptan alinan teminiye resmi ona 
gore arttirilabilir. 

Madde — 11 

Hususi vasita ile teslim 

Mevrid idarece o yolda muamelenin temini kabil olabilecegi beyan edilmi§ oldugu takdirde, miirsil-
ler, posta paketlerine aid uzla§manm 15 nci maddesinde gosterilen hususi iicreti odemek suretile, 
paketin mevridine varmasmi miiteakib derhal hususi vasita ile imirselunileyhin oturdugu yere teslimi-
ni isteyebilirler. 

Bununla beraber, her bir mevrid idare hususi vasita ucretinin daha asagi bir bedel iizerinden 
hesab edilmesini isteyebilir. 

Madde — 12 

Ugak paketlerinin tekrar yollanmasi ve geri gonderilmesi 

1 - Bir ugak paketinin, miirsil veya mtirselunileyhinin istemesi iizerine, tekrar yeni bir mevride 
yollanmasi, bu keyfiyetin posta paketlerine dair uzla§manm umumi hiikumlerile kabul edilmis, bulun-
masi ve yeni yollamaya mahsus havadan tasjma ucretinin odenmesi garanti edilmis, olmasi §artile, 
hava yolundan yapilabilir. XJqak paketinin miirsil tarafindan mahrecine geri gonderilmesi istenildigi 
zaman dahi ayni hiikiim tatbik olunur. Tekrar yollama veya geri gonderme iicreti, icabina gSre, bu 
yoldaki istegi bildiren idareden alinir. 

2 - Tekrar yollama veya geri gonderme postanin adi vasitalarile vuku bulursa (Ue,ak ile) i§a-
retli etiket ve hava yolundan yollanmaya aid biitiin i§aretler resen egri iki kalin Qizgi ile gizilmelidir. 
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Yanli§ bir yere yollanmis, olan ugak paketleri en kisa hava yolundan asil mevritlerine yollanmalidir; 
bu yoUamayi yapan idarenin hesabina alacak kaydedilmis olan taenia iicreti, hava yolundan yeni 
yollama masrafiamii kapatmaga kafi gelmedigi takdirde, bunun farki, yanks yoUamayi yapan 
idareden aknir. 

3 - TJgagin zaruri olarak karaya inmesi veya birlesme yolu bulunmamasi halinde, posta-
nin tekrar ileri yollanmasini temin eden idareler iicret paylarini ucagm ciktigi idareden akrlar. 

Madde — 13 

Yol kagitlari 

1 - Uqak paketleri gonderici akp verme merkezi tarafmdan bitisik (CP 18) isaretli hususi 
bir yol kagidma bu formiiliin icab ettirdigi biitun tafsilatile berabcr kaydedilir. Yol kagidinm 
bas tarafinda (Ugak ile) isaretli etiket bulunmakdir. 

2 - Tersine uzlasma olmadikc,a, gonderici akp verme merkezleri tarafmdan hususi yol kagitla-
rina her bir mahree, ve her bir mevrid merkez igin ayri ayri yilkk sira numarasi takib edilmek su-
retile bir numara konmak ve bu numaranin altinda da yollamaya vasita olan hava servisi gosteril-
melidir. Ge^en yikn son sira numarasi, gelen yikn ilk yol kagidinda gosterilmelidir. 

3 - Ugak paketlerinin bir memleketten diger bir memlekete tasinmasi adi yollardan ve adi pos-
ta paketlerile birlikte icra olundugu takdirde, bu adi paketler arasinda hususi bir yol kagidile 
beraber ugak paketlerinin bulundugu keyfiyeti esas yol kagidinda bir serh ile gosterilmelidir. 

Madde — 14 

Kapak kaplar 

UQak paketleri, kapak kaplar iginde gonderilirse, bu kaplarin etiketlerinde veya adresleri 
iizerinde (UQak ile) etiketi bulunmakdir. 

Madde — 15 

Uc,ak paketlerinin giimruklenmesi 

Idareler, ugak paketlerinin giimruklenmesi isinin miimkiin oldugu kadar gabuk bitirilmcsi 
igin tedbirler akrlar. 

Madde — 1 6 

Mesuliyet 

Tersine bir karar olmadik^a, posta paketlerinin hava yolile gonderilmesinden idarelere gelecek 
mesuliyet adi yollardan paket ta§inmasindan gelen mesuliyetin aynidir. 

M a d d e — 1 7 

Karadan ve denizden ve havadan ta§imalara mahsus iicretlerin aid olduklari idareler 
hesaplanna kaydi 

Gonderen idare, her uqak paketi igin, mevrid ve mutavassit idareler hesabina, yukanda gegen 
hukiimler mucibince ve agagidaki 20 nci maddede gosterilen (C P 19) cetvelindeki i§aretlere gore ken-
dilerine aid olan iicretleri alacak kaydeder. 

218 



Madde —13 

Teminiye resimlerinin aid olduklari idareler hesaplarma kaydi 

i)eger konmus. ugak paketleri igin, gonderen idare, bnnlarm kendi memleketi smirlarindan oteye 
havadan ta§inmasmi iizerine alan her mutavassit idareye kar§i, fevkalade zararlari nmcib olabilen 
servisler miistesna olarak, konan iig yiiz (300) frank veya kesrinde on (10) santim olarak tesbit edi-
len bir teminiye iicreti payini borgludur. Ayni iicret payi, kendi memleketinin igerisinde hava yo-
lundan deger konmus, ugak paketlerinin taginmasmi temin eden mevrid idareye de borg olur. 

Madde — 19 j 

Aktarma 

Alakali posta idareleri arasinda tersine uzlagma olmadikga, birbiri arkasindan gelen ayn ayri bir 
kag hava servislerinden istifade eden ugak paketlerinin yolda, ayni ugak istasyonunda aktarmasi, 
aktarmanin vukubuldugu memleketin posta idaresinin tavassutu lie yapilmak mecburidir. 

Bu aktarma, ayni bir servisin birbiri arkasindan gelen kisimlarini temin eden ugaklar arasinda 
vukubulur ise, bu kaide tatbik edilemez. 

Madde — 20 

Milletler arasindaki kaleme ve idarelere yapilacak tebligler 

1 - Idareler, ugak paketleri servisine dair faydali malumati birbirierino bildirmelidirler. Bu 
malumati, bitisik (CP 19) modeline uygun bir formiile gegirirler. 

2 - Her idare, milletler arasindaki kaleme (CP 19) tablosunun bir suretini gonderir. 
3 - Sonradan vukubulacak her tiirlii degisiklikler vakit gegirilmeksinin bildirilmelidir. 

Madde — 21 

Posta paketlerine dair uzlasma hukumlerinin tatbiki 

Yukaridaki maddelerde agikga gosterilmemis olan hallerin hepsi igin posta paketlerine dair uz
lasma ile bunun nizamnamesi hiikumleri tatbik olunur. 

Madde — 22 

Kabul edilen hiikumlerin tatbiki ve devam miiddeti 

Bu hukiimler, posta paketlerine dair uzlasmanin icra mevkiine konmasi giiniinden itibaren tat
bik olunacaktir. 

Alakali idareler arasinda hep birlikte yenile^tirilmedikge, bu hiikiimler, uzlasmanm devami 
miiddetince devam edecektir. 

20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapilmistir. 

Imzalar: 



tiAVA YOLUNDAN POSTA PAKETLERt TA§INMASINA DAtR HfetM-
LERtN SON PROTOKOLtJ 

Tek madde 

Hususi tarifeler 

9 ncii madde hiikiimlert hilafina olarak, Felemenk Hindistani idaresi, dahili hava sebekesinin 
ii§ak istasyonlari arasindaki her mesafe ic,in, ayri ayri resimler ve iieret paylari almaga mezundur. 

20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapilmistir. 

(tmzalar) 



MAHREQ MEMLEKET 
« U§ak ile » 

etiketine mahsus imaihal 

C P 13 
(M.13,§1) 

MEVRlD MEMLEKET 

Yol kagidinm sira iiumarasi : 

Y O L K A & I D I 

alip vercne merkezinden 
rilen uqak paketlerine rciahsua 

Miirsil merkezin miihrii 

alip verme merkezine gonde-

Mevrid merkezin miihrii 
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Verilecek (deniz 
va kara) adi uc-
retleri ve resimier 

Miirsil 
idare-

den mu-
tiaibir ida-

reye 
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F r . S. 

Muhabir 
idare-

den miir
sil ida-

reye 

9 

F r . S. 

, S : . • > D : . . • 

Verilecek hava-
dan tasmma iicreti 

Miirsil 
idare-

den mu
habir ida-

reye 

10 

F r . S. 

Muhabir 
idare-

den miir
sil ida-

reye 

11 

F r . S. 

Oden-
mesi 
§art 
olan 
para 

12 

F r . S. 

Miila-

hazat 

13 

Miirsil merkez memuru : Mevrid merkez memuru : 

* * * * • < 

1) Yol kagrtlarile paketler, ayni merkeze aid foulunduklari takdirde, doldunilmayacaiktir. 
2) Luzttnm ihalinde bu siitun adi paketlerin agirligtnt gostermege de yarayaJbilir4 

(Mbadi: 148X210 veya 210X297 mm.) 
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TttRKtYE CtfMHURlYETi 

POSTA tDARESl 

5f> 18 
(M.20, § 1) 

C E T V E L 

P O S T A i D A K E S l N l N U Q A K P A K E T L E -
R l N l K E N D I M E M L E K E T l VE T A V A S S U T E D E -
B t L E C E G t M E M L E K E T L E R i Q l N N E § A R T L A R L A 

K A B U L E T T t & t N l G O S T E R l R 

Ihtar : 5 nci siitunda gosterilen kara ve deniz tasrma masraflanna ugak paketleri
nin ; . dahilinde karadan tasinmalan halinde verilecek kara 

(Cetveli gonderen memleketin ismi) 
transit iicretleri dahildir. 

Bu cetveli gonderen idarenin ngak paketlerini imemleketi dahilindeki mesafenin tamami veya 
ibir ikismi iizerinde ihava yolu ile yollamayi iizerine alip alanadigi ve icabinda paketlerin hangi 
mahallere gonderileibileeegi - diger yerlere gideeek uc,ak paketlerinin miirsillerin talebi iizerine 
bu anaihallere yollanip yollanamayacagi da tasrih edilerek - a§agida gosterilmelidir. 

(Ebadi : 210X297 gam.) 
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KARADAJNT YE DENlZDEN TASIMALARA AtD MASRAFLAB 

Mevrid 
memleket 

1 

Sevk 
yolu 

2 

Mutavassit mem 
leketler ve kul-
lanilan deniz 

servisleri 
3 

Agir-
lik de-
recesi 

4 

Idaresine 
verilecek masraflar 

yekunu 

Agrrlik iti-
barile iic-

reti 
5 

Her 300 
frank iqm 
teminiye 

iicreti. 
6 

Miilahazat 

1. . . e . . . . dahilinde servis 
(Cetveli tanzim eden raiemleketin ismi) 

a) ye 
( Cetveli gonderen raiem-

leketin ismi) 

Gonderilen paJketler igin 
KABUL EDlLEN EBAD; 

ib) franga kadar 
DE&ER KONMASI 
kabul edilir. 

c) HUSUSl VASITA ILE TES-
LlM UCRETl 

santim 

(M. 11. Bend 2 ye foakila) 

2. Baska memleketlere mahsus servis 
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HAYADAN TASIMAYA AtD MASRAFLAR 

Mevrid 
memleket 

1 

<D o 

Kulla-
nilacak 
hava 

servis-
leri 
3 

Km. ola-
rak me-

safe 
4 

. . . . Idaresine verileoek havadan 
tasima masraflari yek-unu 

Mevrid memlekete 
kadar 

Agirlik iti-
barile iicret 

5 

Her 300 frank 
igin teminiye 

iicreti 
6 

Mevrid memleket 
igine mahsus 

Agirlik iti-
barile iicret 

7 

Her 300 frank 
igin teminiye 

iicreti 
8 

Miila-
hazat 

9 

1. . . s dahilinde servis 
(Cetveli tanzim eden memleketin ismi) 

2. Baska memleketlere mahsns servis 



EVRENSEL POSTA BlRLlGI 

Fosta havalenamelerine dair uzlasma 

Igindeki maddeler 

Madde 
Pasil : I 

Ilk hiikumler 

1. Havalenamelerin alinip verilmesi §art-
lari. 

, Fasil : n 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Havalenamelerin tanzimi 

Tevdi. Havale makbuzu. 
Havalename parasmin gosterilmesi. Qe-
virme bedeli. 
Havale olunacak para miktannin son 
haddi. 
Ccretler. 
tTcretsiz havalenameler. 
Telgraf havalenameleri. 
Odeme haberi. 
Hususi vasita ile teslim. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Fasil : i n 

Havalenamelerin odenmesi 

10. Odeme. 
11. Odenecek para miktarmm son haddi. 
12. Posta hesabi carisine gegirme. 
13. Oturulan yerde teslim iicreti. 
14. Odeme mezuniyeti iicreti. 
15. Postrestant adresli havalenameler. 
16. Telgraf havalenamelerinin teslimi. 
17. Havalenamelerin meriyet miiddeti. 
18. Havalenamelerin ciro edilmOsi. 

Fasil : IV 

Geri alma. Adres degistirme. Tekrar yollama. 
Mevkuf kalmalar. Haber istemeler 

19. Havalenamelerin geri alinmasi. Adres 
degigtirilmesi, 

Madde 
20. Havalenamelerin tekrar yollanmasi. 
21. Mevkuf kalan havalenameler. 
22. Haber istemeler. 

Fasil: V 

Mesuliyet 

Mesuliyetin sumulii. 
Mesuliyet esasmdan ayirma. 
tstenilen paralarm odenmesi, 
Odeme miiddeti. 

, Mesuliyetin tayini. 
Mevrid idare hesabina verdigi paralarm 
mahreg idareye odenmesi. 

Fasil : VI 

Muhaseb e. Mururu zamana ugrayan 
Jiavalenameler 

29. tlcret ve resimlerin taksimi. 
30. Hesalb tanziini. 
31. Tasfiye. 
32. Mururu zamana ugrayan havalenameler. 

Fasil : VII 

Muhtelif hukilmler 

33. Alrp vermeye istirak ©den merkezler. 
34. Baska idarelerin istiraki. 
35. Mukavelename umumi hiikumlerinin tat-

biki. 
36. Mali ve sair resimler almak yasagi. 
37. Seyahat posta bonolan. 
38. Toplanmalar arasindaki muddet iginde 

vuku Ibulacak tekliflerin kabulii. 

Son hiikumler 

39. Uzlasmanm tatbiki ve devam miiddeti. 



EVRENSEL POSTA BlRLlGI 

Posta havalenamelerine dair uzlasma \ 

Tiirkiye Cumhuriyeti, Arnavutluk, Almanya, Suudi Arabistan Kiralligi, Arjantin Ciimhuri
yeti, Avusturya, Behjika, Bolivya, Bulgaristan, Sili, Qin, Kolombiya Ciimhuriyeti, Kiiba Ciim
huriyeti, Danimai'ka, Danzig Serbest sehri, Dominiken Ciimhuriyeti, Misir, Ispanya, Ispanya 
miistemlekelerinin hepsi, Estonya, Habesistan, Feniandiya, Fransa, Cezayir, Fransanin Qin Hin-
distanindaki miistemlekeleri ve himayeli memleketleri, diger Fransiz miistemlekelerinin hepsi, 
Yunanistan, Honduras Ciimhuriyeti, Maearistan, Izlanda, Italya, Italya miistemlekelerinin hepsi, 
Japonya, Sozen, Japonyaya tabi yerlerin hepsi, Letonya, Surlye ve Liibnan (Fransiz himayesinde), 
Liberya Ciimhuriyeti, Litvanya, Liiksemburg, (Ispanya mmtakasi haric) Fas, Fasm Ispanya 
mmtakasi, Nikraguva, Norvee, Panama Ciimhuriyeti, Paraguay, Felemenk, Kiiraso ve Surinam, 
Felemenk Hindistani, Peru, Iran, Lehistan, Portekiz, Portekizin Garbi At'rikadaki miistemlekele
ri, Portekizin Sarki Afrika, As)ra ve Okyanosyadaki miistemlekeleri, Romanya, Sen Maren Cum
huriyeti, El Salvador Cumhuriyeti, Siyam, Isve^, Isvicje Konfederasyonu, Qekoslovakya, Tunus, 
Uruguay 0. Ciimhuriyeti, Vatikan Hiikumeti, Veneziiella birlesmis Hiikiimetleri, Yemen ve Yu-
goslavya Kiralligi arasinda yapilan: 

Posta havalenamelerine dair uzlasma 

Yukanda say dan memleketler Huldimctlerinin asagida imzalan bulunan murahhaslan 20 mart 
1934 tarihinde Kahirede aktedilen Evrensel Posta Birligi mukavelenamesinin 3 ncii maddesine go
re ve tasdik edilmek sartile asagidaki uzlasmayi kararlastirmislardir: 

Fasil - I 

Ilk hulciimler 

Madde — 1 

Havalenamelerin ah nip verilmesi sartlari 

Posta havalenameleri, posta idarelerince bu servisin yapilmasi karariastirilmis olan memleket
ler arasinda isbu uzlasma hukiimlerine gore alinip verilir. 

Fasil : II 

Havalenamelerin tanzimi 

Madde — 2 

Tevdi. Havale makbuzu 

Uzla§mi§ idareler, posta havalenamesi ile para gondermek isteyen kimselerin bu parayi postaya 
ne yolda vereceklerini tayin ederler. 

Para gonderen kimseye, iieretsiz olarak bir makbuz verilmelidir, 
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Madde — 3 

Havalename parasinin gosterilmesi. Qevirme bedeli 

1 - Tersine uzla§ma olmadikga, her havalename nin bedeli olan para, odemenin vuku bulaeagi mem-
leket parasile gosterilir. 

2 - Mahreg memleket idaresi, kendi parasinin mevrid memleket parasma cevrilmesi bedelini ken-
disi tayin eder. 

Mezkiir idare, kendi memleketi ile mevrid memlekette ayni para gegiyorsa miirsil tarafmdan ode-
necek kambiyo farkmi dahi tayin eder. 

Madde — 4 . ' . . . • 

Havale olunacak para miktarmm son haddi 

Her idare, tanzim ettigi havalenamelerin azami tutarmi tayin eylemek salahiyetini haizdir. §u 
§artla ki, bu son had bin frangi gegemez. Bununla beraber, posta servisine aid olup agagidaki 6 nci 
madde hiikiimlerine gore iicretsiz olarak tanzim omnan havalenamelerin bedeli, idareler tarafmdan 
tayin olnnan son hadleri gegebilir. 

Madde — 5 

Ucretler 

1 - Her havalename ic,in miirsil tarafmdan odenecek iicret, havalename basina 25 santimi gegme-
mek iizere maktu bir iicretten ve bundan ba§ka postaya verilen paranm nihayet yiizde yarimi nisbe-
tinde bir resimden ibarettir. 

Her idarenin, mezkur nisbi iieretin almmasi i§in kendi servisince daha uygun bulunacak mikyasi 
kabnl etmege salahiyeti vardir. 

2 - Uzla§maya i§tirak eden memleketlerden biri vasitasile, bu memleketlerden birile uzlasjnaya 
istirak etmeyen bir memleket arasinda almip verilen havalenameler mutavassit idare tarafmdan ha-
valenamenin bedeli iizerinden almaeak munzam bir resme tabi tutulabilirler. 

Madde — 6 

tlcretsiz havalenameler 

1 - Posta servisine aid olarak gerek posta idareleri ve gerek bu idarelerle milletler arasmdaki 
kalem arasinda almip verilen havalenamelerden hie, bir posta iicreti alinmaz. 

2 - Mnkavelenamenin 49 ncti maddesinin 2 nci fikrasmda muhabere maddeleri iqin gosteri
len sartlar dairesinde harb esirleri tarafmdan gonderilen veya alinan havalenamelerden dahi 
hie, bir posta iicreti alinmaz. 

Madde — 7 

Telgraf havalenameleri 

1 - Havalenameler, Devlete aid bir telgraf hattile memleketleri birbirine bagli olan ve 
yahut bu bapta hususi telgraf hatti kuullanmaga muvafakat eden idareler arasmdaki miinase-
betlerde telgraf la gonderilebilir. 

Bu havalenamelere, telgraf havalenameleri denir. 
Telsiz telgraf la gondermege muvafakat eden idareler arasmda havalenameler bu suretle dahi 

gonderilebilir. 
2 - Tersine bir uzlasma olmadikga, meri olan milletler arasi telekomiinikasyon mukavelesine 

bitisik «Muamele nizamnamesi» nde gosterilen muamele ve keside tarzlari telgraf havalename-
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lerine tatbik olunabildigi takdirde havalenameler diger hususi telgrafnameleri gibi ve bunlarm 
tabi bulundugu ayni sartlar dairesinde o muamele ve keside tarzlarma tabi tutulurlar. 

3 - Bir telgraf havalenamesinin miirsili havalenamenin mutat iicretile telgraf iicretini odeme-
lidir. 

4 - Bir telgraf havalenamesinin miirsili tarif eye gore iicretini odemek sartile murseliinileyhe 
mahsus bir ifadeyi havalenamesinin metnine ilave edebilir. 

5 - Telgraf havalenamelerinden, milletler arasi telgraf nizamnamelerinde gosterilmis olan iicret-
lerden baska hie, bir telgraf iicreti almamaz. 

Madde — 8 

Odeme haberi 

Bir posta veya telgraf havalenamesinin miirsili, mukavelenamenin alma haberleri hakkindaki 
55 nci maddesinde gosterilen sartlar dairesinde ve havalename bedelini postaya verdigi giinden iti-
baren bir yil iginde mezfcur havalename iqm bir odeme haberi isteyebilir. Bu haber, ona, yalniz 
posta yolundan gonderilir. 

Madde — 9 

Hususi vasita ile teslim 

Adi bir havalenamenin miirsili mukavelenamenin 45 nci maddesinde gosterilen sartlar dairesin
de olarak havalenamenin gitmesini miiteakib bedel inin derhal hususi vasita ile oturulan yere tesli-
mini isteyebilir. 

Bununla beraber, mevrid idare, dahili nizamlan icab ettiriyorsa, para yerine havalenin geldigini 
bildiren bir ihbarnameyi veya asil havalenameyi hususi vasita ile teslimde muhtardir. 

Pasil : III 

Havalenamelerin odenmesi 

Madde — 10 

Odeme 

Havalenamelerin bedeli sahiplerine mevrid anemlekette gegen para ile odenmelidir. 

Madde — 11 

Odenecek para miktannm son haddi 

Tersine uzlasma olmadikga, bir memlekette odenecek havalenamelerin azami tutan mezkiir mem-
leketin tanzim ettigi havalenameler igin kabul edilmis olan son haddin aynidir. 

Ayni bir miirsil ayni giinde ve ayni mahalde ayni kimseye mahsus olmak iizere bir kac, hava
lename tanzim ettirir ve bunlarm yekunu mevrid memleket tarafindan kabul edilen son haddi 
gecerse mevrid merkez ayni giinde tediye edilen para bu son haddi gegmemek iizere havalename
lerin odenmesini fasilali bir surette ifaya mezundur. 

Madde — 12 

Posta hesabi carisine geeirme 

Her idare, kendi servisinde posta geklerine tatbik ettigi kaidelere gore havalenameler bedelinin 
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posta liesabi carisine gegirilmesini iizerine alabilir. Bu halde, havalenamelerin bedeli usulii dairesinde 
odenmis, sayilir. 

Madde — .13 

Oturulan yerde teslim iicreti 

Bir havalename bedeli oturulan yerde odendigi takdirde miirseliinileyhten bir (Teslim iicreti) ali-
nabilir. 

Madde — 14 

Odeme mezuniyeti iicreti 

Bir havalenamenin kaybolmasina, posta idaresince sebebiyet verilmemi§ ise, nizamnamenin 108 nci 
maddesinde gosterilen odeme mezuniyeti igin miirsil veya murseliinileyhten bir muhabere maddesine 
aid haber istemenin icab ettirebilecegi iicrete miisavi bir iieret alinabilir. 

Madde — 15 

Post restant adresli havalenameler 

Bir havalename, post restant adresli oldugu takdirde mukavelenamenin 38 nci maddesinde gosteri
len hususi iieret murseliinileyhten alinabilir. Bu iieret, havalenamenin tekrar yollanmasi veya sahibi-
ne teslim edilmemesinden dolayi geri gonderilmesi halinde aranilmaz. 

Madde — 16 

Telgraf havalenamelerinin teslimi 

1 - Telgraf havalenamelerinin teslimi, daima 9 ncu maddede gosterilen sekiller dahildnde yapilir. 
Mcvrid idare, parayi hususi vasita ile oturulan yere teslim ettirirse - Miirsil tarafindan odenmis, 
olan hususi vasita masraflari, icabmda nazari dikkate alinmak §artile - bundan dolayi hususi bir 
iieret alabilir. 

2 - Mevrid idare, para yerine havalenin geldigini bildiren bir ihbarnameyi veya asil havalename-
yi hususi vasita ile teslim ettirirse bu teslim miirselunileyh igin masrafsiz olarak yapilir. Bununla 
beraber, bunun oturdugu yer mevrid merkezinin sehir dahili dagitma dairesinin disarisinda bu-
lunur ve miirsil hususi vasita ile teslim masraflarini vermemis olursa bu masraflar miirseliinileyh
ten alinabilir. 

Madde — 17 

Havalenamelerin meriyet miiddeti 

1 - Havalenameler, tanzim edildikleri ay dan sonra gelen ilk aym sonuna kadar muteberdir. 
Bu miiddet, uzak memleketler ile olan mimasebetlerde alti ay uzatilir. Bu miiddet geginee, hava
lenameler ancak mevrid idarenin istemesi iizerine bunlari tanzim eden idarenin yapacagi bir ta-
rih vizesile odenebilir. 

2 - Tarih vizesi, liavaleuaineye 1 nci fikrada gosterilen miiddete miisavi yeni bir meriyet miid
deti verir. 

3 - Meriyet muddetinin bitmesi, posta idaresinin bir yanlisligindan ileri gelmedigi takdirde 
tarih vizesi igin bir muhabere maddesine aid haber istemenin icab ettirebileeegi tieretin ayni bir 
iieret alinabilir. 
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Madde — 18 

Havalenamelerin ciro edilmesi 

Her memleketin, birlik memleketlerden her hangi biri tarafindan gonderilecek havalenamele
rin kendi hududu ieinde ciro tarikile baskasma devrolunabilecegini bildirmege hakki vardir. 

Fasil : IV 

Geri alma. Adres degistii'me. Tekrar yollama. Mevkuf hdmalar. Haber istemeler 

Madde — 19 

Havalenamelerin geri almmasi. Adres degistirilmesi 

Bir posta veya telgraf havalenamesinin murselunileyhi, havalenameyi veya bunun bedelini 
almarms oldugu mikldetge, miirsili mukavelenamoniu 51 nci maddesinde gosterilen sartlar dai-
resin.de, mezkur havalenameyi geri alabilir veya bunun adresini degistirebilir. Adres degistirme, 
telgrafla istenilirse, telgrafnamenin iicretine adi taahhiitlii bir mektub iicreti ilave olunur. 

Madde — 20 

Havalenamelerin tekrar yollanmasi 

1 - Miirsclunileyh, oturdugu yeri degi§tirdigi ve yeni gittigi memleket ile ilk oturdugu memleket 
arasinda havalename alinip veriimekte oldugu takdirde, gerek miirsil ve gerek murselunileyhin iste-
mesi uzerine, havalena.meler murselunileyhin gitmi§ oldugu memlekete telvrar yollanabilir. 

2 - Posta veya telgraf havalenamelerinin tekrar yollanmasi posta vasitasiie vuku buldugu ve yeni 
mevrid memleketi, azla^nia esaslanna gore mahreQ memleketle posta havalenameleri alip verdigi tak
dirde bundan dolayi hig bir munzam iicret alinmaz. 

Yeni mevrid memleketi, mahreg memleketi ile havalename alip vermiyorsa, tekrar yollama keyfi-
yeti, iicreti gonderilecek paradan indirilmek iizere yeniden tanzim olunan bir havalename vasitasile 
icra olunur. 

3 - Eger, yeni mevrid memleketi ilk mevrid memleket ile telgraf havalenameleri alip veriyorsa 
posta veya telgraf havalenamelerinin telgrafla tekrar yollanmasi kabul olunur. 

Bu gibi hallerde, yeni yola aid posta ve telgraf masraf Ian indirildikten sonra kalan para igin bir 
telgraf havalenamesi tanzim cdilir. 

4 - Umumi uzlasmaya i§tirak etmeyen ve fakat buna istirak eden memleketlerden biri ile posta 
havalenameleri alip vermek igin hususi surette uzlasan memleketlerden gikan posta veya telgraf 
havalenameleri hususi uzla§ma mani olmadigi takdirde, hususi uzla§mayi yapan mezkur memleket-
ten umumi uzlasjnayi imza etmi§ olan bir ueiincu memlekete posta veya telgrafla tekrar yollana-
bilirler. 

Bu tekrar yollama keyfiyeti, iicreti gonderilecek paradan indirilmek iizere yeni bir havalename 
tanzimi suretile icra olunur. 

Ayni gartlar dairesinde, umumi uzla§maya i§tirak eden memleketlerden gikan posta veya telgraf 
havalenameleri bu uzlasmaya igtirak etmeyen bir memlekete tekrar yollanabilirler. 

Madde — 21 

Mevkuf kalan havalenameler 

1 - Miirseliinileyhleri tarafindan reddolunan veya miirselunileyhleri bilinmeyen veya adres bi-
rakmaksizin oturdugu yerden gikmis ve yahut tekrar yollanamayacak memleketlerden birine 
gitmi§ bulunan havalenameler derhal mahreg merkezine geri gonderilir. 
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Mutat meriyet miiddeti iginde odenmesi istenilmemis olan havalenameler elinde bulunduk-
lari idare tarafmdan mahreg idareye geri gonderilir. 

2 - Her hangi bir, sebeple miirselunileyhlerine odenmeyen havalenamelerin bedeli miirsille-
rine geri verilir. 

Madde — 22 

Haber istemeler 

1 - Her havalenameye aid haber istemeler igin bir nmhabere maddesine aid haber istemenin 
icab ettirdigi iicretin ayni bir iicret almabilir 

Bu resim, haber isteme ayni miirsil tarafmdan ayni miirseliinileyh adresine olarak ayni 
zamanda postaya verilmis miiteaddit havalenamelere aid olsa bile, her havalename igin ayri 
almir. 

Eger, miirsil evvelce bir odeme haberine mahsus iicreti vermis ise, kendisinden ayriea hie, 
bir guna iieret alinmaz. 

2 - Bir havalenamenin salahiyettar olmayan bir kimseye odenmesine aid haber isteme, ancak 
havalename bedelinin postaya verildigi giimin ertesinden itibaren bir yil miiddet iginde ka-
bul olunur. 

Bununla beraber, her halde bu miiddetten sonra da diger bir idare tarafmdan vaki olup 
iki yildan asagi zaman iginde gonderilmis havalenamelere dair olan alelade malumat talep-
lerine netiee vermelidir. 

„ 3 - Her idare, baska idarelerden gikan havalenamelere aid haber istemeleri kabule mecbur-
dur. 

4 - Haber istemeyi icab ettiren sebeb, posta idaresinin bir servis yanlisligi ise, haber isteme 
iicreti geri verilir. 

Pasil : V 

Mesuliyet 

Madde — 23 

Mesuliyetin sumulii 

Posta havalenamesine gevrilmek iizere postaya verilen paralar, mahreg memleketin kanunu ile 
tayin oilman miiddet iginde, usulii veghile odeninceye kadar, miirsillerine karsi garanti edilmistir. 

22 nci maddenin 2 nci fikrasinda gosterilen bir yillik miiddetin gegmesinden sonra, idav^ler 
murseliinileyhten baskasma vnknbiilan odemelerden artik mesul degildirler. 

Madde — 24 

Mesuliyet esasmdan ayirma 

Miicbir bir sebep neticesi olarak, posta servisine aid vesikalarm imha edilmesinden dolayi, pos
ta idareleri odeme keyfiyetini tevsik edemedikleri ve mesuliyet te baska bir suretle sabit ola-
madigi takdirde, mezkur idareler, posta havalenameleri servisine aid her tiirlii mesuliyetten kur-
tulurlar. 

Madde — 25 

Istenilen paralarm odenmesi 

Bir havalenamenin odenip odenmedigi 'htilafi ve neticede posta idaresinin mesuliyetini urn-
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cip ojldugu takdirde, isteyen kimseye tazmlnat verilmesi mecburiyeti, para asil murselunileyhe 
verile^eek ise mevrid idareye ve miirsile geri verilecek ise mahree, idareye terettiip eder. 

Isteyen kimseye tazminat veren idare yolsuz olarak parayi odemesinden dolayi mesul olan 
idareye karsi miiraeaat hakkini haizdir. 

Madde — 26 

Odeme miiddeti 

1 - Isteyen kimseye mumkiin oldugu kadar gabuklukla ve en gee, haber istemenin vukabul-
dugu gunun ertesinden itibaren alti ay iginde tazminat verilmelidir. Bu miiddet, uzak memle-
ketlerle olan munasebetlerde dokuz aya Qikifilmistir. 

Bir isin tetkikinde idarelerce Qabukluk gosterilmis olmasma ragmen, mesuliyetlerin tayin ve 
tesbitine yukariki bentte gosterilen miiddet 7etismedigi takdirde, miirsil idare istisnaen bu aiid-
det harieinde olarak odemeyi geri birakabilir. 

2 - Mahree, idaresi, kendisine usulii dairesinde miiraeaat vukubuldugu halde, isi halletmeksi-
zin tie, ay gecjnesine sebebiyet veren odeyecek idare hesabina olarak, miirsile tazminat vermege me-
zundur. Uzak memleketlerle olan munasebetlerde, bu miiddet alti aya Qikarilir. 

Madde — 27 

Mesuliyetin tayini 

1 - Mesuliyet, odeyen idarenin odemenin dahili nizamlarinda tayin edilen sartlar dairesinde 
yapildigmi tesbit edemedigi hal haric, olarak, mahree, idareye terettiib eder. 

2 - Mahree, veya mevrid memleket dahilinde bir havalenamenin telgraf la gonderilmesinde ya-
pilan bir yanlislik, bu yanlisligin yapildigi memleketin posta idaresinin mesuliyetini icab ettirir. 
Yanlislik mutavassit bir memleketin telgraf servisinde olmussa yahud yanlisligin yapildigi yerin 
tayini mumkiin degilse mahreg idare ile odeyecek idare, zarari miisavi paylarla iizerlerine alirlar. 

3 - Sahte telgraf havalenamelerinin gonderilmesi veya sahte adi havalenamelerin odenmesi ha-
linde de - Mesuliyet tayin edilemezse yahud telgraf havalenamelerinde hile, tamir edilemiyeeek 
surette, bir mutavassit memlekette yapilmissa - ayni suretle muamele olunur. 

"~ ' :*T Madde — 28 

Mevrid idare hesabina verdigi par alarm mahree, idareye odenmesi 

Odeyecek idare, kendi hesabina olarak mahreQ idare tarafindan isteyen kimseye verilmis, 
olan tazminati, bu tazminatin verildigi tebliginin gonderilmesinden itibaren tie, ay iginde mah
reQ idareye odemege mecburdur. 

27 nci maddenin 2 ve 3 ncii fikralarinda gosterilen hallerde tazminatin tesviyesinde ayni su
retle muamele olunur. 

Tazminatin alacakli idareye odenmesi gerek bir posta havalenamesi, bir gek veyahud alacakli 
memleketin merkezi idaresinde veya bir ticaret merkezinde gosterildiginde, odenir bir police ile 
ve gerek alacakli memleketin geger parasi ile ve gerekse iki tarafin uzlasmasi iizerine alacakli 
memleketin havalenameler hesabina alacak kaydedilme suretile bu idare itjin masrafsiz yapilir. 

tig ay miiddet gegtikten sonra mahree, idarenin alacagi olan para iqm bu muddetin bittig giin» 
den itibaren hesab edilmek iizere yillik yiizde bes faiz yuriitulur, 
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foul : VI 

Mukdsebe. Miiruru zamana ugrayan kavalmxametet 

Madde — 29 

Ucret ve resimlerin taksimi 

1 - Mahree, idare, nizamname ile tesbit edilen sartlar dairesinde miirselunileyh idareye havale-
name basma (10) on santim maktu bir iicret payi ile odenmis olan havalenameler bedeli yekunu-
nun yiizde 1/4 ii (Yiizde bir rubu) kadar bir alacak kaydeder. 

2 - Bir havalenamenin tekrar yollanmasi halinde, bu havalename icin cjktigi idarece hakiki 
olarak alman ucretin miktari her ne olursa olsun, yeni mevrid memleket, havalename ilk on
ce kendisine gonderilmis olsaydi bundan ne miktar iicret payi alacak idise ayni miktar payi alir. 

3 - Bu uzlasmanm muhalif hiikumleri miistesna olmak iizere, her idarenin aldigi iicretler ken-
dine kalir. 

Madde — 30 

Hesab tanzimi 

Her idare, kendi merkezleri tarafmdan odenen biitiin paralari iemalen gosteren aylik hesaplar 
yapar. Aylik hesaplar, bir umumi hesab cetveli tanzimini icab ettirirler. Havalenamelerin bedel-
leri muhtelif paralarla odendigi takdirde alacagm gok kismi hangi paradan ise en az kismi da 
o nevi paraya gevrilir ve bu gevrilme ic.ni hesabm aid oldugu miiddet iginde borglu memleket-
te resmen kabul edilen vasati kambiyo miktari ne ise o miktar esas tutulur. 

Hesaplann tesviyesi, bir umumi hesab cetveli yardimi ile mahsub muamelesi yapilmaksizin, ay
lik hesaplar esasi iizerinden de yapilabilir. 0 halde" her idare muhabir idareye, onun tanzim 
ettigi aylik hesab yekununu tesviye eder. 

Hesaplar, borglu idare tarafmdan, nizamnamede gosterilen miiddetler iginde goriilerek ke-
silir. 

Madde — 31 

Tasfiye 

1 - Tersine bir uzlasma olmadikga, umumi hesab cetveli bakiyesi veya aylik hesaplar alacakli 
memleketin posta havalenamelerini odemek igin kullandigi para ile odenir. 

Muayyen miiddetler iginde odenmeme halinde bir umumi hesab cetvelinin bakiyesi veya bir 
aylik liesabin tutari igin mezkur miiddetlerin bitligi giinden itibaren odemenin vukubuldugu gii-
ne kadar faiz yurutiilur. 

Bu faiz, yilda yiizde be^ iizerinden hesab olunur. 
2 - Bu uzlasma ile, nizamnamesinin, hesaplann tanzim ve tasfiyesine dair olan hukiimleri-

ne - Moratoryom, para nakli yasakligi gibi - bir tarafli hie, bir tedbir ile halel getirilemez. 

Madde — 32 

Miiruru zamana ugrayan havalenameler 

Posta havalenaiiielerine gevrilip te muayyen loiiiddetler iginde aranilmayan paralar kati su-
rette inahreg idare menfaatine irad kaydolunur. 
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fasil : Vll 

Muhtelif hukumler 

Madde — 33 

Alip vermege istirak eden merkezler 

Idareler, miimkim oldukga, memleketlerinin her tarafmda havalenamelerin odenmesini temin 
i^in lazimgelen tedbirleri alirlar. 

Madde — 34 

Baska idare ier'in i§tiraki 

liavaiename servisi, posta idaresinin gayri bir idare tarafindan yapilan memleketler, bu uz-
lasma hiikumlerine gore, havalename alip vermege i$tirak edebilirler. 

Mezkur memleketlerde uzla§ma hukiimlerinin tamamen icrasmi temin ic,in bunlarcn posta 
idarelerile uzla§mak o memleketlerde havalename servisini yapan diger idare veya muesse-selere 
aittir. 

Posta idaresi, havalename servisini yapan 'dare veya nniesseselerin sair birlik posta idarele
rile ve milletler arasindaki kalem ile olan miiuasebetlermde vasitalik eder. 

; , Madde — 35 

Mukavelename umumi hukiimlerinin tatbiki 

Mukavelenamenin I ve I I nei parcjalarindnki umumi hukumler bu uzlasmaya tatbik olunabilir. 
Bununla beraber, 7 nci maddesinin hiikumleri bundan miistesnadir. 

M idde — 36 

' ..' Mali ve sair resimler almak yasagi 

Mukavelenamenin 27 nci maddesinde goVerilen yasaktan aynca olarak, havalenamelerin ve 
bunlarm iizerine paranm alindigina dair yazilacak §erhlerin her hangi bir iicret veya resme 
tabi tutulmasi da yasaktir. 

M-iide — 37 

Seyahat posta bonolan 

Seyahat posta bonolan, posta idarelerince br. servisin yapilmasi kararla^tirilmis olan memleket-
ler arasmda bu uzlasmaya biti^ik ilave hiikiimlerine gore almrp verilir. 

L Madde — 38 

Toplanmalar arasindaki miiddet igmde vukubulacak tekliflerin kabulii 

Toplanmalar arasindaki miiddet iginde vukubulacak teklifler (Mukavelenamenin 19 ve 20 nei 
maddeleri) tatbik edilebilmek ie,in: 

a) Yeni hukumler ilavesi veya bu uzlasmanm 1 ila 11, 13 ila 19, 22 ila 31, 36, 37, 38 ve 39 ncu 
ve bu uzla^ma nizamnamesinin 101, 102, 104, 110, 119 ve 120 nei maddeleri hukiimlerinin. de* 
gistirilmesi istenilirse, reylerde birligi; 

b) Bu uzla§manin yukariki bentte mezkur hiikumlerinden ba§ka hukiimlerinin ve nizarmnme-
nin 103, 105, 106, 108, 111 ve 112 nci maddelerile seyahat posta bonolarma dair ilave maddoleri-
nin degi§tirilmesi istenilirse, reylerin iigte ikisini; 
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c) Mukavelenamenin 11 nci maddesinde gosterilen hakeme verilecek karisiklik hali haric. ol-
mak iizere, nizamnamenin sair maddelerinm deg^irilmesi veya uzlai$sma, bunun nizamnamesi 
ve seyahat posta bonolarma dair ilave hukumlerinin tefsiri istenilirse, reylerin mutlak coklugunu 
kazanmalidir. 

Son hukiimler 

Madde — 39 

Uzlas,manm tatbiki ve devam miiddeti 

Bu uzla^ma, 1 ikinci kanun 1935 tarihinde tatbik mevkiine konacak ve belli olmiyan bir 
miiddet i<jin meri kalacaktir. 

Yukarida isimleri gosterilen memleketler hukumetlerinin murahhaslari, i§inde yazilanlan tas-
dik ederek, bu uzla^mayi bir niisha olarak irnza etmis,lerdir. 

Bu nusha, Misir Hiikumetinin evrak Hazinesine konulacak ve birer sureti de uzla^mayi ya-
pan memleketlerden her birine teslim olunacaktir. 

20 mart 1934 te Kahirede yapilmi§trr. 

Imzalar 



POSTA HAVALENAMELERtNE DAtR UZLA§MANIN IgLETME NlZAMNAMESl 

tgindeki maddeler 

Madde 
Fasil : I 

Tanzim. Yollama. Odeme 

101. Havalename fornmlleri. 
102. Formiiller iizerine yazilacak isaretler. 

Hususi i§arlar. 
103. Havalenamelerin yollanmasi. 
104. Telgraf havalenameleri. 
105. Odeme haberi. 
106. . Hususi vasita ile teslim edilecek hava-

lenameler. 

Fasil : II 

Muhtelif muameleler 

107. Usuliine uygun olmayan havalename-
ler. 

108. Kaybolan veya imha edilen havalena-
meler. 

109. Tarih vizesi. 
110. GTeri alma. Adres degistirme. 
111. Tekrar yollama. 
112. Mevkuf kalan havalenameler. 
113. Haber istemeler. 

Madde 
114. Baska bir memlekette tanzim olunan 

havalenamelere dair haber istemeler, 

Fasil : I I I 

Muhaseoe 

115. Aylik hesaplar. 
116. Umumi hesaplar. 
117. Tasfiye. Avans verilen paralar. 

Fasil : IV 

Tebligler. Formiiller 

118. Milletler arasindaki kaleme ve idarelere 
yapilaeak tebligler. 

119. Halkin kullanacagi formiiller. 

Son huhumler 

120. Nizamnamenin tatbiki ve devam miid-
deti. 

Merbutlar 

( M P 1 ) den ( M P 5) e kadar formiiller 



POSTA HAVALENAMELERtNE DAlR UZLA§MANIN 1§LETME NlZAMNAME^I 

Asagida imzalari bulunan murahhaslar, 20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapilan evrensel posta 
mukavelenamesinin 4 ncii maddesine gore, posta havalenamelerine dair uzlasmanm icrasini temin 
{qui kendi idareleri namma olarak asagidaki tedbirleri hep birlikte kararlastirmislardir: 

F a s i l : I 

Tanzim, Tollama. 0dem§ 

Madde — 101 

Havalename formiilleri 

Havalenameler, bitisik (M P 1) modeline uygun ve saglam mukavvadan yapilmis bir formul 
uzerine tanzim olunur. 

* Madde — 102 

Formiiller uzerine yazilacak isaretler. Hususi isarlar 

1 - Havalenameler uzerindeki isaretler, arap rakamlarile ve latin harflerile, ve tasdikli bile 
olsa, kazmti ve cjkmti olmaksizm yazilmis olmalidir. Para kesirlerinin miktan yalniz rakam-
larla gosterilebilir. Fakat, aserat olmadigi takdirde vahidi kryasiyi- gosteren rakamdan evvel bir 
sifir konmalidir. Kursun kalemile olan yazilar kabul edilmez. Bununla beraber, servise dair 
isaretler boyali kursun kalemile yazilabilir. 

2 - Havalenamelerin adresleri sahiplerinin hiiviyetlerini aQikca gostermelidir. 
Kisa adresler veya telgraf adresleri kabul edilmez. 
3 - Havalenamelere metnin icab ettirdigi yazilardan baska yazilar ilavesi yasaktir. Bununla 

beraber, mursil kupon uzerine havalenamenin miirselunileyliine mahsus bir yazi ilave etmek 
hakkmi haizdir. 

4 - Servis havalenamelerinin yiiz tarafmda (Posta servisi = Service des postes) isareti veya buna 
benzer bir isaret bulunmalidir. 

Madde — 103 ' ' ] 

Havalenamelerin yollanmasi 

Tersine uzlasma olmadukga, havalenameler acjktan olarak yollanir ve mukavelename nizamisame-
sinin 157 nci maddesinin 1 nci fikrasmda gosterilen tarzda posta gantalarma konur. 

/ 

" Madde - . 1 0 4 

Telgraf havalenameler! 

1 - Telgraf havalenameleri, miirsil posta merkezi tarafmdan yazihp timriselunileyh posta merke-
zine gonderilir. 

Tersine bir uzlasma olmadik§a, anezkur havalenameler, fransizca olarak asagidaki tarzda yazilir: 
(tealbmda servise aid isaretler) 
(loabmda odeme halberi) 
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Hjavalename (Postanece tanzim numarasi) 
(Mevrid postanesinin ismi) 
(Miirsilm adi) 
( Gonderilen para miktan ) 
(Murselunileyh admin, bulundug^i yerin ve miimkiin ise evinin dogru olarak gosterilmesi) 
(jtcabinda hususi isar) 
Telgrafnameye aid isaretler, daima yufcaridaki sira iizere yazilmis olmalidir. 
2 \- Servis isaretleri tamamile veya telgraf servisihce kabul olunan tarzda kisaca gosterilir. 
3 - Telgraf havalenameleri, gerek telgraf servisi olmayan mahaller pastaneleri ve gerek bir kac. 

postanesi bulunan mahallerde bu postanelerden telgraf servisi yapmayan biri tarafindan tanzim edil-
digi iakdirde mahrec, merkezinin adi postaya aid tanzim numarasini miiteakib ve asagiki tarzda gos
terilmelidir: 

( den i<jin 404 havalename) 
IVfevrid posta merkezinin bulundugu yerde bir telgraf merkezi yoksa, telgraf havalenamesinde 

mevrid merkez ismi ile bu merkezin telgraf servisini yapan telgraf merkezinin ismi gosterilmelidir. 
Yjerinde bir telgraf merkezi bulunup bulunmadigmda tereddiid edildigi veya telgraf merkezinin 

ismi gosterilemedigi hallerde havalename telgrafmda gerek ikinci derecedeki miilki taksimat veya 
mevrid memleket ismi gerekse bu iki isim birden -veyahut havalename telgraf mm yollanmasi igin ka
fi goriilen diger maluimat gosterilmelidir. 

4 - Gonderilen paranin miktan rakamlarla ve (Frank, rayhsmark ilah...) gibi para vahidi kiya-
sileri mevrid memleket parasile ve tamamen harflerle gotsterilmek lazrmdir. 

5 - §ayet miirseliinileyh kadin ise, kendi isminin yaninda aile ismi gosterilmis iolsa dahi, hiivi-
yetinjin ac^kga tayinine miisaid bir sifat, nnvan, memuriyet veya bir meslek gosterilmis olmasi hali 
miistiesna olmak iizere, kendi isminden ewel (madam) veya (matmazel) kelimelerinden biri yazil-
mali<jlir. 

Havalenamenin miirsil ve miirseliinileyhi kisa veya mukaveleli kelimeler ile gosterilemez. 
61- Miirseliinileyhin bulundugu yerin ismi mevrid postanesi isminin ayni oldugu takdirde ayrica 

gostdrilmeyebilir. 
« Poste restante » veya « Tel6graphe restant » olarak gonderilen havalename telgraflarmda mu-

habii ^servisce telgrafin bas tarafmda gosterilen isaretler kafi olup murselunileyh isminden sonra 
« Pojste restante » veya « Telegraphe restant » yazmaga hacet yoktur. 

7! - Kismen tekrar meeburidir (Ismi haslann ve ^ayilann merkezden merkeze tekrari gibi). — 
8! - Miirsil posta merkezi teyid mahiyetinde olmak iizere havalenamenin bitisik (M P 2) mode-

line iuygun bir tanzim haberini zarf iejnde ilk posta ile mevrid postanesine gonderir. Mezkiir tan
zim ihaberine, posta pulu yapistirmak veya iioret odeme makinesi damgalan basmak yasaktir. 

9 - Mevrid merkezi tanzim haberini beklemeksizin havalename bedelini odemelidir. Bu merkez 
tanzim haberini miimkun oldukga murselunileyh tarafmdan imza olunan havalenameye birlestirir. 

10 - Idareler, bir veya bir kac, postanesi olan mahallerdeki telgraf merkezlerine telgraf hava-
lenaijaeleri bedelini miirsilden almak ve mevritte odemek i§in mezuniyet vermek salahiyetini ha-
izdirjer. 

! v ' ' ' ' Madde — 105 ' ! 

Odeme haberi 

Miirsili tarafmdan bir odeme haberi istenilen posta havalenamelerinin yiiz tarafmda ve ba-
§mdi, gayet goze Qarpaeak surette (Odeme haberi) kelimeleri yazilmis bulunmalidir. 

2! - Alma haberlerine dair olan mukavelename nizamnamesinin 126 ve 127 nci maddeleri hiikum-
leri J5deme haberlerine de tatbik olunur. Bununla beraber, havalenamenin postaya verilmesinden 
sonra bir odeme haberi istenilmis olursa, mukavelenamede gosterilen (C 13) formiilu yerine uzlas-
mad^, gosterilen (M P 3) formiilu kullanilir. 
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Dahili nizamlari, miirsil idare tarafindan havalenameye birle§tirilen odeme haberini kultan-
maga miisaid bulunmayan idareler, kendj idarelerince kabul edilmi^ olan formiilii tanzim etmege 
mezundurlar. 

3 - Bir telgraf havalenamesi ic.ni odeme haberi tanzim etmek vazifesi mevrid idareye aiddir. Bu 
idare, odemeyi miiteakip ve fakat tanzim haberini almayi beklemeksizin odeme haberini derhal miah-
reg merkeze gonderir. ; ., i 

Madde —106 

Hususi vasita ile teslim edilecek havalenameler 

Mukavelename nizamnamesinin 142 nci maddesi hukiimleri hususi vasita ile teslim olunacak posta 
havalenameierine de tatbik olunur. 

Fasi i : II 

Muhtelif ffluameleler , ; 

Madde — 107 

Usuliine uygun olmayan havalenameler 
1 -
a) Murseliinileyhlerin adlarmin veya oturduklari yerin yanlis,, noksan veya siipheli yazilmasm-

dan, 

b) Adlarda veya paralarda fark olmasmdan veya bunlann yazilmamasmdan, 
c) Yazilarda kazinti veya gikinti buiunmasindan, 
d) Damga, imza veyahud servise dair sair isaretlerin konmamasmdan, 
e) Odenecek paranin muhabir idarelerce bu hususta kabul olunan paradan ba^ka bir para 

ile gosterilmesinden, 

f) Nizama uygun olmayan formiiller kullanilmasindan, dolayi odenemeyen posta havalename-
leri diizeltilmek iizere miimkiin oldugu kadar gabuklukla zarf iginde mahreg merkezine geri gon-
derilir, meger ki keyfiyetten haberdar edilen miirseliinileyh asagidaki ikinei fikra hiikumlerinin 
tatbikini istemis olsun. Bununla beraber, uzak memleketlerle olan miinasebetlerde, mevrid ida
re, bedelleri, kabul olunan paranin gayri para ile gosterilmis havalenamelerin gevrilmesini ha
valenameyi tanzim eden idarece kullamlan bedel iizerinden yapilabileeek vaziyete ise, bu idareye 
cierhal maliimat vermek sartile odemege mezundur. Qevirmedeki yanlisliklardan gikan zarar-
lar bunu yapan idareye aittir. 

2 - Bir posta havalenamesinin miirseliinileyhi ister ve biitiin masraflarini vermek teklifinde 
bulunur ise, odemege mani olan yolsuzluklar telgraf la ve iicretli bir servisle diizeltilebilir. Bu 
tcikdirde, mevrid merkez, havalenameyi saklar ve mahreg merkezin diizeltme telgraf names ini 
aiir almaz havalenameyi diizeltir ve buna telgraf nameyi birlestirir. Diizeltme telgrafnamesi posta 
servisinin bir yanlisligmdan ileri gelmis ise iicretinin icab edenlere geri verilmesi lazimgelir. 

3 - Adresin noksan veya yanlis yazilmasindan veyahud miirseliinileyhe atfolunamiyacak her 
bangi bir sebepten dolayi bir telgraf havalenamesinin bedeli odenmezse mahreg merkezine oden-
• memek sebebini gostereii bir servis gonderilmek lazimdir. Malireg merkez iiitizamsizligm idareye 
isnad olunabilecek bir yanlisliktan ileri gelip gelmedigini tetkik eder ve intizamsizlik idarede 
olmus ise onu derhal bir servisle diizeltir. Aksi takdirde keyfiyeti miirsile bildirir ve miirsil 
iicretli bir servisle yanlisligi diizelttirebilir. 

Miinasib bir miiddet iginde bir telgraf servisi ile intizamsizligi diizeltilmemis olan telgraf ha-
valenameleri adi posta havalenameleri hakkindaki usule gore diizeltilir. 

4 - Yalniz tanzim haberi almip buna dair telgrafname alinmamig olan telgraf havalenameleri 
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odenniemeiidir. Her seycien ewe l irir servisle havale telgrafnamesi istenmelidir. Mevrid merkez 
havalenamenin tarihinden sonra kendisine ilk posta ile gelmeyen tanzim haberini mukavelename ni-
zamnamesine bitisik (C18) modeline uygun bir tahkik kagidile ister. 

Madde — 108 

Kaybolan veya imha edilen havalenameler 

1 - Bir yerde ilisip kalmis, kaybolmus veya imha edilmis olan havalenameler yerine miirsil veya 
mursehinileyhin istemesi iizerine havalenamenin odenmedigi, geri gonderilmedigi veya tekrar yol-
lanmadigi mevrid idare ile birlikte tahakkuk ettirildikten sonra mahreQ memleket idaresi tarafin
dan verilecek odeme ruhsatnameleri geger. Bunlann meriyet miiddeti havalenameler meriyet miid-
detinin aynidir. 

2 - Kaybolmus veya imha edilmis olan bir havalename bedelinin ayni zamanda geri almmasi 
miirsili ve kendisine odenmesi murseliinileyhi tarafindan istenildigi takdirde, ruhsatname, miirsil 
menfaatine verilmelidir. 

3 - Kaybolmus veya imha edilmis olan bir havalenamenin bedelini miirsil geri almak istedigi 
takdirde, istegini teyid igin havalename makbuzunu gostermelidir. Mahreg idare, mevrid idare-
nin havalename bedelini odemedigine ve odemeyecegine kanaat getirdikten sonra bu bedeli geri 
verdirir. Mevrid idare, bir havalenamenin kendisine gelmedigi eevabmi verdigi takdirde mahreQ 
idare bu havalenamenin meriyet miiddetinin bitmesine kadar tanzim olunan aylik hesaplann hie, 
birinde gosterilmemis oldugu kaydile bir odeme ruhsatnamesi verebilir. Isteyenin ilisigini kesmek 
igin uzlasmanm 26 nei maddesinin 1 nei fikrasinda gosterilen miiddet iginde mevrid idareden hie, 
bir cevap alinmadigi ve bu miiddetin bitmesine kadar alinmis olan aylik hesaplann hig birinde 
havalename gosterilmedigi takdirde, mahreg idare havalename bedelini miirsile geri vermege me-
zundur. Bu geri verme keyfiyeti mevrid idareye taahhutlii mektupla bildirilir ve artik kati suret-
te kaybolmus sayilan havalenamenin sonradan hesaba gegirilmesi kabil olamaz. 

, : Madde — 109 

Tarih vizesi 

Uzla§manm 17 nei maddesinde bahsolunan tarih vizesi havalename iizerine yazilmalidir. 

Mvide — 110 

Geri alma. Adres degistirme 

1 - Mukavelename nizamnamesinin 148 ve 149 ncu maddeleri hukiimleri posta havalenamele-
rinin geri alinmalarma ve adres degistirmelerinetatbik olunur. Bununla beraber, posta ile vuku-
bulacak adres degistirme isteklerine murselutiileyh adresinin, adi kagid iizerine lazim gelen biitiin 
tafsilati ile yazilmi§u bir sureti birlestirilmel'dir. 

Adres degistirme telgrafla istenilirse bu istek, ilk posta ile de teyid edilir. 
Bu teyid kagidinm bas. tarafmda, renkli kur^un kalemi ile alti gizilmis olmak iizere: 
« . . tarihli telgrafname ile vaki istegin teyididir» ibaresi bulunmalidir. 
Bu takdirde, mevrid merkezi telgrafi aiir almaz havalenameyi tutar ve bu istegi yerine ge-

tirmek igin posta ile gelecek teyidi bekler. Bundan baska, bir telgraf havalenamesinin mevrid 
merkezi, adres degistirme hakkmdaki istegi ra.uameleye koymadan evvel tanzim haberini almis 
olmakdir. 

Bununla beraber, mevrid idare, kendi mettr-jiyeti altinda olarak, posta ile gonderilen teyidi ve 
icabmda tanzim haberini beklemeden adres degistirmesine dair telgrafla vukubulan istegin ieabi-
ni yapabilir. 

2 - Mukavelename nizamnamesinin 149 ncu maddesinde gosterildigi veghile alelade bir adres 
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diizeltilmesi isteniliyorsa tanzim haberinin gelmesi beklenmeksizin adres duzeltilebilir. 

Malde — 111 

Tekrar yollama 

1 - Bir posta havalenamesini posta ile tekrar yollayan merkez icabinda havalename bedelini 
gosteren kayitlari okunabilecek bir tarzda kilemle gizer. (Yatirilan para) isareti altindaki kayit-
lara dokunulmamalidir. Havalename bedeli, tekrar yollayan memleketten gikan havalenameler hak-
kinda tesbit edilen paraya gore, yeni mevrid memleketin parasma gevrilir. Qevirme netieesl ha
valename iizerine rakam ve herflerle, miimkiin oldugu kadar miktara dair ilk kaydin list tara-
fina yazilir. Miktara aid yeni kayit memuru tarafindan imza edilir. 

Sonradan vukubulacak tekrar yollamaLti-da dahi ayni muamele yapilmalidir. 
Ilk mevrid memlekette tekrar yollama halinda, t tkrar yollayan merkez ilk bedeli yerinde birakir; 

tekrar yollama mahreg memleket iizerine yapiliyorsa, merkez, yazilmis olan miktar yerine (ser-
vise dair isaretler) kisminda mahreg memleket parasile gosterilen miktan yazar. 

2 - Bir telgraf havalenamesinin posta ile tekrar yollanmasi ayni sartlarla ve tanzim haberi 
beklenmeksizin yapilir. Bununla beraber, mala eg memlekete tekrar yollama, tanzim haberinin gel-
mesinden evvel yapildigi takdirde, tekrar yollayan merkez, murselunileyhin adresini degistir-
mekle iktifa eder ve miktan gosteren kaydi kalemle gizer. Havalename zarf iginde yeni mevrid 
merkezine gonderilir. Tanzim haberi, tekrar yollayan merkeze gelir gelmez bunun hakkinda da 
ayni suretle muamele yapilir. 

3 - Bir posta havalenamesinin telgraf la tekrar yollanmasi halinde, tekrar yollayan merkez 
telgraf ve posta iicretlerini indirdikten sonra kalan para igin bir telgraf havalenamesi tanzim 
eder. Posta iicreti asil havalenamenin bedelinden telgrafname iicreti indirildikten sonra kalan 
miktar iizerinden hesap olunur. 

Yeni mevrid memleket parasma gevirme muamelesi birinci fikrada gosterilen sartlar dairesinde 
yapilir. 

Havalenamenin asli tekrar yollayan meivkezce ibra olunarak iizerine ( . . . . iicreti indirilmis 
. . . . . . miktar ye tekrar yolhumistir) ibaresi yazildiktan sonra odenmis havale
name gibi hesaba gegirilir. Esas havalenamenin kuponu miirseliinileyhe teslim edilmek iizere tan-
zim haberine birlestirilir. 

4 - Bir telgraf havalenamesinin telgraf la tekrar yollanmasi 3 ncii fikrada gosterilen sart
lar dairesinde ve tanzim haberi beklenmeksizin yapilir. 

5 - 3 ve 4 ncii fikralar hukiimleri, birlik memleketin birinden gikan posta ve telgraf havale-
namelerinin mezkur memleketlerden maherg taemleketle havalename alip vermeyen diger birine 
ve yahud uzlasmaya istirak etmiyen bir memlekete tekrar yollanmasi halinde de tatbik olunabilir. 
Uzlasmaya istirak etmiyen bir memleketten gikan havalenamelerin uzlasmayi imza etmis olan bir 
memlekete tekrar yollanmasi halinde dahi yni hiikiimler tatbik olunur. 

6 - Tekrar yollama hakkmdaki istekler ilk mevrid merkez ve icabmda bundan sonraki n ev-
rid merkezleri tarafindan hatira olarak kaydolunur. Bir havalenameyi yukanki sartlar daire
sinde tekrar yollayan merkez keyfiyeti buna tanzim eden merkeze bildirir. 

Mitdde — 112 

Mevkuf kalan havalenameler 

Her hangi bir sebepten dolayi murseliinileyhlerine odenemeyen havalenameler mahreg idare-
ye geri gonderilmezden evvel mevrid merkezince hatira gibi kaydedilerek bunlara bir damga 
konur ve yahud sahiplerine teslim edilemeyen muhabere maddeleri hakkinda mukavelename ni-
zamnamesinin 147 nei maddesinin 1 nci fikr ;smda kullanilmasi liizumu gosterilen bir etiket ya-
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pistirilrr. Geri gonderilen telgraf havalenameleri, bunlara aid tanzim haberlerile beraber bir 
zarf igine konmalidir. 

Bununla beraber, 111 nci maddenin 3, 4 re 5 nci fikralarmda gosterilen sartlar dairesinde 
tanzim edilen havalenameler, bunlarm giktigi idareye gonderilmelidir. Bu idare, bu havalena'ne-
lerin bedelini, gerek iicretsiz yeni bir havalename ile ve gerekse odenmis olan havalenameb.-rin 
aylik hesabindan indirilmek suretile havalenamenin aslmi tanzim etmis olan mahreg idarenin om-
rine hazir bulundurur. 

Maide — 113 

Haber istemeler 

1 - Bir posta veya telgraf havalenamesine aid her haber istegi bitisik (M P 3) modeling uy-
gun bir formiil iizerine yazilir ve bu formiil, umumi kaide olarak, mahreg merkezinden dogrudan 
mevrid merkezine gonderilir. 

Ayni mursilin talebi iizerine ayni murseliirnleyh. hesabma ayni zamanda tanzim edilmis olan 
miiteaddid havalenameler hakkinda yalniz bir formiil kullanilabilir. 

2 - Mevrid merkezi havalenamenin ne olduguna dair kati malumat verebilecek bir halde ise, 
mezkur formiil arastirmalarm neticesine goee tamamlayarak haber istemenin giktigi merkoze 
geri gonderir, Arastirmalardan bir netice gik.nazsa veya odeme keyfiyetinde bir kansiklik var ise, 
haber isteme formulu, iizerine miimkiin oldukga miirseliinileyhin havalename bedelini almadigi-
na dair olan ifadesi ilave edilerek, mevrid m^mleket idaresi vasitasile mahreg memleket idare dne 
gonderilir. 

3 - Her idare, kendi servisine aid haber istemelerin kendi merkezi idaresine veya hususi surette 
gosterecegi bir merkeze gonderilmesini milletler arasrndaki kalem vasitasile diger idarelere bildi-
rebilir. 

M-idde — 114 

Baska bir memlekette tanzim olunan havalenamelere dair haber istemeler 

Uzlasmanin 22 nci maddesinin 3 ncii fikrasinda gosterilen halde (M P 3) isaretli haber isteme 
formulu mahreg idareye gonderilir. Formiile havalename makbuzu birlestirilmelidir. 

Mahreg idare, formulu uzlasmanin 22 ve 23 ncii maddelerinde gosterilen miiddetler iginde alma-
lidir. 

Fasil : m 

Muhasehe 

Maide — 115 

Aylik hesaplar 

1 - Her idare, her ay nihayetinde, diger idarelerden her biri igin bitisik (M P 4) modeline uy-
gun olarak aylik bir ihesap tanzim eder ve bu hesapta kendi merkezleri tarafindan muhabir idare 
hesabma ewelM ay iginde odenen biitiin havalenameleri miimkiin oldukga tarih sirasile ve bunlan 
tanzim eden merkezlerin isimlerini alfabe tertibi iizere gosterir. 

Bu idare, kendi merkezleri tarafindan odenen havalenameler iizerinden uzlasmanin 29 ncu mad
desinin 1 nci fikrasi mucibince kendisine diisen iicret ile icabinda odedigi paralar miktanni ve uz
lasmanin 28 nci ve 31 nci maddelerinde gosterilen faizlerin miktanni dahi hesaba gegirir. 

2 - Aylik hesap, nihayet aid oldugu aydan soiira gelen ay nihayetinde ibra olunmus posta ve 
telgraf havalenameleri ile beraber ve telgraf havalenameleri, miimkiin oldukga, tanzim haberleri ile 
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birlikte olarak borglu idareye gonderilir. Aid olduklan telgraf havalenamelerinin kayitli foultin-
dugu hesap gonderildikten sonra mevrid idareye gelen tanzim haberleri, ondan sonraki hesaplardan 
birine birlestirilerek mahreg idareye geri gonderilir. 

3 - Odenmis havalename olmadigi takdirde muhabir idareye bos bir hesap eetveli gonderilir. 
4 - Aylik hesaplarda borglu idarece goriilen farklar ale aylik hesaba gegirilir. Bu farklann ye-

kunu her hesapta 50 santimi gegmedigi takdirde nazari itibare almmaz. 

Madde — 116 

Unrumi hesaplar 

1 - Bir umumi hesapla tasfiye halinde, bu hesap, aylik hesaplan alir almaz derhal ve teferru-
atin tetkikmi beklemeksizin alacakli idare tarafindan tanzim edilir. Umumi hesap bitisik (M P 5) 
modeline uygun bir formiil iizerinde tanzim edilir. 

2 - Umumi hesap, aid oldugu ayin bitmesinden sonra iki aylik bir miiddet iginde tanzim olunma-
lidir. Bu miiddet uzak memleketlerle olan miiiiasebetlerde dort aya gikanlir. Idareler umumi hesabi 
iiQ aylik, alti aylik veya yillik yapmak igin aralarinda uzlasabilirler. 

Madde — 117 

Tasfiye. Avans verilen paralar 

1 - Tersine bir uzlasma olmadikga umumi hesabin bakiyesi veya aylik hesaplarm yekunlari ala
cakli memleketm merkezi idaresi veya bir ticaret yeri uzerine gekilen ve gosterildigdnde odenebilen 
gek veya poligeler vasitasile ve o memleketin parasile ve kendisine bar zarari olmamak sartile ode-
nir; odeme masraflari borglu idareye aittir. 

2 - Odeme keyfiyeti, umumi hesabin alinmasmdan nihayet on bes giin sonra veya bir umumi he
sap tanzim edilmemis ise, aylik hesabin almmasmdan sonra vukubulmalidir. Bu miiddet, uzak mem-
leketler igin bir aydir. 

Iki idare, odenecek meblag miktannda mutabik degillerse, ancak itiraz edilen kismin tasfiyesi 
gecikebilir. Bu kisim igin borglu idare itiraz sebeplerini, en nihayet, gegen bentte gosterilen miiddet 
iginde alacakli idareye bildirmege mecburdur. 

3 - Diger bir idareden otuz bin (30 000) altin franktan fazla alacagi olan her idare, hesap ka-
panmamis olsa bile, alacagmm dortte iigiine miisavi bir parayi avans olarak istemek hakkini haizdir. 
Bu istek sekiz giin iginde yenine getirilmelidir. Bu muddetin sonunda, para odenmezse, uzlasmanin 
31 nci maddesi hukiimleri tatbik olunur. 

Fasil : IV 

: Tebligler. Formuller 

; Madde — 118 

Milletler arasmdaki kaleme ve idarelere yapilacak tebligler 

1 - Idareler, uzlasmanin icra mevkiine konmasindan en az iig ay ewel : 
a) Uzlasma esasi uzerine havalename alip verdikleri memleketleri gosteren listeyi; 
b) Havalename tanzimine ve odemege mezun olan posta merkezlerini ve yahud butiin posta mer-

kezlerinin bu servisi yaptiklarmi; 
c) Icabmda telgraf havalenameleri de alinip verilecegini; 
d) Havalenamelerin tanzim ve odenmesi igin kabul ettikleri son haddi; 
e) Memleketlerine gonderilen havalenameler bedellerinin hangi para ile gosterilmesi lazim gel-

digini; 
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f) Tatbik ettikleri tarifeyi; 
g) Sahipleri tarafindan istenilmemis olan havalenameler bedellerinin kati olarak Deviete trial 

olabilmesi igin memleketlerinin kanunlari ve nizamlari mucibince geQmesi lazim gelen muddeti; 
h) leabmda havalename bedelinin oturulan yerde odenmesi, postrestant, tarih vizesi, haber 

isteme ve odeme ruhsatnamesi i§in alacaklan iicretleri; 
i) Memleketleri iginde havalenamelerin baska bir kimseye eiro edilip edilemiyecegine dair ka-

rarlarmi; 
j) Kullandiklari havalename* formuliiimn bir niishasmi; 
k) Havalenamelere kendi memleketlerinin resmi dili ile yazilacak 1 ila 1000 e kadar sayilarm im-

lalarmi; 
1 - Uzlasmaya ijstirak etmiyen memleketlerden hangilerine havalename alip vermck i<dn tavassnt 

ediyorlarsa bunlann isimlerini; 
m) Aldiklari iicretin, tanzim edilen havalenameler iizerinde ne suretle gosterildigini, 
Milletler arasmdaki kalem vasitasile diger idarelere teblig etmelidirler. 
2 - Sonradan yapilacak biitim degisiklikler gcc,iktirilmeksizin teblig olunmalidir. 
3 - Muhabir idareler tatbik ettikleri gevirme bedellerini ve sonradan bu bedellerde yapilacak dc-

gisiklikleri birbirlerine dogruea teblig etmelidirler. 

Madde — 119 

Halkin kullanacagi formiiller 

Mukavelenamenin 31 nci maddesiinin 2 nci fikrasi hiikumleri icabinca: 
M P 1 (Posta havalenameleri), 
M P 3 (Haber istemeler), 
Formiilleri halkin kullanacagi formullerden sayilir. 

Son hilhiimhr 

Madde — 120 

Nizamnamenin tatbiki ve devam muddeti 

Bu nizamname, posta havalenamelerdne dair rzlasmamn tatbik mevkiine kondugu giindcn itiba-
ren tatbik edileeek ve alakali idareler tarafindan hep birlikte yenilestirilmedikc,e, uzlasmanin deva-
mi miiddetince devam edecektir. 

20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapilmistir. 

Imzalar 



to 

K U P O N 

(Murseliiiiileyh tarafmdan 
koparclabilir) 

Havalenannenin parasi 
arab rakamlarile 

Miirsilin isareti 

Mahreg merkezin 
iniihru 

Tarih 

TtJRKlYE CtMHURlYETl 

POSTA iDARESl 

ARSIULUSAL POSTA HAVALENAMESl 

Para miktan 
(Arab rakamlarile ) 

Para piy 

Odenen 

1) 

( Tarn latin harflerile ) 

ye tediye olimac 
Mevrid mahalli : . 
Sokak ve numara 
Mevrid memleket 

SEKYtS I^ARETLERl 

.S Numarasi 
g \ Tarihi 

Havalenameyi tan 
eden memuran imz 

Merkezi 

1) Mevrid idare gevirmeyi kendisi yaparsa burasmi doldu 

(Ebadi : 105X148 veya 114X162 mm.) 



( Yifc tarafmm tersdne foasriaeaktir. ) 

(1 calbmda ciroya mahsus mah 

MttRSELttNtLEYHlN MATTTO 

Arka tarafta gosterilen para alm 

Mahal : . . . . , , Tarih 

Murseliinileylhin imzasi 

Mevnide kaydi 

No. 



TttRKlYE CtJMHURtYETl 
POSTA tDARESt 

BtR TELGRAF HAVALENAMEStNlN TANZlM iHBARNAM 

e tarihinde 

t . . merkezi igin E . . merkedne tevdi 

Mahrec, merkezin 
imuhru 

Miirsilin ismi 

1 

Havalenamenin 
numarasi 

tariih 

Posta merkezi 
(Imza) 

Murseliinileyihin adi, sanat vey 
meslegi ve ikametgahi 

3 

19 . . . 

Mevrid merkezin 
muhru 

1) Tediye, bu ihlbarnameiiin gorulmesrile yapilamaz, anoak, bunnn aid oldugu telgrafname uz 

(Ebadi : 105X148 mm. Adi ibeyaz kagid ) 



1-

M P 3 
( Niz., M. 105, § 2 ve M. 113, § 1) 

TttRKlYE CtTMHURtYETt 
POSTA iDARESt 

MERKEZt 
No. 

B l E HAYALE-NAMESl I g l N 

(Mahreg merkezince doldurulacaktir) 
Hat)0r isteyenin adi ve oturdugu yer : 

Havilenameyi tanzim eden merkez 
Hav&lenamenin tanzim tarihi : . } 

Siraj immarasi : 
Havialenalme parasinin miktari : . 
Miirgeliinileyhin adi : . 
Murselimileyhin tarn adresi : . . . 

Meyrid merkezi : 
Miitemmim malumat : 

i Havalename kaybolursa parasi 
a) Ilk imirselunileyhe 1 ) : 
b) Miirsile 1). 

tediye olunmalidir. 
Tiarih : 19 

Lmza : 

^lahree, merkezin 
muhrii 

HABER tSTEME 

(Mevrid merliezince doldurulacaktir) 

1) 
Yan tarafta yazili havalename; 

— Murseliinileyhine teslim olunmustur. 
Tarih : 19 . . . 

— merkezinde mevkuftur. 
— 19 . . . de mahreg merkezine 

iade edilmistir. 
— 19 . . . tarihinde 

merkezine tekrar sevkolunmustur. 
•— 2) imerkezine gelmemistir. 

Tarih : , 19 . . . 

Lmza 

Mevrit merkezin 
miihrii 

1) Liizumsuz isaretlerin gizilmesi. 
2) Miirselunileyhin beyanatmm ilavesi. 

ii • i f w m i i i w ; «\H**jmMpMmwif^ujm*j^ 

(Ebadi : 148X210 veya 210X297 mm. 
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M P 4 
(Nte.,M. 115, § 1 ) 

YtfRKtYE CtlMHURtYETt (Yuz tarafi) 
POSTA iDARESt 

19 ... 
AY 

AYLIK HE SAB 

MBRKEZLERt TARAFINDAN TANZlM OLUNUP YUKARIDA QOSTE-
RtLEN AY ZARFINDA 

MBRKEZLBRl TARAFINDAN TEDlYE OLUNAN 

ARSIULUSAL POSTA HAVALENAMELERtNE MAHSUS 

Defter No. 

( Stock J 210X297 mm.) 

249 



TtlRKlYE CttMHURtYETi 
POSTA 1DARESI 

M P 4 
(Arka taraf) 

Sene : 19 . . . 

Ay 

* 
Bedeli ode-
nen hava-
lenamele-

rin sira No, 

Tanzim 
tarihi 

Sene 

2 

Ay 

3 

Havalena-
meyi tan
zim ©den 
merkez 

4 

Tanzim 
numarasi 

tlcretli ha-
valena-
meler 

tTcretsiz 
havalena-

meler 
Idaresinin borcu 

miktan 

8 

Ucretli havalenameler : . . 

Ucretli havalenamelerden 

% 1/4 

Sa'bit iicret hissesi : . . . . 

Ocretsiz foaralenameler . , 

alinan 

Idaresinin idaresine olan borQlarinin uimum yekunu 

. . . . . . 19 . . . ayina mahsus olan bu hesab tasdik olunitr. 

Merbut havalename yekuuuna mutabiktir. 

de 19 . .' . tarihinde yapilmistir, 
$efi 



TttRKlYE CtfMHURtYETl 
POSTA tDARESt 

M P S 
( Mz., M. 116, § 1) 

U M U M l H E S A B 

19 zarfinda 

merkezlerdle 
merkezleri arasmda 

ALINIP VERlLEN POSTA HAYALENAMELERlNE MAHSUS 

' D e v r e 

1 1 

1 Yekfrnlar 

| Bedeli ile gevrilinesi : 

— - • • • • • = 

Idaresini 

Havalenameler 
2 1 

n alacagi 

tTcretler 

3 

-i . . . . 

Idaresinin alaoagi 

Havalenameler tlcretler 

4 | 5 1 

Mizan 

AleUies&b 

Bakiye 

Idaresinin alacagina 

borcuna 

Alelliesab verilen paranin 
beyani : 

Tarihler : Paralar : 

19 . . . tarihinde 

de tanzim olunmu^tur. 

(Imza) 

GHJriilmiif ve kabul edilmiytir. 

( Bbadi : 210/297 nun.) 
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SBYAHAT POSTA BONOLARI SERVtStNE DAlR I L A V B 

tgindeki maddeler 

BlRlNCt PARQA 

Esas hiikiimley 

Fasil : I 

Seyahat posta bonolanmn tanzimi 

Madde 
1. Seyahat ptfsta bonolan. 
2. Para. 
3. Para miktarcnin son haddi. 
4. tlcretler. 
5. Sjati§ fiati. 

Fasil : II 
; Bonolann odenmesi 

6. Odeme. 
7. Meriyet miiddeti 
8. Odemege muihalefet. 

Fasil : III 

Mesuliyet ve muhasebe 

9. Mesuliyetin §umulu. 
10. tJcretlerin taksimi. 
11. Hesap tanzimi. 

Fasil : IV 

Muhtelif hukumler 

Madde 
12. Uzlasma hukiimlerinin tatbiki. 

tKlNOl PARQA 

Nimmi hiikumler 

Fasil : I 

Karnelerin tanzimi 

13. Bonolarin ve karne kaplarinna. §ekil ve 
m&ndereeatJ. Tedarik. 

14. Bonolarin tanzimi. 
15. Karnelerin tertibt. 

Fasil : n 

Bonolarin odenmesi 

16. Muameleler. 

Fasil : i n 

Muhtelif hiikunUer 

17. Milletler arasindaM kaleme yapilacak teb-
ligler. 

18. Halkin kullanacagi formiiller. 

Merbutlar 

(MP 6) dan (MP 8) e kadar formiiller. 



SEYAHAT POSTA BONOLA1I1 SERVlStNE DAlB lLAVE 

BtRlNCI PARgA 

Esas hiikumler 

Fasil : I 

Seyahat posta honolannin lanzwmi 

i Madde — 1 

Seyahat posta ponolari 

Servise istirak etnieyi kararlastirmis olan idareler, seyahat posta bonolari tanzim ederler. Bu bo-
nolar kaa?ne seklinde birlestirilir. 

i Madde — 2 

Para 

Bonolar, mukavelenamenin 29 ncu maddesi ile tayin edilen altin frangi natik olarak tanzim edi-
lir. 

I Madde — 3 • ,. 

Para miktarinm son haddi 

Her bono,. 100 altin franklik sabit bir miktar kiymetindedir. Bir karnedeki para miktarenin 
son haddi 1000 altin franktir. 

j Madde •-— 4 

tWeler 

100 altin franklik her bono iqin, odeneeek iieret, mahree, idarece tesbit edilir; bununla beraber bu 
tieret odenen meblagin ytizde yanmini- geqemm. 

f U Madde — 5 

Satis fiati 

Her idare-, karnelerin satilacagi fiati, kendisi tesbit eder ve altin frank miktarinm basa bas kiy-
metine, mumkun oldugu kadar dar liadler iyinde kalmasi icabeden ve kendisini kambiyo zararla-
rindan tesoine yarayan, bir meblag ilave edebilir. 
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Pasil- : n 

Bonolann odenmesi 

Madde — 6 

Odeme 

1 - Bonolann tutari, odenecegi kimseye, bunlann odeme igin ibraz edildigi mcmleketin parasile 
ve altin frank rayiei tizerinden verilmelidir. 

2 - Bonolann odenmesi alakadar idarclerec, dahili nizamlarile posta havalenameleri iqm 
mevzu sartlar dairesinde yapilir. 

3 - Bono karneleri yahud igierindeki bonolardan bir veya digeri ne eiro ne de ferag ile iiciincti 
sahislara devredilemez ve renin e de konulamaz. 

4 - Odeyen servisin elinde, kendisine ibraz edilen bono veya bonolan odemege muktazi para 
yoksa odeme, mevzubahs servisin para tedarik edecegi ane kadar, talik edilebilir. 

Madde — 7 

Meriyet miiddeti 

Bonolar tanzimleri tariliinden itibaren dort ay zarfmda muteberdirler, Aylar terekktip ettik— 
leri giinler adedine bakilinadan filan tarihten filan tarihine sayilirlar. 

Madde — 8 

Odemege muhalefet 

Her memleketin dahili nizamlarile tesbit edilen htikumler miistesna olmak iizere posta mer-
kezleri, usultinde tanzim edilmis olan bonolarm odenmesine muhalefet yolunda yapilan mtiraea-
atlara eereyan vermezler. 

Fasil : I I I 

Mesuliyet re muhasebe 

Madde — 9 

Mesuliyet in stimuli! 

1 - Idareler, karnelerin yahud ielerindeki bonolardan bir veya digerinin kaybolmasi, qalmmasi 
yahud hile ile kullanilmasimn tevlid edebilecegi netieelerden mesul degildirler. 

2 - Haber istemenin mevzuunu teskil eden karne gosterilmemisse mahrec, memleket idaresi aley-
hine hie, bir haber isteme tanzim edilemez. 

Bir karnenin yahud bir veya miiteaddid bono nun kaybolmasi halinde alakadar kimse, bir bono 
karnesi verilmesini istedigini ve bu hususta mukabili olan parayi yatirdigmi mahrec. idare nezdinde 
isbat etmelidir. Odeme ancak mezkiir idarenin,kayboldugu bildirileii bonolann odenmemis oldu-
gu&a kanaat getirmesi halinde ve meriyet in bitmesinden sonra tie aydau t'azla bir mtiddet gocjne1--' 
mif olmak ^artile, yapilabilir. Bu mtiddet uzak memleketlerle mtinasebetlerde alti aya gikarilir. 

Madde — 10 

tlcretlerin taksimi 

Mahre§ idare odemegi yapan idareye, odenen bonolar yekununun yiizde 1/4 nti alacak kaydeder. 
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Madde — 11 

Hesap tanzimi 

Bonolar i§in odenen meblaglarm hesabi ayda bir defa, posta havalenamesi hesaplarile bir'os-
tirileeek olan, biti^ik (MP 6) modeline uygun bir formiil uzerinde tanzim edilir. 

Fasil : IV 

Muhtelif hiikumler 

Madde — 12 

Uzla^ma huldinilerinin tatbiki 

Uzla^ma ile bunun isletme nizamnaraesi hukiimleri, bu ilavede a(jik<ja gosterilmemis olan but tin 
hususlarda, bonolara da tatbik olunur. 

tKtNCi PARQA 

Nizami hiikumler 

Fasil : I 

Karnelerin tanzimi 

Madde — 13 

Bonolarin ve karne kaplanum soldi ve miindcrecati. Tedarik 

1 - Bonolar biti^ik (MP 7) modeline uygun ('< miiller iizerine tanzim edilir. Bunlar menevisli .ze-
minle basilmis filigranli husust kagitlardan yapdir; iizerlerinde mahrec, memleket isniile 1 den 
100 000 e varan bir seri numarasi bulunur; sol taraflarinda bir merkiir ba^ini gosteren ve her 
memleket icjn aym olan bir kabartma soguk dunm;.. vardir. 

2 - Karnelerin kabi bitisik (MP 8) modeline uygundur. 
Mahrec, memleket ismi yiiz tarafta basilmrstir. 
3 - Bonolar ve karne kaplari, acjk mavi renkte olmalidir. 
4 - Idareler, bonolari ve karne kaplarinr. bfisirasmi temin eden ve maliyet fiatinn veren, .millel-

ler arasmdaki kalemden tedarik ederler. 

Madde — 14 

Bonolarni tanzimi 

Tanzimde bonolarin sag tarafina, veren servise mahsus bir kabartma soguk damga basihr. 

Madde — 15 

Karnelerin tertibi 

1 - Tanzimi istenen bonolar birlcstirilir ve (MP 8) kabi icinde karne ^eklinde ciltlenir. Bun
lar numara sirasile tasnif edilir. 

2 - Bir karne tanzim eden servis, bonolarin son meriyet giiniinii kabm iistunde buna ay til-
mi? olan yere, biitun karneyi delen bir zimba vasitasile yazar, 

Aym zamanda bu kabm fileleri iizerine, tanzim edilen bonolarin adedile bu bonolarin ilk ve 
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son niimaralarmi kaydeder. 
3 - Yazilar elle, yazi makinesile yahnd makineli bir basma tertibati vasitasile yazilmalidir. 
4 - 1 4 neii maddede gosterilen bir kabartma soguk damga karnenin tertibinde kabin iizerine 

buna ayrilmis olan yere basilmalidir. 
5 - Her karnenin birinei bonosundan cvvel konan bir not bonolarin odcnebilecegi memleketleri 

ve bu memleketler igin 100 altin frangin sabit muadillerini gosterir. 

Fasil : n 

Bonolarin odenmesi 

Madde — 16 

MuatneJeler 

Odeme sirasinda, momleketin milli parasile (k'enmis olan miktar, tarib ve merkezin ismi bono 
iizerine yazildiktan sonra bono dahili nizamlara ^ore iptal edilir. 

Tasil : HI 

Muhtelif hukumler 

M a d d e — 17 

Milletler arasmdaki '; kme yapilacak tebligler 

1 - Her idare, servisi icra mevkiinc konmadau en az uc, ay ewel: 
a) 100 altin frank igin milli parasile oilman i iktari; 
b) Tanzimde alinan iicretleri; 
c) Bonolarin ve ka,plarm iizerine basilan kabartma soguk damganm niimunelerini; 
d) Karne tanzim eden servisleri. 
Milletler arasmdaki kalom vasitasile diger idarelere teblig etmelidir. 
2 - Sonradan yapdacak biitiin degisiklikler grQ-iktirilmeksizin teblig olunmalidir. 

Ma.idM _ 18 

Halkin ku liana cagi formuller 

Mnkavelenamenin 31 nci maddesinin 2 nci ftkrasi hiikiimleri ieabinca: 

(MP 7) (seyahat posta bonosu), 
(MP 8) (seyahat posta bonolari karnesinin k; bi), 
Forimilleri halkin kullanaeagi form til lerden sayihr. 



TttRKtYE CtlMHURtYETf 
POSTA IDARESI 

; merbutlar, 

M P 6 
(tlqve, M. 11) 

Sene 19 . B 

Ay : 
A Y L I K H E S A B 

Idaresile idaresi arasindaki 

SEYAHAT POSTA BONOLARINA MAHSUS 

Bedeli odenen 
bonolarm sira 

numarasi 

Tanzim tarihi 

Sene 

2 

Ay 

3 

Bonoyu tanzim eden 
anerkez 

Bono 
numarasi 

Odeyen miemleket 
parasile miktar 

Odenen bonolar yekunu 

% 1/4 resim 
Idaresinin tdaresine 

olan borejarimn yekunu : 

19 . . . ayina mahsus olan bu hesab tasdik olurnir. 

Merbut bono yekununa mutabiktir. 

de 19 . . . tarihinde yapilmistir, . . . . §efi 

(Ebadi : 210X297 mm.) 
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K O g A N 

Sahibince kullanilacaktir. 

Seyahat posta bonosu 

No. 

Miktar : 
100 altm frank 

Odeme merkezi 

Odeme tarihi : 

Tt tRKtYE CtlMHURlYETt 
POSTA tDARESl 

tarihine kadar (Bu tarih dah 

S E Y A H A T P O S T A B O N 

No. 

tsbu seyahat posta bonosu mukabilinde 100 (ytiz) altm fra 

(Maha l ) 

Lmza 
( lmza kap iistiinde bulunana uygun ol 

Odeyen merkezin 
damgasi ( Memleket parasile miktar ) 

19 . . . de odendi. 

( Ebadi : 114X162 mm., Agik mavi renkte ) 



( Kabm 1 nci sayif asi ) 

TttRKtYE CUMHURlYETl 

POSTA tDARESl x . . . . 

S E Y A H A T P O S T A B O NO L A RI K A 

Iginde 100 altm franklik ve ^-;--§g=g| No. dan msmsss No. ya kadar t^lSfttfp 

(Adi ve soyu) 

( Oturdugu yer ) 

(Adres) 

(Sahibinin imzasi) 

. Kabm 4 ncii sayifasmdaki hiikumlere hakila* 

( Ebadi : 114X162 mm., Acik mavi renkte) 



ch Kabm 4 neii 

1. Seyahat posta bonolari altm frangi natik olarak tan-
zim edilirler. Evrensel posta birligince para ornegi 
olarak kabul edilen altm frank, gramin 10/31 agirli-
ginda ve 0.900 ayarmdadn*. 

2. Servise istirak eden merkezlerde bonolarin odenmesi, 
odeyen memleketin parasi ile altm frank rayici iizerin-
den yapilir. Odeme, miirekkeple imzalanan bononun 
tevdii mukabilinde olur. Hak sahibi, hiiviyetini ge-
rek pasaportunu yahut kendini tanitma kagidini ibraz 
ile ve gerek odeyen memlekette kabul edilen baska bir 
delil ile isbat etmelidir. 

3. Odeyen servisin elinde; kendisine ibraz edilen bono 
veya bonolari odemege muktazi para yoksa odeme, ser-
vis para tedarik edinceye kadar, talik olunabilir. 

4. Bonoya gevrilmek igin yatirilan paralar, mahrec. mem
leketin nizamlarile tesbit edilen mururu zaman miid-
deti iginde, bonolarin muntazaman odendikleri ane 
kadar hak sahiplerine garanti edilir. Hak sabibinin 
bononun salahiyeti olmayan bir sahsa odendigine dair 
olan « Haber istemesi » ancak bu bononun tanziminin 

sayifasi 

ertesi giinunden it 
edilir. Posta ida 
bonolarin bir veya 
hut hile ile kullan 
den mesul degildir 

5. Haber istemenin m 
memisse, mahrec. m 
ber isteme tanzim 
nenin yahut bir v 
halinde alakadar 
istedigini ve bu h 
digmi mahrec ida 
ancak mezkur id 
larin odenmemis 
yapilabilir. 

&. Karneler, yahud 
geri, ne ciro, ne d 
lemez ve rehine d 

Usulunde tan 
muhalefet yolund 
rilmez. 



EVRENSEL POSTA BtRLtGt 

Borglar tahsiline dair uzlasma 

Icindeki maddeler 

Fasil : I 

Ilk hilkitmler 

Madde 
1. Bedelleri tahsil olunacak senetlerin alinip 

verilmesi sartlari. 

Fasil : I I 

Servisin mevzuu 

2. Bedelleri tahsil olunmak iizere kabul olu-
nan senetler. 

3. Protestolar. Takipler. 

Fasil : III 

Bedelleri tahsil olunacak senetlerin 
postaya nasil verilecegi 

4. Senetlerin bedellerinin gosterilmesi. 
5. Senetlerin postaya verilmesi. Gonderilen 

maddenin iiereti. 
6. Senetlerin sayismin ve bedellerinin son 

haddi. 
7. Yasaklar. 

Fasil : IV 

Senet bedellerinin nasil tahsil 
olunacagi 

8. Kismen odemenin kabul olutimamasi. 
9. Tahsil veya gosterme iiereti. 

10. Tahisil olunan paranin tasfiyesi. 
11. Bedelleri tahsil edilmeyen senet] erin geri 

gonderilmesi. 

Madde 
Fasil : V 

Geri alma ve dilzeltmeler. Tekrar 
yollama ve geri gonderme. Hdber 

istemeler 

12. Bedelleri tahsil olunacak senetlerin gori 
alinjmasi. Bordronun doizeltilmesi. 

13. Tekrar yollama. Yanlis yere gonderilen 
senetler. 

14. Bedelleri tahsil olunamayan senetlerin ge
ri gonderilmesi. 

15. Haber istemeler. 

Fasil : VI 

Mesvliyet 

hususi hukumlerin 16 Mukavelenamedeki 
tatbiki. 

17. Senetlerin kaybolmasi halinde mesuliyet. 
18. Gecibme hali. 

Fasil : VII 

Muhtelif hukilmlpr 

19. tlcretlerin nereye aid oldugu. 
20. Servise istirak eden merkezler. 
21. Mukavelename umumi hukiimlerinin tat

biki. 
22. Toplanmrlar arasindaki imiddetler iqm-

de yapilan tekliflerin kabulii. 

Son hiikiimler 

23. Uzlasmanin tatbiki ve devam miiddeti. 



Tiirkiye Ciimhuriyeti, Ariiavutiuk, Almahya, $uudi Arabistan Kiralligi, Arjantin Ciimhuriyeti, 
Avusturya, Bel§ika, Bolivya, §ili, Kiiba Ciimhuriyeti, Danimarka, Danzig serbest sehri, Dominiken 
Ciimhuriyeti, Misir, tspanya, Ispanya miistemlekelerinin hepsi, Estonya, Habesistan, Fenlandiya, Fran-
sa, Cezayir, Yunanistan, Honduras Ciimhuriyeti, Macaristan, Izlanda, Italya, Italya miistemlekeleri
nin hepsi, Letonya, Liiksemburg, (Ispanya mintakasi haricj Fas, Fasm Ispanyol mmtakasi, Nor-
veq, Paraguay, Felemenk, Kiiraso ve Surinam, Felemenk Hindistani, Lehistan, Portekiz, Porteki-
zin Garbi Afrikadaki miistemlekeleri, Portekizin §arki Afrika, Asya ve Okyanosyadaki mustem-
lekeleri, Romanya, Sen Maren Ciimhuriyeti, Siyam, tsveg, Isvigre konfederasyonu, Qekos-
lovakya, Tunus, Vatikan Hiikumeti, Veneziiella Birlesmis Hiikumetleri, Yemen ve Yugoslavya 

Kiralligi arasinda yapilan : 

Borcjar tahsiline dair uzlasma 

Isimleri yukanda sayilan memleketler Hiikumetlerinin asagida imzalari bulunan murahhaslari 
20 mart 1934 tarihinde Kahirede aktedilen evrensel posta mukavelenamesinin 3 ncii maddesine 
gore vetasdik edilmek kaydile asagidaki uzlasmayi hep birlikte kararlastirmislardir: 

Pasil : I 

( Ilk hukumler 

Madde — 1 

Bedelleri tahsil olunacak senetlerin alinip verilmesi sart lan 

Posta idareleri, bedelleri tahsil olunacak senetler servisini kabul etmis olan birlik imemleketleri 
arasinda bu servis isbu uzlasma hiikiimlerine gore yapilrr. 

Fasil : I I 

Servisin mevzuu 

, ' " *"~y Madde — 2 

Bedelleri tahsil olunmak iizere kabul olunan senetler 

Ibranameler, faturalar, emre yazilmis senetler, poligeler, faiz ve temettii kuponlan, amorti gikan 
sehimler ve ummmiyetle masrafsiz odenebilen tieari ve sair her tiirlii senetler bedelleri tahsil olun
mak iizere kabul olunur. Faiz veya temettii kuponlarinin ve amorti gikan sehimlerin tahsilini 
iizerlerine alamayan idareler, bunu milletler arasindaki kalem vasitasile diger idarelere bildi-
rirler. 

• \ , Madde — 3 

Protestolar. Takipler 

Idareler, tieari senetlerin protesto ettirilmesini ve borglar hakkmda adli takipler yaptirilma* 
Sim iizerlerine alabilirler ve bu hususta alinacak tedbirleri hep birlikte kararlastirirlar. 
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Fasil : III 

Bedelleri tahsil olunacak senet lerin postaya nasil verilecegi 

Madde — 4 

Senetlerin bedellerinin gosterilmesi 

Tersine bir uzlasma olmadikga, senetlerin tahsil olunacak bedelleri, tahsil edecek memleket 
parasile gosterilir. 

Madde — 5 • 

Senetlerin postaya verilmesi. Gonderilen maddenin iicreti 

Bedelleri tahsil olunacak senetlerin postaya verilmesi, parayi tahsil edecek olan posta mer-
kezine sahibi tarafmdan dogrudan dogruya posta ile gonderilecek taahhutlu mektub seklinde 
vuku bulur. Gonderilen maddenin iicreti, ayni agirliktaki bir taahhutlu mektubun iicretini 
gegemez. 

Madde — 6 

Senetlerin sayismm ve bedellerinin son haddi 

1 - Ayni madde iginde mevrid merkezi marifetile ayni kimse namina muhtelif bor<jlulardan tah
sil edilecek bir kaQ senet bulunabilir. Bununla beraber, bu senetler ne besten fazla ayri ayri 
borglulara aid ve ne de ayri ayri vadeli olmalidir. 

.2 - Tahsil olunacak paralarm yekunu madde basma posta havalenamelerinin tanzimi iqm mev
rid memleket tarafmdan kabul edilen son haddi gegmemelidir. Megerki, idareler uzlasarak daha 
yiiksek bir had kabul etmis olsunlar. 

Madde — 7 ! 

Yasaklar 

a) Senetler iizerinde bunlara dair olmayan yazilar bulunmasi; 
b) Bu senetlere, alacakli ile borglu arasinda muhabere yerine gegcbilecek mektuplar veya 

notlar birlestirilmesi; 
c) Gonderis bordrosu iizerinde bunun icab ettirdigi kayidlerden baska yazilann bulunmasi; 

yasaktir. 

Fasil : IV 

Sened bedellerinin nasil tahsil olunacagt 

Madde — 8 

Kismen odemenin kabul olunmamasi 

Her senedin bcdeli tamamen ve bir defada odenmek lazimgelip aksi takdirde reddedilmi§ sa-
yilir. 

Madde — 9 

Tahsil veya gosterme iicreti 

Bedeli tahsil olunmak iizere borgluya gosterilen her sened, bedeli tahsil edilsin edilmesin, ha-
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le gore, tahsil veya gosterme iicreti denilen yirmi bes santimlik bir iicrete tabidir. Bu iicret 
icabina gore tahsil olunan paradan alikonulur. 

Her hangi bir yolsuzluk veya adres bozuklugundan dolayi bedelleri tahsil olunmaksizm miir-
sillerine geri gonderilen senetler mezkur iicrete tabi tutulmazlar. 

Madde — 10 

Tahsil olunan paranin tasfiyesi 

1 - Ayni bir maddeye aid tahsil edilen paralar, 2 nci fikrada gosterilen masraflar indiril-
dikten sonra, postaya veren namina bir posta havalenamesi ile tasfiye edilir. Mahrec. memleket 
nizamlan raiisaade ettigi takdirde postaya veren, havalenamede kendi adresi yerine mahreg 
memlekette tutulan bir posta hesabi carisinin sahibi ve numarasi ile bu hesabi tutan merkezin 
gosterilmesini istemekte muhtardir. 

Alakadar idareler bu muameleleri kabul ederlerse tasfiye, gerek mevrid memlekette posta 
hesabi earisine para yatirma ve gerek miirasele maddesinin mahrec memleketinde tutulan boyle 
bir hesaba devredilme suretlerile de yapilabilir. 

2 - Indirilecek masraflar sunlardan miirekkei tir : 
a) Tahsil iicreti ve icabinda bedeli odenmeyen senetlerin gosterme iicreti; 
b) Icabinda senetlerin tabi oldugu mali reshrler; 
c) Posta havalenamesi iicreti yahud, mevrid memlekette posta hesabi earisine para yatirma ha-

linde, dahili serviste tatbik edilen para yatirma iicreti yahud ta, mahrec, memleketin bir hesabina 
devredilme halinde, hesap devri iicreti. Bu iicretler, a) ve b) isaretli iicretler ve resimler alikonulduk-
tan sonra tahsil edilen paranin yekunu iizerinden hesap edilir. 

3 - Bu bore, tahsili havalenamelerinin bedeli idareler tarafindan 6 nci maddenin 2 nci fikrasi 
mucibince kabul olunan son hadde kadar kabul olunur. 

Madde — 11 

Bedelleri tahsil edilmiyen senetlerin geri gonderilmesi 

Nizamnamede gosterilen miiddet i<jinde bedelleri tahsil edilemiyen ve gosterilen iicuncu. bir kim-
seye teslimi caiz goriilmiyen senetler, iicretsiz olarak mahrec. merkezine geri gonderilir. Bu se
netlerin bedelleri tahsil olunmadigi ve yahud tahsil olunan paralar gosterme iicretinm tamam^n 
indirilmesine yetismedigi takdirde mezkur iicret maddeyi gonderenden istenilir. 

Tahsili iizerine alan idare, parayi muhafaza icin tedbir almaga ve senetler bedellerinin odenme-
digini her hangi bir suretle tevsik etmege mecbur degildir. 

>< "' ~ " Fasil : V 

Geri alma ve dilzeltmeler. Tekrar yollama ve geri gonderme. Haber istemeler 

; • - ' ' " : ' - • - Madde — 12 

Bedelleri tahsil olunacak senetlerin geri alinnlasi. Bordronun diizeltilmesi 

Bedelleri tahsil olunacak senetleri havi bir madde, mevrid merkezinin elinde bulundugu miid-
detce, sahibi, mukavelenamenin 51 nci maddesinde muhabere maddeleri icjn gosterilen sartlara go1 e 
bu maddeyi veya igindeki senetlerin Ibir veya bir kacjni geri isteyebilir veyahut yanlislik vuku-
unda gonderis bordrosundaki isaretleri diizelttirebilir. Gonderis bordrosunun diizeltilmesi telgrafla 
istenilirse telgrafname iicretine adi teahhiitlii bir mektub iicreti ilave olunur. 
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Madde — 13 " ' ! ," ,~ , . !""7 
Tekrar yollama. Yanks ye re gonderilen senetler 

1 - Murseliinileyhlerden Ibir veya ibir kacj, mevrid memleket i§inde oturduklari yeri degistirdik-
leri takdirde, bedelleri tahsil olunacak senetler tekrar yollanir. Diger fair merkezin dairesi iginde 
Ibulunan Ibir yerde oturan kimselere gonderilecek senetler hakkinda da ayni muamele tatbik olumir. 

2 - Gonderilen maddenin icjndeki senetlerin hepsi, bunlari alan merkez tarafindan tahsil edile-
meyecek halde ise, mezkur madde mahrec. merkezine geri gonderilir; iborQlular mevrid memleketin 
diger ibir mertkezinin dairesi i<dnde ibulunduklari takdirde mezkur madde Ibu merkeze gonderilir. 

Bir maddenin icjndeki senetlerden ibir kacjnin bedelinin mevrid merkezi tarafindan tahsili kaibil 
olmadigi takdirde bu senetler miirsiline geri gonderilir ve diger senetlerin bedelleri tahsil olunur. 

3 - Bu -tekrar yollamalardan dolayi fazla hi§ bir ticret alinmaz. 

Madde — 14 

Bedelleri tahsil olunamayan senetlerin geri gonderilmesi 

Her hangi bir sebepten dolayi bedelleri tahsil olunamayan senetler, nizamnamede gosterilen tarzda 
sahibine geri gonderilir. 

Madde — 15 
Halber istemeler 

Mukavelenamenin 53 neii maddesi hiikiimleri, bedelleri tahsil olunacak senetlere dair halber is
temeler hakkinda da tatbik olunur. 

Fasil : VI 

Mesuliyet 

1 " ' . . • ' " Madde — 16 

Mukavelenamedeki hususi hiikiimlerin tatbiki 

Mukavelenamenin 56, 57, 59 ila 62 ve 66 ila 72 nci maddeleri hukumleri borg tahsili servi-
sine tatbik edilebilirler. Bundan baska, mukavelenamenin 72 nci maddesindeki murselunileyhe 
odenmemis odeme havalenamelerine dair hiikiimler, 10 ncu maddenin 1 nci fikrasina tevfikan tan-
zim olunup ta miirasele maddesinin mahreg memleketinde tutulan ve miirsilce gosterilen posta 
hesabi carisine kaydedilmis bulunan, hesab devri emirlerine de kiyas yolu ile tatbik olunurlar. 

Madde — 17 

Senetlerin kaybolmasi halinde mesuliyet 

Icinde senetler bulunan zarf, gerek tahsili, gerek sahibine geri gondermeyi iizerlerine alan 
merkezler tarafindan agildiktan sonra mezkur senetlerin kaybolmasi halinde mesul olan idare, miirsile 
zararin hakiki miktanni odemek mecburiyetindedir ve bu miktar bir taahhutlu. miirasele madde
sinin kaybolmasi icin gosterilen tazminat miktanni gec,emez. 

Madde — 18 
Geeikme hali 

a) Bedelleri tahsil olunacak senetlerin gonderilmesi veya gosterilmesi; 
b) 3 ncii madde hukumlerini tatbik icin iizerlerine alacaklari adli takiplerin icrasi veya pro-

testo tanzimi hususlarindaki gecikmelerden dolayi, idareler hie, bir mesuliyet kabul etmezler. 
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Pasil : VII 

Muhtelif hiikumler' 

Madde — 19 

tlcretlerin nereye aid oldugu 

Tahsil olunacak senetleri havi bir maddenin iiercti ile tahsil vo gosterme ucretleri alakali ida-
reler arasinda hie, bir hesabi icab ettirmez. 

Madde — 20 

Servise istirak eden merkezler 

tdareler, milletler arasinda posta havalenamesi servisini yapan biitiin raerkezlerin borclar tah-
sili servisini yapmalarini da kabul etmelidirler. 

Madde — 21 

Mukavelename umumi h iikiimlerinin tatbiki 

Mukavelenamenin I nci ve II nci pargalarmdalki umumi hiikumler bu uzlasma hakkinda da tat-
bik olunaJbilir. Ancak 7 nci maddesi hukiimleri bundan mustesnadrr. 

Madde — 22 

Toplanmalar arasmdaki miiddet icinde yapilan tekliflerin kabulii 

Mukavelenamenin 19 ve 20 nci maddelerinde gosterilen toplanmalar arasmdaki miiddet icinde 
vuku foulan teklifler tatbik olunabilmek igin: 

a) Yeni hukumler ilavesi veyahut bu uzlasmanin 1 ila 19, 22 ve 23 ncii ve nizamnamenin 101 ila 
104, 106, 107, 109, 111 ila 114 ve 118 nci maddeleri hukumlerinin degistirilmesi isteniyorsa, rey-
lerde birligi; 

b) Bu uzlasmanin yukanki bentte gosterilen maddelerinden Ibaska maddelerile nizamnamenin 
108, 110 ve 115 nci maddeleri hukumlerinin degistirilmesi isteniyorsa, reylerin u<jte ikisini; 

c) Mukavelenamenin 11 nci maddesinde gosterilen hakeme verilecek karisMik hali haric olmak 
iizere, bu nizamnamenin diger maddelerinin degistirilmesi veyahut (bu uzlasma veya nizamnamesi hu
kumlerinin tefsiri isteniyorsa reylerde mutlak goklugu kazanmalidir. 

Son hukumler 

Madde — 23 ~ 

Uzlasmanin tatbiki ve devam muddeti 

Bu uzlasma 1 ikinci kanun 1935 tarihinden itibaren icra mevkiine konacak ve belli olmayan bir 
miiddet iqm devam edecektir. 

Yukanda Isimleri gosterilen memleketler Hukumetlerinin murahhaslari icinde yazilanlarc tasdik 
ederek bu uzlasmayi bir niisha olarak imza etmislerdir. 

Bu niisha, Misrr Hiikumetinin evrak Hazinesine konulacak ve hirer sureti de uzlasmayi yapan 
memlebetlerden her birine teslim olunacaktir. 

20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapilmistir. 

Imzalar : 



• 

BORQLAR TAHSlLtNE DAlR UZLA^MANIN IgLETME NtZAMNAMESl 

Icindeki maddeler 

Faszl : I 

Senetlerin postaya nasil verilecegi ve tahsili 

Madde 
101. Senetlerin kabul sartlan. 
102. Senetlerin gonderilmesine mahsus bor-

dro ve zarf. Para yatirma puslasi. 
103. Yasak olan isarlar ve tebligler. 
104. Senetlerin giseye nasil verilecegi. 
105. Mevrid inerkezi tarafmdan tetkik ve mu-

ayene. 
106. Gosterme. Odeme miiddeti. 
107. Tahsil olunamama sebebinin gosterilmosi. 
108. Miirsilin bilinmemesi. 

Fasil : II 

Gonderilen maddelere aid hesaplann tasfiyesi 

109. Hesap tasfiyesine aid havalenamelerin 
ve odenmeyen senetlerin gonderilmesi 
usnlii. 

110. Hesap tesviyesi. 
111. Sahibi tarafmdan bedelleri almmayan 

borclar tahsili havalenameleri. 

Madde 
112. Bir posta hesabi carisine yatirma veya 

devretme. 

Fasil : m 

Geri alma ve duzeltmeler. TeJcrar yollama. 
Haber istemeler 

113. Geri alma. Bordromm diizeltilmesi 
114. Tekrar yollama. 
115. Haber istemeler. 

Fasil : IV 

Muhtelif hukumler 

116. Milletler arasmdaki kaleme yapilaeak 
tebligler. 

117. Halkm kullanacagi formiiller. 

Son hiikumler 

118. Nizamnamenin tatbiki ve devam miideti. 

Merbutlar 

(RP 1) den (RP 3) e kadar formiiller. 



« 

BORQLAR TAHStLlNE DAlR UZLA§MANIN t§LETME NtZAMNAMESt 

A§agida imzalan bulunan murahhaslar, 20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapilan evrensel 
posta mukavelenamesinin 4 neii maddesine gore, borglar tahsiline dair uzlasmanm icrasmi te-
min igin, kendi idareleri namina olarak asagidaki tedbirleri hep birlikte kararlastirmislardir: 

Pasil : I 

Senetlerin postaya nasil verilecegi ve tahsili 

Madde — 101 

Senetlerin kabulii sartlari 

Bedelleri tahsil olunaeak senetler postaea kabul edilmek igin: 
a) tJzerlerinde, tahsil edilecek para biitiin harflerle (Latin harflerile) ve alakalilar ara-

sinda tersine bir uzlasma olmadikc.a, mevrid memleket parasile gosterilmis olmalidir. Faiz ve te-
mettii kuponlan igin, paranin yalniz rakamla gosterilmesi kafidir. 

b) Borglunun adi ve adresi gosterilmis olmalidir. 
c) Icabinda gonderenin imzali ibrasmi havi bulunmalidir. Adi makbuzlarda mahreQ memle

ket kanunlari ve nizamlari mani olmadigi takdirde ]>u imza bir damga olabilir ve yahut alacakli-
nm adi, basilmis olarak gosterilebilir. 

d) Mahreg memlekette, bu gibi senetler damga resmine tabi ise, mezkur resim verilmis olma
lidir. 

; Madde — 102 

Senetlerin gonderilmesine mahsus l>ordro ve zarf. Para yatirma puslasi 

1 - Ayni bir madde iginde bulunan bedelleri tahsil edilecek senetler, bitisik (R P 1) modeline 
uygun bir bordroya kaydolunur. 

Ayni neviden sehimlere aid bulunan ve ayni kimseden tahsil edilecek olan faiz veya temettii 
kuponlan ilk once bir hususi pusla iizerinde icmal edilmelidir. Bunlar bu suretle yalniz bir 
senet imis gibi sayilirlar. 

2 - Senetler ve icabinda bu senetlerin (Yalniz odeme vukuunda verilecek fatura, konismento, 
iade hesaplari, protestoname ilah) gibi ispat kagitlari gonderis bordrosu ile birlikte bu nizam-
nameye bitisik (R P 2) modeline uygun bir zarf i§ine konur. Bu zarf iizerine miirsilin adi ve adresi 
dogru olarak yazilmakla beraber mevrid merkez ismi de gosterilmelidir. 

Merbutlar, aid olduklari senede birlestirilmelidir. 

3 - Tahsil edilmis bedellerinin mevrid memleket idaresince posta hesabi carisine geQirilmesi icap 
eden her tiirlii maddeler, tersine bir uzlasma olmadikga mezkur memleketin dahili islerinde kabitl 
edilmis olan fonrniile uygun bir (Para yatirma pusulasi) ile birlikte gonderilmelidir. Bu pusulada, 
alaeak kaydedileeek olan hesabin sahibinin kim oldugu gosterilmeli ve bu pusula metninin icap 
ettirdigi sair biitiin malumat ve izahat bulunmalidir. Yalniz, alaeak kaydedileeek paranin yeri, 
bore, tahsil edildikten sonra mevrid idare tarafindan bu pusulaya dercedilmek iizere, ac,ik birakila-
caktir. §ayed, para yatirma pusulasi, bir kuponla birlikte bulunursa, gonderen kimse, bu kupon 
iizerine admi ve adresini ve luzum goreeegi sair izahati yazar. 

Para yatirma pusulasi 2 nci fikrada gosterilen zarf i§ine konur. 
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Madde — 103 

Yasak olan isarlar ve tebligler 

Gonderis bordrosu iizerinde bulunan yasak isarlar ve tebligler nazan itibare almmaz. Ayri 
notlar veya mektuplar hakkinda, tahsil olunacaksenetlerin mahreci olan memleketten cjkmis ve 
iicreti verilmemis muhabere maddeleri gibi muamele yapilarak lazimgelen iicretin almmasi mu-
kabilinde murselunileyhlerine verilirler. Bu suret kabul edilmedigi takdirde, bunlar sahiplerine tes-
lim ediilemeyen maddelerden sayilarak mahrec, merkezine geri gonderilir. 

Asil senetler iizerinde, yazilmasi yasak olan yazilar bulunursa, bu senetlerin tahsil muamelesi 
yapilir ve bunlar bedellerinin ve Qiktiklan memleketten gelen iicreti odenmemi§ bir muhabere 
maddesi ucretinin odenmesi mukabilinde sahibine teslim edilir. 

Bu iieret verilmedigi takdirde, senetler teslim edilebilirse de, iieret miirsile gonderilecek olan 
paradan alikonulur. Bu keyfiyeti bildiren bir n o t ( E P I ) bordrosunun 2 nei kismma birlestirilir. 

• Madde — 104 

' Senetlerin giseye nasil verilecegi 

l^inde bedelleri tahsil olunacak senetler bulunan mektub, gonderen tarafmdan kapatilarak giseye 
verilir. 

Dcreti odenmis oldugu halde posta kutusundan Qikan madde hakkinda giseye verilmis gibi mua-
amele yapilir. 

Pulsuz veya noksan pullu oldugu takdirde gonderilmez. 

Madde — 105 

Mevrid merkezi tarafmdan tetkik ve muayene 

Mevrid merkez, Ibordroya birlestirilmis senetlerin sayisile gosterdikleri paralar miktarmi tetkik ve 
neticesini bordro iizerine isaret eder. 

Bordroda gosterilen senetlerden bir veya bir kacj, mektubun i§inden eiksik cjkarsa, bu (merkez, 
mektubun sahibine keyfiyeti bildirmek i<jin miirsil merkeze malumat verir, diger muntazam senetle
rin de tahsil muamelesini yapar. 

! Madde — 106 

Gosterme. Odeme miiddeti 

1 - Senetler, borglulara mumkun oldugu kadar ^abuklukla, ve icabinda, vadenin bittigi giin 
gosterilir. 

2 - Gosterildiginde bedelleri odenmeyen, ve borglularin kendileri tarafmdan odenmesi kati olarak 
reddedilmemis bulunan senetler, gosterildikleri giinun ertesinden itibaren, yedi giinluk bir muddet 
i^inde alakadarlarin emrine hazir tutulur. Bu miiddet, kanun ve nizamlarc bir mecburiyet veren 
idareler tarafmdan nihayet bir aya Qikarilir. Bu muddetler icjnde merkeze miiracaatle, borclai'ini 
odeyebilecekleri, borclulara bildirilir. Bununla beraber, senetlerin sahibi bordro uzerine yazacagi bir 
not ile neticesia: kalacak bir gostermeden sonra senetlerin derhal kendisine geri gonderilmesini ve-
yahut feu hususta adlarmi gosterdigi kimselere teslimini isteyebilir. 

Madde — 107 

Tahsil olunamama sebebinin gosterilmesi 

Tahsil olunamama sebebi, mukavelename nizamnamesinin 147 nei maddesinin 1 nei fikrasmda 
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F; 

' bildiriUn tarzda ve hiq bir ?ey ilave edilmeksizin, gerek senetlere bitisik fis iizerinde ve gerek tahsril 
bordrosunun ikinci kisminda gosterilir. 

Madde — 108 

Miirsilin bilinmemesi 

Miir&ilin adi ve adresi, ne zarf, ne bordro, ve ne de senetler iizerinde yazilmamis oldugu takdirde, 
mevrid merkez, tahsili yaptigi esnada havalename ile paranin gonderilmesi igin lazimgelen maluimati 
borgludan elde edemezse, keyfiyetten mahreg merkeze maliimat verir ve parayi asagidaki 109 ncu 
maddede gosterilen sartlar dairesinde gonderir. Havalename iizerinde senedin ^sahibi yerine mahreg 
merkezi gosterir. 

Fasil : n 

Gonderilen maddelere aid hesaplann tasfiyesi 

Madde — 109 

Hesap tasfiyesine aid havalenamelerin ye odenmeyen senetlerin gonderilmesi usulii 

1 - fahsil olunan senetler bedellerinin gonderilmesi igin, tanzim olunan havalenameler ile bedelleri 
odenmeyen senetler, a^agidaki 110 ncu madde hiikumlerine gore iizerinde hesaplar gosterilen tahsil 
bordrosiinun ikinci kismile birlikte mahreg merkezine gonderilir. Bunlar, bitisik ( R P 3 ) modeline 
uygun bir zarf iginde ve resmi taahhiitlii olarak gonderilir. Zarfin iginde odenmemis senetler bulunmadi-
gi takdirde, taahhiitlii olarak gonderilmez. Bu halde, zarfin iizerindeki fazla kelimeler silinmek 
lazimgelir. Hesap tasfiyesine aid havalenamelerin yukarcsmda (Borg tahsili = Recouvrement) isa-
reti bulunmalidir. 

2 - Bedelleri odenmeyen senetlerin gosterilmesinden dolayi sahibinden iicret almmasi lazimgel-
digi takdirde, zarfin iizerine (T) damgasi konur veiicretlerin yekunu zarfin yiiz tarafinda goze garpa-
cak surette rakamlarla gosterilir. 

3 - Havalename servisi igin alip verme merkezlerinin tavassutunu icap ettiren miinasebetlerde 
1 nci fikrada gosterilen maddelerin gonderilmesi yine mezkur merkezler vasitasile vukubulur. 

Madde — 110 

Hesap tesviyesi 

Tahsili yapan merkez, hesap tesviyesini (R P 1) bordrosunun ikinci kismi iizerinde, postaya ve-
renin unutmus oldugu isaretleri yazmaga, ve liizumsuz foulduklarini gizmege, ihtimam ederek gosterir. 

Eksik gikan veya intizamsiz gorulen hesab tasfiyesi bordrolan, dogrudan dogruya, merkezler 
arasmda istenilir veya geri gonderilir. 

Madde — 111 

Sahibi tarafmdan bedelleri almmayan borglar tahsili havalenameleri 

Mukavelename nizamnamesinin odeme havalenameleri hakkmdaki 139 ncu maddesi hiikiimleri 
borglar tahsili havalenamelerine de tatbik olunur. 

Madde — 112 

Posta hesabi carisine yatirma veya devretme 

Tahsil olunan paralarm bir posta hesabi carisine yatirilmasi veya devri halinde hesabin sahi-
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bine mahsus olan alacak veya devir ihbarnamesiuzerinde (Borglar tahsili = Recouvrement) i$a-
reti bulunmalidrr. 

Tahsili yapan merkezlerin dahili nizamlari, tahsil edilen paranin ecnebi bir posta hesabi cari-
sine devrine miisait degilse, tasfiye, posta havalenamesi ile adi surette yapilir; su kadar ki, bu 
senette, postaya verenin tamam adresi yerine, paradan istifade edenin ismi, ve bundan sonra da 
( . . . . merkezi tarafmdan tutulan . . . . numarali posta hesabi carisi) ibaresi bulunmalidir. 
Havalename, aciktan dogruca, alakadar qek merkezine gonderilir. 

Yukanda gosterilen muameleler yapildiktan sonra (RP 1) bordrosunun ikinci kismi, odenmemis 
senetler varsa bunlarla birlikte, 109 ncu maddede gosterilen tarzda mahrec, merkezine geri gonde
rilir. 

Fasil : I II ~ ' 

Geri alma ve diizeltmeler. Tekrar yollama. Haber istemeler 

/' Madde — 113 

Geri alma. Bordronun diizeltilmesi 

Mukavelename nizamnamesinin 148 ve 149 ncu maddeleri hiikumleri, bedelleri tahsil oltmacak 
senetlerin geri alinmalarma, ve yahut (Gonderis bordrosu) nun diizeltilmelerine de, tatbik olu-
nur. Bununla beraber, bir bordronun diizeltilmesme dair her bir istege mezkur bordronun ikinci 
bir nushasi da birlestirilir. Bir bordronun diizeltilmesi, telgrafla istenilirse, bu istek ilk posta 
ile gonderilmek iizere, bir posta istegi ile teyid edilmelidir. Bu istegin bas tarafmda, renkli 
kalem ile alti gizilmis olmak i i z e r e : ( . . . , . . . . . tarihinde telgrafla vuku bulan istegin teyididir. ) 
diye yazilmis olmalidrr. 

§u balde, mevrid merkez telgrafi alir almaz, icabmi yapmak i^in posta ile gelecek teyidi bekleye-
rek gelen maddeyi merkezde tutar. Bununla beraber mevrid idare, mesuliyeti kendisine aid olmak iizere, 
telgrafla vuku ibulacaik ibordroyu diizeltme istegini posta ile teyidi beklemeksizin muameleye koyarak 
icabini yapabilir. 

Madde — 114 

Tekrar yollama 

Ayni ibir mektubun ic,inde bulunan senetlerin hep birlikte tekrar yollanmasi halinde, bunlari tahsil 
edeeek olan merkez, senetler dogruoa kendisine gonderilmis gibi muamele yapar. Gonderis bordro-
sunda: ( merkezi tarafindan tekrar yollanmistir ) ibaresi bulunur. Bir mektubun ic,in-
deki senetlerden yalniz Ibir ikismi tekrar yollandigi takdirde, tahsili iizerine alan merkez, tahsil 
olunan parayi veya odenmeyen senetleri bordronun gonderilmis oldugu ilk wierkeze masrafsiz gonder-
melidir; senetlerin sahibi ile hesab tasfiyesi muamelesi, yalniz mezkur ilk merkezin iizerinde kalir. 

Madde — 115 

Haber istemeler 

Idareler, haber istemelere aid islerde, mukavelename nizamnamesinin 151 ve 152 nci maddeleri hii-
kuimlerine gore hareket ederler. Senetlere birlestirilen bordronun ikinci bir niishasi haber isteme for-
mulile birlikfe mevrid merkezine gonderilmek iizere miirsil tarafindan verilmelidir. 
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F a s i l : I V ' 

. ' : • ' : Muhtelif hukumler 

Madde — 116 

Milletler arasindaki kaleme yapilacak teibligler 

1 - tdareler uzlasmanm icra mevkiine konmasindan tic. ay evvel milletler arasindaki kalem.va-
sitasile kendi kanun ve nizamlarindan borclar tahsili servisine tatlbik olunanlarinin ve baslica faiz 
veya temettii kuponlarinin ve amorti gikan sehimlerin tahsiline dair bulunanlannin bir suretini di-
ger idarelere teblig etmelidirler. 

2 - Sonradan yapilacak butiin degisiklikler geciktirilmeksizin teblig edilmelidir. 

r "*' Madde — 117 

Halkin kullanacagi formiiller 

Mmkavelenamenin 31 nci maddesinin 2 nci fifkrasi hiikiimlerine gore, 

E P 1 (Bordro) 
R P 2 (Tahsil olunaeak senetler - zarf) 
Formulleri half tarafindan kullanilaoak formullerden sayilir. 

Son hukumler 

Madde — 118 • 

Nizamnamenin tatbiki ve devam muddeti 

Borglar tahsiline dair olan uzlasmanm tatbik mevkiine konmasi giinunden itibaren ibu nizamna-
me tatbik olunaeak ve alakali memleketler arasmda hep toirlikte, yenilestirilmedikQe, uzlasmanm de-
vami miiddetince devam edecektir. 

20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapilmistir. 

tmzalar : ! ! 



TttRKtYE CUMHUBlYEfTt 
POSTA IPARESt 

B F 1 
(Niz„M.iQ2f§l) 

i nci Kinm 

B O S D S O l ) 

da Sokak . , No. da oturan tarafmdan 
(Adres gayet agik ve tarn yazilacaktir) 

anerkezine verilip bedelleri tahsil olunacak senetler ibordrosu 

1 

BorQlunun isim ve 
adresi 

2 

Senetlerin 
bedeli 2) 

3 

Hitami 
vade 
tarihi 

4 
Mtilahazat 

5 

Mevrid merkezinin 
tetkiki neticesi 

6 

Yekun 

Intihab edilen tasfiye tarzi 3) : 
1. Yukanda gosterilen adrese posta havalenamesi ile; 
2. Posta havalenamesi ile 4) 
3. Para yatirma pusulasi ile 5) 

(Bu pusulanin ilistirilmesi) 
4. Hesab devri ile 6) 

. . . . . . . nm i 
gek merkezinde tutulan 
numarali posta hesabi carisinin mat-
lubuna olarak 

. 19 . . . 
Senetlerin sahibi : 

1) Her bordro iizerine, bes muhtelif borcjuya aid senetlerden fazlasi 
kaydolunamaz. 

2) AMkali memleketler arasinda tersine uzlasma olmadike.a, senetle
rin ibedeli, mevrid memleket parasile gosterilmelidir. 

3) Liizumsuz isaretlerin $izilmesi. 
4) Mahrec. memleketteki bir <jek merkezine havalename gonderilecegi 

takdirde. 
5) Mevrid memlekette tutulan bir posta hesabi carisine para yatirma 

halinde. 
6)Mahrec. memlekette tutulan bir posta hesabi carisine devredilme 

haflinde. 
Nota. — Muhtelif vadeli senetler tahsil edilemez. 

(Bbadi : 105X148 veya 148X210 mm.) 

Mevrid merkezin 
muhru 

Imza : 
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E P 1 
( m., M. 102, § 1) 

2 nci KISIM 
TtfRKlYE CtlMHURtYETl 

POSTA tDARESt 

Senet bedellerini tahsil 
edecek merkezin miihru 

B O R D R O 

da sokak No. da oturan 7) 
( Adres burada gayet dogru ve tarn olarak gosterilecek) 

Mudi ye ) 
iade edilecek. 
Asagjida gosterilen senetler tarihinde gonderilmistir 7) 

Sira 
No. 

1 
Borcjunun adi 7) 

2 

Tahsil olunmayan se
netler bedellerinin 

yekunu 

1 
1l 

CD « « 

GO 

Tahsil olunan senetlerin bedeli 

A. 
i Tahsil iicreti : 

Damga resmi : 
Tahsil olunmayan senetler igin iicret 

B. Havalenameler veya para yatirma pusulalari yahut hcsab 
devri "iicreti : . 

Merbut No. In havalename mncibince 

gek merkezi tarafmdan tutulan No. lu posta 

c,ekleri hesabina para yatirilmak 8) suretile alacak kaydedilmistir. 

hesab devri 

Tahsil olunan senet
ler bedellerinin 

yekunu 
4 

Bedielleri tahsil olunamayan 9) senetler ibu bordroya bitisiktir. 

7) Senetler sahibi tarafmdan doldurulaeak. 
8) Luzumsuz isaretler gizilecek. 
9) Adetleri gosterileeek. 

(Ebadi : 105X148 veya 148X210 mm.) 
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(Niz., M. 102, §2) 

Miirsil 

T A A H H t l T L t J 

TAHSIL OLUNACAK SENETLER 

Posta merkezi 

(Mevrid memleket) 

(Ebadi : 125X176 mm.) 

R P 3 
(Niz., M. 109, § 1) 

TtlRKlYE CDMHURlYETl 
POSTA lDARESt 

T A A H H t t T L t t l ) 

1) 
TAHStL OLUNMAYAN SENETLER 

Posta servisi 

1) Icabmda Qizilmesi. 
(Mevrid memleket) 

(Ebadi : 125X176 mm.) 
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EVftENSEL POSTA BlRLl&t 

Gazeteler ve mevkut yazdar abonmanlarma dair uzlasma 

tgindeki maddeler 

Madde 

Fasd : I 

Ilk hukilmler 

1. Abonmanlar servisinin tesis sartlan. 

Fasil : II 

Abonman sartlwi. tScretler 

2. Abone kaydi. 

3. Teslim iiereti. 
4. Abonman iiereti. 
5. Ucretin degismesi. 
6. Gazeteler arasina konulan basilmis kagitlai* 
7. Abonman miiddetleri. Gee, istenilen abon

manlar. 
8. Servisin tatili halinde abonmanlann de-

vami. 
9. Tabi ve nasirler tarafindan dogrudan dog-

ruya kaydolunan abonmanlar. 

Madde 
Pasd : III 

Adres degistirmeler. Hdber istemeler. MesuUyet 

10. Adres degistirmeleri. 
11. Haber istemeler. 
12. Mesuliyet. 

Fasd : IV 
Muhasebe 

13. tJcretlerin nereye aid oldugu. 
14. Hesaplar. 

Pasd : V 
Muhtelif hukumler 

15. Mukavelename umumi hukiimlerinin tat-
.biki. 

16. Toplanmalar arasindaki miiddetler i^in-
de vukubulan tekliflerin kabulii. 

Son hiikumler 
17. Uzlasmanm tatbiki ve devam miiddeti. 



EVftENSEL POST A BtRti&t " ; ! ' 

Tiirkiye Ciimhuriyeti, Arnavutluk, Almanya, Suudi Arabistan Kn-alligi, Arjantin Ciimhuri-
yeti, Avusturya, Belgika, Bolivya, Bulgaristan, Sili, Kolombiya Ciimhuriyeti, Kiiba Ciimhuriye
ti, Danimarka, Danzig serbest sehri, Dominiken Ciimhuriyeti, Misir, Ispanya, Ispanya mustem-
lekelerinin hepsi, Estonya, Habesistan, Fenlandiya, Fransa, Cezayir, Yunanistan, Honduras 
Ciimhuriyeti, Macaristan, Italya, Italya miistem lekelerinin hepsi, Letonya, Litvanya, Liiksenburg, 
(Ispanya mintakasi haricj Fas, Fasin Ispanya mintakasi, Norvec,, Paragiiay, Felemenk, Lehis-
tan, Portekiz, Garbi Afrikadaki Portekiz miistemlekeleri, §arki Afrika, Asya ve Okyanosyadaki 
Portekiz miistemlekeleri, Romanya, Sen Maren Ciimhuriyeti, Siyam, IsveQ, Isvigre Konfederas-
yonu, Cekoslovakya, Tunus, Oriiguvay, Vatikan Hiikumeti, Veneziiella birlesmis Hiikumetleri, Ye
men ve Yugoslavya Kiralligi arasinda yapilan: 

Gazeteler ve mevkut yazilar abonmanlarma dair uzlasma 

Yukarida isimleri sayilan memleketler Hiiku metlerinin asagida imzalari bulunan rnurahhasla-
n Kahirede 20 mart 1934 tarihinde aktedilen evrcnsel posta mukavelenamesinin 3 ncii maddesine 
gore ve tasdik sartma bagli olarak hep birlikte asagidaki uzlasmayi kararlastirmislardir: 

Fasil : I 

Ilk hukiimler 

Madde — 1 

Abonmanlar servisinin tesis sartlari 

Posta idareleri, gazeteler ve mevkut yazilar abonmanlari servisini yapmaga karar veren birlik 
memleketleri arasinda posta vasitasile gazetelere abone olmak muamelesi bu uzlasma hiikumleii-
ne gore yapilir. Mevkut yazilar, abonman servisi noktai nazarmdan gazetelere benzer. 

Fasil : n 

Abone §artlari. tJcrctler 
i • 

Madde — 2 

Abone kaydi 

Muhtelif birlik memleketlerinde cikan ve tabileri tarafindan milletler arasindaki abonman
lar servisinde postanin tavassutu kabul olunan gazetelere her memleket postaneleri ahaliden abo
ne kaydeder. 

Mezkiir postaneler bazi idareler tarafindan tedarik olunabileeek olan sair biitiin memleketlerin 
gazetelerine dahi abone kaydederler. , Mukavelenamenin 46 nci maddesi hukiimlerine gore her memle-
ketin kendi hududu icinde tasimayacagi veya dagitmayaeagi gazeteler i<jin abonman kabul etmege hak-
ki vardif* 
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.; iiad<ie — ^ • : ; 

Teslim iicreti 

"Her idare, kendi milli gazetelerini ve icabinda her hangi diger bir memleketin gazetelerini, sair 
idarelere, ne kadar iicret mukabilinde tedarik edeoegini tesbit eder. 

Bu iicret, mahreg idareee icabinda mukavelename hukiimlerine gore mutavassit idarelere odenme-
si l&trm gelen transit masraflan miistesna olnnak iizere, hie, bir zaman dahili aboneler igin konulan 
abone iicretlerinden yiiksek olamaz. 

Teslim iicretinin tesbiti igin, transit masraflan, gazetelerin vasati agirligi ile birlikte mevkutiyet 
dereeesi esas tutulmak suretile, evvelden hesap vetahmin olunur. 

Madde — 4 

Abonman iicreti 

1 - Mevrid idare, teslim iioretini kendi memleketi parasma gevirir. Eger idareler, havalenamelere 
dair uzlasmaya istirak etmis ise, bu gevirme, posta havalenamelerine tatbik olunan gevirme bedeli 
iizerinden yapilir. Meger ki, raiezkur idareler, vasati bir gevirme bedeli kabul etmis olsunlar. 

2 - Mevrid idare, teslim iicretini kendi memleketi icindeki abonmanlar igin aldigi iicreti gegme-
mek iizere kabuliinii miinasip gorecegi her hangi bir iicreti, komisyon veya oturulan yerlere dagitma 
iicretini teslim iicretine ilave ederek, abone tarafindan verilecek iicreti tesbit eyler. Bundan bas-
ka, mezkur iierete kendi memleketi kanun ve nizamlarmca liizum goriilen damga resmini de ilave 
ederv 

3: - AJbonman iicreti, kayit esnasinda ve biitiin abonman miiddeti igin istenilir. 

•"&•.; Madde — 5 

TJcretin degismesi 

Abone ucretlerindeki degismeler mevrid memleketin merkezi idaresine veya hususi olarak gosteri-
len bir merkezine, degismenin aid oldugu miiddetin baslamasmdan nihayet bir ay evvel teblig 
edilmis olmalidir. t)cret degismeleri, bu miiddet igin kaydolunan abonmanlara tatbik olunabilip, 
iicretlerin tebligi esnasinda mevcud olan abonmanlar iizerine tesiri yoktur. 

; ' , Madde — 6 

Gazeteler arasma konulan basilmis kagitlar 

Bir gazete arasma konulup bunun pargasmdan sayilmayan cari fiat listeleri, tarifnameler, 
ilanlar, ve saire, basilmis kagitlar iicretine tabidir. Bu iicret, mahreg idarenin istegine gore gerek 
ihesafca gegirilmek ve gerek mukavelenamede yazlii iicret odeme usullerinden birile sargi veya zarf 
iizerinde veyahut dogrtidan dogruya basilmis kagitlar iizerinde gosterilmek suretile odenmelidir. 

f "" Madde — 1 
1 Abonman miiddetleri. Geg istenilen abonmanlar 

1 - Abonmanlar ancak bir yilbk, alti aylik veya iig aylik miiddetler igin istenilebilir. Fasilali 
veya mevkut ne§riyat hakkinda bu kaidenin istisnalari caiz olur. Yukarida yazili miiddetler ile toag-
lanmaksrzin, bu gibi nesriyata uygtm olan muddetler igin abone kaydolunabilir. 

2 - Mutad abonman muddetlerinin baslangicindan sonra, bir yillik veya alti aylik muddetler igin 
abone kaydolunmalk istenilirse, kalan tiger aylik devreler igin; ve iig aylik bir miiddet igin kaydo-
lunmak istenilirse, kalan aylar igin bu abonelerin kabul olunaJbilmesi hususunda idareler kendi ara-
lannda uzla^abilirler. , > 
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Kalan aylar igin abonman kabulu takdirinde, iig aylik devrenin aylarmdan her hangi biri igin 
abonman kaydinm kabulii hakkmda dabi idareler uzlasabilirler. 

3 - Abone kaydolunmak ic.ni miinasib vakitte miiracaatta bulunmayanlarcn abonman miiddeti-
nin ba^lamasmdan itibaren Qikan niishalarda hie. bir baklari yoktur. 

Madde — 8 

Servisin tatili halinde abonmanlarm devami 

Bir memleket uzla§maya i§tirakten Qekilse bile, mevcud olan abonmanlarm muddetlerinin bit-
mesine kadar, gosterilen §artlar dairesinde devam etmeleri lazimgelir. 

Madde — 9 *:'"•* 

Tabi ve nasjrler tarafindan dogrudan dogruya kaydolunan abonmanlar 

Idareler, tabi ve nasjrlerin abone kaydetmelerine ve abone olanlarin adreslerini inti§ar yerindeki 
posta merkezine dogruca bildirmelerine hep birlikte miisaade edebilirler. Bu muamele ancak a-
bone olacak kimsenin muvafakati halinde kabul olunur. Bu takdirde abone iicretinin tahsili ve 
bu i§te alakali olan idarelerin alacagi paylarm inti§ar yerinde bulunup abonelerin dagitilmasmi 
iizerine alan idareye odenmesi keyfiyeti tabi ve nasire terettiip eder. 

7 Pasil : I I I 

Adres degi§meleri Haber istemeler. Mesuliyet. 

Madde — 10 

Adres degi§meleri 

Oturduklan yerin degismesi halinde, ve abonman vadesini gegmeyen bir miiddet igin aboneler 
gerek ilk mevrid memleket iginde, gerek inti§ar yerinin bulundugu memleket dahi dahil olarak bir 
lik memleketlerden diger birinde ve gerek birlikten olmayan bir memlekette olsun gazetenin dog
rudan dogruya yeni adreslerine yolanmasmi isteyebilirler. 

Tlk dagrtacak idare, bundan dolavi aboneden ad^es degisme tarihinden itibaren hesap edilmek iizere 
ayda veya kesrinde, haftada bir defa ve yahud daha uzun fasilalarla cjkan gazeteler i§in 20 san-
tim ve haftada birden fazla eikan gazeteler iqin 40 santim raddesinde hususi bir iicret alir. 

Idareler, evvelki bentte gosterilen birinci halde 50 santimi ve ikinci halde 1 frangi gegmemek 
gartile, biitiin abonman miiddeti iqin yalniz bir iicret almak salahiyetini haizdirler. 

Yukandaki hiikiimler, gazetelerin ciktigi -meTnlekot i<jin kayitli olupta ba§ka bir memlekete 
naklolunan abonmanlara aid gazeteler hakkinda dahi tatbik olunur. 

Bununla beraber, gazetenin cjktigi memleket idaresi boyle bir halde, mezkur nakillerden do-
layi almacak iicretleri, kendi istegine gore tesbit etmekte salahiyetlidir. 

Madde — 11 

Haber istemeler 

Idareler, abonman servisinde vuku bulan her hangi bir intizamsizlik ve gecikmeler hakkm-
daki haber istemelere, aboneler icin masrafsiz olmak iizere netice vermege mecburdurlar. 
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; Madde — 12 

Mesuliyet 

tdareler, tabi ve nasirlere aid vazifeler ve taahhutliilerden dolayi, hig bir mesuliyet kabul et-
mezler ve abonman miiddeti iginde bir gazetenin busbiitiin veya muvakkat bir zaman igin tatili 
halinde aldiklari iicretleri geri vermezler. 

Fasil : IV 

Muhasebe 

Madde — 13 

Ueretlerin nereye aid oldugu 

9 ncu maddede gosterilen istisna haricinde, her idarenin, teslim ucretine Have olarak aldigi 
iicretlerin hepsi kendisine aittir. 

Madde — 14 

Hesaplar 

1 - Tedarik olunan ve istenilen abonmanlann hesaplan borglu idare tarafmdan ug ayda bir 
tanzim olunur ve nizamnamede gosterilen miiddet iginde alacakli memleketin geger parasile 
odenir. Baska bir uzlasma olmadikga, en asagi olan alacak, posta havalenamelerine dair uzlas-
manm 30 ncu maddesinde gosterilen tarzda en yuksek alacagm parasina gevrilir. 

2 - Tersine bir uzlasma olmadikga, borg olan para posta havalenamesi ile odenir. Bu hususta 
tanzim olunan havalenameler, hig bir iicrete tabi olniadigi gibi, mezkur uzla?.mada gosterilen son 
haddi de gegebilir. 

3 - Odenmesi geciken borg igin, alacakli idare menfaatine, yillik yiizde bes hesabile faiz yurii-
tulur. 

Fasil : V 

Muhtelif hiikumler 

Madds — 15 

Mukavelename umumi hukumlerinin tatbiki 

Mukavelenamenin I nci ve I I nci pargalarmdaki umumi hiikumler, bu uzlasma hakkmda da, 
tatbik olunabilir. Ancak, 7 nci maddesi hukihnleri bundan miistesnadir. 

Madde — 16 

Toplanmalar arasindaki miiddetlor iginde vukubulan tekliflerin kabulii 

Toplanmalar arasmda vuku bulan teklifler. (Mukavelenamenin 19 ve 20 nci maddeleri) tatbik 
olunabilmek igin: 

a) Yeni hiikumler ilavesi veya bu uzlasmanin 1 ila 8, 11 ila 14, 16 ve 17 nci maddelerile tii-
zamnamesinin 101 ila 105 ve 115 nci maddeleri hukumlerinin degistirilmesi istenilirse, reylerde 
birligi; 

b) Nizamnamenin 106, 108, 109, 112 ve 113 ncu maddeleri hukumlerinin degistirilmesi isteni
lirse, reylerin iigte ikisini; 
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c) Mukavelenamenin 11 nci maddesinde gosterilen hakeme arzedilecek ihtilai hali haric, olmak 
iizere, bu. uzlasma ile nizamnamesinin sair maddelerinin degistirilmesi veya bunlarcn hukiimlerinm 
tefsiri istenilirse, reylerin mutlak Qoklugunu kazanmalidir. 

Son huhumler 

Maddu — 17 

Uzlasmanm tatbiki ve devam miiddeti 

Bu uzlasma, 1 ikinci kanun 1935 tarihinden itibaren tatbik mevkiine konacak ve belli olmiyan 
bir miiddet iqin meri kalacaktir. Yukarida isimleri gosterilen memleketler hukumetlerinin murahhas-
lari, iginde yazilanlari tasdik ederek, bu uzlasmayi bir niisha olarak imza etmislerdir. Bu niisha, 
Misir Hukumetinin evrak hazinesine konacak ve birer sureti de uzlasmayi yapan memleketlerden 
her birine teslim olunacaktir. 

20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapilmistir. 

Imzalar 



GAZETELER YE MEYKUT YAZILAR ABONMANLARINA DAtR UZLA§MANIN 1§LETME 
NlZAMNAMESl 

tgindeki maddeler 

Madde 
Fasil : I 

Vmumi hiikumler 

101. Alip verme merkezleri. 
102. Gazetelerin listesi. Yasak gazeteler. 
103. Gazetelerin umumi tarifesi. 
104. Abonman miiddetleri. 

Fasil : II 

Abonman isteklerinin yerine getirilmesi 

105. Abonman isteklerinin listeleri. 
106. Gazetelerin yollanmasi. 
107. Listede gosterilmeyen gazeteler abon-

manlari. 
108. Intizamsizliklar. 
109. Arasi kesilen veya lagvedilen nesriyat. 
110. Dogrudan dogruya tabi ve nasirler 

tarafindan kaydedilen abonmanlar. 
111. Adres degi$meleri. 

Madde 

Fasil : III 

Muhasebe 

112. t)qer aylik hesaplar. 
113. Tasfiye. Avanslar. 

Fasil : IV 

Tebligler 

114. Milletler arasmdaki kaleme yapilacak 
tebligler. 

Son hiikumler 

115. Nizamnamenin tatbiki ve devam mud-
deti. 

Merbutlar 

(AP 1) den (AP 10) a kadar formiiller. 



GAZETELER Ŷ E MEVKUT YAZILAR ABONMAJStLARINA DAIR UZLASMANIN 
f^LETME NtZAMNAMESt 

Asagida imzalan bulunan murahhaslar 20 mart 1934 tnrihinde Kahirede yapilan Evrensei posta 
mukavelenamesinin 4 ncii maddesine gore gazeteler ve mevkut yazilar abonmanlarina muteallik uzlas-
manin icrasmi temin igin mensup olduklari iclareler namina asagidaki tedbirleri birlikte kararlas-
tirmislardir: 

Fasil : I 

IJmumi hukilmler 

Madde —101 

Alip verme merkezsleri 

Abonmanlar, servisi alip verme merkezleri vasitasile, yapilir. Her idare, bu merkezleri tayin edo-
rek, diger idarelere bildirmelidir. Bu merkezler abonman servisine dair isler igin kendi aralarinda 
dogrudan dogruya muhabere ederler. 

Madde —102 

Gazetelerin listesi. Yasak gazeteler 

1 - Idareler, kendi vasitalarile abone kaydolur.abilecek gazeteleri gosteren bir listeyi birbirlerhie 
gonderirler. Bu liste, bitisik (A P I ) modelinc uygvn bir formrml uzerino tanzim edilmelidir. 

Sonradan yapilacak her turlii degisiklikler, geciktirilmeksizin, teblig edilmelidir. 
2 - Bundan baska, idareler, yasak olan gazeteleri de birbirlerine bildirirler. 

Madde —103 

Gazetelerin umumi tarifesi 

Her idare, 102 nci madde mucibince verilen listeler vasitasile bir umumi tarife yapar. Bu tari-
fede memleket itibarile gazeteler, abonman sartlari ve abone olan kimse tarafindan verileeek iicretler 
gosterilir. Uzlasmanin 4 neii maddesine gore tayin olunan mezkiir iicretler tarifeyi yapan mem-
leketin geqev parasile gosterilir. 

Madde — 104 

Abonman miiddetleri 

1 - Abonmanlar asagida gosterilen tarihlerde ba§lar: ~f* v 

Bir sene icin - 1 kanunsanide; 
Alti ay ic,in - 1 kanunsani ve 1 temmuzda; 
tig ay igin - 1 kanunsani, 1 nisan, 1 temmuz ve 1 te§rinievvelde. 

2 - Uzlasjnanm 7 nei maddesinin 2 nci fikrasina tevfikan idareler, tam bir devreden kalaft 
miiddet veya iic, aylik bir devrenin her hangi bir ayi igin, abone kaydina muvafakat ederlerse, gaze
telerin listeleri, tam devreye aid teslim ucretinden- baska, hale gore, tic, aylik bir devre veya bir 
ay icjn tesbit edilen iicretleri de gostermelidirler. 
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3 - Alakali idareler, daha evvel gikmls niishalarin tedarikini isteyen ve miinasip vaktinde mii-
racaat etmemis, olan abonelere mumkiin olan her kolayligi gosterirler. 

Fasil : II 

Abonman isteklerinin yerine getirihnesi 

Madde — 105 

Abonman isteklerinin listeleri 

1 - Her iig ay nihayetine dogru, alip verme merkezleri, bitigik (A P 2) modeline uygun bir 
liste iizerinde, memleketin iginde kendilerine vukubulan abonman isteklerini icmal ederler. Bu 
liste, muhabir alip verme merkezine abonmanlarin basladigi tarihte gazetelerin gonderilmesi temin 
edilebilmek iizere, miinasip vakitte gitmelidir. 

Umumi listenin gonderilmesinden sonra gelen istekler igin, hususi listeler yapilir. Abonman
larin yenilestirilmefsi iejn, mutat olan miiddetler haricinde vuku bulan istekler hakkinda dahi, ayni 
yolda muamele olunur. 

2 - Bu listeler, her lie, ayda bir degisen, bir sira numarasi konur. Her liste, ayni alip verme 
merkezinin istemesi iizerine, tedarik olunacak abonmanlarin her gazete igin umumi yekununu goste-
recek tarzda, evvelki isteklerin bir icmaliyle nihpyet bulur. 

Madde — 106 

Gazetelerin yollanmasi 

1 - Idareler in, bu husustaki muvafakatma gore, gazeteler, paket halinde olarak, gerek 
dogrudan dogruya mevrid merkezlerine, ve gerek toptan mutavassit merkezlere yollanir. Paketlerin 
iizerinde (Posta abonmanlari = Abonnementr! - poste) isareti bulunimalidir. 

2 - Mevrid memleket alip venme merkezlerinin istemesi halinde, miistesna olarak, gazeteler, abone-
lerin adresini havi sargilarla gonderilmelidir. ieabinda bu merkezler abonelerin isim ve adreslerini 
mahreg memleket alip verme merkezlerine bildirirler. 

Sargi iizerinde de (Posta abonmanlari = Aboi,nements - poste) isareti bulunmahdir. 
Gazetelerin sargi masraflari, miirsil idareee mevrid idare hesabina gegirilebilir. 

', Madde — 107 

Listede gosterilmeyen gazeteler abonmanlari 

Listede gosterilmeyen bir gazete iein abonman istenildigi takdirde, alakali alip verme merkezi la-
zimgelen malumati almak iqin, muhabir alip verme merkezine muracaat eder. Bununla beraber, ala
kali kimse ile sonradan hesap gormek sartile, abonman istegi derhal kabul edilebilir. Alakali 
kimse, ieabinda teminat parasi vermege mecburdur. 

; Madde — 108 

tntizams izliklar 

Abonman servisinde goriilen gecikmeler, kesilmeler ile yanlis yollamalar ve yahud her hangi 
bir intizamsizlik, derhal gerek alip verme merkezine, ve ieabinda, mahree, merkezine ve gerek isteyen 
merkezi idarelere bildirilir. Gazeteler geldiginde, dagitilaeak niishalarm sayisinda bir fark gorii-
liirse, dagitan veyahut alip veren merkez bitisik ( A P 3 ) isaretli modele uygun bir formiil ile key-
fiyeti bildirir, ve formule mumkun oldukga, gazeteler gonderilirken kullanilmis olan sargiyi bitisti-
rir. Bir abone, gazete niishalarindan bazilarinin gelmedigini goriir ve bunlari ister ise, keyfiyet bu 
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nizamnameye bitisik (A P 4) isaretli modele uygun bir formul ile bildirilir. 
Bu formullere aid isler, geciktirilimeksizin bitirilmelidir. 

Madde — 109 

Arasi kesilen veya lagvedilen nesriyat 

Bir gazetenin, sahibi tarafmdan, muvakkaten tatili veya lagvi halinde, idareler, abonmanlarm 
dagitilmadigi miiddete aid gazete iicretinin, mumkun olduk^a, abonelere iade ettirilmesi hususunda 
yardim ederler. 

Madde — 110 

Dogrudan dogruya tabi ve nasirler tarafmdan kaydedilen abonmanlar 

1 - Dogrudan dogruya abone kaydeden tabi ve nasirler, abonmana tavassut eden her merkez 
iejn, bitisik (A P 5) modeline uygun teslim kagidmi, ^iki niisha olarak tanzim ederler.' Bu kagit-
liara, acjk ve tarn bir surette ve alfabe sirasile abone olanlarm adlari, sanat ve adresleri yazilir. 
Tabi ve nasirler ayni gazeteye ve ayni abonman muddetine aid biitun teslim kagitlarini bitisik 
(A P 6) modeline uygun olmak iizere, iki niisha olarak tanzim edilen icinal kagrtlarina, wievrid 
•memleket itibarile ve abonmana tavassut eden meikezler adlannin alfabe sirasile, kaydederler. Bu 
icmaller, kendilerine aid teslim kagitlan ile birlikte gazetelerin basildigi mahallin posta merkezi vii-
sitasile bunlari gonderecek olan aJip verme merkezine yoUanir. Bu merkez, (A P 6) icmalinin ikinei 
nushasini alikoyarak, asil nushasini teslim kagitlarile birlikte, derhal muhabir alip verme mer
kezine gonderir. 

Formiillerin bas tarafma yazilan bir isaret ile ikinei niisha olduklari anlasilan teslim kagitla-
rinm ikinei niishalan, mahrec, memleket alip verme merkezi tarafmdan geciktirilmeksizin, dogruca 
mutavassit merkezlere gonderilir. 

2 - Tabi ve nasirler, hakli goriilen hallerde, dogrudan dogruya kendileri tarafmdan kaydedilmis 
olan abonmanlari, mutad teslim miiddeti bitmeden ewel, feshedebilirler. Bu takdirde, bitisik (A P 7) 
modeline uygun bir kart iizerine tanzjm edilen bir (Fesih haberi) ni iki niisha olarak intisar yerin-
deki posta merkezine tevdi etmelidirler. 

Bu merkez veyahut intisar yerinin bulundugu memleketin alip verme merkezi, karti dpldurup 
tamamladiktan sonra, bir nushasini iicretsiz olarak mevrid idarenin alip verme merkezine gonderir. Bas 
taraf inda; (Ikinei niisha = Duplicata) isaretini havi olan ikinei niishasi da, dogruca, dagitma mer
kezine gonderilir. Bu merkez fesih talebinin, kendisine haber verilmemis veya evvelce feshedilmis 
veyahut yerine getirilmedigi evvelce kendisi tarafindan bildirilmis bir abonmana aid oldugumi 
goriirse (AP 7) formuliinu, miitemimim malumat igin, intirar yerindeki merkeze iade eder. 

Tabi ve nasir tarafmdan abone kaydedilen bir kimseye, her hangi bir sebeple olursa olsun, 
gazeteler teslim edilmezse, dagitma merkezi bitisik (AP8) isaretli modele uygun bir formiil ile 
gazetenin basildigi mahallin posta merkezine keyfiyeti bildirir. Dogrudan dogruya tabi ve nasir
ler tarafmdan kaydedilen abonmanlarm feshi ve yahut bunlara aid gazetelerin teslim edilmemesi 
takdirinde, bunlarm alakali idarelere aid olan iieretleri, isbu abonmanlarm miiddeti bitinceye 
kadar, o idarelere odenir. 

3 - Gazetenin basildigi memleketin posta idaresi, tabi ve nasirler tarafmdan verilecek (AP 7) 
formullerinin, kendi memleketi alip verme merkezi vasitasile, gonderilmesini kendi merkezlerine 
emir ve teblig edebilir. Ayni vecjiile murseliinileyh memleket idaresi dahi, kendi merkezlerine gon-
derilecek (AP7) formullerinin kendi alip verme merkezi vasitasile gonderilmesini isteyebilir, 

(AP 8) formulleri igin dahi ayni kaidelerin tatMki istenebilir ve tatbik olunabilir. :,j 
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Madde — 111 

Adres degiismeleri 

1 - Abone, oturdugn yerin degismesinden dolayi, gazetesinin bu uzlasmayi imzalayan veya imzala-
mayan yeni bir memlekete sevkini arzu ettigi takdirde, daiina ilk dagitma inerkezine miiracaatta 
bulunmalidir. Bu merkez, bundan dolayi, uzlasmanm 10 ncu maddesinde gosterilen iicreti ahr. 

Mezkur merkez, keyfiyeti, bitisik (AP9) modeline uygun bir formiilun (A) kismr ile intisar 
yerindeki merkeze, ve (B) kismi ile de yeni mevrid inerkezine, dogruca bildirir. Gazetenin, abon
man servisine istirak etmeyen bir memlekete sevki Jaznn geliyorsa, ilk dagitma merkezi, yalmz (A) 
kismmi intisar yerindeki merkeze gonderir. 

2 - Intisar yerindeki posta merkezi, sargisi iizerine (Posta abonmani) isaretini koyarak, gazeteyi 
dogruca yeni mevrid memlekete, murselunileyhin adrosiue, olarak yollar. Ilk dagitma merkezi, 
(AP 9) formuluniin yollanmasmdan sonra da, kendisine gelecek olan diger gazeteleri ayni vecTiile 
tekrar yollar. Uzlasmayi imzalayip bu hususta yekdigerile uyusmus olan memleketler arasindaki mii-
nasebetlerde, yeni mevride sevki lazim gelen gazoteler, bir kusak altinda bulundurulacagma, yeni 
dagitma merkezine gonderilen abonman pakctl^rinin icine, konulabilir. 

3 - Abonenin gosterdigi adres degisme muddctinin hitaminda; intisar yerindeki posta merkezi 
gazeteyi tekrar ilk dagitma merkezine gondermege baslar. 

Fasil : i n 

Muhasebe 

Madde — 112 

tJger aylik hesaplar 

1 - Baska bir uzlasma olmadikc,a, iic. aylik siparLslerin kapanmis sayilabildigini muteakip ve nih.i-
yet lie; aylik devrenin ikinci aymm 20 nei giinii her alip verme merkezi, muhabir merkez icjn bi
tisik (AP 10) modeline uygun hususi bir heaap tanzim eder, ve bu hesaba, sayet muhabir mer
kez isterse, isbat kagitlan olmak iizere, istek list< lerini birlestirir. Bu hususi hesaba, alfabe sirasile 
ve abonman devreleri itibarile en kisa muddetten baslayarak, ewelki liesaptan sonra tedarik edih-n 
bilciimle gazeteleri gegirir. leabinda, uq aylik de\ renin iujuncu ayi icjnde mutemmim bir hesap 
dahi tanzim olunabilir. 

Hususi hesabin ve icabinda mutemmim hesabiu tanziminden sonra istenilen abonmanlar ondan 
soni'aki uq aylik hesaba gegirilir. 

2 - Abonelere gazetelerin ayri niishalarinin v rilmesinden dolayi odenmesi lazim gelen paralarm 
hesaplan, tersine bir uzlasma olmadikga, tasfiye igin iig aylik hesaplara gec,irilir. Tabi ve nasirlir 
tarafmdan, dogrudan dogruya kaydolunan abonmanlann ueretleri hakkinda da, ayni muamelo 
tatbik olunur. 

Madde — 113 

Tasfiye. Avanslar 

1 - tki tarafin tanzim ettigi hesaplar, aid olduklan ug aylik devreden sonra gelen ilk aym bit-
mesinden evvel, tetkik ve tasfiye olunur. Bu miiddet, uzak memleketler i§in dort aya gikarilmigtir, 

Farklar, geleeek tic. aylik hesaplara gecirilir. 
2 - Icabinda aylik avanslar istenebilir. 
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" T Fasil -:TV f 

Tebligler * >-. ' * r 

V " Madde — 114 

Milletler arasmdaki kaleme yapilacak tebligler 

1 - tdareler, milletler arasmdaki kalem vasitt sile ve uzlasmanm icra mevkiine konmasmdan ht̂ * 
olmazsa iic, ay ewel, sair idarelere: 

a) Uzlasma esasi iizerine kendilerile gazete abonmani servisi yaptiklari memleketlerin bir 
listesini: 

b) Uzlasmaya istirak etmeyen ve fakat <jika: diklari gazeteler kendi vasitalarile teslim edilebilen 
memleketlerin listesini; 

c) Teslim ticretine ilave ettikleri iicretler ile aldiklari tekrar yollama iicreti miktarlanni; 
d) Dogrudan dogruya tabi ve nasjrler tarafindan kaydedilen abonmanlari kabul edip etmedik-

lerini; 
e) Alip verme merkezlerinin isimlerini ve bunlarm hangi memleketlere tavassut ettiklerini; 
f) Kendi dahili kanun veya nizamlarindan al onman servisine tatbiki kabil ©Ian hukumlerin su-

retlerini, teblig etmelidirler. 
2 - Sonradan yapilan butun degi§iklikler geciktirilmetatzin tfidirilmelidir. 

Son hiikumler 

Madde — 115 

Nizamnamenin tatbiki ve devam muddeti 

Gazeteler ve mevkut yazilar abonmanlarina dair nzlasmamn aneriyete konmasi giiniinden itibaren 
bu nizamname tatbik "olunacak, ve alakali memleketler arasirtda hep birlikte yenile§tirilmedikQe, 
uzlasmanm devami miiddetince devam edecektir. 

20 mart 1934 tarihinde Kahirede yapilmistir. 

tmzalar 
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TttRKtYE CtlMHURtYETt 
POSTAlDARESf 

Sira No. 

G A Z E T E L E R t N L l S T E S l 

TESLtM FlAT VE §ARTLARININ ISARETLERlLE BERABER 

1 Gazetele -
I rin adi 

II 1 
Qikanlan 

yer 
2 

Intisar 
zamani 

3 

Orta 
agirhk 
Gram 

4 

Abone 
miiddeti 

5 

Teslim 
ucreti 1) 

6 

Transit 
masrafi 1) 

7 

1) Gazeteleri tedarik eden memleket parasile. 

( Ebadi : 210X297 mm,) 



TtlRKlYE CtiMHURlYETt 
POSTA tDARESl 

. MERKEZI 
Sira No 

L 1 S T E 

GAZETELERINE ABONE IS 

Gazete-
lerin adi 

1 

Cikanlan 
yer 

2 

tntigar 
zamani 

3 

Abon-
manm 

ba§ladigi 
tarih 

4 

Abon-
man 

miiddeti 
(Ay) 

5 

Mevrid ve
ya itfaal 
merkezi 

6 

tsteni-
len abon-

man 
adedi . 

7 

Ewel -
ki istek-

lerin 
nakli 

yekunu 

8 

Her mer-
kez igin 
yekun 

9 

Bir ayni gaz 
i^in ewelce 
darik olunan 
ayni alip ver 
merkezi t a r a 

dan istenile 
abonmanlar 
nakli yekun 

10 

1) Yalniz iicretin tadili halinde imla olunacaiktir. 

(Ebadi : 210X297, veya 297X420 mm,) 



A P 3 
( Niz., M. 108, Bent 2. ) 

( Yiiz taraf i ) 

Gazetenin giktigi yer mer-
kezinin isaretleri : 

II A B E R I S T E d l 

( Gazete abonmanlari servisi ) 

Alip verme veya dagitma 
merkezinin miihru o 

Posta merkezine 

Posta servisi 

( Ebadi: 105X148 mm.) 

(Arka taraf i ) 

TtlRKlYE CtlMHURlYETl 
POSTA iDARESl 

. merkezi . . . de <jikan . , numarali r . . . . tarihli 
. . gazetesinin niishasini alacak iken yalniz 
nushasmi almistir. 

niisha. 
Noksan *) 

Fazla"*)~ 

Bu kart iizerine, miimkiin oldugu kadar, gabuklukla mimaranin 

numaralarin 
parasiz olarak gonderilmesi rica olunur. 
Bitisik numarali niisha size iade olunur. 

nushalar 
*) Fazla isaretlerin Qizilmesi. 

( f cabinda) 

Abonenin isim ve adresi : 

m Hi — — — — — — — — . 
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Tarih : 19 . . . . 

Alip verme veya dagitma merkezi : 



A £ 4 
( Niz., M. 108, Bent 2 ) 

( Ytiz taraf i ) 

Gazetenin giktigi yerdeki 
merkezin isaretleri : 

1 BlR GAZETE HABER tSTEftt 

Alip verme veya da-
gitraa merkezinin 

miihrii 

• ° Posta merkezine 

Posta servisi l 

(Ebadi : 105X148 mm.) 

(Arka tarafi) 

TURKlYE CtiMHURlYETl 
POSTA iDARESl 

da Qikan gazeteye 
merkezinde abone olan ibiri numara ve 

niishayi almadigmi bildiriyor. 
tarihli 

Bu kart iizerine, miimkiin oldugu kadar, gabuklukla mezkur merkeze *) gazetenin parasiz 
olarak gonderilmesi rica olunur. 

*) Pazla isaretlerin Qizilmesi. 

aboneye *) 

Tarih : 19 

(leabmda ) 

Abonenin isim ve adresi : 
Alip verme veya dagitma merkezi 

291 
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TURKtYE CtiMHURtYETt 
POSTAlDARESl 

A P S 
( Nig., M. 110, § 1) 

MERKEZI 

DO&RUDAN DO&RUYA KAYDEDlLEN ABONMANLARIN 

T E S L l M K A G I D I 

Gazetenin Qiktigi yer 
merkezinin miihrii 

Gazetenin Qiktigi mem-
leketin alip verme mer-

mezi miihrii 

. . . ; da gikan 
gazetenin tabi 

ve nasiri tarafmdan. 
( Mevrid memleket) Satis merkezine 

intisar zamanlan : Haftada, ayda, senede 
vasati agirligi : gram. 

Asagidaki abonmanlar 19 . 

zarfinda tedarik olunacakttr. 

defa 1) Her numaranm gram olarak 

I nci, II nci. III ncii, IY ncii 1) trimestrolari 

ayi 1) 
aylan 

Sira 
N., 
1 

V 

1 

2 

3 
llah. 

1 Abonenin 
adt 2) 

2 

1 

Meslek 
3 

Adres, sokak ve 
numara 

4 

1 

Niisha 
adedi 

5 

i 
Miilaha zat 

6 

1) Liizumsuz isaretler cizilecektir. 
2) Abonelerin adlari alfabe sirasile yazilaeaktir. 

(Ebadi : 148X210 veya 210X297 mm.) 
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TfeeiYE CDMHURIYETI 

POSTA tDARESt 

MERKEZl 

AH 
( Niz., M. 110, § 1) 

DO&RUDAN DO&RUYA KAYDEDILEN ABONMANLABIN 

I C M A L C E T V E L l 

Gazetenin giktigi yer 
merkezinin rniihru 

Gazetenin ciktjgi mem-
leketin alaqp vexme mer-

mezi miifcrii 

. de Qikan 

gazetenin tabi 

ve nasiri tarafmdan. 

tntisar zamanlari : Haftada, ayda, senede 
defa 1) 
Her numaranm gram olarak vasati agirligi : . . . 

, gram. 

Asagidaki abonmanlar asagidaki satis merkezleafine 2) 19 senesinin 
I nci, II nci, III neii, IV neii 1) trimlesttfolan zarfinda tedarik olunaeaktir: 

ayi : 1) 

aylari 

Sira 
No. 
1 

1 

2 

3 

tlah. 

Satis merkezi 3) 
2 

Nusha adedi 
3 

Miilahaizat 
(Matluba gegirikcek ueretler 

ve saire) 
4 

i 

1 
1) LtLzumsuz isaretler c,izilecektir. 
2) Adedi gosterileeektir. 
3) Alfabe sirasile gosterileeektir. 

(Eioadi : 148X210 veya 210*297 m ) 
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(Niz., M. 110, §2) 
(Yiiz tarafi) 

DO&RUDAN DO&RUYA TAB! VE NA§tR TARAFINDAN KAYDEDlLEN 
ABONMANLARIN FESHt 

Gazetenin giktigi yer 
merkezinin isaretleri : 

Ileride yalniz : 

Gazete taibi ve 
nasiri tarafm -
dan kaydedilen 
abonmanlar igin, 
Postanece kay
dedilen abon
manlar iQin: 
Tedarik oluna-
caktir. 

Yekun 

niisha 

niisha 

Alip verme merkezinin ve-
ya gazetenin ejktigi mahal 

merkezinin muhrii 

Posta merkezine 

( Dagitma memleket alip verme merkezi) 

(Dagitan merkez) 

Posta servisi 

(Ebadi : 105X148 urn*. > 

(Arka taraf) 

TttRKlYE CtlMHURlYETt POSTA iDARESl 

tabi ve nasiri tarafindan dogrudan dogruya kaydedilen asagrdaki abonmanlardan 

Sira 
No, 
1 

| mm»~- . 

Abonenin adi 
2 

Meslegi 
3 

*) Liii ramsuz isaretlerin <ji zilmesi. 

Adres, sokak ve 
numara 

4 

Niisha 
adedi 

5 
Miilahazat 

6 

Gazetenin §iktigi yer merkezi : 1 

294 



A F 8 
(Niz.yM. 110, § 2) 

( Yiiz taraf i ) 

BtR GAZETENlN TESLlM EDiLEMEME HABERt 

' 

Alip verme veya da-
gitma merkezinin miihrii n 
• \j 

Posta merkezine 

( Gazetenin cjktigi memleket alip verme merkezi) 

( Gazetenin cjktigi yer merkezi) 

Posta servisi 

(Ebadi : 105X148 mm.) 
( Arka tarafi) 

TttRKlYE CttMirURfYETl POSTA tDARESt 

de Qikan gazetesinin 
tabi ve nasiri tarafindan dogrudan dogruya kaydolunan abonmanm 

19 . . . . . . . *) trimestrosuna layrna 
aylarma aid olup 

(Isim) 
(Adres) 

Gonderilen gazeteler abonenin, 
oturdugu yeri degistirmesinden - kabul etmemesinden - bulunmamasindan - vefat 
etmesinden 1) teslim edilememistir. 
Teslimatin derhal tevkifi, tabi ve nasire malumat verilmesi rica olunur. 

Tabi ve nasir tarafmdan kaydedilen 
abonmanlar icin : niisha 

Bundan sonra Postanece kaydedilen abonmanlar igin : niisha 
buraya yalniz 

Yekun niisha 

Alip verme veya dagitma merkezi : 

1) Liizumsuz isaretlerin cjzilmesi. 
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A P 9 
(Niz.,M. Ill, §1) 

( Yiiz tarafi) 

Gazetenin cjktigi yer merke-
zinin miilahazalari 

A. Kismi 

B l R G A Z E T E N I N A D R E S 
D E & t § M E S t 

Ilk dagitma mer-
kezinin muliru o v_y 

Posta servisi 

B. Kismi 

BtB G A Z E T E N I N A D R E S D E $ I § M E S t 

Ilk dagitma merke-
zinin muthrii 

O 
'•' Posta nierkezine 

( ) 

Posta servisi 

•wmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm—•——«•——••———mm — ^ - ^ • • • — — . . ^ M W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - M — • • • - M — - « ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ » 

(IttwJi : J48X210 mm,) 
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A * § 
(Arka tarafi) 

A. Kismi 

TtlRKtYE CtlMHURlYETl POSTA IDARESl 

de cjkan . gazetesinin 
niishasmm 19 . . . . tarihinden 19 . . . tarihine kadar 

yollanmasi rica olunur. 
(Abonmanin bittigi tarih : 19 . . . . ) 

(Abonenin adi) 

( Mevrid inahal ve memleketi) 

( Sokak ve numara ) 

Ilk dagitma merkezinin" dogru ve tam 
Tarih : 19 a . . . olarak gosterilmesi : 

B. Kismi 

TttRKlYE CUMHURtYETl POSTA IDARESl 

gazetjesi tabi ve nasirinin 19 . . . . tari
hinden 19 . . . tarihine kadar bu gazetenin niishasmi size 
gondermesi lazimgelecegini bu gun merkezine bildiriyoruz. 

( Gazetenin cjktigi yer merkezi) 

(Abonmanin bittigi tarih : 19 . . . . ) 

(Abonenin adi) 

• • • • • • • • 
( Yeni mevrid mahalli) ( Sokak ve numara ) 

Ilk dagitma merkezinin dogru ve tam 
olarak gosterilmesi : 

Tarih : 19 
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TtTRKlYE CttMHURtYETt 
POSTA IDARESI 

MERKEZt VQ AYLIK HESAB 

19 . . a trimestrosn iginde 
verme merkezinden istenilen 

alip verme merkezince 
GAZETE ABONMANLA 

i 
i Abonmanlarni aded ve devami 
! 
i 
i 1 
! A y 

i 

i 

i 

2 
Ay 

2 

3 
Ay 

3 

6 
Ay 

4 

9 
Ay 

5 

12 
Ay 

C 

Gazetelerin 
adi 

7 

Qikanlan 
yer 

8 

Mahreg 
rafindan 

Abonman 
basina 

9 

Yekun 

l§bn hesab 
ve nrahabir merkezin iiesabi 

balig olmakla 

Tarih : . . . . . , 

( Ebadi : 210X297, veya 297X420 mm. ) 



P t r Z E L T M E L E R 

Sayifa Madde Fikra Satir Yanlis Dogru 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

8 

8 

8 

8 

13 

14 

15 

15 

16 
16 

17 

18 

18 

18 

21 

21 

21 

21 

21 

21 
21 

21 

22 

22 

23 

23 

24 

25 

25 

26 

27 

27 

28 

28 

8 

8 

9 

9 
— 

11 

Fasil : 
14 
— 

20 

20 

21 
— 

42 

46 

46 

47 

47 
— 

53 
53 

54 
— 

— 
— 

— 
— 

— 

—. 
63 

67 

67 

69 

69 

75 

77 

79 

— 

1 

1 

2 
— 

3 

II . basligi 
— 

— 

— 

— 

c) 
— 
— 

1 

a) 
2 

2 

2 

1 

2 

1 
— 

— 
— 

— , 
— 

— 

4 

basligi 
1 

2 
— 

— 

3 

1 

5 

1 

4 

4 

3 

1 

3 

7 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

6 

2 

6 

1 

1 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

5 

1 
2 

3 

2 - Deniz yolu 
— 

2 

son protokol 
I I 

I I I 

V I I 

VIII 

— 

—̂ 

.— 
— 

3 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

ma-raflan 
D vletlerinin 
arasrnda 
birinri 
Umumi 
arasinda 
Kongereler. 
Hiikumetleri 
buna, son 
idareleree 
ler arasindaki 
diismiis 
kgidi 
iicretlerden baska 
maddelerinin 
mad-
« Abonnemant - poste » 
sayili 
imahrec, mevrid 
( alma ihaberei ) 
oldutkleri 
33 ncii madde 
ha ki 
61 nci addeye 
azminatin 
muntazam 
irsil 
her rinin 
masraflari 
sartler. 

c bendidnde 
odedyen 
hiikiimler 
islerine le 
miline dara 
fevkaladde 
iddaresi 
Umumi 
34 ncti 
( 28, 3464 gram ) 
iinmmi 
Sasyalist 

masraflari 
De vletlerinin 
sirasinda 
birinei 
Evrensel 
arasindan 
Kongreler. 
Hiikumetlerine 
bunun son 
idarelere 
ler, milletler arasindaki 
dusiiniis 
kagidi ' 
olmayarak 
maddelerin 
madde-
« Abonnements - poste » 
sayilir. 
mahree, gerek mevrid 
( «tlma haberi) 
olduklari 
33 ncii maddede 
hakiki 
61 nci maddeye 
tazminatin 
muntazaman 
•miirsil 
her birinin 
masraflann 
sartlar. 
c bendinde 
odeyen 
hiikumleri 
islerine de 
miline kadar 
fevkalade 
idaresi 
Tfvrensel 
1 - 34 ncii 
( 28, 3465 gram ) 
evrensel 
Sosyalist 



yifa Madde Frkra Satir Yanlis Dogru 

28 

28 
29 
29 
29 
33 
34 

34 
35 
35 
38 
38 
38 
39 
39 
39 
40 
40 
40 
41 
41 
42 
42 

43 
43 
43 
43 
45 
45 

46 
47 
48 
48 
50 
53 
55 
56 
56 
60 
64 
64 
66 
72 

115 

129 

VITI 

VIII 
IX 
XU 

XIV 
185 
103 

103 
105 
105 
113 
114 
114 
— 

116 
116 
117 
118 
118 
— 

119 
— 

123 

124 
125 
125 
126 
130 
131 

— 
139 
141 
141 
146 
— 

156 
157 
157 
162 
171 
171 
174 
— 

6 
3 

— 

— 
— 
- — 
-— 
— 

1 

1 
1 
3 

Baslikta 
Baslikta 

1 
3 
1 

Son satir 
—• 

1-A) 

K) 
c) 
2 

D) 
B) 

1 
3 
4 
1 

— 
baslikta 

• — • 

— 
2 
4 

— 
5 
2 
1 
1 
5 

B) 
3 
2 
4 
4 

a) 

2 

6 
1 
2 
4 
7 
4 

4 
7 
1 

6 
4 
7 

3 
3 
3 
1 
3 
1 
4 

1 
1 
1 
2 
5 

2 
6 
2 
4 
7 
3 
4 
5 
5 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 

(Mandehurie yeya Vladi
vostok ) 
( Porrocarril Transandino ) 
( Montevido ) 
, Sar iilkesi, kelinielcri eizilec 
protokoliin 
iranvazerisi 
oldngu kadar, 

veya 
11 nci 
55 nci 
Ceeapsiz 
Ceoapli 
kapatilmaz. 
berlir. 
kalker 
melraplar 
kramografi 
aid sira 
takdirle 
onderenin 
surcte 
dayanskli 
B) Pier bir miirasele maddesi-
nin biitiin agirligi disi 
baglanma 
adres tarafindan sol 
idarelere 
isaret 
havalenaemsi 

geQirmek 

imtina adrese, 
eimrdede 
Qiktigi merkeze 
( posta vopuru ) 
Tekrar yollama 
memleketlere 
V. nci maddesinc 
alinabilmsi 
dogruluna 
iizerinde, (S. C.) 
arasinda 
qck 
( Filosunun 
satisi yapilir. 
( Hava borolari ) 
mektepler 

(Mandchourie veya Vladivos
tok ) 
( Ferroearr.il Trasandino ) 
( Montevideo ) 

ektir. 
protokolii, 

nmvazenesi 
oldu^n takdir<le, bu torbalar 
Tniimkiin oldngu kadar, 
ve 
IT nci 
56 nci 
Cevapsiz 
Cevapli 
kapattlamaz. 
berdir. 
kalke 
Tnektnplar 
kromografi 
aid bir sira 
takdirde 
gonderenin 
surette 
dayanikli 
A) Her madde, yalniz olar?!ik 
alindiginda kendisi 
baglama 
adres tarafinm sol 
idarelerce 
isareti 
bavalenamesi 
ge<;irme 

imtina ederse, 
emirde 
Hrktigi merkezde 
( posta vapnm ) 
3 - Tekrar yollama 
memleketler ile 
V. nei hanesine 
alinabilmesi 
dogrulnguna 
iizerinde, ayrica (S. C.) 
arasindaki 
qek 
( Filonun 
sayisr yapilir. 
( Hava borulan ) 
mektuplar 

— II — 
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Sayifa Madde Pikra Satir Yanlis Dogru 

217 
217 
219 
219 
229 
231 
234 
239 
241 
241 
242 
242 
253 
254 

— 

12 
20 
20 
17 
22 
34 

107 
111 
111 
113 
113 

1 
7 

3 
1 
3 
3 
1 
2 

— 

f) 
5 
6 
1 
2 

Basligmda 
— 

2 
3 
1 
1 
4 
5 
6 
6 
5 
1 
2 
2 

2 

birlisme 
yollamaya 
vuku bulacak 
geQirilraeksizin 
odenebilir. 
asagi zaman 
yapan dare 
vaziyete ise, 
dahi yni 
ev-
dogrudan 
fonnul 
ponolan 
filan tarilhine 

birlesme 
yollanmaya 
vuku bulalbilecek 
ge^irmeksizin 
odenebilirler. 
asagi bir zaman 
yapan idare 
vaziyette ise, 
dahi ayni 
mev-
dogruea 
formulii 
bonolan 
fil&n tarihe 

Formiillerdeki diizeltmeler 

Sayifa 

74 

75 

75 

Formiil 
No. 

C 2 

C 3 ( Yiiz tarafi) 

C 3 ( Arka tarafi) 

77 C 5 ( Arka tarafi) 

78 C 8 ( Yiiz tarafi) 

79 C9 

81 C 11 (Yiiz tarafi) 
83 C 12 ( Yiiz tarafi) 
85 C 13 ( Yiiz tarafi) 

C15 

Bu formiiliin list hanesine, sira ile, 1 den 7 ye kadar niimara ko-
nacaktir. 

ismi ve ieabinda kelimelerinden sonra formiiliin kelimesi 
konacakttr. 
Bu cetvelin iistune; (Yiiz tarafimn tersine basilaeabtir) ibaresi 
Have edalecektir. 
Tine bu cetvelde; Mahreg imemleiket parasile tbarestnin ba&tnti 
*) isareti konacak, ve bu isaret, o kisimdaki noktah sattrda da bu-
lunacaktir. 
Bu cetveldeki; 19 , tamamen kaldirilacak ve Miir-
seliinileyhin imzasi cumlesinin yantna 1) isareti konacaktir. 

tfst bashkta; Muhabere servisi ibaresi, Muhabere maddeleri servisi 
olacakttr. 
Kilgilk milstatil cetvel icinde; Oden para, Odenen para olacakttr. 
Bu formulun 4 numarah siitununda; Yekun kelimesinden sonraki 
iic satir bir par ant ez igine alinacak ve par ant ez disina da diisiiHeeek 
kelimesi Have olunacakttr. 
QizgUi birinci hanede; (tsteyenlerin kelimesi Isteyenin olacakhr. 
m) fikrastnda; husus maliimati - hususi malumati olacakhr. 
11 nci sahrda; gonlerilmistir - gonderihnistir olacakhr. 
Not cizgisi ustundeki sahrda; Mevride gelmistir ibaresi Mevride 
gelmemistir seklinde dilzeltUecektir. 
Bu formiilde; Binaenaleyh, kelimesinden sonra noktalarla baslayan 
dort sahr, bir parantez igine alinacak, ve parantez distna da, 2) 
isareti konacakttr. 

— in — 



Fonmil "• 
Sayifa No. 

89 C16 Bu formiilun III. isaretli kismmda; taalihutlu mevaddi kelimele-
rinin sonuna liavi keUmesi konnialidir. 
IV. isaretli kismin ilk satmnda; aid cjanta iĉ in ibaresi de soyle ola-
caktir: 
aid Qantanm yapilmasi i^in 

91 C18 Yukarida sagda; iDARESl kelimesinin sonuna ILE ko-
nacakhr. 

92 C 19 Bu cetvelin bastndaki Sevkiyat tarihi: Sevk tarihi olacakhr. 
IT. isaretli hanedeki ve torbanin adedi - ve torba adedi olacakhr. 
Ill isaretli hanenin 5, 6 net sahrlart soyle duzelecektir: 
( Bunlardan . . . aded « A. 0. » ve . . . . aded « Miistesna » hususi 
torbalardadir 1). 
Yine bu kiswim 10 ncu satirindan sonra asagidaki ibare Have olu-
nacakhr: 
Degier fconmus maddeler yokunu 
Yine bu kistmda 1) Ancak kelimesinden sonra taahhiitlu kelimesi 
yazilmakdir. 
IV. hanenin ilk satmnda aid (jantalar icin ibaresi de; aid c,anta igin 
seklinde duzeltilecektir. 
Qizgi iistilndeki son sahrda; vapurile sevfcedilmis ibaresi vapurfra-
rile sevkHlilmis olacdktir. 
Bu formuliln 8 ve 14 ncu hanelerindeki matlubu kelimeleri de mat-
lub olacakhr. 
Cetvelin iistilndeki kisa sahr soyle duzelecektir: 
Yekunlari miktarlarini gosterir cetveldir. 
Cetvelin altina ve imza hizasma da; Tarih . . . . 19 isareti 
koymahdir. 

101 C 28 3 numarah Jasmmda; Servis sefi: yazisimn iistilndeki yazt soylei 
olacakhr: 
Merkezi veya servisi tarafindan verilmistir. 
f) fikrasmdaki; zararma kelimesi zaranma olacakhr. 
MAKBUZN kelimesi MAKBUZU olaeaktir. 
Bu cetvelin 6 numarah siltunundaki yazi soyledir: 

s Deger konmus Jier paketin agirligi 2) 
lOMAL kelim,esi7iin alhndaki ikinci sahrda; merkezine kelimesi 
menkezlerine olacakhr. 
Bu cetvelin 5. numarah fikrasmdaki; Bununla brabr, ibaresi 
Bununla beralber olacakhr. 

94 

97 

98 

C21 

C24 

C25 

196 
202 
207 

211 

260 

G P 2 
C P 6 
C P U 

C P 1 5 

M P S 

( Arkasi ) 
(Ankasi) 



S. Sayisi: 232 
Amerika Birle îk Oevletlerine 13 yiida odenecek 23 824,86 
Dolarin tesviye sureti hakkmda kanun layihasi ve Hariciye 

ve Biitge enctimerrleri mazbata!an (1/571) 

T. C. 
Baqvekalet 

Kararlar mudurlugii 
Say%': 6/1725 

22-V - 1936 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Amerika Birlesik Devletlerine 13 senede odenilecek 23824,86 dolarin sureti tesviyesi hakkmda 
Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinee 21 - V - 1936 tarihinde Yiiksek Mec-
lise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu^tur. 

Basvekil 
/ . Indnu 

Mueip sebepler layihasi . • & ,-*• <et 

1914 -1917 - scnelert zarfmda muharip Devletler nezdinde bulunan Osmanli tebaasmin menafiini 
himaye hususunda sarfedilip heniiz tediye edilmeyen 23 824*86 dolarin tediye edilmesi Amerika 
Birles/ik devletleri Ankara El^iiiginden verilen nota ile talep edilmis ve bu ugurda sarfedilen 90 484,69 
dolar mas raft an 66 659,83 dolarmm tediye odilip bakiyesinin heniiz verilmedigi Hariciye vekaletince 
yapilan tetkikattan anla§ilmi§tn\ 

Harp zamaninda tebaamizm himayesi ve menafiimizin vikayesi emrinde ecnebi hiikumetlerce hiikii-
metimiz nam ve hesabma yapilan masrafm kabul ve tediyesi zaruri gorulmiig ve hiikumeti sakita za
maninda vaki olan Ini masrafm 2 670 numarali kanun ile tasdik edilen itilafnamenin birinei mad-
desi ile kabul edilen esaslar dairesinde bu boreun odenilmesi muvafik giiriilmus, ve bu hususta Ameri
ka Birlesik Devletleri Ankara Elcjiligi ile de miitabakat hasil olmu§ ve ilk taksite mukabil 1936 
mali yili Diiyunu Umumiye but^esinin 230 ncu faslina muktazi tahsisat da vazedilmis, oldugundan 
bu maksadin temini i^in ilisjk kanun layihasi tanzim ve takdim kilmmi§tir. 

Hariciye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Hariciye encumeni 

Karar No. 26 
Esas No. 1/571 

29 -V - 1936 

Yiiksek Reislige 

Amerika Birlesik Devletlerine 13 senede ode
nilecek olan 23 826,86 dolarin tesviye sureti hak
kmda Maliye vekilligince hazirlanip Icra Vekil
leri Heyetinin 21 - V - 1936 tarihli toplantismda 
Yiiksek Meclise sunulan ve enciimenimize havale 
buyurulan kanun layihasi tetkik ve miizaker^ 
olundu. 

Layiha; 1914 -1917 seneleri zarfmda muharip 
Devletler nezdinde bulunan Osmanli tebaasmin 

menafiini himaye husustmda sarfedilen bir pa-
ranm tediye seklini ihtiva etmektedir. 

Harp zamaninda tebaamizm himayesi ve me
nafiimizin vikayesi hususunda Amerika Birlesik 
Devletlerince Hukumetimiz nam ve hesabma 
sarfedilen bu paranm 2670 mttnarali kammla 
tasdik edilen itilafnamede iminderic, esaslar da
iresinde ve 13 taksitte tediyesini tazammun eden 
esbabi mucibe enciimenimize de muvafik gorii-



lerek layiha aynen kabul olunmustur. 
Bavalesi mucibince Biitge eneiimenine veril-

mek iiizere Yuksek Reislige sunulur. 
H. :.E. Reisi M. M. Katib 
Trabzon Kostamonu Kastamonu 
H Saka §. llden $. tlden 

Aza 
Diyarbekir 

Z. M. Alsan 
Aza 
Kars 

M. Akyuz 

Aza 
Nigde 

K. Irdelp 
Aza 

Antalya 
D. C. Tunca 

Aaa 
Kocaeli 

8. Yigit 
Aza 
Tokad 

N. Poroy 

Biitge enciimeni mazbatalari 

T. B. M. M. 
Biit$e enciimeni 
Mazbata No. 179 
Esas No. 1/571 

Yuksek Reislige 

Amerika Birlesik Devletlerine uc. senede ode-
nileeek 23 824, 86 dolarm tesviye sureti hakkin-
da olup Basvekaletin 22 mayrs 1936 tarih ve 
6/1726 sayili tezkeresile Yiiksek Meelise sunulan 
kanun layihasi Harieiye enciimenmin mazbata-
sile bMikte encumenimize verilmis olmakla Ha
rieiye yekaleti ttiiistesari ve Maliye vekaleti Mu-
hasebat umum mudiir vekili hazir oldugu halde 
okundu ve konusuldu: 

Teklif olunan layiha esbabi mucibesine bina-
en enciimenimizee de oldugu gibi kabul edilmis-
tir. Miistacelen muzakere buyurulmak dilegile 
Umumi Heyetin tasviibine konulmak iizere Yiik

sek Reislige sunuldu. 

Reis Vekili 
tsparta 

Mukerrem tlnsal 
Qorum 

E. Sabri Akgol 
Kirklareli 

£. Odul 
Ordu 

H. Talman 
Sivas 

Remzi (Jiner 

M.M. 
Trabzon 

Sim Day 
Batokesir 

E, Adakan 
Mardin 

R. Erten 
Seyhan 

N. Elderm 
Yozgad 
8. IQOZ 

5-VI-19S6 

Qorum 
M. Cantekin 
Giimu^ane 
D. Sakarya 

Mus 
$. Ataman 

Sivas 
R. Baqara 

HtlKtl!METlN TEKLiVt 

Amerika Birlesik Devletlerine 13 senede 
odenilecek 23 824.86 dolann sureti tes~ 

viyesi hakkmda kanun layihasi 
MADDE 1 — 1914 - 1917 seneleri zarfmda 

muharipj Devletler nezdinde bulunan Osmanli 
tebaasmm meuafiini himaye hususunda sarfedi-
lip heniiz tediye edilemeyen 23 824.86 dolarm 
2670 numarali kanunla tasdik edilen itilafname-
nin birinici maddesindeki esaslar dairesinde ve 
on tig taljMitte Amerika Birle^ik Devletlerine te-
diyesi kabul edilmis.tir. 

Ilk taksit 1 haziran 1936 tarihinde Diiyunu 
umumiye biitcesinin 230 ncu faslma koxralan tah-
sisattan tediye edilmek tizere her sene tediye 
edilecek miktara tekabiil eden tahsisat taalluk 
ettigi seneler biitgelerine konulur. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini icra-
ya Harieiye ve Maliye vekilleri memurdur. 

2 1 - V - 1 9 3 6 
Bs V. Ad. V. 

/. Inouil 8. Saracoglu 
Da. V. Ha. V. V. 

8. Kay a $. Saracoglu 
Mf. V. Na. V. 

S, Ankan A. Qetinkaya 
S. 1 M. V. C. 1. V. 

Dr. R, Say dam R. Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Ma. V. 
F. Agrali 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 
M. Erkmen 

» © « 

( S. Sayisi : 232 ) 



S. Sayisi: 2 3 0 
Ankarada tarih. dil ve cografya fakultesi kurulmasi hakkin-
daki kanunda degi?iklik yapilmasma dair kanun layihasi ve 

Maarif ve Butge encumenleri mazbatalan (1/536) 

r. c. 
Ba§veMlet 9-V-1936 

Kararlar Mudurlu§u 
8ay% : 6/1461 

Buyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Ankarada bir Tarih, Dil, Cografya fakultesi kurulmasi hakkmdaki kanunda yapilacak degi§ik-
lige dak* 3VEâ arif veMUiginee hazirlanan ve lera V ekilleri Heyetince 4 - V - 1936 tarihinde Yiiksek 
Meclise arzi kararlastirdan kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmustur. 

Bagvekil 
'; y / . tnonu 

Mucip sebepler 

Ankarada bir Tarih, Dil, Cografya fakultesi kurulmasi hakkmdaki 2795 sayili kanumm 2 nci 
maddesine bagh (1) sayili ^izelge ile fakulteyi yoneteeek maa§li isyarlarin derece, sayi ve aylik 
mikdarlarc tesbit edilmigtir. 

Bu kanunda ikinci muvakkat madde ile fakiiltenin 1935 mali yili iginde kullanilacak kesenekli 
dgretmenler kadrosunun Bakanlar kurulunca saptanacagi yazilidir. Bu duruma gore fakiiltenin 
butun ogretim kadrosu keseneklerden ibaret bulunmaktadir. 

Ancak fakiiltede okutulan derslerden bazilarina halen Devlet hizmetinde bulunan zatlarin atan-
mam lazsngelmektedir. 

Bu Gibilerin ise asli m»a$li vazifeleri yerine kesenekli bir i§e tayin edikneleri bunlarm kidem, 
derece ve tekaiit haklarinin kaybolmasini mucip olacaktir. Bundan dolayi bu vaziyetin gozoniine 
almarak kadroya maas koamasi liizumu hasil olmaktadrr. 

Bu nevi ihtimalleri kar§ilamak iizere fakiiltenin aylikli kadrosuna dereceleri ili§ik cetvelde gos-
terilen tic, profesorluk konulmu§tur. Bu ayliklar fakiilte i<jin biitcjeye konulacak tahsisattan veri-
lecektir. 



— 2 — 

Maarif enciimeni mazbatasi 

T. B M. M. 
Maarif enciimeni 

Karar No. 15 
Esas No. 1/536 

13 - 7 - 1 9 3 6 

Yuksek Reislige 

Ankarada bir Tarih., dil ve cografya fakiilteai 
kurulmasi hakkindaki kanunda degisiklik ya-
pilmasma dair Basbakanligin 9 mayis 1936 tarili 
ve 6/1461 sayili tezkeresile Kamutaya sunulan ka-
nun tasari Kiiltiir Ibakani S. Arckanin katile ko-
misyoniumuzda konusuldu: 

2795 sayili kanuna ekli gizelgedeki 45 lira ay-
lrkli defean katibi 13 - 1 -1936 tarlhii ve 2890 sa
yili kanunla kaldirilarak yerine 55 lira ayhkli 
bir yonetim direktorliigii konulmustur. 

Yeni ayrkli ogretim kadrosu hakkinda da 
Kiiltiir bakanmca verilen izah iizerine kanun 
tasarmm oldugu gibi Kamutaya arzi uygun go-

riilmstiir. 

Maarif E. Reisi 
Erzurum 

Nafi. A. Kansu 
Aza 

Antalya 
T. Basing 

Aza 
Izmir 

H. A. Yucel 
Aza 

Trabzon 
FT. tjlkumen 

M. M. 
Afyon K. 

Haydar (Jergel 
Aza, 

Giresun 
IT. Tank Us 

Aza 
Kars 

JP. Kopriilu 
Aza 

Urfa 
R. tflgen 

Katib 
Trabzon 

Seniha Hizal 
Aza, 

Giresun 
T. Onay 

Aza 
Konya 

$evket Dag 
Aza 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
BiltQe enciimeni 
Mazbata No. 177 
Esas No. 1/536 

Yuksek Reislige 

4 -VI -1936 

Ankarada bir Dil ve tarili - cografya fakiil-
tesi kurulmasi hakkindaki kanunda yapilacak 
defisiklige dair olup Basvekaletin 9 mayis 1936 
tarib ve 6/1491 sayili tezkeresile Yuksek Meelise 
sunulan kanun layihasi Maarif encumeninin maz-
batasile birlikte enciimenimize verilmis olmakla 
Maarif vekaleti Yuksek tedrisat umum mudiir 
vekili Cevad hazir oldugu halde okundu ve ko
nusuldu: 

Bu layihanin hazirlanmasmi icab ettiren se-
bepler hakkinda esbabi mueibede yazilan ve ay-
nca enciimende izah olunan dusunceler enciime-
nimizoe de yerinde goriilmus ve layiha sekle aid 
bazi degisikliklerle kabul edilmistir. 

Umumi Heyetin tasvibine 
Yuksek Reislige sunuldu. 

Reis Vekili 
Isparta 

Mukerrem Unsal 

Diyarbekir 
Rustii Bekit 

Malatya 
M. Oker 

Ordu 
H. Yalman 

Sivas 
R. Basara 

M. M. 
Trabzon 
Sim Bay 
Giimusane 

D. Sakarya 

Mus 
§. Ataman 

Seyhan 
N. Eldeniz 

konulmak iizer 

Qorum 
M. Oantekin 

Kirklareli 

$. om 
Ordu 

$. Qiloglu 

Yozgad 
S. Icoz 

( S. Sayisi : 230 ) 
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HttKtnVEETtN TEKLlFl 

Ankarada bir tarih, dil, Cografya fakiiltesi ku
rulmasi hakkmdaki kanunda degisiklik yapil-

masina dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 2795 sayili kanunun 2 nci mad-
desi su seMlde degistirilmistir. 

«Bu fakiilteyi yonetecek isyarlarm derece, 
sayi ve ayliklari ile ogretim kurulu ayliklari 
ilisik (1) sayili gizelgede gosterilmistir. 

Bu gizelgede gosterilen isyarlar kadrosu Ma-
arif vekaleti merkez teskilati ve vazif eleri hak
kmdaki 2287 sayili kanunun 23 ncu maddesine 
bagli gizelgeye eklenmis.tir.» 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1936 tari-
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya Kultur ve Pinans bakanlari memurdur. 

4-V-1936 
Bs. V. 

/. tnonu 
Da. V. 
$. Kaya 

Mf. V. 
8. Arikan 

S. I. M. V. 
Dr. E. Saydam. 

Ad. V. 
$. Saracoglu 
H. V. V. 

$. Saracoglu 
Na. V. 

A. Qetinkaya 
G. I. V. 

Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Ma. V. 

F. Agrah 
Ik. V. 
C. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkman 

Hiikmetin teklifine bagli 

[1] SAYILI QIZELGE 

Yonetim kurulu 

7 
10 
12 
12 
12 
12 

Yonetim direktorii 
Kalem amiri 
Dahiliye memura 
Katib 
Kiitupane memuni 
Hesab memuru 

Ogretim kurulu 
4 0. Profesor 
5 Profesor 
6 » 

55 
35 
25 
25 
25 
25 

90 
80 
70 

BttTQE ENCtTMENlNlN DEGt§TlRl§I 

Ankarada bir Dil ve tarih - cografya 
fakiiltesi kurulmasi hakkmdaki kanu-
na bagli eetvelde degisiklik yapilma-

sma dair kanun layihasi 

MADDE 1 — Ankarada bir Dil ve tarih -
cografya fakiiltesi kurulmasi hakkmdaki 2795 
sayili kanuna bagli (1) sayili cetvele asagida 
derece, aded ve maaslan yazili profesorler ek-
lenmistir: 

D. Memuriyeti nevi Aded Maas 

4 O. Profesor 
5 Profesor 
6 » 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

1 90 
1 80 
1 70 
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S. Sayisi: 234 
Denizyollan ve Akay i§letmelerile fabrika ve havuzlar te§-
kilati hakkindaki kanunun 8 nci maddesinin degi^tirilmesi-
ne dair kanun layihasi ve iktisad, Maliye ve Butge encu 

menleri mazbatalan (1/526) 

T. C. 
Ba§vekalet 30 - IV - 1936 

Karartar mudurlugii 
tiaiji : 6/1369 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Eeisligiae 
2248 sayili kanunun 8 nci maddesinin degistiriimesi hakkinda Iktisad vekilligiace hazirlanan 

ve lera Vekilleri Heyetinee 28 - IV - 1936 da Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanuu layihasi 
esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/ . trwnu 

2248 nuinarali kanunun 8 nci niaddesini degijtiren kanun projesinin mueip sebepler layihasi 

Denizyollan ve Akay isletmelerile fabrika ve b-.ivuzlarteskila.ti hakkindaki 2248 numarali kanunun.8 
nci maddesi blangolan tetkik edeeek olan heyetin reisi ile Iktisad vekaletince segilecek azayi tayiu 
etmis ve Maliye vekaleti ile Divani muhasebatju tayin edeeegi kimseleri serbest biraknustir. 

Halbuki Iktisad vekaletinin 2450 numarali te$kilat kanunu hukiimlerine gore deniz ve havu 
miistesarligi, deniz tiearet miistesarligina kalbedilmis ve ticaret umum mudurlugii de lagvedile-
rek ic, ticaret umum mudurlugii ihdas edilmis ve deniz i§leri de ticaret islerinden sayilarak ayri 
umum mudurliikler halinde tedvire baslanmis bidunmakta oldugundan kanunun tayin ve tar If 
ettigi sBkildeki reis ve azanin bulunmasina ve ba suretle hiikmii kanunun yerine getirilmesine fili 
imkan kalmami§ bulunmaktadir. 

Eeis ile Iktisad vekaleti azasinm bu giinkii teskilata nazaran miinasibleri ile tebdili ise, bir imii-
det sonra bu giinku gibi bir degisiklik veya h**' ne suretle olursa olsun kanunda yazili memur.m 
hastaligi, mezuniyeti veya dogrudan dogruya o makamin miinhal kalmasi gibi sebepler yiizund^n 
bazi engeller doguracagi da dusuniilmektedir, Diger taraftan blangolann kanunun tayin ett'4'i 
iki ay iginde bitirilmesine imkan bulunmamaktadir. Bu mahzurlari onlemek ic,in Divani muhaso-
bat ile Maliye vekaletinin segecegi azalar gibi reis ile Iktisad vekaletinin segecegi azanin da 
unvani memuriyetlerinin zikredilmeyerek is iciplanna uygun zevatin segilebilmesini ve blangolarm 
tetkiki i§in muayyen miiddetin UQ aya Qikanlmasini teminen ilisik kanun layihasi hazirlanmistir. 

http://b-.ivuzlarteskila.ti


Iktisad enciimeni mazbatasr 

T.B.M.M. 
Iktisad enciimeni 9-V-1936 

Karar No. 26 
Esas No. 1/526 

Yuksek Reislige 

2248 sayili kanunun 8 nci maddesinin degis
tirilmesi hakkinda Iktisad vekilligince hazrrla-
nan ve lera Vekilleri Heyetinin 28 - IV - 1936 
toplantismda Yuksek Meelise sunulmasma ka-
jfir verilen kanun layihasi enciimenimize veril-
mekle okundu ve gorusiildii : 

Tadili istenen maddede denizyolan ve Aka,3T 

isletrnelerile fabrika ve havuzlar idarelerinin 
blangolarini tetkik edecek heyet arasmda Ikti
sad vekaletinden bulunacak azalar deniz ve hava 
miistesan ile Ticaret umum mudiiru. olarak gos-
terilmisti. Halbuki, Iktisad vekaletinin teski-
lat kanunu ile bu memuriyetlerin unvanlan ve 
vazifeleri degisiklige ugradigmdan iki kanun 
arasmda bir ayrilik meydana gelmistir. Bun dan 
baska kanunda tahsis suretile aza gosterilmesi 
bir §ok defa bu azanm hastalik veya diger mti-
him bir is ile mesgul olmasi gibi sebepler yiiziin-
den blango tetkik isini vaktinde yapabilmelerine 
mani oldugundan Maliye ve Divani muhasebat-
tan segilecek azalar gibi ism icaplarma gore Ik
tisad vekaletince de ayrilacak azalarm serbest 
birakilmasi maslahata daha uygun goriilerek 
maddenin bu hukmiinun degistirilmesi istenmis-
tir. Bu idarelerin blangolarmi takvim senesinin 
sonundan itibaren iki ay zarfmda hazirlayip tet
kik heyetine vermeleri yine bu maddenin hiikmu 

Denizyollan ve Akay isletrnelerile Fabrika ve 
ihavuzlar teskilati hakkmdaki 2248 sayili kanu
nun 8 nci maddesinin degistirilmesi hakkinda Ik
tisad vekililginee hazirlanip Basvekaletin 30 ni-

icabmdan ise de, bu giine kadar tatbikatta bu 
miiddet blangolarc hazirlamag kafi goriilemedi-
ginden bu iki ay muddetiu de iic, aya Qikarilma-
si teklif edilmektedir. 

Encumenimiz her iki npktayi da incelemis ve 
yerinde bularak kabule karar vermi^tir. 

Havalesi mucibince Maliye enciimenine tr-vdi 
edilmek iizere Yuksek Reislige sunulur. 

Iktisad E. Reisi M. M. 
Tekirdag Giresun 
$. Kesebir Ismail Sabunca 

Katib Aza 
Nigde 

Dr. B. Ferid Talay Kemal Kdxnn 
Aza Aza Ar<a 

Afyon K. Konya Gumiisaiie 
Berg Tiirker H. Dikmen Edip Servet Tor 

Aza Aza 
Samsun Seyhan 

Ali Tunah Esma Nay man 
Aza Aza 
Izmir Kayseri 

Benal Arman S. Demiresen 
Aza Aza 

Aydm Eskisehir 
H.Alatas E.Sazak 

san 1936 tarih ve 6/1369 sayili tezkeresile BU-
yiik Meclise sunulan kanun layihasi Iktisad encu* 
menince goruldukten sonra encumenimize veril-
mekle okundu ve gorusuldu: 

Maliye enciimeni mazbataSi 

T. B.M.M. 
Maliye enciimeni SO-V-1936 

Karar No. 67 
Esas No. 1/526 

Yuksek Reislige 
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Toplantimizda hazir foulunan Deniz nakliyat 
umum miidiirUnun verdigi izahat dinlenmis ve 
kanunda bu layiha ile istenilen tadil enciimeni-
mizce de muvafrk gorulmiujtr. Ancak bu idare-
lerin senelik Waiwjolarmi tetkik edecek komisyo-
na memur edilen zevatm alakalr vekaletlerin ken-
di kadrolarx arasmda secjlecegi tabii oldugundan 
enciimenimiz bu hususu llyihada kati bir if ade ile 
tayin etmek liizumunu hissetmigj ve maddeyi bu 
suretle tadilen kabul eyleinistir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 
Mai. E. Reisi Na. 

Malatya 
M. Nedim Zabci 

Aza 
Diyarbekir 

Huriye Oniz 
Aza 

Bursa 
Dr. Q. Kahraman 

M. M. 
Isparta 

Kamal tfnal 
Aza 

Istanbul 
Y. Yazici 

Aza, 
Kars 

0. Kilntay 

Katib 
Qankiri 

Mustafa Onsay 
Aza 

Izmir 
K. Dursun 

Aza, 
Manisa 

Tohir Hitit 

Biitge encumeni mazbatasi 

T.B.M.M. 
Butge enciimeni 
Mazbato No. 180 
Esas No. 1/526 

Yiiksek Reislige 

5-VI-1936 

Denkyollan ve Akay isletmelerile Pabrika ve 
havuzlar teskilati hakkmdaki kanunun 8 nci mad-
desinin degistirilmesine dair olup Basvekaletin 
30 nisan 1936 tarih ve 6/1369 sayili tezkeresile 
Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Iktisad ve 
Maliye enciimenlerinin mazbatalarile birlikte 
encumenimize tevdi edilmi§ olmakla Iktisad ve-
kili Celal Bayar hazir oldugu halde okundu ve 
konusuldu: 

TeMif olunan layiha esbabi mucibesinde gos-
terilen sebeplere binaen Maliye enciimeninin ta-
dili dairesinde encumenimizce de kabul ©dilmistir. 
Ancak bu heyete Divani muhasebat tarafindan 
memur edilecek iki zatten birinin reislik yapma-
gt murakabe bakimmdan daha inuvafik goriil-
mus ve Umumi Heyetin tetkikine vakit birakil-
mak fizere blan^olarm hazirlanmasi hakkmdaki 

miiddetin uzatilmasma liizum goriilmemis, ve la
yiha bu dairede yeniden yazilmistir. 

Miistacelen miizakere buyurulmak dilegile 
Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiik
sek Reislige sunuldu. 

Reis 
tsparta 

iikerrem ftnsal 
QJorum 

M. Cantekin 
Kirklareli 
$. Odul 
Ordu 

H. Yalman 
Sivas 

Remzi Qiner 

M.M. 
Trabzon 

Sim Day 
Qorum 

E. Sabri Akg'ol 
Mardin 

R. Erten 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Yozgad 
8. IQOZ 

Balikesir 
E. Adakan 
Giimiisane 

D. Sakarya 
Mus 

§. Ataman 
Srvas 

R. Basara 
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HtTKtlMKTtN TEKLlP] 

224.8 say-vli hanuiuin 8 net iMiddesinin 
(Icijistirilnii'si lutklntida kanun layihqsi 

MADDE 1 — 2243 sayili kanunun S nci mad-
desi asagidaki gibi degigtirilmigtir: 

Deniz yollari ve Akay i§letmelerile fabrika 
ve havuzlar idar*»si seneiik blangolarmi her 
takvim senesinin sonundan itibaren iic, ay zar
fmda hazirlamaga mecburdurlar. Bu blangolar 
iktisad vekilliginin sececegi bir zatin ba§kan-
ligi altmda Iktisad ve Maliye vekilliklerince 
segilecek birer ve Divani muhasebatga tayin 
edileeek iki kisiden toplu bir heyet marifetile 
biitiin hesab ve muamelelere bakilmak sureti-
le tetkik edilir. Bu heyet, blancolarm kendile-
rine tevdi tarihinden itibaren bir ay zarfmda 
tetkik ve bir raporla Iktisad vekaletine tevdi 
eder. Iktisad vekaleti de bu blanc.olar ile ra-
porlari kendi miitaleasmi da Have ederek tet
kik ve tasdik olumnak uzere bir ay zarfmda 
Biiyiik Millet Meclisi Bfitce ve Iktisad ve Di
vani imihassbat enciimeiilormden miirekkeb 
Umumi heyete tevdi eyler. Umumi heyetin tas
dik karariari alakadar memurlarm ibrasi hiik-
miindedir. 

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden rau-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini ic-
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

28 - IV -1936 

Ba§ V. Ad. V. M. M. V. 
/. Inonii S. Saracoglu K. O&aLp 

Da. V. Ha. V. Mai. V. 
Dr. T. R. Arm F. Agrah 

M l V. Na. V. tk. V. 
$. Arikan A. (Jetinkaya C, Bayar 
S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Vr. R. Say dam Rana Tarhan M. Erkmen 

MALIYE ENCtlMENlNtN l)E(5t§T.1.Kl^t 

2248 sayili kanunun sekizinci maddesinin deyi§-
kirilmesi hakkmdu kanun Uiyihasi 

MADDE 1 — 2248 sayili kanunun aekizinci 
maddesi asagidaki gibi degi§tirilmi§tir: 

Denizyollari ve Akay isietmelerile fabrika ve 
havuzlar idaresi seneiik blangolarmi her takvim 
senesinin sonundan itibaren iig ay zarfmda ha-
zirlamagu mecburdurlar. Bu blangolar iktisad 
vekilliginin segecegi bir zatm ba§kanligi altmda 
iktisad ve Maliye vekilliklerince kendi kadrolari 
arasmdan memur edileeek birer ve Divani mu-
hasebatga yine kendi kadrosu arasmdan memur 
edileeek iki ki§iden toplu bir heyet marifetile 
biitiin hesab ve muamelelere bakilmak suretile 
tetkik edilir. Bu heyet blancolarm keadilerine 
tevdi tarihinden itibaren bir ay zarfmda tetkik 
ve bir raporla iktisad vekaletine tevdi eder. ik
tisad vekaleti de bu blangolar ile raporlari ken
di miitaleasmi da ilave ederek tetkik ve tasdik1 

olunmak iizere bir ay zarfmda Biiyiik Millet 
Meclisi Biitge ve Iktisad ve Divani muhasebat 

enciimenlerinden miirekkeb Umumi Heyete tevdi 
eyler. Umumi Heyetin tasdik karariari alakadar 
memurlarm ibrasi hukmiindedir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmistir, 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmistir. 
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— 5 
BtiTQE ENCtMENlNlN DE&I§TlRl§t 

Denizyollan ve Akay i§letmelerile fdb-
rika ve havuzlar te§kildti hakkmdaki 
2248 sayih kanunun 8 nci maddesinin 
degi§tirilmesi hakkinda kanun layihasi 

MADDE 1 — 2248 sayili kanunun 8 nci 
maddesi a§agidaki sekilde degigtirilmistir: 

Denizyollan ve Akay igletmelerile Fabrika 
ve havuzlar idaresi senelik blangolarmi her 
takvim senesinin sonundan itibaren iki ay 
zarfmda hazirlamaga mecburdurlar. Bu blan
colar, ikisi Divani muhasebatga, ikisi Iktisad 
ve birisi de Maliye vekaletlerince kendi me-
murlarindan segilecek be§ ki§ilik bir heyet ta-
rafmdan hesab ve muamelelere bakilmak sure-
tile tetkik edilir. Bu heyete Divani muhase-
batga seeilenlerden biri riyaset eder. 

Bu heyet, blancolan kendilerine tevdi ta-
rihinden itibaren bir ay zarfmda tetkik ve 
bir raporla Iktisad vekaletine tevdi eder. Ik
tisad vekaleti de bu blancolar ile raporlari 
kendi mutaleasmi da Have ederek tetkik ve 
tasdik olunmak iizere bir ay zarfmda Biiyiik 
Millet Meclisi Biitge, Iktisad ve Divani muha-
sebat enciimenlerinden miirekkeb Umumi he. 
yete tevdi eyler. Umumi heyetin tasdik karar-
lan alakadar memurlarm ibrasi hukmiindedir. 

MADDE 2 — Aynen kabul. 

MADDE 3 — Aynen kabul. 

( y . Sayisi 





S.Sayisi: 229 
Gumriik muhafaza genel komutanhgi emrindeki deniz te§-
kilatinm askerle§tirilmesi hakkinda kanun layihasi ve Mill! 

Mudafaa, Giimruk ve inhisarlar ve Btit?e encumenleri 
mazbatalan (1/511) 

Jiasrckaht ' ' ' p 21-IV -1936 
Karnrlar Mwliiiiilgn 

tfai/i : G/IM!) 
Biiyiik Millet Mecusi Yiiksek Keisligine 

(lumruk iiu.iha.raza (Jenel Konnifanligj enirindeki deni55 tesldlatimn askerles.tirilmesi hakkmda 
(iihiiruk ve Inhisarlar vekilliginoe hazirlanan ve .[era. Wkilleri tleyetinin 15- IV- 1936 tarihli top-
lantismda Yiiksek Meelise arzi kararlastrrilan kanun layihasi esbabi niueibesile ve Maliye vekilli-
ginin 14 -IV -193(5 larih ve 13198/1177 sayi.li mutaleanarnesile birlikte sunulmnstur. 

Bafsvekil 
/. t no nil 

Deniz teskilalrnrn askerJe^tirilniesini liizumlu kilan sebepler 

I — <"<iiiiiriik muhafaza te^kilatmin benzin, niazot. ve komiir ile isleyen vasitalan 62 par^a 
olup lui teknelerin en <;ogu Adalar denizi ile, Istanbul liniani ve kiyilarinda ealistiriliyor. 

Pek genis mintakalarda yahuz bas,ma ealis.makta olan bu teknelerde sikr bir zaptu rapt ku-
faeak ve vataniu yiiksek gayelerini goz oniinde tutarak denizin her tiirlu niiiskiil vaziyetine 
ve niahriuniyetlei'ine katlanacak kudret ve kabiliyette kaptau ve murettebatm viieudu §arttir. 

SJmdiye kadar bu tekneler, donanruadan ya§i ie.abr tekaiide cekilmis,, istedigi i§i di§arda bu-
lamainis, emekli subaylarm veya sivil kaptanlarin ellerine birakilnii^ti. l>u kaptau ve makinist-
lerden emekli subaylar bu kiiciik teknelerde ya§larrna gore bekledikleri koiifiirii bulamadikla-
rindan ve paraea yiikselme bedell goreinediklerinden ve yaslari ieabi artik deniziii her ye§it 
nie^akkatlerine talia.rnm.ul edemediklerinden aldiklarr vazifeleri bevesle ve istenildigi gibi yapa-
miyorlar ve maiyetlerine de yaptirma kudretini gosteremiyorlar ve pek siki§tirilmca vazifeden 
Qekiliveriyorlar. Sivil kaptau ve makinistler de digarda is bulamiyan ve is, bulabilinceye kadar 
bir niiiddet geeinme zorile ba§ vuran takimdau olup teknelerinde zaptu ra.])tla <;ahsjna ve gali§-
trrtna igini beeeremiyorlar. Vazifelerin nasil gomlecegini kavrayamadiklarrndan, aldiklan emir-
leri yerine getireniiyorlar. Teknelere ve makinelere karsj gosterdikleri. kayTtsrzliklari ve bilgisiz-
liklerile teknelei'in vaktinden evvel yipranmasina sebeb oluyorlar. 

2 — Bir miiddet denemeden sonra bilgisizligi ve takatsizligi anlasilanlar qikariliyor. Yerlerine 
baskalari aliniyor. Sik sik bu degisiklikler hem emrii idare ve hem de vazife bakimindan bir c,ok 
mahzurlar doguruyor. Bundan baska bilgisizlikleri ve kayitsizlikleri yiiziinden teknelerde yaptrk-
lan kaza ve ziyanlari odeyecek kudrette olmadiklarindan haklarmda agilan davalardan bir netice 
alinamadigi gibi askeri sahis olmadiklarindan askeri ceza kanununa gore bu kayitsizliklerinden do-
layi siddetli cezaya garptirilamiyorlar. 

3 — Bu teknelerden bir gogu seferde bas komutanliga baglanarak donanma emrine dagitilacakla-
rindan daha liazer zamaninda Qalistiklan mintakalarda sefer igin neleri bilmeleri ve ogrenmeleri 
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hakkinda kendilerine gizli emir ve talimatlar veriliyor. Sikismca hcmen istifa edip teskilattan ay-
rilma kararrcu serhestge verefeilen bu kaptanlarm bw gizli emirleri baskalarma sezdirmeden kafala-
rinda me derece saklayaibilecekleri dusiinulecek ayri Ibir vaziyettir. Bundan baska tarn sefere girilecegi 
bir sirada bu ikaptan ve makinistlerde bir kisminm vazifeden cekilmeleri, yerlerine baskalarmm he-
men bulunamamasi ihtimali seferin baslangicinda asil is gorebilecekleri bir safhada bu tekneleri is-
tifade edilemez bir vaziyete sokacaktir. Vazifeden cekilmeyip kalsalar dahi seferde istenilen vazi-
felere gore STki bir zapti rapt altinda bu tekneleri kullanacak kudret ve kabiliyeti gosteremeyecek-
lerdir. 

4 — Bu teknelerin kaptan ve makinistleri subay olunca bunlarin emrinde ealisaeak miii'etteba -
tin dahi er olmasi ve erligin iktizasma gore e>'<<e vazife gormeleri teknelerin calisma ve calrxtirnn 
rantmanmm daha yiikseltecegi gibi biitye bakimmdan da ayrica tasarrufu mucip olacaktir. Simdi 
kullandigimiz deniz tayfalarina en az (40) lira a\ lik veriyoruz, elbise veriyornz. Bunlar er olnrsa 
yine elbiselerini vermekle beraber kara teskilatmda oldugu gibi her bir ere (40) lira yerine (5N 

lira aylik vermis olacagiz. 
5 — Yukarda arzedilcn sebcplerlc Gumriik mnhafaza deniz teskilatmin da askerlcstirilmesi ic/i 

bu kanun layihasi hazirlanmistir. 
1841 numarali kanun bu teskilatm deniz yasi talarma da icabina gore askerlestirilecogini ve 

almaeak deniz subaylarmm bu teskilatta calisma vaziyetlerile zati muamelelerini acjkca yazma-
maktadir. _ 

6 — Bu kanun layihasmm tanziminde ilgili olan ve once ejkmis bulunan askcri kanunlar, ni-
zam ve usuller ile donanmanm bu giinkii teskila.tr esas tutulmustur. Bu teskilata dayanrlarak f;h> 
komutanlarc yerine mmtaka komutanlan, filotillfi komodorlan yerine gurup komutanlan yapilrms 
vc bu komutanliklarm donanmada oldugu gibi deniz subaylan ic.erisinden giiverto smifina mensup 
en kidemli ve en ehliyetli subaylarin seqilmosi kabul cdilmistir. 

7 — Mmtaka ve grup komutanlannin askeri ve sivil teskilat bolgelerindeki muhafaza komut\n 
ve amirlerile olan vazife miinasebetleri ve baghliklari hal ve vaziyetin iktizasma gore baska baska 
sekillere konulabileeegi diisuncesile bu miinasebe!:lerin hususi talimatlarla tcsbit edilmesi daha mu-
vafrk gorulmustiir. 

8 — Atelyelerin mmtaka komutanlannin' emrine verilmesine liizum goriilmiis olup tckne ve ma-
kinelerde yapilacak tamirlerin fenni usul ve sarrlara gore yapilmasmi ve atelyelerin fount sckill.1 

ve intizamla calistirilmasini tern in icin mmtaka komutanlannin emrine giiverte, makiue, insaiyo su-
baylanndan toplanmis fen heyeti verilmistir. 

9 — M. M. vekalctince baslangicta 62 tekneraize birden subay ve er verilemiyecegi goz online g<•• 
tlrilerek bu sene io.in hie olmazsa 11 aeik deniz motorlerile ana gemisi ve mmtaka komutanlan
nin muhim olan kadro vaziyetleri 1936 malt yili basmdan itibaren temin edilmesi zaruri goriilmiis-
tiir. 

Maliye vokfiletinin 14 - IV -1936 tarihli ve Kavauin mudurliigunfm. I'M98/1.177 sayili tezkere 
snretidir 

Basvekalet Yiiksek makamma 

0-iimriik ve tnhisarlar vekaletinden yiiksek makamnnza sunulup Ifazineye emir ve havale buyu-
rulan 20-111-191)6 tarihli ve 46763/5521 sayili tezkere ilo ilisiklcri bulunan ((iiimriik niuharaza 
Genel Komutanligi emrindeki. deniz teskilatmin askerleslirilmesi) hakkmdaki kanun layihasi ve 
mucip sebepleri tetkik edildi. 

Bu kanun projesi: giimruk muhafaza niemurlannin askeri teskilata gore tensiki hakkmdaki 1841 
sayili kanuna niiitenazir olarak tanzim edilmi^ veMilli JMiidai'aa vekaletile (letiel Kurmay Baskanli-
gmca da muvafik gorulmii§ oldugundan, biitgeye yeni bir masral' tahinil el.meyen bu la.yih.anm ka
nun ha.line gelmesine Hazinece bir mahzur goriilmedigini mutaleaten arzeylerini. 
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Mill! Miidafaa encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. ~f 
31. M. Encumeni 8 - V - 1936 

Karar No. 33 
Esas No. 1/511 

Yiiksek Reislige 

Giimruk muhafaza genel komutanligi em-
rindeki deniz teskilatinm askerlestirilmesi hak-
kinda Giimriik ve hihisarlar vekilligince hazirla-
nan ve Icra Vekilleri Heyetince Yiiksek Meclise 
arzi kararlastinlan kanun layihasi ve esbabi 
mucibesi ve Maliye vekilliginin mutaleanamesile 
birlikte gonderildigine dair olup enciimeni-
mize havale edilen Basvekaletin 21 nisan 1936 
tarihli ve 6/1265 sayili tezkeresi (liiinriik ve hi
hisarlar vekillig-i ile Mill! Miidafaa vekilligin-
den gonderilen memurlan ile okundu ve gorii-
siildii. 

Giimriik muhafaza komutanligi emrinde bulu-
nan kagakeiligi men ve takibi vazifesile miikel-
lef olan deniz vesaitinin siki bir disiplin altinda 
bulunmasi bu deniz vesaitinin bakilniasi ve 
kara sularinda yurdun emniyetini de temin 
edecegi ve bun] arm seferde ordii hizmetine gir-
dikleri anda yapaeaklari miihim vazifelere sim-
diden alistirilmis olacaklari gibi faideleri mu-
cip olaeagi ve teskilatin esaslan da kara teski-
lati iqin kabul edilmis olan 1841 numarali ka-

nundan almmis oldugu ve esbabi mueibede be-
yan edilen hususlarla ayni fikirde bulunan en-
ciimenimiz kanun layihasrni esas itibarile ye-
rinde gormiis ise de bu kanun layihasinin iki 
baslikli olmasi usule muvafik gorulmediginden 
ve esasen ayri bir tesekkiile aid olmasi hasebile 
zeylolduguna dair olan kismin yazilmaimasina ve 
subaylarm bu hizmette iyi sicil almamalan va-
zifenin iyi goriilmedigini bildireeeginden iki 
sene zarfinda iyi sicl almayan deniz subaylari-

nin Mill! Miidafaa vekilligi emrine iade edilmesi 
muvafik goriilerek 10 ncu maddeye bir fikra 
eklenmesine ve bu teskilata almaeak eratin 
iic aylik talimlerinin yeni erat talim 
tal)urunun tstanbuldan baska bir yere nakli 
ihtimali diisiiniilerek 18 nei maddenin «C» 
fikrasinda ufak bir degisiklik' yapilmasina ve er-
baslar arasinda gedikli erbas hakkinda bir sey 
yazilmadigi cihetle bunlann yetisitirildiginde de
niz gediklileri hakkindaki 1492 numarali kanun 
hiikumlerine tabi olmalari irin 22 nci maddeye 
bir fikra ilavesine ve ordunun deniz subaylari-
na hazar ve seferde verilecek melibusatin bu tes-
kilatta bulunan deniz subaylarma da kanunu 
mucibince Giimriik ve inhisarlar vekilligince ve-
rilmesi ic.in aynca bir madde ilavesine eneiime-
nimizce karar verilerek kanun layihasi kabul edil-
mistir. Havalesi mucibince Giimriik ve inihsarlar 
encumenine verilmek iizere Yiiksek Baskanliga 
sunulur. 

M. M. E. Reisi 
Istanbul 

$. Gokberk 

Antalya 
C. Mengilibdrih 

Elaziz 
A. S. Ohkaij 

Kirsehir 
L. M. Ozdes 

Tekirdag 
B. Apak 

M. M. 
Diyarbekir 

K. Seviiktekin 

Balifeesir 
C. Esener 

Erzurum 
A. Akyilrek 

Manisa 
K. N. Duru 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

Katib 
Erzurum 
ySf. Kogak 

Qoruh 
Asvm Us 

Istanbul 
Dr. H. #. Erel 

Mugla 
N. Tuna 
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Giimruk ve inhisarlar enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
G. ve 1. enciimeni 

Karar No. Vi 
Esas No. 1/51.1. 

1.8 - V - 19-16 

Yiiksek bas.kaulrga 

Giimruk muhal'aza genel komutanl igi emr'm-

deki deniz te^kilfUmni askerle^tirilmesi liak-

kinda Giimruk ve inhisavlav vekalet ince hazir-

lanan ve Icra Yekilleri Heyetinee kabul editip 

]>a§vekaletin 21 nisan 1930 tarih ve 6/1206 sa-

yih. tozkeresilo Yiiksek Mecliso golip eneiime-

nimize do havale edilen kamin layihasi enciimo 

nimizce konuyuldu : 

Eneiimetiiiniz, Uiikiiinolin vo Milli jVliida-

t'aa enciinieniiiin giisterdigi hiucih sebopleri 

yovinde gbVerek yalmz bo.sinei maddenin so-

nunda bir lashih yaj>nia.k. \re 22 nei tnaddeyo 

de miizakere s i rasmda Hiikfimetin talebi iize-

rine (Ei'hasjai-) ibaresini ilave elniek sureti le 

ka.niuiiui heyeti umumiyesini kabul etmistir . 

Havalesi inneibinee Biitee enciimenine verihnek 

iizere Yiiksek LJelslige sutuildu. 

Giiinriik ve 1. E. 

Keisi N. M. M. 

Istanbul 

r.uiu 

Dr. Van'n ('cinol 

Aydm 

N. (loUtepe. 
Seyhan 

/ . Mvtc 

M..M. Kat ib 

Istanbul S'nuib 

S. Ilr/tz II. Ortwopla 
Eskisohii' 

(hdaiuar 
Trabzon 

I). Hijibofjlti 
Sam sun 

M. (imu'-sdofjfhi 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T.B. M. M. 

Bulge Enciimeni 

Mazbala No. 178 

Esas No. 1/511 

Yiiksek lleislige 

4 - VI -193(1 

Gumrtik muhafaza Genel Komutanl ig i em-

r indeki deniz te§ki la tmm askerle§tirilmesi hak-

kinda olup Bas/vekaletin 21 nisan 1936 tar ih ve 

6/1265 numara l i tezkeresile Yiiksek Meelise su-

nulan kanun layihasi Milli Miidafaa ve Giimruk 

ve tnh isa r la r encuin.onlev.inin mazbatalar i le bir-

l ikte Enciimenimize verihnis olrnakla Giimriik 

muhafaza Genel Koniutani Geneva! Seyfi liazrv 

oklug'U hal.de okundu ve konusuldu. 

Giimriik muhafaza Komutanl ig ina bagli de

niz te§kilatmrn askerlestir i lmesini ieap e t t i ren 

sebepler hakkinda Hiikfimetin esbabi mueibe-

sinde dernieyen ve enciimende ayriea slfaen izah 

olnnan du§iinceler Enciimeniniizce de yer inde 

goriiierek layiha Giimviik ve tnh isa r la r enciime

ni uiti tadili vechile kabul edilmistir. 

1936 mali yili bas/indan itibaren ta tbik edile-

cek oian deniz te^kilatr ile alakasi bulunan bu 

Ifiyihamn miistaeolen miizakere edilniesi lmsu-

sunun IJmunii Heyete arzma kavav vevilmisl iv. 

Yiiksek liaskanliga sunuldu. 

l is . V. 

Ispavta 

Miikerrem /'nsiil 

(Jorum 

M. Cantekiu 

(liitniisane 

D. Sakarya 

Sivas 

It. Basara 

Kirklareli 

»sf. Odin 

M. M. 
Trabzon 
Siffi Day 

(jorum 

E. Stibri Akyol 

Mardin 

It, Erten 

Yozgad 

S. iebz 

l i abkes i r 

I ' abkes i r 

E. A dak an 

Diyarbeki r 

Itustu Bckit 

Mn§ 

8. Ataman 

Malatya 

M. Olwr 
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6 -
HttRMETiN TEKLiFl 

Giimruk muhafaza genel komutanhgi emrin-
deki deniz te§kilahntn askerle§tirilmesi hak-

ktnda kanun layihasi 
(1841 sayih kanuna zeyil) 

MADDE 1 — Giimriik muhafaza deniz teski-
lati askeri usullere gore tensik, tesjkil, talim ve 
terbiye edilir. 

MADDE 2 — Deniz kacakQiligmm men, ta-
kip ve tahkiki ve kara sularmiizm muhafazasi 
ve emniyeti igin Tiirkiye Ciimhuriyeti kryilan 
deniz mintakalarma ayrilir. Her mmtakada ca-
lisan deniz vasitalarile bunlarm tamirat atelyesi 
ve giiverte, makine, insaiye subaylarmdan mii-
rekkejp fen heyeti; deniz mmtaka komutani adi-
ni alan bir deniz subayi emrindedir. 

MADDE 3 — Deniz mmtaka komutanlari 
askeri kara muhafaza tesjrilati olan yerlerde 
alay komutanlarmm emrinde, ve askeri muha
faza te§kilati olmayan yerlerde dogrudan dog-
ruya Muhafaza genel komutanligmm emrinde 
olarak vazife goriirler. 

MADDE 4 — Mmtaka komutanlarmm em
rinde buhman deniz vasrtalan gruplara ayrilrr 
ve her grupun giiverte smifma mensup en ki-
demli ve en ehliyetli subayi o grupun komuta-
nidir. 

MADDE 5 — Mmtaka komutanlarmm ve 
gruplarm cali^ma tarzlari, askeri, giimriik mu
hafaza kara tesjkilatile ve askerilesmemis muha
faza amirlerile olan vazife mlinasebetleri hususi 
talimat ve emirlerle tanzim edilir. 

MADDE 6 — Giimriik muhafaza deniz teski-
latmm subaylan su suretle temin olunur. 

A) Giimriik ve inhisarlar vekilliginin goste-
recegi ihtiyaca gore ordunun deniz kadrosile ala-
kalan baki kalmak ve muhafaza deniz kursunda 
en az iig sene hizmet etmek §artile kita vaziyeti 
miisaid olanlardan (Mill! Mudafaa vekaletince 
intihap ve tayin olunurlar), 

B) Deniz kadrosundan alaklarmi tamamen 
keseitek muhafaza deniz kadrosuna nakletmek 
isteyenlerden (Milli Mudafaa vekaletinin tas-
vibile matlup evsafi haiz olanlardan), 

MtLLt MtlDAFAA ENCtiMENMN 
I)E<31§TiIlt§t 

Giimriik muhafaza genel komutanhgi emrin-
deki deniz teskilatinin askerle§tirilmesi hak-

kmda kanun layihasi 

MADDE 1 — Hiikumetin teklifi aynen kabul 
edilmistir. 

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen kabul 
edilmistir. 

MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen kabul 
edilmistir. 

MADDE 4 — Hiikumetin teklifi aynen kabul 
edilmistir. 

MADDE 5 — Hiikumetin teklifi aynen kabul 
edilmi§tir. 

MADDE 6 
edilmistir. 

Hiikumetin teklifi aynen kabul 
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— 7 — 
(TCMRCK VE tNHiRARLAlt ENCOMENl- I 

NlX DE(:J.t§TlRt§l 

(ji'rmriik •mulwfazd fjcucl honuttanltfji 
cnrrindcki dcniz tc:/kildhitiu askciicsti-

rilmc-si hakh'ntda kanun Idi/iliasi 

MADDE 1 — Hukumetin teklifi aynen. 

MADDE 2 — Hukumetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Hukumetin teklifi aynen. 

IviABDu 4 — Hukumetin teklifi aynen. 

MADDE 5 — Mintaka komutanlarmin ve 
gTuplarinin calisma tarzlari, Askeri giimriik 
muhafaza kara te§kilatile ve askerle§memis mu-
hafaza amirlerile olan vazife miinasebetleri 
Gurnriik ve inhisarlar vekaletince tanzim ve 
tesbit edilir. 

MADDE 6 — Hukumetin teklifi aynen. 
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0) thtiyag, Mill! Miidafaa vekilligince deniz 
subaylarile tamamen temin edilemedigi takdir-
de miitekaid deniz subaylan ve ihtiyat subay-
lardan matlup evsafi haiz olduklari Milli Mii
dafaa vekilligince tasdik edilenlerden veya ha-
ricten talip olup matlup evsafi haiz olduklari 
anlasilan sivil kaptanlardan. 

MADDE 7 — Giimruk muhafaza Deniz te§-
kilatrna aid askeri kadrolar, biitgeye ve ihtiyaca 
gore Milli Miidafaa vekaletinin muvafakati ali-
narak Gumriik ve inhisarlar vekaletince tanzim 
ve tesbit olunur. 

MADDE 8 — Deniz mmtaka komutanlarmm 
konuslarile kadrolarmm tesbitinde Milli Mii
dafaa vekaletile Genel kurmay baskanligmm 
muvafakati almir. 

MADDE 9 — Bidayett* kafi miktar subay 
verilmedigi takdirde yalniz acik deniz motor su
baylarile atelye miidiir ve miidiir muavini ve 
mmtaka. komutanlarile giiverte, malrine, insaiye 
enspektorleri Milli Miidafaa vekaleti deniz kad-
rosundan temin olunur. 

MADDE 10 — Deniz subaylarmm hizmet 
miiddetleri zarfmda sicilleri ordu sicil talimat-
namesine ve mertebeler silsilesine gore muha
faza genel komutanligi tarafmdan tutulur ve 
ancak iyi sicil alanlar sirasi gelince terfi igin ki-
taya gikarilir. 

MADDE 11 — Giimriik muhafaza genel ko
mutanligi deniz subaylarmm maaslari; terfi, 
istifa ve tekaiiatlukleri ordudaki emsalleri gi-
bidir. Bu subaylarm maas ve tahsisatlan 
Gumriik muhafaza genel komutanligi biitcesin-
den verilir. 

MADDE 12 — Muhafa genel komutanligi 
deniz mmtaka ve gruplarma mensub bilu-
mum subaylarla diger miirettebatm kiyafetle-
ri Genel kurmay ba§kanliginm muvafakati ali-
narak bir kararname ile tesbit edilir. 

MADDE 13 — Giimriik muhafaza genel ko-
mutanligma almacak deniz erati a§agida ya-
zildigi gibi tedarik olunur. 

A) Donanma ve diger beylik gemilerde as-
kerliklerini bitirdikten sonra muhafaza deniz 

MADDE 7 — Hiikumetin teklifi aynen kabul 
edilmistir. 

MADDE 8 — Hiikumetin teklifi aynen kabul 
edilmistir. 

MADDE 9 — Hiikumetin teklifi aynen kabul 
edilmi§tir. 

MADDE 10 — Deniz subaylarmm hizmet 
miiddetleri zarfmda sicilleri ordu sicil talimat-
namesine ve mertebeler silsilesine gore Muha
faza genel komutanligi tarafmdan tutulur ve 
ancak iyi sicil alanlar sirasi gelince terfi igin 
kitaya gikanlir. Iki sene birbiri ardmca iyi si
cil almayanlar Milli Miidafaa vekilligi emrine 
iade olunur. 

MADDE 11 — Hiikumetin teklifi aynen ka
bul edilmi§tir. 

MADDE 12 — Hiikumetin teklifi aynen ka
bul edilmistir. 

MADDE 13 — Hiikumeti nteklifi ayne nka-
bul edilmigtir. 
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MADDE 7 — Hukumetin teklifi aynen. 

MADDE 8 — Hukumetin teklifi aynen. 

MADDE 9 — Hukumetin teklifi aynen, 

MADDE 10 — Milli Mudafaa enciimeninin 
teklifi aynen, 

MADDE 11 — Hukumetin teklifi aynen. 

MADDE 12 — Hukumetin teklifi aynen. 

MADDE 13 — Hukumetin teklifi aynen. 
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kurulia§larinda hizmete talib olan serdtimen, 
vardabandrra, topgu, makine, motorcu, elek-
trikci, telsizci ve atesgi eratindan bu meslek-
lerde ihtisasi olup ihtisaslarma dair gemi ko-
mutarilarindan verilip birlik komutanlan ta-
rafmdan tasdik edilmig vesaiki olan erat ve er-
baslardan, 

B) Askerlik §ubelerince ihtiyag nisbetinde 
silah altma gagrrilan yeni erattan. 

MADDE 14 — Her deniz grupunda, bunla-
rm miktarlan ihtiyaca ve biitceye gore kad-
rolarla tesbit olunur. 

MADDE 15 — Miikellef erat her sene son 
yoklamada ihtiyag ve tevziat nisbetinde as
kerlik §ubelerinde Giimriik muhafaza deniz te§-
kilatma tefrik ve muayyen celb zamanlarmda 
sevkolunurlar. Bu eratta asagidaki ^artlar bulu-
nacaktz: 

A) lyi tiirkge okuyup yazma bilmek, 
B) Hiisntihal eshabmdan ve behemehal 

kryilarmiizdaki sehir, kasaba, koy ahalisinden 
ve sanatlari gemici, makinist, atesgi, motorcu, 
elektrikgi olan kimselerden bulunmak, 

0) Sihhi ve bedeni kabiliyetleri denizde §a-
lismaga elverisli olmak, 

MADDE 16 — Erat ihtiyaci ve nerelere 
miirettep olduklari Muhafaza genel komutan-
ligi tarafmdan celp zamanmdan iig ay ewel 
Milli Mudafaa vekaletine bildirilir. 

MADDE 17 — Miikellef eratm Giimruk mu
hafaza deniz teskilatrnda hizmet miiddetleri do-
nanmada oldugu gibi uc, senedir. 

MADDE 18 — Giimriik muhafaza deniz era-
tmm talim ve terbiyeleri asagidaki tarzda ya-
pilrr: 

A) Subaylarm ve erat ve erbas.larm Giimriik 
muhafaza deniz gruplarmdaM talim ve terbiye
leri asil vazifelerine halel gemeyecek surette 
Genelkurmay Baskanligmdan verilecek esaslara 
gore ve miimkiin oldugu kadar donanmadaki 
usullere tevfikan icra olunur. 

B) Alti sene fasdasiz olarak muhafaza deniz 
teslplatrnda bulunmus olan subaylar altisar ay 
miiddetle ve miinavebe ile Genelkurmay Baskan-
ligrnca muvafik goriilecek kursalara tabi tutu-
lurlar. 

0) Deniz teskilati erati, ilk alti aylik fili 

MADDE 14 
bul edilmi§tir. 

MADDE 15 
bul edilmi§tir. 

Hiikumetin teklifi aynen ka-

Hiikumetm teklifi aynen ka-

MADDE 16 
bul edilmi§tir. 

Hiikumetin teklifi aynen ka-

MADDE 17 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmigtir. 

MADDE 18 — Giimriik muhafaza deniz era-
tmm talim ve terbiyeleri a§agidaM tarzda ya-
pilir: 

A) Subaylarm ve erat ve erba^larm Giim
riik muhafaza deniz gruplarmdaki talim ve ter
biyeleri asil vazifelerine halel gelmeyecek suret
te Genel kurmay baskanligmdan verilecek esas-
lara gore ve miimkiin oldugu kadar donanma
daki usullere tevfikan icra olunur. 

B) Alti sene fasilasiz olarak muhafaza deniz 
teskilatrnda bulunmus olan subaylar altisar ay 
miiddetle ve miinavebe ile Genel kurmay bas-
kanligmca muvafik goriilecek kurslara tabi tu-
tulurlar. 

0) Deniz teskilati erati, ilk alti aylik fili hiz-
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MADDE 14 — Hiikumetin teklifi aynen. 

MADDE 15 — Hiikumetm teklifi aynen. 

MADDE 16 — Hiikumetm teklifi aynen. 

MADDE 17 — Hukumetin teklifi aynen. 

MADDE 18 — Milli Miidafaa enclimeninin 
teklifi aynen. 
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hizmetlerinin ug aymi Istanbul deniz erat depo-
sunda ve ug aymi da stajiyer olarak donaninada 
yaparlar. Bu erat ismen verilir ve ismen almir. 

Ancak; Giimriik muhafaza deniz gruplari-
nm ilk tesekkiiliinde erat ihtiyaci bir defaya 
mahsus olarak Milli Miidaf aa vekaletince deniz 
kadrosundan alti aylik talim ve terbiye devre-
sini gbrmiis erattan temin edilir. 

D) Deniz gruplan eratinm askeri talim ve 
terbiyelerine, vazifenin miisaadesi nisbetinde 
devam ve dikkat olunur. 

E) TJmumiyetle piyade talimnameleri Giim
ruk muhafaza deniz gruplan erati igin de 
esastrr. 

MADDE 19 — Alti aylik talim ve terbiyele-
rini tamamlamis. erattan liyakat gosterenler 
grup komutanlarmm teklifi ve mmtaka komu-
tanlarmm inhasile alay ve mustakil tabur ko-
mutanlari tarafmdan onbasi nasbolunurlar. 

MADDE 20 — Deniz gruplan iginde erbas-
liga terjfi; donanmadaki esaslara gore mintaka 
komutanlrklan dahilinde hazirlanrr. Erbaslarm 
nasp ve terfi salahiyeti Gixmriik muhafaza genel 
komutanllgma aittir. 

MADDE 21 — Giimriik muhafaza deniz 
gruplarfiia verilecek eratin ilk alti aylik talim ve 
terbiyeleri esnasmda bulundurulduklari kita ve-
ya sefinede her tiirlii masraflari Giimriik mu-
hafa genel komutanligi butcesinden verilir. 
Bunlar ilk alti ay iginde deniz erleri gibi maas 
alrrlar, ilbas ve iase edilirler. 

MADDE 22 — Deniz kuruluslarma verile
cek subay, askeri memur, sanatkar ve eratin 
gidi§ ve gelis yol paralari, maaslari ve her tiirlii 
masraflari Giimriik muhafaza genel komutanligi 
butgesinlden verilir. 

Ilk alti aylik talim ve terbiyeyi miiteakip 
Giimriik muhafaza genel komutanligi deniz ku
ruluslarma dahil olan erata ilbas, iase, t ay in a: 
ve yem kanununda yazili istihkaktan baska 
erlere bes, onbasilara on, gavuslara onbes lira 
maas verilir. 

AMDDE 23 — Erat ve erbaslardan deniz 
gruplarmda fill hizmetlerini bitirdikten sonra 

( S. Sa: 

metlerinin tig aymi deniz yeni erat talim tabii-
runda ve iig aymi da stajiyer olarak donanmada 
yaparlar. Bu erat isimle verilir ve isimle ali-
nir. 

Ancak; giimriik muhafaza deniz gruplarmm 
ilk te§ekkiiliinde erat ihtiyaci bir defaya mah
sus olarak Milli Miidaf aa vekaletince deniz kad
rosundan alti aylik talim ve terbiye devresini 
gormiis erattan temin edilir. 

D) Deniz gruplan eratmin askeri talim ve 
terbiyelerine vazifenin miisaadesi nisbetinde de
vam ve dikkat olunur. 

E) Umumiyetle piyade talimatnameleri giim
riik muhafaza deniz gruplan erati igin de esas-
tir. 

MADDE 19 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmi^tir: 

MADDE 20 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmistir. 

MADDE 21 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmistir. 

MADDE 22 — Deniz kuru&tslarma verilecek 
subay, askeri memur, sanatkar ve eratm gidis ve 
gelis yol paralari, maaslari ve her tiirlii masraf
lari Giimriik muhafaza genel komutanligi biitge-
sinden verilir. Ilk alti aylik talim ve terbiyeyi 
miiteakip Giimriik muhafaza genel komutanligi 
deniz kuruluslarma dahil olan erata- ilbas, ia
se, tayinat ve yem kanununda yazili istihkaktan 
baska erlere bes, onbasilara on, gavuslara on bes 
lira maas verilir. Gedikli erbaslar, deniz gedik-
li erbaslar hakkmdaki 1492 numarali kanun mu-
cibince maas aln* ve muamele. goriir. 

MADDE 23 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmistir. 

: 229) 
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MADDE 19 — Hukumetm teklii'i ayiieU. 

MADDE ?0 — Hiikumetin teklifi ayen. 

MADDE 21 — Hiikumetin teklifi aynen. 

MADDE 22 — Deniz kurulu§larina verile-
cek subay, askeri memur, sanatkar, erat ve 
erbaslarm gidi§ ve geli§ yol paralan, maa§-
lan ve her tiirlii masraflari Giimriik muhafaza 
genel komutanligi biitgesinden verilir. Ilk 
alti aylik talim ve terbiyeyi miiteakip Giim
riik muhafaza genel komutanligi deniz kuru. 
lu§larma dahil olan erata ilbas, ia§e, tayinat 
ve yem kanununda yazili istihkaktan ba§ka 
erlere beg, onba§ilara on, cavu§lara on be§ li
ra maa§ verilir. Gedikli erbaglar, deniz ge-
dikli erbaglar hakkmdaki 1492 numarah ka-
nun mucibince maa§ alir ve muamele gbriir. 

MADDE 23 — Hiikumetin teklifi aynen. 

( S. Sayisi : 229 ). 
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&umnik muhafaza deniz kurulusjlarmda kalma-
ga talip olanlar kadronun musaadesi nisbetinde 
ve ehliyetlerine gore deniz muhafaza memurlu-
gu smilma gegirilir. 

MADED 24 — Giimriik muhafaza genel ko-
mutanligi deniz gruplarmm silahlari (tiifenk, 
hafif ve agir makineli tiifenk, top) ve cephane-
leri ihtiyaca gore Milli Miidafaa vekaletince 
temin olunur. Bu silahlarin muhafaza ve temiz-
lik malzemesi de Muhafaza genel komutanligi 
tarafmdan tedarik olunur. 

MADDE 25 — Giimriik muhafaza genel ko~ 
mutanligma bagli biitiin deniz tesMlati mensup-
lari hizmet ve vazifelerinden miinbais disiplin 
ve suglardan doiayi askeri muhafaza usulii ka-
nunile askeri ceza kanununa tabidirler. 

MADDE 26 — Bu kanun 1 
rihinden itibaren muteberdir. 

VI - 1936 ta-

MADDE 27 
li Miidafaa ve 
yerine getirir. 

Ba§ V. 
/ . Inonil 
Da. V. 

$. Kaya 
Mf. V. 

S. Arikan 
S. 1 M. V. 

Dr. H. Say dam 

— Bu kanunun hukiimlerini Mil 
Giimriik ve inhisarlar vekilleri 

15 - IV - 1936 
Ad. V. M. M. V. 

#. Saragoglu K> Ozalp 
Ha. V. Ma. V. 

Dr. T. B. Aras F. Agrali 
Na. V. Ik. V. 

A. (Jetinkaya C. Bayar 
G. 1. V. Zr. V. 

Hana Tarhan M. Erkmen 

MADDE 24 
bul edilmi^tir. 

Hiikumetin teklifi aynen ka-

MADDE 25 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmi§tir. 

MADDE 26 — Giimriik muhafaza deniz tes-
kilatmda bulunan subaylara Giimriik ve inhisar
lar Vekilligince ordu deniz subaylarma verildigi 
gibi hazar ve seferde melbusat verilir. 

MADDE 27 — Hiikumetin 26 nci maddesi 
aynen kabul edilmii^tir. 

MADDE 28 — Hiikumetin 27 nci maddesi 
aynen kabul edilmiftir. 

( S, Sayisi : 229 ) 
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MADDE 24 — Hukumetin teklifi aynen. 

MADDE 25 — Hukumetin teklifi aynen. 

MADDE 26 — Milli Mudafaa encumeninin 
teklifi aynen. 

MADDE 27 — Milli Mudafaa encumeninin 
teklifi aynen. 

MADDE 28 — Milli Mudafaa encumeninin 
teklifi aynen. 

( S. Sayisi : 229 ) 





S. Sayisi:233 
Maden tedkik ve arama enstitusu kanununun II nci 
maddesine bir fikra eklenmesine dair kanun layihasi ve 
Iktisad, Maliye ve Butge encumenleri mazbatalan (1/403) 

T. c. 
BafveMlet 22 - I - 1936 

Kararlar mudurlftjjU 
Say*: 6/235 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

2804 sayili Maden tetkik ve arama enstitiisii kanununun 11 nci madesine bir fikra ilavesine 
dair Iktisad vekilligince hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetince 17-1-1936 tarihinde Yiiksek 
Meclise arzi kararlagtmlan kanun layihasi esbabT mueibesile birlikte sunulmugtur. 

Ba§vekil 

/ . Inonu 

Maden tetkik ve arama enstitusu kanununun 1.1 nei madesine bir fikra ilavesi hakkmda 
kanun layihasmm esbabi mucibe mazbatasi 

Ytirdumuzda maden tetkikati ve taharriyati i§leri ile ugra§mak iizere kurulmus. olan Ma
den tetkik ve arama enstitusu tarafindan, «Mernleketimizin muhtelif yerlerinde» arama ya-
pilan sahalarda, maden cevherleri cjkarilmaktadir. Usulii dairesinde maden taharrisi yapan 
her hangi bir §ahis, maadin nizamnamesi hukumlerine nazaran, Qikaracagi maden cevherleri-
nin mulkiyetine sahib ve maliktir. 2804 numarali kanunun 7 nci maddesi mucibince, taharri yap-
tigi sahalarda, Maden tetkik ve arama enstitusu de Qikaracagi maden cevherlerinin mulkiye
tine .sahib ve malik olur. Miilkiyet hakki, mevzuu olan malda, malikine kanuna, uygun bu-
lunmak §artile istenildigi gibi tasarruf edebilmek salahiyetini verir. Maden tetkik ve arama 
enstitiisii tarafindan taharri yapilan sahalarda, Qikarildiktan ve nakil ve imranna musaade alin-
diktan sonra satilan maden cevherlerinin satis. bedeli enstitiiniin varidati arasinda bulunmasi, 
cevherlerdeki raulkiyet hakkmm verdigi tasarruf salahiyetinden dogma zaruri bir neticedir. 
Bu itibarla, taharri yaptigi sahalardan nakil ve imrar edecegi maden cevherlerinin satis, be
deli, enstitiiniin varidati olacagi yolunda, 2804 numarali Maden tetkik ve arama enstitusu 
kanununun 11 nci maddesine bir fikra ilave edilmesi muvafik goriilmu§tiir. Bu suretle hazir-
lanmi§ bulunan fikra, layihanm birinci maddesini viicude getirmektedir. 

2804 numarali kanunun 11 nci madesinde, Tiirk genci yeti§tirilmek iizere, enstitiiye veri-
lecek iicretler, (e) fikrasmda bahse mevzu edildigi halde bu paranm munhasiran Tiirk genci ye-
tigtirilmesine tahsisi i<jin maddenin son fikrasmda konulan hiikmun, (c) fikrasma atif suretilo 
gosterilmi§tir. Kanundaki 11 nci maddenin (c) bendile hig bir alaka ve rabitasi bulunmayan 
bu hiikmim ba§ma, raatufunileyhi olan fikraya aid (e) i§aretinin konulmasi icjn layihanm 2 nci 
maddesi tanzim kilmmi§tir. 

Bunlardan ba§ka, 3 ncii ve 4 ncii maddelerinde, kanunun nesri tarihinden muteber oldugu-
na ve icrasina Icra Vekilleri Heyetinin memur bulunduguna dair hiikiimleri havi olmak iizere 
hazirlanmig bulunan layihaya kanuniyet verilmesi tasviplerine arzolunur. 



Iktisad enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Iktisad enciimeni 

Karar No. 17 
Esas No. 1/403 

31 - III - 1936 

Yuksek Reislige 

Maden tetkik ve arama enstitiisii hakkmdaki 
2804 sayili kanunun 11 nei maddesine bir fikra 
ilavesine dair Iktisad vekilligince hazirlanip 1c-
ra Vekilleri Heyetince Yiiksek Meclise arzi ka-
rarlastirilan ve Basvekaletin 22 - 1 - 1936 tarihli 
ve 6/235 sayili tezkeresine bagli olarak enciime-
nimize havale buyurulan kanun layihasi encii-
menimizce esas itibarile kabul ve birinci ve ikin-
ci maddesi birlestirilerek bir madde olarak tah-
rir ve llyihanm 3 ncu ve 4 ncii maddeleri aynen 
ipka olunmustur. 

Havalesi mucibince Maliye enciimenine tevd.i 
olunur. 

Iktisad B. Reisi Bu M. M. 
Tekirdag Nigde 

§. Kesebir Dr. B. Ferid Talay 

Katib Aza Aza 
Nigde Ankara Afyon K, 

Dr. B. Ferid Talay A. TJlus Berg Tilrher 

Aza 
Konya 

H. Denizmen 

Aza 
Giimusane 

Fjdib Servet Tor 

> Aza 

Maras 

Kemal Kusun 

Aza 
Seyhan 

Esma Nayman 

Aza 
Kayseri 

S. D emir e sen 

Aza 
Samsun 

Ali TunaU 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
tfaliye encumeni 
Karar No. 51 
Esas No. 1/403 

8-IV-1936-

Yuksek Reislige 

Maden tetkik ve arama enstitusii hakkmdaki 
2804 sayili kanunun 11 nei maddesine bir fikra 
ilavesime dair Iktisad vekilligince hazirlanip Bas
vekaletin 22 kanunusani 1936 tarih ve 6/235 sa
yili tezkeresile Buyuk Meclise gelen kanun layi
hasi Iktisad enciimenince goruldukten sonra en-
cumenimize havale buyurulmakla Iktisad vekili-
nin huzurile tetkik ve miizakere olundu: 

Verilen izahat dinlenmis ve layihanin tedvi-
nine saik olarak esbabi mucibede dermeyan olu-
nan miitalea varid goriilerek kanun layihasi Ikti
sad encmmeninin tadili vecjhile aynen kabul 

olunmusittfr. 
Havalesi mucibince Biitce enciimenine veril-

mek iizere Yuksek Reislige sunulur. 

Mai. E. Reisi Na. 
M. Nedim 

Aza 
Istanbul 
Y. Yaztct 

Aza 
Izmir 

K. Dursun 

M. M. 
Kamal Vnal 

Aza 
Diyarbekir 

Huriye Oniz 

Aza 
Manisa 

Tahir Hitit 

Katib 
Mustafa Onsay 

Aza 
Bursa 

Dr. G. Kahraman 

( S. Sayisi : 233 ) 
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Biitge enciimeni mazbatasi 

T.B.M.M. 
Butce enciimeni 
Mazbata No. 181 

Esas No. 1/403 

5 -VI -1936 

Yiiksek Reislige 

Maden tetkik ve arama enstitusu hakkindaki 
2804 sayih kanunun 11 nei maddesine fbir fikra 
ilavesine dair olup Basvekaletin 22 kanunusani 
1936 tarih ve 6/235 sayili tezkeresile Yiiksek Mec-
lise sunulan kanun layihasi tktisad ve Maliye 
enciimenlerinin mazbatalarile birlikte eneiimeni-
mize verilmis olmakla tktisad vekili Celal Ba-
yar hazir oldugu halde okundu ve konusuldu; 

Teklif olunan layiha esbab imucibesine bina-
en esas itibarile enciimemmizce de muvafik go-
riilmiis ve tktisad enciimeninin thazirladigi la
yiha eneiimenimizce aynen kabul edilmistir. 

Miistacelen miizakere buyurulmak iizere dile-

gile Umumi Heyetin tasvibine 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis Vekili 
tsparta 

Miikerrem tfnsal 
Qorum 

M. Cantekin 
Kirklareli 

$. Odul 
Ordu 

//. Yalman 
Sivas 

Remzi Qiner 

M. M. 
Trabzon 

Sim Day 
Qovvm 

E. Sabri Akg'61 
Mardin 
R. Erten 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Yozgad 
8. tcoz 

konulmak iizere 

Katib 
Balikesir 

E. Adakan 
Giimiisane 
D. Sakarya 

Mus 
$. Ataman 

Sivas 
R. Basara 

HtlKtTMETlN TEKLtFt 

Maden tetkik ve.arama enstitusu kanununun 
11 nei maddesine bir fikra ildvesi hakkinda ka-

kanun layihasi 

MADDE 1 — 2804 numarali maden tetkik 
ve arama enstitusu kanununun 11 nei madde-
sindeM (e) fikrasmdan sonra asagrda yazdi 
§ekilde (f) fikrasi ilave edilmistir. 

f - Taharri yaptigi sahalardan nakil ve im-
rar eyledigi maden cevherlerinin satis bede-
linden. 

tKTtSAD ENCttMENtNtN DEGt$TtRt$I 

Maden tetkik ve arama enstitusu hakkindaki 
2804 numarali kanunun 11 nei maddesinin degis-

tirilmesine dair kanun layihasi 

MADDE 1 — Maden tetkik ve arama enstitii
sii hakkindaki 2804 numarali kanunun 11 nei 
maddesi asagida yazili §ekilde degistirilmistir. 

11 nei madde - Maden tetkik ve arama ensti-
tiisiinun varidati; 

A - tktisad vekaleti biitqesine konulup ensti-
tiiye tediye edilecek olan tahsisattan, 

B - Besinci maddeye tevfikan iicret mukabi-
linde yapacagi i§lerden alacagi iicretlerden ve 
kendi hesabina arama ameliyati yaptigi sahalari 
i§letmege vazedecek miiesseselerden bu arama 
ameliyati masraflarma kar§ilik olarak alacagi 
meblaglardan, 

C - Kendisine nakit veya ayniyat suretile yar-
dimda bulunuldugu ve bu yardimm kabuliine 
tktisad vekilligince muvafakat olundugu tak-
dirde bunun tutarrndan veya kiymetinden, 

D - Mevcutlarmin getirebilecegi faiz veya 
iratlardan, 

E - Maden ve tag ocaklari igletenlerin istih-

( S . Sayisi : 233) 
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MADDE 2 — 2804 numarah maden tetkik 
ve arama enstitusii kanununun 11 nci madde-
sindeki en son fikranm basinda bulunan (c) isa~ 
reti kaldirdmis ve yerine (e) isareti konulmus^ 
tur. 

MADDE 3 
muteberdir. 

Bu kanun nesjri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanunun hukftmlerini icra-
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20 - I - 1936 
B9. V. 

t. tnontt 
Da. V. V. 

C. Bayar 
Mf. V. 

8. Ankan 
S.I.M.V. 

!>r. B. Saydam 

Ad. V. 
#, SaraQoglu 

Ha. V. V. 
S. Saracoglu 

Na. V. 
A. (Jetinkaya 

G. I. V. 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
K, Ozalp 

Ma. V. 
F. Agrali 

Ik. V. 
C Bayar 

Zr. V. 
Miihlis Erkmen 

dam eyledikleri ecnebi miihendis ve mutehassis 
lar mukabilinde Tiirk genci yetigtirmek iizere 
Hazineye yatiracaklan ve Hazinece aynen ens-
titiiye tesviye edilecek olan iicretlerdem, 

F - Arama yaptigi sahalardari nakil ve imrar 
eyledigi maden cevherlerinin satif bedelinden 
ibarettir. Bu varidattan hesab yili sonuna kadar 
sarfedilmiyenler enstitiiniin ertesi sene varidat 
hesabma nakledilir. E fikrasmda yazili ucretler 
miinhasiran Tiirk miihendis ve miitehassislar 
yetistirmek hususlarma tahsis edilir ve bu kisim 
varidatm ve ona tekabul eden masraflann he-
sabi ayrica tutulur. 

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu
teberdir. 

3 — Bu kanun hiikmiinu icraya Icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

i>»<i -««.. 
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S. Sayisi: 231 
Sihhat ve igtfma? muavenet vekaleti ve buna bagli Hudud 
ve Sahiller sihhat umum mudurlugu te§kilat ve memurini 
hakkmda kanun llyihasi ve Sihhat ve i?tima? muavenet ve 

But?e enctimenleri mazbatalan (I/550) 

T. C . """ ' " ' ' • " ' 

BasveMlet 1S-V-1936 
Kararlar mudurlugu 

Sayi ; 6/1551 

Biiyiik Millet Meclisi Yilksek Reisligine 

Sihhat ve i§timai muavenet vekaleti ve buna bagli Hudud ve sahiller sihhat umum mudur
lugu teskilat ve memurini hakkinda bu vekillikce hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 
12 - V -1936 tarihinde Yuksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mueibesjle birlikte 
sunulmustur, 

Basvekil 
/ . InonU 

Sihhat ve icjtimai muavenet vekaleti ve buna bagli miilhak biitge ile idare olunan Hudud ve sa
hiller sihhat umum mudurlugu teskilat ve memurin kanun layihasmin mucib sebepleri 

788 sayili memurin kanununun 2 nci muvakkat maddesi, her vekaletin hususiyet ve icaplanna 
gore bir memurin kanunu. 

Devlet memurlan maasatinin tevhid ve teadiiliine dair 1452 sayili kanunun ikinci maddesi de 
her vekaletce teskilat kanunu yapilmasmi amir oldugundan, sunulan bu teskilat ve memurin ka
nunu, bu kanunlara gore hazirlanmis ve her ikisi bir arada bagli olarak takdim kilmmistir. 
Meri olan teskilat kanunumuz 28 subat 1331 tarihli ve miilga sihhiye miiduriyeti umumiyesine 
aid oldugundan, Ciimhuriyet Hukumetinin kurulusundan beri vekaletimiz teskilati ic,in mail sene 
but§elerile ihtiyaca gore kadrolar hazirlanarak tahsisat alinmakta ve sihhi isler bu kadrolarla 
gorulmekte idi. 

1452 sayili kanuna bagli 2 numarali cetvelde, her vekalet i^in ayri ayn gosterilen kadrolara 
0 vekaletin teskilat kanunu mahiyeti verilmis ve adi g§en 1452 sayili kanunun meriyete girdigi 
1 eylul 1929 tarihinde Sihhat vekaleti teskilat kadrosuda bu cetvelde gosterilmis ve vekaletimizin 
bu giinkii teskilat ve vazife taksimati da bu kanun ve bunun vekaletimize aid zeyillerinden iba-
ret bulunmustur. 

Halbuki vekaletimize hususi kanunlarla verilen Devlet sihhi hizmetleri 1929 yilmdan beri se-
neden seneye artmis ve daima inkisaf halinde olan Devlet sihhi hizmetleri daha teknik ve daha il-
mi mesaiyi ieab ettirecek bir sekil ve ehemmiyet almistir. 

Sunulan teskilat kanun layihasi hazirlanirken bu esas ve Ciimhuriyet Hukumetinin sihhi alan-
da gozettigi onemli ve daimi ilgi de goz oniinde tutulmustur. 

Memleketin sihM $artlarmi islaih, halkm sibhatine zarar veren amillerle imicadele ve gelecek ne-
sillerin siihhatli olarak yetismesini temin ve halki sihhi ve i^timai yardima ulastirmak vazifesile imi-
kellef olan vekaletimiz biitiin mesaisini Ibu gayelerin tahakkukuna hasretmey© mecbur oldugundan bu 
islerin layikile gorulefoilmesi i^in kafi teglkil&ta malik olanasi zarurjdir. 
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Ru imilahazalara simdiye kadar ge^en senelerden alinan netieelere ve bu va.dide yapilan tecriibelere 

tetinaden hazirlajian bu layihanin maddeleri sirasile asagida izah olunmustur. 
1 - Layihanin 1 ve 2 ve 3 ncii maddeleri : 
Vekaletimizin asli vazifelerini icmal ve bu vazifclerin ifasinda yapdmasi gerckli teskilat ve kulla-

nacagi memurlar ve miilhak blithe ile ida.re olunan Hudud ve sahiller srhlhat umum mudurluguniin de 
kcza teskilat ve memurlarmm bu layiha ahkamma tabi olacaklarma ve 2848 ve 2849 sayili kamm-
larla vekaletimize devrolunan Iskan umum miidiirlugu teskilat ve inemurlari icin ayriea bir kanun 
layihasi hazirlanarak sunulacagma ve vekaletin merkez teskilat planum aid hukumleri muhtevidir. 

2 - Layihanin 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri : 
Vekalet mustesarinm, hususi kalemin, teftis heyetinin vazife ve salahiyetlerini ihtiva etmektedir. 
3 - 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri : 
Devlet sihhi hizmetlerinden, memleketin sihhi sartlarmin islahi, halkm srhhatine zarar veren 

butiin hastabklarla ve sair muzur araillerle miicadele ve gelecek neslin sihhatli yetismesini temin ve 
halkm tibbi ve ietimai muavenete ulastirilmasi vazifelerini alan vekaletimizin esas iki miibim dairesi-
nin vazife ve salahiyetlerini havidir. 

4 - 13 ve 14 ncii maddeleri 
Sicil ve memurlar ve muamelat umum mudurluguniin ve subelerinin vazife ve salahiyetiue aittir. 
5 - 15 ve 16 nci maddeleri : 
Saglik propaganda ve tibbi Istatistik umum mudurlugumin ve subelerinin vazife ve salahiyetini 

tesbit etmektedir. 
6 - 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci madleleri : 
Vekaletimizin hukuk, hesab ve sair idari islerini gormekle miikellef subclerin vazife ve salahiyet-

lerine aid hukumleri gostermektedir. 

7 - Layibanm 23 ncii maddesi : 
1267 sayili kanunla teskil olunan ve bu kanunun 6 nci maddesinde yazili tekamiil tedrisat ve kurs-

lan iqm bu miiessesede acjlmasi icab eden hifzissihha mektebi ve bu mektepte yapilacak tedrisat is
lerini tesbit etmektedir. 

8 - 24 ve 25 nci maddeleri : 
Hudud ve sahiller sihhat umum miidurliigiinun merkez teski la.tr ve vazife salahiyetlerini tayin 

ve tesbit igindir. 
9 - 2 6 nci maddesi : 
Vekaletimizin umumi muvazene, humi'sl idare, foelediye ve koy sibbi teskil atini umum mabiyette 

gergevelemektedir. 
10 - 27, 28 ve 29 ncu maddeleri : 
Umumi miifettislikler sihhi miisavir ve muavinlerinin vazifelerine dairdir. 
11 - 30 ve 31 nci maddeleri : 
Vekaletimizin vilayet merkezlerindeki sttihhi miimessili olan sihhat ve etimai muavenet mudurleri-

nin vazife ve mesuliyetlerini gostermektedir. 
12 - 32 nci maddesi : 
Sihhi iteskilatta esas bir unsuru asli olan Hiikumet tabiplerinin nerelerde bulundurulacaginin, va

zife ve salahiyotlerinin neden ibaret oldugunun tayin ve tahdidine aittir. 
13 - 33 ncii maddesi : 
Kiiguk sihhat memurlarcnin nerelerde bulundurulacaginin ve vazifeleri neden ibaret oldugunun 

tesbiti igindir. 
14 - 34 ncii maddesi : 
Vekaletimizin umurni muvazeneye aid tibbi, sibbi ve ietimai muesseselerinin nelerden ibaret oldu-

gunu ve olaeagmi ve Irani arm sureti idaresini gostermektedir. 
15 - 35 nci maddesi: 
Niifus siyasetimizde onemli bir role sahib olan ve simdiye kadar kazalara tesmil odileri ebelerin 

kovlore de te§mili icin ikinci sin if olarak ebe unvanile ve munbasrran koyler icjn yeti§tirilmesi dii-
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§uniiien koy ebelerinin yeti§tiriimeleri tarzmi ve buna aid hiikiimleri ihtiva etmektedir'. 

16 - 36 ve 37 nci maddeleri : 

Vekaletimizin salgin, sosyal ve bula§ici hastaliklarla ve diger zararli amillerle liizumunda her tiir-
lii miicadele te§kilati yapabilmesini teniiu ve hususi idare, belediye ve Evkai' idaresi biityelerine 
dahil te§kilat ve miiesseseierde §ali§tinlan meslek memurlari hakkinda mevcud umumi hiikiimleri 
gostermektedir. • • 

17 - 38 ve 39 ncu maddeleri : 
Hudud ve sahiller sihhat umum mudurliiguniin vilayet te§kilatini ve vazii'elerini bildirmektedir. 
1 8 - 4 0 nci maddesi : 
Bu maddede yazilan ve vekaletimize aid, igieri gorecek olan tababet ve guabati sanatlari mensupla-

rmdan, sihhat ve ietimai muavenet niiifettisleri, sihhat ve igtimai muavenet miidiirleri, Hiikumet 
tabipleri, hastaneler ve sihhi miiessesat miitehassislari, eczacilari, di§ tabipleri/kuc.uk sihhat memur-
lari, hasta bakiei hem§ireler, ebeler, sihhat i§leri katipleri ve sair idari memurlar 1929 tarihli ve 1452 
sayili teadiil kanunile esasen siniflara ayrilmi§ ve siniflarma mahsus dereee maasjari da tayin edil-
mi§tir. 

1929 yilindanberi daimi inkisaf halinde bulunan Devlet sihhi hizmetlerile ictimai muavenet islerinin 
sene besene gosterdigi umumi ihuiyaclara ve umumi hiikiimlere bu giinkii sinif vaziyetimiz uymamakta 
bulunmus oldugundan bunlanii sinif Ian ve maas dereeeleri umumi hiikiimlere ve tatbikata muva-
fik bir sekle ve teadiil kanunile kabul edilen umumi esasasata uygun sekil ve derecede ve asgari 
hadler dahilinde tadil ve tezyid olunmustur. 

1 9 - 4 1 nci maddesi : 
1452 sayili kanunla kabul edilen ve vekaletimiz teskilat kanunu mahiyetinde sayilan kadro cet-

veli bu giinkii sihhi ihtiyacjara gore tesbit ve tadil olunmus ve teskilat kadrosunda yapilan degisik-
likler merkezden baslayarak sirasile izah olunmustur. 

A- Miif ettisler : 
Teadiil kanununa gore vek&letimiz teftis heyeti, bir reis ve basmiifettis, besinci dereee 80 lira asli 

maasli birinci sinif iki miifettis ve altinci dereee 70 lira maasli ikinei sinif 2 miifettis ve yedinci 
dereee 55 lira maasli iiQuncii sinif alti miifettis ve keza yedinci dereee 55 lira maasli dordiincii sinif 
alti miifettis ki ceman 17 oniifettisten ve kaleminden ibarettir. 

Bu layihaya bagli iki numarali kadro cetvelinde alti aded dordiincii sinif miifettislikler, UQuncii 
sinifla, sinif ve dereee maaslart arasmda bir fark olmadigindan ve kadro esasina da uymadigindan 
kadrodan tamamen Qikarilmis ve iki aded dordiincii dereee 90 lira maasli Basmufetti§lik ihdas edil-
mis diger siniflardaki mufettislerin maas dereeeleri aynen kabul edilmekle beraber teftis heyeti reisi de 
dahil oldugu halde heyeti teftisrye 16 ya indirilmistir. 

Miilki taksimat ve teskilatm son zamanlardaki inkisafma uygun olmak igin teftis mintakalannin 
iki basmiifettislige ayrilmasi faideli oldugu Devletgo yapilan tatbikattan anlasilmis ve buna nazaran 
kadroya iki basmiifettis ilavesine liizum ve zaruret hasil olmus ve basmiifettisliklerin ihdasina gore 
de teftis heyeti reisi ve basmiifettis unvani yalniz Teftis heyeti reisligine gevrilmis, sinifi ve dere-
cesi maasi diger vekaletlerde mevcud olan teftis heyeti reisleri sinif ve derecesine gikarilmistir. 

Bundan baska tefti§ islerinin her giin ve devamli bir surette Qogalmasi sebebile bu heyet ka-
leminin birinci sinif miimeyyizligi unvani bu isi gorecek memurun iktidar ve kifayetinin daha yiik-
sek bir derecede bulunmasmi icap ettirdiginden unvani seflige tahvil ve maas derecesi bir dere
ee yukseltilmistir. 

B - Hifzissihha isleri: 
Teadiil kanunile unvan ve memuriyeti umum miidiirliik olan bu daire umum miidiirliik ve ka

leminden ve 7 subeden ibaret iken bu kanunun 10 ncu maddesile verilen ve hulasa olarak sayilan 
pek ehemmiyetli vezaifi gorebilecek surette takviye edilmistir. 

Her sene vekalet biitgesile (D) cetveline konulan uyusturucu maddeler ve Cemiyeti akvam su-
besile sihhi miihendislik subesi esas kadroya gegirilmis ve gittikge sahasini genisleten trahom mii
cadele islerile basli basma ugrasacak bir trahom subesi teskil edilmis ve bu suretle bu daire su-
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belerinin adedi sekize sikanhni^ ve bu kadar 50k ve pek muhim islerin iyi bir sekilde tedviri lQiri 
yardimci olarak kadroya bir imuavin ilavesine zaruret gorulnm$ ve bir daire halini alan umum 
miidurluk unvani, hifzissihha isleri dairesine gevrilmis ve bu daire islerini gorecek ve bu islerin 
mesuliyetini iizerine alacak tabibin unvani memuriyeti de reislige tahvil ve derecesi maasi bir de-
rece yukanya cjkanlmak suretile kadrosunda tadilat yapilmistir. 

C - Genel sosyal yardim isleri: 
Teadiil kanunile unvani memuriyeti umum miidiirluk olan bu daire bir umum miidiirluk ve ka-

leminden ve uq subeden tesekkiil etmekte ikon bu kanunun 12 nei maddesinde sayilan pek ehem-
miyetli vezaifi if a edebilecek surette takviye ve tevsii liizumlu goriilmiis ve vekalet biitgesinin (D) 
cetveline her sene konulan zehirli ve bogucu gazlar ve hava hiicumundan korunma isleri subesile 
sihhi mimarlik subesi esas kadroya alinmis ve her giin artmakta olan ila<j, tibbi ve sihhi malzeme isleri iqin 
bir sihhi ve tibbi malzeme subesile simdiye kadar azliklara aid sihhi miiessesat ve hususi hastanelere ve 
hususi idarelerle belediye biitge ve kadrolarile teskilati sihiiiyesine bakan hususi igtimai hizmetler 
§ubesinin bu i§lere kifayet etmedigi anlasrimis. oldugundan munhasiran hususi idare ve belediye biit-
qe ve kadrolarile sihhi miiessesat ve teskilat i§lerilei§tigal etmek iizere mahalli igtimai hizmetler §u-
besi nami altinda yeniden iki sube kurulmasma zaruret hasil olmus, ve bu suretle subeleri adedi yedi-
ye gikan bu umum miidiirluk te daire halini almis. ve kadroya bir reis muavini konulmu§ ve umum 
miidiir unvani reislige gevrilmi§tir. 

Q - Sicil ve memurlar ve muamelat miidurliigu.: 
§imdiye kadar bir miidiirluk halinde idare olunan ve bu §ekilde vazife goren bu dairenin i§leri 

yeni mevzuatla pek gok artmis, ve vekaletimizin mesleki hususiyetine gore tibbi, sihhi ve fenni i§-
lerden gayri bilumum idari muamelat, merkez ve vilayetler zat i§leri, tahakkuk ve tahsis i§leri, bele-
diye'ler, hususi idareler ve umumi muvazeneye dahil tababet ve §uabati sanatlan mensuplarile eczaci 
ve kimyakerler ve diger idari memurlarm her tiirlii zat muameleleri ve bunlann tekaiid veya yetim. 
maasjarmm tahsisi ve 1219 sayili tababet ve §uabati sanatlarmin tarzi icrasina dair kanun muci-
bince tababet ve suabati sanatlan mensuplarindan memur olmayan serbestlerinin de her tiirlii mes-
lek ve zat muameleleri ve biitiin Hudud ve sahiller sihhat umum miidurliigii ve Iskan umum mii-
diirlugii memurlannin zat ve sicil muameleleri hep bu daire tarafindan goriilmekte oldugundan ve 
bu dairenin de gorulen i§lere nazaran muamelat, sicil, tahakkuk ve tekaiid ve kidem §ubelerine aynl-
masina liizum hasil olmus, ve bu iglerin gosterdigi ehemmiyete gore takviye edilmi§ ve unvani da 
Sicil ve memurlar ve muamelat mudurlugiine gevrilmi§ ve muavinin de maas, derecesi yiikseltilmi§ 
ve birinci sinif miimeyyiz unvani muamelat gubesinin ehemmiyetine gore iktidarli ve ehliyetli bir 
memura tevdii igin §eflige tahvil ve derecesi bir derece yukanya <jikanlmi§tir. 

Vekaletin bu subesi umumi muvazene, hususi idare ve belediyelerdeki ve miilhak, Hudud ve sa
hiller sihhat umum miidiirliigii ve Evkafm sihhi te§kilatmdaki ve Iskan umum miidiirliigii kadroia-
rinda mevcud doktor, eczaci, kimyager, ebe, hemsjre ve diger idari memurlarm tayin, tecziye, taltif, nakil 
ve becayis,, tahakkuk, tahsis, kidem iglerile ve diger bilumum idari iglerle me§gul oldugu gibi bunlann 
memur olmayanlarmin da her tiirlii zat muamelelerine aid i§lerin ifasile de mukellef oldugundan di
ger vekaletler zat i§leri miidiirliiklerinden ayri bir hususiyeti haizdir. 

D - Saglik, propaganda ve tibbi istatistik umum miidiirliigii: 
Propaganda, nesriyat ve tibbi istatistik isleri bu giiniin en onemli meselesi halindedir. Ev-

velki devirlerde, iizerinde hig islenmemis olan vilayetlerimizin tibbi topografyasi ve oliim, dogum 
bakimmdan umumi niifus harekati ve gocuk vefijati, sosyal hastaliklarla miicadele teskilati olan 
mintakalarm oliim, dogum nisbetlerinin tetkikina aid mesai, bilumum koylerimizin sihhi fisleri-
nin tanzimi, sihhi filimler, miizeler, sergiler ve srhhi ve tibbi afislerle gengligin ve halkm sih
hi terbiyesi, bilgi ve gorgiisiiniin arttinlmasi gibi ehemmiyetli isierle mesgul olan bu sube takvi
ye edilmis ve nesriyat ve istatistik miidurliigii unvanile vazife gormekte olan bu mudurliigun 
unvani, Saglik propaganda ve tibbi istatistik umum mudiirliigiine gevrilmis, miidiiriin unvani me
muriyeti de umum miidiirluge tahvil olunarak derecesinin arttirilmasma ihtiyac, goriilmiistiir. 
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E - Hukuk mu^avirigli : • 
Liizum ve ihtiyag sebebile her sene vekalet biitc,esinirt (D) cetveline miisavir avukat unvanile 

kadromuza dahil bulunan bu memuriyet 9 - VII -1934 tarih ve 2573 numarali kanunla Maliye 
vekaleti Hukuk miisavirligi kadrosuna gegirilmis ve 1935 mali sene biitgesinin (D) cetvelinde hu-
kuk miisaviri unvanile konulan bu memuriyet esas teskilat kadromuzda da ayni unvanla ve b i r 

sube halinde yer almis ve bu subenin teskiline liizum goriilmustiir. 
F - Ayniyat subesi : 
Teadiil kanunile levazim subesi nann altinda bir biiro olan bu sube levazim islerile birlikte-

ayniyat islerini de gormekte idi. Ayniyat islerinin aldigi ehemmiyet iizerine miinhasiran bu isle-
istigal edeeek bir sube teskili zaruri goriilmiis ve bu sebeple yeniden ayniyat subesi teskil edile-
rek levazim memurile miitemed ve depo memurlari miistakil hirer memurluk halinde kadroda 
gosterilmistir. 

41 nci maddede yazili (2) numarali kadro cetveiinin merkez kisminda izah olunan ve teski-
lati takviye edilen dairelerde vazife goren memurlarin maaslannin yiikseltilmesine gelince: 

Devlet sihhi hizmetlerinin her biri mahiyetleri itibarile hirer ihtisas isidir. Bu hizmetlerin 
basanlmasi, tababet meslekinin muhtelif subele rinin ilmi esaslarina gore olur. Devlet islerinin 
goriilmesinde tababet ve suabati sanatlari adi altinda (Doktorlar, dis tabipleri, kiigiik sihhat me
murlari, hastabakici hemsireler, ebeler) toplanan meslek erbabi igin sosyal tababetin idari ve ilmi 
bilgilerinin yardimina ihtiyaQ vardir. 

Vekaletimiz, kendisine mahsus kanunlarla verilmis olan Devlet sihhi hizmetlerinin ifasinda 
asagidaki meslek mensuplarini tavzif etmektedir: 

Bu meslek mensuplanndan doktorlar: 
A - Mesleki ve idari, 
B - Yalniz mesleki vazife ve hizmet gorenler. 
A - Mesleki ve idari vazife gorenler: 
Vekalet miistesari, merkez dairelerinin reisleri, umum miidiirleri ve bunlarm muavinlcri ve ••« 

miitehassislan, Sihhat ve igtimai muavenet miifettisleri, Sihhat ve ic,timai muavenet mudfirlcri,... 
Hiikiimet tabipleri, hastaneler ve diger sihhi miiesseseler bastabib ve miidiirleridir. 

B - Yalniz mesleki vazife ve hizmet gorenler: 
Hastanelerle diger saglik ve sosyal miiesseselerinin miitehassis tabipleri, sosyal ye bulasici,-

ve salgin hastaliklarla gocuk olumiine karsi miicadeleler ve umumi sagligm korunmasi kurumla-
rinda galisan tabib ve miitehassislar. 

Bunlardan merkez daire reisleri, umum miidiirleri ve muavinleri ve vekalet mutehassisl'arr 
ve miifettisleri ic,in bu ehemmiyetli vazifelerin if a si bilgiye ve yiiksek ihtisasa ve uzun zaman tatbi-
kat ve fenni ve idari teeriibeye vabeste oldugu gibi bu vazifelere tayin olunanlar vekaletin en de-
gerli meslek memurlari arasmdan intihab edildiklerinden maaslan diger vekaletlerdeki emsali-
ne gore tesbit ve teklif olunmustur. 

Sihhat ve ictimai muavenet miidiirleri : - ~ —-.-, , 

Teadiil kanununun nesrinden ewel bu smif memurlarimizm smif ve maas dereeeleri asli olarak 
35, 45, 50, ,60 lira maasli olarak dort sinifa ayrilmis ve teadiil kanununu tadil eden 1467 sayili ka
nunla da, teadiil kanunundaki bir numarali cetveldeki 7 ve 8 nci dereeeler maaslan olan 50 ve 60 
lira maaslar birlestirilerek 55 lira asli maas ve 7 nci dereee olarak tesbit ve kabul edilmesi iizerine 
Sihhat ve igtimai muavenet mudurluklerimizin simflarma mahsus maas dereeeleri de ibu suretle-
birlesmis ve smiflar birbirine kansmistir. 

Halbuki maas ve derecelerimiz muktesep ve sahsi oldugundan vekaletimizee bu esas elan mahfuz•: 
tutulmaktadir. 

Bundan dolayi sihhat miidiirlerimiz eskisi gibi dort smif olarak tasnif edilmis ve smiflarma gore • 
maaslan derecelendirilmistir. 

Sihhat ve igtimai muavenet miidiirleri, vilayetler'de vekaletimizin en biiyiik sihhi memuru ve va— 
lilerin smhi miisaviri olduklarmdan Devlet saglik islerinde kendilerine pek muhim vazif eler veril^ 
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inistir. Sihhat ve iQtimai imiavenet miidurleri Hukumet tabipiiklerinden yetistirildikleri igiri 
uzun ssneler mesleki tatbikat ve tecriibe gbrmiis zevattir. Bunlarin teadiil kanunile kabul edil-
mis olaii maas dereceleri, kendilerini ehemmiyetli vazifelerine baglayacak miktarda olmayip bilakis 
Qok azdir. En Qok istifade edilebilecek olanlar maisetlerini temin etmeyen bu smiftan Qekilmeye ve 
baska suretle maiset temin etmek garelerini aramaya mecbur kaldiklari her zaman goriilmektedir. 
Degerli sihhat ve iQtimai muavenet mudiirleri bulmak ve bunlan vazifelerinde tutmak igin maasla-
nnin arttirilmasina kati zaruret hissedilmis ve bundan baska Sihhat ve iQtimai muavenet mudiir-
luklerine ragbet celbi de aynca ehemmiyetli bir mevzu olarak goz onune alinmistir. Diger taraf-
tan sihhat ve iQtimai muavenet mudurlerinin vilayetlerdeki diger riiesayi memurin ile sinif ve derece 
maaslarmm bir olmasi keyfiyeti de esasli sebeplerd en sayilarak emsalleri gibi tahsil miiddetlerine, ki-
dem ve lehliyetlerine ve gordukieri vazifelerin ehemmiyetlerine binaen maas dereceleri yiikseltilmis 
ve ancak yuksek maasli sinif adedi kadroya gore asgari bir hadde konulmustur. 

Hukumet tabipleri: 
Teadulj kanunile iiQ sinif olan Hukumet tabipleri bu layihada dort sinif a ayrilmis ve maas de

receleri de smiflara gore taksim olunmustur. 
Vekiletimizin meslek memurlari arasmda en Qok vazifesi olan ve halkla daimi surette temasta, 

bulunan ve yalniz kanunlarla verilen sihhi ve idari vazifeleri degil, halkm bilumum tibbi ve silihi 
islerile de her dakika ugrasan Hukumet tabipleri dir. 

Hukumet tabiplerinin vazifeleri sayilamayacak kadar Qoktur. Her yeni kanun kendilerine yeni 
yeni vazifeler vermektedir. Buna ragmen Hukumet tabiplerinin terfih yolu yalniz S±hat ve iQ
timai muavenet mudurlugiine terfiden ibarettir. Sihhat ve iQtimai muavenet mudiirlukleri ise tes-
kilati mulkiyemize gore mahdud, Hiikuanet tabipleri adedi de Qok oldugundan Sihhat ve iQtimai 
muavenet mudiirlugune terfi senede ancak bir kaQ Hukumet tabibine nasip olmaktadir. 

Devletin diger idare subelerine intisaplarcna da sanat ve meslekleri icabi imkan mevcud olma-
digmdan 15 - 20 senedenberi ayni sinif ve derecede kalmis Hukumet tabiplerimiz pek Qok oldu-
gu gibi ikadro zarureti sebebile bu gun sinif ve derece maaslarmi alamayan yiizlerce Hukumet ta
bipleri de vardir. Bundan dolayi Hukumet tabiplerinin kidemli siniflari adedinin arttirilmasina 
ve maas derecelerinin de bir derece yukseltilmesine kati ihtiyaQ hasil olmustur. 

KiiQiik sihhat memurlari: 
KiiQiik sihhat memurlari vekaletimize bagli meslek mekteplerinde hususi tahsil ile yetistirilir. 

Bu mekteplere orta tahsili bitirmis olanlar alinir. Iki seneden ibaret tahsil muddetini muvaffaki-
yetle bitirenler sihhat memurluklanna tayin olunurlar. Sihhat memurlari Hukumet tabiplerinin 
yardraieisidir. Ve koyu ve koyliiyu alakadar eden sihhat islerinin yegane murakibidir. Koylerde has-
ta taharrisi, a§i tatbiki, temizlik i§leri, koy kanunimun sihhi hususatini takib ve icra, koylerde go-
recegi sari ve salgin hastaliklara kar§i Hukumet tabiplerinin gosterecegi yolda miicadele, koyleri-
nin sihhi sartlarmi genel vazife talimatnameleri mucibince islah etmek gibi muhim i§leri yapmakla 
miikelleftir. 

Her aym 20 giinunu de koylerde bu vazifelerin ifasilc ge^irmeye mecburdurlar. Ihtisasi bir meslek 
isi olaiiL bu vazifeleri goren sihhat memurlannin kidem ve ehliyetlerine gore siniflandirilmasi ve 
maaslarinm bu smiflara gore derecelendirilmesi ve bu derecelerden maas. verilmesi lazimgelmekte bu-
lunmu§ ve bunlar da dort sinif uzerine ayrilmistir. 

Teadiil kanunile kiiQiik sihhat memuru ve muayene ve tedavi evleri sihhat memuru nami altinda 
olan bn smif orta meslek memurlarimiz kiiQiik sihhat memurlari unvanile tevhid olunmu§tur. Halen 
adetleri memleket ihtiyacma kafi gelmeyen bu sinif memurlarm adedi de ihtiyaca gore arttinlmis, 
ve maaflan da yukanda zikrolunan, gordukieri vazifelerin ehemmiyetine gore yiikseltilmistir. 

Hastaneler, sihhi ve iQtimai muavenet miiesseseleri miitehassislari: 
1452 sayili teadiil kanunile mutehassislar iQin t'ek sinif ve tek derece maa§ kabul edilmistir (7 nci 

derece, 55 lira asli maa§). 
Miitehassislarin kaffesi, icrayi sanat kanununun 9 hcu maddesinde zikredilen bir nizamnameye 

gore y:etigtirilmekte ve imtihanmi verip miitehassislik sinifina ilk adim atan kidemsiz bir mutehassis-
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la 20 - 25 senedenberi hizmet etmekte olan bir miitehassis arasinda hie, bir derece ve maa§ farki go-
zetilmemekte idi. 

QaligtikQa ilerlemek kaidesine uymayan bu netice, miitehassislarm <jali§ma kabiliyeti iizerinde men-
fi bir tesir yapiyordu. Bundan dolayi miitehassislar be§ sinif olmak iizere ayrilmi§ ve maa§ dereeeleri 
siniflanna gore tesbit edilmi§tir. Miitehassisligm basjangici olan be§inci sinif i§in 9 neu derece ve 
40 lira asli maa§ esas tutularak diger siniflann kidemlerine gore maas, dereeeleri bir derece arttiril-
mak suretile en kidemli ve muvaffakiyetli miitehassislara besjnei dereceden 80 lira asli maa§ veril-
mesi muvafik gorulmu§tiir. 

Eski sinif ve maasi derecesine gore maaslarinm yukselmesi iimidi bulunmayan degerli miitehas
sislar, memurluktan ayrilmakta ve yasama sartlari nisbetle daha gii<j olan yerlerdeki hastanelerle mii-
esseselerimiz icjn miitehassis bulunmasinda da pek zorluk e^ilmektedir. Halbuki faastanelerhmzin ve 
saglik miiesseselerimizin yurda en cok faideli olaibilmesi btiralarda mutefcassrs etilbba buhmdurmaya 
miitevakkif oldugu meydandadir. Bundan dolayi kidemli miitehassislar i<jin az dahi olsa daha yuk-
sek maasli siniflar bulundurulmasi ve kendilerine terfi yolu acjlmasi muvafok gorulffi4i$tur. 

§imdiye kadar miitehassislar yalniz bir sinif ve derece uzerine maas aldiklari ijcln hastanelerle 
miiesseselerimizin kadrolarmda o miiesseselerin miitcJhassislan da ayri ayri gosterilmekte idi. Miite-
hassislarm sinif ve derecelere aynlmasi sebebile miifettisler, sihhat ve igtimai muavenet nriidiirleri, 
Hiikumet tabipleri gibi bunlarm da toplu olarak kadroda gosterilmesi icaib etmis ve hastanelerle srhhi 
miiesseselerimizde miitehassislar gosterilmemistir. Bu sekil tatbikatta da kolayligi mucilb olacagi gibi 
srhhi miiesseselerin ehemmiyet ve ihtiyacina gore miitehassis tayininde de vekaletimize serbesti temini 
suretile faideli olacagi siiphesiz bulunmustur. 

Dig tabipleri : 
Dislerin bir cok hastaliklarin tekewiiniindeki tesirleri gittik§e goriilmekte oldutundan hastane-

lerimizde bu tib subesinin de tesisi muktazi ibulunmus ve binaenaleyh nunrane hastaneleri i<jin dord 
sinif olmak iizere dis tabipliklerinin (D) cetvelinden teskilat kadrosuna ilavesirie ihtiyae; goriilmustiir. 

Eczacilar : 
Yiiksek mekteb mezunu olan bu sinif memurlarimiz i^in teadiil kanunile azami 12 nci dereoe 

25 lira ve asgari 19 neu derece 10 lira asli maas kabul ve tesbit edilmistir. 

Teadiil kanununun yiiksek mekteib mezunlari hahhmdaki huktimlerine uygun olmayan bu maas 
dereeeleri teadiil kanunumuzun tadil ve zeyillerile bazi muesseselerimizinbas eczacdarmm inaa^lari 
kendilerine bir de ecza ayniyat mutemetligi vazifesinin ilavesile ancak 9 neu derece ve 40 liraya 
Qikarilmis, asgari had halile kalmistir. Hastanelerimiz ve sihhi ve igtimai muavenet muessesele
rimizin sayilari ve yatak kadrolari her sene artmakta biiyuk ve ku<juk hastanelerin eczacilik is-
leri bir birinden gok farkli bulundugundan ise gore maas verilmek ve bu meslek memurlarmi Wi-
tiin hayatlari miiddetince ayni maasta birakmamak igin siniflara aynlmasi muktazi bulunmus ve 
miiteaddid eczacisi olan hastaneler ve miiesseseler iein bas eczacilik yerine birinci smrf eczacilik 
ikame olunarak bu meslek erbabi alti sinifa tefrik edilmis ve maas dereeeleri de ona gore tesbit dlun-
mustur. ! 

Hiemsireler : 
Tedavi miiesseselerinde hasta bakici hemsirelere verilen vazifelerin ehemmiyet ve nezaketi bilinen 

bir hakikattir. Kbruyucu sosyal hekimlikte de hemsirelerin en biiyuk amilleridir. 
Tababet ilmi ilerledik§e hastabakicilikta kadrnliga muhtas ilmi bir meslek halini alditindan hem

sirelerin ayrica tahsil gormeleri mecburi olmustur. Bu giin butun sihhat ve sosyal yardim miiessese
lerimizde galisan hemsirelerimizin muhim bir krsmi Hasta bakici hemsire mektebi mezunlari olup az 
zaman sonra biitiin hemsirelerin mektepli olmalanna hususi bir onem verilmektedir. Hastabakici 
mektebine kabul edilmek iein simdilik en az orta tahsili bitirmis olmak lazimdir. Bir muddet son
ra bu tahsilin Use derecesine Qikanlmasi goz oniinde tutulmaktadir. 

Bu mektebin tahsil miiddeti iki buc.uk sene, ziyaretgi hemsireler igin ise ii^ buguk senedir. Hemsire-
lik, hayati en Qok tehlikeye koyan bir meslektir. Bunlarm bir goklari vazifelerinin kurbani olarak 
oliirler veyahud sanatlerinin qok yipratici olmasmdan daha gen§ ya^ta iken vazife goremeyecek 
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cterece&e malul kalirlar. Bu smif memurlarrmizm vazife hususiyetleri nazari dikkate alinarak 83 
ncii maddede tekaiitliikleri iqm hususi hukiim konulmaya bu sebeple mecburiyet gorulmustiir. Bu 
gun hemsireler icjn teadiil kanunile kabul edilen 14 lira maas gerek tahsilleri ve gerek gordiikleri 
muhim hizmetlere karsi gelecek miktarda olmadigi gibi kidemlerine gore maas! farki da gozetilme-
digindjen dolayi bunlar her hangi bir suretle meslekten ayrilmak gayesini takib etmektedirler. Bu 
(muhim sebeplerden otiirii hasta bakiei hemsireler de dord sinif iizerine smiflara ayrclmis ve smif-
lanna mahsus derece maaslan gordiikleri hizmetle miitenasib bir dereeede tesbit edilmis ve bag hem-
sirelik yerine birinci smif hemsirelik unvani kabul olunmustur. 

Sihhat ve ictima muavenet miidurliikleri katipleri : 
TeadM kanunile sihhat isleri katibi ve ietimai muavenet katipleri namile teskilatrmizda mevcud 

olan bu sinif memurlarimiz tevhid olunarak sihhat ve ictimai muavenet mudiirliikleri katipleri nami 
al tmdi toplanmistir. Bvvelce uq smif olan toatipler bu layiha ile dord sinif a ayrclmis: ve maas dere-
tceleri taniflara gore derecelendirlmistir. 

Vilayet sihhat ve ictimai muavenet mudiirlerinin burolannda <jahsan bu memurlarm adedi ihti-
yaca gore arttirilmis ve isi <jok olan biiylik vilayetlerde muktedir ve iyi yetismis katib tavzif oluna-
Ibilmek i<m maaslarinin fazlalastirimasina ihtiyae. gorulmustiir. 

Hajstaneler srhhi ve iQtimai muavenet miiesseselerinin idari memur kadrolari : 
Istanbul sihhat ve iQtimai muavenet mudurlugu kalemi, niimune hastaneleri, Zonguldak hastanesi, 

Istanbul cocuk hastanesi, Heybeliada verem santoryomu, Istanbul, Elaziz, Manisa emrazi akliye ve asa-
ibiye hastaneleri, Haydarpasa ve Izmir emrazi sariye ve istilaiye hastaneleri, Kuduz tedavi miies-
seseleri, kiiQiik sihhat memurlan mektepleri, Sagir, dilsiz ve korler mekteibi,. Elbe talebe yurdu ve 
srhhi miize kadrolannda esasli tadilat yapilmamis ve mahdud bazi memurlarm maas dereceleri go-
Tiilen iihtiyaic. ve bu muesseselerin her sene yatak adetlerinin fazlalastirilmasi sebebile genisleyen 
iisleri nazan dikkate alinarak artinlmistir. 

20 ' - 42 nci madde: 
Hudud ve sahiller sihhat umum mudiirlugiinun 1587 sayili ve 24 - IV -1930 tarihli teadiil ka

nununun ve bu kanunun ekleri ile kabul edilen teskilat kadrosu yerine, bagli 3 numarali teskilat 
kadro eetvelinin kaim olacagmi gostermektedir. 

Hususi kanunlan mucibince tahsil olunan rusumu sihhiye ile masarifini karsilayan, miistakil ve 
miilha^ biitge ile idare edilen ve hudud ve sahillerimizi harieten gelecek her nevi sari ve salgm 
hastalijklara karsi koruyucu kuvvetile bir teskilata malik olmasi lazimgelen Hudud vesahiller sih
hat umum mudiirlugiinun teskilat kadrosu 1587 sayili teadiil kanunile kabul edilmis olan esasat 
dahilinde hazirlanmis ve iizcrinde ehemmiyetli tadilat yapilmamistir. Yalniz merkezde umum mii-
diirluk muavinile miitehassis ve miifettisin maas dereceleri emsalleri gibi birer derece arttirilmis 
ve hem varidat ve hem de masraf muhasebesi vazifesini goren muhasebe subesi gibi muhim olan 
sube mudiirlugiinun maas derecesi bir derece yukanya cjkanlmis ve bu sube memurlarindan ba-
zilarmjn gordiikleri vazifenin ehemmiyetine gore maas dereceleri birere derece yukseltilmis ve me
mur ilavesi suretile takviyesine zaruret hasil olmustur 

Viljayet teskilatmda ise, 1587 sayili teadiil kanunile kabul edilmis olan birinci ve ikinci sinif 
sahil sihhiye merkezleri ve tahaffuzhancler memurlarindan bastabip ve tabiplerin, birinci ve ikinci 
smif sahil sihhiye idareleri memurlarindan varidat cibayetile de miikellef olan muhasip mutemet-
lerinin maas dereceleri merkez ve idarelerin varidat ve gordiigii vazifelerin Qoklugu ve ehemmiyeti 
goz omine alinarak bu memurlarm da maas derecelerinin artinlmasma liizum gftriilmiistiir, 

Ikinci boliim - Memurin 

MejnUrin kismi; 788 sayih memurin kanununun hususi maddeleri mucibince ve bu kanunun 
umiiml hiikiimlerine uygun bir sekilde hazirlanmistir. 

21 - 43 ncii madde: 
788 sayili memurin kanununun 7 nci maddesinin esas hukmune ve vekaletimiz ve vekaletimize 

bagli Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugu memurlarmin mesleki hususiyet ve gordiikleri 
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vazifeye gore najnsetlik mijddeti tesbit edilmis ve bunda yiiksek tahsilin gozetilmesi esas ittihaz., 
ohinajfak m az ve en §ok hadler tayin edilmistir. r 

22 - 44 ncii madde: 
Memurin kanununun 18 neu maddesi hiikmune uyularak ve biitiin sihhi ve idari memurlarni 

sieilierinin merkezde bulundurul&asi tereih olundugu gosterilmistir. 
23 - 45 noi madde: 
788 sayili memurin kanununun 19 ncu maddesinin umumi hukiimle'ri mucibinee memurlarm 

intihab ve tayinleri usulii tasrih edilmistir. 

24 - 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65 nei maddeler, 
Hi&umet tabipleri, Sihhat ve igtimai muavenet mudurleri, Sihhat ve i<jtimai muavenet mufet~-
tisleri, hastaneler, sihhi ve ic.tim.ai muavenet miiesseseleri imitehassislan, eezaeilari, dis ta
bipleri, kugiik sihhat memurlari, hastabakici hemsireler, ebeler ve Sihhat ve igtimai muavenet 
mudiirlukleri katiplerinin bidayeten sureti tayin lerile simf ve maafj! dereeelerini ve siniftan sinifa 
terfileri esaslanni ve bu hususta tatbik olunaeak usul ve merasime aittir. 

25 - 66 ve 67 nci maddeler: 
Vekalet eneiimeni teskilini ve bu eneiimenin vazife ve salahiyetlerini tayin etmektedir. 
2 6 - 68 nci madde : 
Meleketleki tababet ve §uahati sanatlari mensuplarmm ihtiyaca yetecek aded ve derecede olmadi-

gmdan bunlann idarei hususiye, belediye, umumi idare memurlari tarzmda siniflara aynlmasi miim-
kiin ve inevcud etibba miktan buna miisaid bulunmadigindan goriilen luzum iizerme bu idareler ara-
sinda ve teadiil smif ve dereceleri mahfuz tutulmak suretile nakillerini temin maksadile konulmu§tur. 

27 - 69 ncu madde : 
Tayinleri hususi kanunlarla mahallerine birakilmi§ olan memurlarm tayinlerinin tescil edilmesi-

i(jin mutad olan usulde devam edilmek iizere konulmustur. 
28 - 70 nci madde : 
788 sayili memurin kanununun 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 ncii maddelerinde inzibati eezalari miistel-

zim sayslan fiiller umumi mahiyette olup her memurun ^ordugii vazifenin hususiyetine gore i§le-
di#i sugun bu c,er§eve dahilinde yazili fiillere uymadigi bir <$ok defalar rastlanmis, ve vekaletiiiiiz: 
ve vefealetimize bagli Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugii memurlannni mesleki hususiyet ve 
icaplarma'nazacan i§lenee6k bir c,ok ayn efalin mevcitdiyetine bittaen 26 nei maddede sayilan inzi-
bati ceza gruplarmda ve bu cezalan istilzam eden hal ve hareketlerin tesbitine de liizum hasil olmu§ 
ve b« ia«dde buadan dolayi yaailmiffeir. 

29 - 71 nci madde : 
788 sayili memurin kanununim 52 nci maddesini tadil eden 1129 sayili kanunun 1 nei maddesi 

mticibinee vekalet inzibat komisyonunun memurin kanununda muharrer sekilde tegekkul edecefi ya
zili bulunmasina mebni adi gec,en bu komisyonun sureti tesekkulii bu sebeple tasrih edilmigtir. 

30 - 72, 73 ve 74 neu maddeler: 
788 namarali memurin kanunu, memurlarm mezuniyetlerine aid umumi ahkami havi ise de, bu 

mezruriyetlerin sureti istimalinde rastlanan bazi hususi vaziyetlerde yapilacak muamelenin tavzihj 
lujswmltt ^orulmii? ve meslek aaemurlarmdan hnsusi idare ve belediye bftt§elerinden maas ve He
rat alanlarm da mesleki bilgilerini a^ttrrmak iizere eenebi memleketlere staj i§in gonderilmelerinin 
memleketimiz i§in §ok faydali olaeagi diisuniilerek bunlara bir seneye kadar vazifeleri parasiz 
temin olunmak ^artile mAroaiyet verilmesi i^in boyk* bir hukum konulmus ve simdiye kadar vi-
l&yetlerclen yapilan teklifler ve gorulen tecriibeler de buna jhtiyaQ gostermis oldugundan bu mad
deler tesbit edilmistir. 

31 - 76 nci madde: 
Bazi meaun memurlar izin bitti§i halde gunlerce vazifeleri basma donmemekte ve donmemesi se-

bebini de mensup oldugu idarelere bildirmemekte ve bu bir itiyat halini almak istidadmi goster-
mektedir. " 

^ 8 «ayili memw?m kaiHmunTHi 30 neu maddesi bir memuroa bir ayda bir giinden fazla sekiz 
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giinden az mazeretsiz ve anezuniyetsiz devamsizli^mi maas katile ve 31 nci maddesi de bir ayda 
yedi giin ve bir senede ceman 20 giinden fazla mazeretsiz veya mezuniyetsiz devamsizligi kidem 
tenzili ile cezalandirmakta ise de, bir ayda sekiz giinden fazla devamsizlik iqin ceza tayin edilme-
mis bulunmaktadir. Bir ayda 8 giin ile bir senede ceman 20 giinden fazla olan devamsizlik iein 
ceza tayin edilmis oldugundan bir ayda sira ile sekiz giinden fazla dairesine malum at vermeden 
mazeretsiz veya mezuniyetsiz isi basma devam etmiyen memurlarm da cezalandirilacaklarc bu mad-
dede gosrterilmistir. 

32 - 76 nci madde: 
Bidayeten memuriyete girenler ile iicretli vazifelere tayin olunanlar hakkmda bu giin tatbik edil-

mekte, olan bu hiikiim umum memurlarla iicretlilere tesmili muvafik gorulmiis ve bu madde me-
murin lnsmma konulmustur. 

UMUMl HtfKttMLER 

3 3 - 7 7 nci madde : 
Vekillige bir miilhak biitxje ile idare olunan Hudud ve sahilltr sihhat umum mudurliigu, digeri 

miietakil biitxjeli Iskan umum miidiirlugii bagli ve bu iki umum mudurliigiin goreoegi isler de ayri 
ayrr oldugundan liizum halinde vekalet teskilatina dahil memurlarm ve mutekabilen umum- miidiir-
liikler memurlarmin fevkalade hallerde birbirlerine yardrm if asina mecbur tutulmalari dusiinulmiis 
T>e bu madde yazilmistir. Esasen ayni hiikiim 1624 sayili Dahiliye vekaleti morkez teskilati ve va-
zifeleri hakkindaki kanunun 11 nci maddesile de kalbul edilmis ve bu giin meri bulunmustur. 

34 - 78 nci madde : 
Viekaletimiz memurlarmin ve bagli Hudud ve sahiller sihhat umum mudurliigu memurlarinm si-

niflari mahalli olmayrp sahsi oldugunu bildirmektedir. Bu husus 789 sayili maarif teskilatina dair 
kanunun 22 nci ve 1700 sayili dahiliye memurlan kanununun birinci maddesimn sou frkrasi ile ka-
bul ve meri olan hukiimlerdendir. 

35 - 79 uncu madde : 
Bu maddenin ifotiva ettigi hiikiim yeni degildir. 2450 sayili Ifctisad vekaleti teskilat ve vazifeleri 

hakkindaki kanunun 6 nci maddesile kabul ve meriyete konulmus ve Maliye vefcaletinin Yiiksek 
Meclise sunulup birinci miizakeresi yapilinis olan kanun layihasmm Biitge enciimenince kalbul edilen 
\ c miiteferrik hukiimler altinda 41 nci maddede yazilan esastan ibaret bulunmustur. 

36 - 80 nci madde : 
1452 sayili teadiil kanununun meriyete girdigi 1929 eyluliinden bu giine kadar bir gok vekaletler 

teadiil kadrolarinda ibtiyaca gore tadilat yapmis ve memur adedi artirilmis ve bu meyanda ewelce 
tesbit olunan maas dereceleri de yuksieltilmistir. Teadiil kanunile kabul edilen kadromuzda, vekale-
timizde liizum ve zarurete binaen aded iizerinde tadilat yapmis, ise de maa§ derecelerinde degisjklik 
yapmami§tir. Bundan ba§ka teadiil kanunun dan evvel smiflara ve bu simflara gore maasjara naii 
oln memurlanmizin bir coklarinin maa§ ve smif dereceleri birle§mi§' ve aralarinda smif ve maas 
farki kalmamis, ve unvani memuriyetin icabi olarak kidemsiz bazi memurlar kidemli memurlarla ayni 
smif ve dereceye girmigtir. 

Bttnlardan bilhassa miitehassislar §imdiye kadar tek smif ve derece iizerine maas. verilmekte oldu
gundan bunlann teadiil kanununun tatbikr tarihinden itibaren terfiine imkan ' bulunamami§ ve bu 
kanunla smiflara ayrilan miitehassislara, sihhat ve ietimai muavenet miidiir ve mufettisleririe uniumi 
hukiimler dairesinde dahil olacaklari smif ve dereee maa^ini bir defaya mahsus olmak iizere almalan 
igin bu maddenin tedvinine liizum goriilmii§tiir. 

37 - 81 nci madde : 
Vekalet teskilatina dahil tababet ve suabati sanatlari mensuplan siniflandirilinca, Evkaf, hususi 

idare ve belediyeler teskilatinda vazife goren meslek memurlanmizin da miitenazir olarak smiflan-
dirilmasi tabii bulundugundan bu madde tesbit edilmi§tir. 

38 - 82 nci madde : 
1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun nesrine kadar miilki memurlar i§in 21 agustos 1325 
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tarihli miilki tekaiid kanunu mevcud ve bu kanun hukumleri umumi muvazene, hususi idare ve teka-
iide tabi belediye memurlan hakkinda cari oldugu malumdur. 

1 haziran 1930 tarihinde meriyete giren 1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun 66 nei 
maddesi Evkaf, §ehremaneti memurlarinin 1 haziran 1928 tarihine kadar olan hizmetlerini Devlet 
hizmetinden ve tekaiitliik ic,in me§rut 25 senelik hizinetin hesabinda sayilacagini gostermi§ ve 67 
nci madde Evkaf, i ludud ve sahiller sihhat umum miidiirliigii memurlarimn 1683 sayili yeni tekaiid 
kanunu hukumlerine tabi olacagini ve i'akat tekaiid maa§larinin kendi biitQelerinden tahsis olunacagi-
ni tasrih etmi§ ve 68 nci maddesile de liususi ve miilhak bute,elerden maas, alan memurlar igin ayrica 
bir tekaiid kanunu yapilincaya kadar haklarmda eski hukiimlerin tatbik olunacagi ve bu kanunun 
nesrinden sonra bu idarelerden tekaiid olacaklara tahsis olunacak maaslarm da kendi butgelerinden 
verilmesi esasi vaz ve kabul buyurulmustur. 

Vilayet hususi idarelerinden maas, alan memur ve muallimlerin tekaiid maaslan hakkindaki 2097 
sayili kanunla hususi idare memurlarinin ve Istanbul mahalli idaresile Ankara merkez belediyesi me
murlan hakkindaki 2264 sayili kanunla da Istanbul sehremaneti ve Ankara merkez belediye memur
larinin 1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanunu hukumlerine gore tekaiitlukleri kabul edilmistir. 
Bu iki idarede, hususi idarelerle Istanbul sehremaneti ve Ankara belediyesinde vazife goren tababet 
ve suabati sanatleri mensuplarile eczaci ve kimyagerler de bu kanunlardan miistefid olarak 1683 sa
yili kanunun hiikumlerine gore tekaiitlukleri kabul edilmistir. Esasen 1683 sayili kanun hiikumlerine 
tabi olan Evkaf ve Hudut sahiller sihhat umum miidiirlukleri memurlan da 2788 sayili kanunla 
umumi muvazeneden. bu miidiirliiklere ve miidiirliiklerden umumi muvazeneye nakli memuriyet eden 
memurlarin nakillerine kadar bu idarelerde geQirdikleri vazife miiddetleri miitekabilen tekaiitliik 
icin me§rut olan miiddetin hesabmda sayilaeagi da kabul edilmistir. 

Bu hale gore 1683 sayili kanunun 68 nci maddesinde sayilan ve hususi biitge tabirine muhasebei 
umumiye kanununun 115 nci maddesi mucibince dahil bulunan Istanbul, Ankara belediyeleri haric, 
olmak iizere diger vilayetler ve kazalar belediye memurlan hakkinda bu madde hiikmiince yeni bir 
kanun yapilincaya kadar eski hiikumlerin tatbik edilmesi ve 1683 sayili kanunun nesrinden yani 
1 - VI - 1930 tarihinden sonra Istanbul ve Ankara belediyeleri istisna edilerek yalniz diger belediye-
lerde tekaiid edileceklerin hem eski hiikiimlere gore maas tahsis olunmasi ve tahsis olunacak maasini 
istihdam olundugu belediye biitcesinden almasi hiikmii baki kalmi§tir. 

1580 sayili ve 1 eylul 1930 trihinden beri meri belediye kanununun 103 ncii maddesi mucibince 
yapilmasi muktazi nizamname alakadar vekaletlerce miistereken yapilmis ise de bu nizamnamede 
tekaiid meselesi bahsedilmemis . ve 1683 sayili tekaiid kanununun 68 nci maddesinde yapilacagi 
yazili tekaiid kanunu da 2097 ve 2264 sayili kanunlarm meriyeti sebebile yapilmamis ve bu seraitte 
yapilmasina da imkan bulunmamistir. En <jok memur istihdam eden Istanbul sehremaneti ve 
Ankara belediyesi memurlarinin tekautliikleri hususi idare memurlan tekaiid kanununa tabi 
tutulunca geri kalan vilayetler ve miilhakati belediyelerin de tekaiide tabi memur adedi <jok az 
kalmistir. 

Kati hesabi yapilan 1934 mali yili hususi idareler ve belediyeler kadrolarma dahil tababat ve 
suabati sanatlari mensuplarcnin adetleri asagida gosterilmi§tir 

1934 ytk hususi idare biitgelerine dahil tababet ve suabati sanatlari mensuplan: , 
Adet ' 
153 
20 
44 
00 
43 
63 

151 

474. 

Miitehassis tabib 
Tabib 
Eczaci 
Diij tabibi 
Kiiguk sihhat memuru 
Ebe 
Hem^ire 

Xekun. 
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1934 yili umumi belediyeler biitgelerine dahil tababet ve suabati sftnatleri msasuplan: 

Aded 

59 Mutehassis tabib 
172 Tabib 
26 Eczaci 
3 Distabibi 

85 Sililiat memuru 
246 Ebe 
21 Hem§ire 

611 Yekun 

Belediye biitcelerine dahil 611 tababet ve $uabati sanatlari meBdSuplariadan 150 tabib, 24 eczaci, 2 dis
tabibi, 23 sihhat memuru, 14 ebe, 17 hemsire ki, ceman 231 tabib ve saire Istanbul $ehremaneti ve 
Ankara belediyesi kadrolarindadir. Bunlar hususi kanunlarina gore esasen 1683 sayili kauun hukum-
lerine gore tekaiitlukleri kabul edilmistir. 

Bu gunku mulki taksimata gore 60 vilayet merkez ve kazalannda geriye 81 tabib,2 eczaci, 62 sihhat 
memuru, 232 ebe, 4 hem$ire ki, ceman 381 meslek memuru icin kadro mevcuddur. 

Bu kadrolara gore gosterilen bu adedde tababet ve $uabati sanatleri mensuplan istihdaBM, «le-
man noksanligindan miimkiin degildir. Ancak bu miktarm nisfi mevcuddur. Mevcud olanlann nie-
fina yakm bir kismi da iicretlidir. Belediye butgelerinde memurlar igiai bir istikrar temini de 
mumkua olamamaktadar. Bir sene maas gosterilen bir memuriyet kadrosu oteki sens uctete gev-
rilmektedir. Bu itibarla elde bu adedin ancak dortte biri memur demefctir. Bunlar da- oteden 
beri tekaiid aidatini muntazam vermistir. Vilayetlerde ve mulhakatta tababet ve fuabati sanatleri 
mensuplaraidan baska aidati tekaiidiyeye tabi eski memur hemen yok gibidir. Qlsa olsa biiyuk b«-
lediyelerde adedi bir ikiyi gegmeyen fen memurlarina munhasirdir. t3st tarafi yerli veya iicretli 
olup tekaiid aidatina esasen tabi olmadiklarmdan hakki tekaiidunde miistefid degildirler. Beiediye-
lerde tekaiid aidati vermis olanlar yalniz doktor ve ebeler gibi bir smif meslek memurlaridir. 

Yukarda arzolunan sebeplerle adetleri bu kadar az olan ve yalniz meslek memurlarimizdan 
ibaret bulunan umum belediye memurlan igin hususi tekaiid kanunu tedvini de miimkun degildir. 
Qunkii, doktorlar, eczacilar, ebeler ve hemsireler arasinda belediye doktorlarc snufi, hususi id&re 
doktorlan sinifi, umumi muvazene doktorlari sinif i diger boyle bir tasnif yapilmami^ ve bu memurlar 
memuriyet hayatlannin bir kismim belediyede, bir kismini hususi idarede bir kismmi muvaz^ne-
de ge§irmi$ ve ihtiyaca gore birinden digerine naklettirilmek suretile Devlet sihhi igleri gorul-
miis ve bu gun de ayni sistem dahilinde vazii'e gorulmekte bulunmus. ve 1683 sayili kanunun nes-
rinden umumi muvaene kadrosu haricinde vazifede olan doktorlar tekaiid aidatlarini muittaaa-
man Devlet Hazinesine vermi^lerdir. 

1683 sayili kanunun 68 nci maddesile yeni askeri ve mulki tekaiid k&nununun nesrine kadar bu 
idarelerden tekaiid olanlann tekaiid maaslari Maliyeden ve bu kanunun nesrinden sonra tekaiid 
olanlann tekaiid maaslannin mensup oldugu idarelerden tahsis suretile miiktesep haklan tanm-
mami$tir. 

Yukanda arzolundugu iizere Istanbul ve Ankara belediyeleri haric, olmak iizere diger belediye-
lerdeki memurlarm % 95 ni doktor vediger tababet meslek memurlan teskil ettiginden ve bunla-
rm adedleri de qok az oldugundan ve miistakar bir vaziyette ve daiini olarakta belediyelerde is 
gormediklerinden dolayi istisnai vaziyetten kurtulmalarma kati zaruret vardir. 

Idarei hususiyelerle, Istanbul, Ankara belediyesinde vazife goren doktor ve diger tababet ve su-
abati mensuplan 2097 ve 2264 sayili kanunlarla 1683 sayili kanun hukumlerinden istifade etti-
rilmisler ve esasen evkaf ve hudud ve sahiller sihhat umum miidurliigu memurlan da 2788 sayili 
kanunla 1683 sayili kanunun 66 nci maddesi hiikmii haricine alinmi§lardir. Devlet te^kilati sibhi-
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yesinete umiim riiuvazene, hususi idareler, belediyeler, Evkaf ve kudud ve sahiller sihhat umutn 
miidurliigu k&drolarrnda Devlet ve balk sihhi hizmetlerini goren tababet ve §uabati sanatlan 
mensuplarmm ayn ayri hukiimlere tabi tutulmalari asla muvafik olmadigindan dolayi 1683 sa-
yili kanuaun esas hukmii dahilinde bir muameleye tabi tutulmalarma kati liizum dergardir. 

Ancak 1683 sayili ask«ri ve mulki istifa ve tekaiid kanunu ile vaz olunan esaslardan beledi-
yelerde ve hususi idarelerde niaasli vazife ifa etmekte olan biitiin tababet ve suabati sanatlan 
mensuplarinin istisnasi da muvafik olmadigindan ve 1 liaziran 1928 tarihinde i$sehremanetlerinde 
ve 1 haziran 1930 tarihinde hususi idarelerle belediyelerde maasli bulunmus olanlarin miiktesep 
haklarinin devami da hukuk kaidelerine muvafik bulundugundan ve 1683 sayili kanunla vazo-
lunan kttkiaun ancak bu kanunun meriyetinden sonra bu idarelere yeniden intisap edecekler hak-
kmda tatbiki daha uygun olacagi cihetle 82 nci madde bu sebeple tesbit olunmustur. 

39 - 83 ncii madde : 
Hastanelerde, verem sanatoryomlarinda. Verem miicadele dispanserlerinde galisan hemsire ve 

ziyaretgi hemsireler vazifelerinin icabi gene. yasta sari ve salgm hastaliklara tutulmakta ve hasta-
liga tutulmayanlar da <jok yipratici bir meslek olan hemsirelik te diger memurlarla gayri kabili 
kiyas ve zamanindan evvel vazife goremeyecek hale gelmektedirler. Bu sebeple bu meslek me-
murlarmin vazifelerinin hususiyetine ve gordiikleri hizmetin degerine binaen hakiarinda bu madde 
tesbit olunmustur. 

40 - 84 ncu madde : 
Tababet ve suabati sanatlan mensuplan her zaman okumaga ve yenilikleri takibe mecburdur. 

Okumayan ve yenilikleri takip etmeyenler emsalinden geri kalacaklan igin buna mani olunmak ve 
daima okumak ve takip etmek mecburiyetini bu kanunda hususi bir madde olarak gosterilmistir. 

41 - 85 nci madde : v- = " * _ • • • • . . • . ' 
Bu madde Nafia vekaletile muhabere edilerek iki vekalet arasmdaki mutabakata gore tesbit edil-

mistir. 
42-86 nci madde : 
Vekaletimiz, memleketin sihhi sartlarmi islah, halkin sihhatine zarar veren amillerle miicadele ve 

gelecek nesillerin sihhatli olarak yetismesini temin ve halki sihhi ve igtimai yardima ula§tirmak i<jin 
mahalli olarak hususi idare, belediyelerle ve genel olarak umumi muvazeneden olmak iizere sitma, 
trahom, verem, sari ve salgm hastaliklar miicadele teskilatlari kunmus ve bu teskilatlari memleket Qok 
faydali bir sek?lde is,letmekte bulunmustur. Bu giin Ankara, Qankiri, Kirsehir, Yozgad, Konya, 
Nigde, Eskijjehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Igel, Seyhan, Antalya, Aydm, Mugla, Manisa, Bursa, Ba-
likesir, Kocaeli, Istanbul, Trakya, vilayetlerinde seyyar ve sabit sitma miicadelesi; Ankara, Izmir, 
Bolu, Zonguldak, Bursa, Samsun, Kastamonu, Ordu vilayetlerinde ziihrevi hastaliklar sabit ve seyyar 
miicadelesi; Ankara, Bursa ve Trabzon vilayet merkezlerinde verem miicadelesi; Seyhan, Gazi Am-
teb, Urfa, Malatya, Mara§ vilayetlerinde sabit ve seyyar Trahom miicadelesi, sari ve salgm hastalik 
hallerinde hastaligm sirayet ve intisarma mani mahallinde kurulan seyyar miicadele teskilati, Kars 
Erzurum, Qorum, Van, Malatya, Seyhan, Konya, Balikesir, Ankara vilayetlerinde §ocuk dogumunu 
teshil ve oliimle miicadele ve annelere yardim teskilati olan dogum ve §ocuk bakim evleri vardir. 
Bunlarm adedleri ve miicadele mmtakalari her sene genisletilmekte ve bu teskilatlari takviye olun-
maktadir. Bu kurulan ve masraf tertibinden idare olunan miicadele teskilatlarinin muntazam is-
lemesi tabib ve taibibe yardrmci anasirm daima is basinda bulunmasile miimkiindiir. 

(E) cetveline dahil ve masraf tertibinden idare olunan bu miicadeleler teskilatina tabib ve me-
mur bulmak §ok muskiillesmi^tir. Bu ise tayin olunupta miicadele usullerini kavrayanlar kendile-
rinden tarn istifade edilecek bir zamanda iicretli olduklarmdan dolayi maisetini emniyetli i§lerde 
aramagi ve miicadeleler teskilatlarmdan aynlmagi diisiinmekte ve mutemadiyen aynlmakta ve miica-
delelerde muntazam ve daimi memur bulundurmak miimkiin olamamaktadir. Bundan dolayi ve 
miicadele islerine ragbet temini maksadile 86 nci maddenin tedvinine kati ihtiyaxj goriilmektedir. 
Esasen bu madde ile miicadele teskilatlarmda ealisan doktorlar ve diger meslek memurlarma istih-
kaklarmdan fazla ve Hazine zaranna maddi bir menfaat temini de diisunulmii? ejinki maasli ge-
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gen zamanina aid hakkindaii hali vefatmda dul ve yetimlerinin yapacagi istifadeyi, iicretli vazi-
felerde galistigi zamani kidem addile tekautliik igin mesrut olan muddetin hesabmda sayilmasi 
suretile mevcud olan hakkindan hali hayatinda kendisinin de miistefid olmasi dusunulmiistiir. 

Binaenaleyh bu maddenin ne hususi idarelerle belediyelere ve ne de Hazineye mali bir yiikum 
de bulunmamaktadir. Bu hukiimler de bazi vekaletler kanunlarinda esasen vardir. 

1700 sayili Dahiliye memurlari kanununun 10 ncu maddesile (Yabanci memleketlere gonderile-
cek memurlann oralarda bulundugu muddetlerin kidemlerinde) hesap olunacagi ve 1702 sayili ilk 
ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkindaki kanunun 15 nci maddesinin son fik-
rasi (Maarif vekaletinin miisaadesile memleket haricinde tedrisat isile mesgul olan veya hususi 
mekteplerde muallimlik eden meslek mensuplarimn da bu hizmet miiddetleri kidemlerinde hesap 
olunur) yazilidir. 

Ecnebi memleketlerde bilgilerinin artmasi i^in gonderilen memurlara verilen tahsisatlar ve 
memleket disinda veya hususi ve ecnebi inekteplerde muallimlik eden meslek memurlarmm da aldigi 
tahsisatlar iicret oldugundan ve iicretli ge<jen meslek islerindeki hizmetleri kidemlerinden sayildigi-
na gore kidem yerine hizmet muddetinden sayarak bu madd ile vekaletimiz iicretliler igin yeni 
bir hukiim almak gayesini giitmemis ve diger vdkaletler kanulannda mevcud hukumlerin benze-
rini teskilat kanuna bir sevki zaruretle koymustur. 

43 - 87 nci madde: 
Bu madde 86 nci maddenin maksud sekilde tatbiki ve beklenen neticeden tamamen faydalanmagi 

temin i§in konulmustur. 
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Sihhat ve igtimai muavenet enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
S. 1. M. Enciimeni 26 -V -1936 

Karar No. 12 
Esas No. 1/550 

Yuksek Reislige 

Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti ve buna 
bagli Hudud ve sahiller Sihhat umum miidurlu-
gii teskilati ve memurlan hakkmda bu vekillik-
<je hazirlamp Basvekaletin 13 - V -1936 tarih ve 
6/1551 sayili tezkeresile gonderilen ve enciime-
nimize havale buyurulan kanun layihasi Sihhat 
ve igtimai muavenet vekili hazir oldugu halde 
okundu ve gorusiildii. 

Devlet memurlan maasatmm tevhid ve tea-
duliine dair 1452 sayili kanunun 2 nei maddesi 
ve 788 sayili memurin kanununun 2 nei mu-
vakkat maddesi, Sihhat ve igtimai muavenet ve-
killigince de bir teskilat ve memurin kanunu 
yapilmasmi icap ettirdigi gibi layihanm mucib 
sebeplerinden uzun uzadiya anlatilmis oldugu 
iizere Devlet sihht hizmetleri gittikge arttigi ci-
hetle bu islerin gorulmesi igin kafi teskilata ve 
buna uygun bir memurin kanununa ihtiyag bu-
lundugundan kanun layihasi gerekli ve esas 
itibarile muvafik gorulmustiiiv 

Hususile layihada : 
A - Vekaletin ve buna miilhak Hudud ve sa

hiller umum mudurlugii memurlarmin vazife ve 
mesuliyetleri iyice tayin ve tesbit edilmis olmak-
la beraber hususi idareler ile belediye ve Evkaf 
idaresi butgelerine dahil teskilat ve miiessese-
lerde ayni vazifeleri goren meslek memurlan 
hakkmda umumi hiikiimler bulunmasi, 

R - Bu o-iitikii snuflardan dolayi tabiplerden mii-
him bir zumrenin en muktedir ve kidemlileri bile 
yillarca ewel ilk aldiklari maasla ayni derecede 
kalmis olduklan goz oniine getirilince teadiil ka
nunu ile kabul edilen esaslardan ayrilmayarak 
biitun memurlan biitQe ve tahsisatm miisaadesi 
nisbetinde kidem ve ehliyetlerine gore ilerletme-
ge imkan verecek bir sekilde smrf ve dereceler 
tayin edilmesi, 

C - Buna mukabil tetkik ve tetebbiide bulunma-
yarak liizumlu olan mesleki bilgilerini zamanla 
kaybettikleri sabit olanlarm smrf dereceleri in-
dirilecegi hakkmda bir hukum mevcud olmasi, 

D - Hususi idare ve belediye ve Evkaf te$ki-

latinda vazife goren tababet ve suabati sanat-
leri mensuplarmm da vekalet teskilatmda bu-
lunan meslektaslari gibi smiflandirilmasmm dii-
suniilmesi, 

E - Umumi muvazene, hususi idare ve beledi
ye kadrolarmda bulunan tababet ve suabati sa-
natlari mensuplari Sihhat vekaletince ihtiyaca 
gore bir taraftan diger tarafa nakledilerek me-
muriyet hayatlarmi muhtelif idarelerde gegir-
mekte olduklarmdan bunlardan 1 haziran 1928 
tarihinde sehremanetinde ve 1 haziran 1930 ta-
rihinde belediyeler ile hususi idarelerde maasla 
mustahdem bulunmus ve tekaiid aidatmi mun-
tazaman vermis olanlarm tekaiid haklarmi zayi 
etmemelerinin gozetilmesi, 

F - Bulasik ve salgin hastaliklarla, sitma, 
ziihrevi hastaliklar, trahom ve verem miicadele 
teskilat ve muesseselerinde, • dogum evlerinde 
mesleki vazifelerde mustahdem ve bu isleri kav-
ramis olanlarm istikballerinin temin edilmemis 
olmasi endisesile tekaiid hakki veren baska bir 
memuriyet aramalarmm oniinii almak igin te
kaiid ve yetim maaslan, maasli olarak ge§irdik-
leri memuriyet seneleri iizerinden hesap edilmek 
sartile, bu vazifelerde bulunduklan zamanlarm 
tekaiitluk iqin mesrut miiddetlerden sayilmasi, 

Qok yerinde bulunmustur. 

Yalmz enciimenimiz tarafmdan : 
1 - 2 3 ncii maddeye Hrfzissihha mektebinde 

igtimai hrfzissihha ve idari vazifelere aid teka-
miil tedrisatmm umumi, miilhak ve hususi ida-
relerle belediyelere ve sanayi miiesseselerine 
mensup tabiplere yapilacagmm aQik olarak gos-
terilmesi ve goriilecek liizum iizerine sanayi ve 
ziraat miifetti^lerine de verilmesi ve bu isler 
igin yapilacak talimatnamenin alakali vekaletler 
ile gorusiilerek hazrrlanacagmm yazilmasi, 

2 - 2 8 nei maddede sihhi musavirliklerin va
zifeleri gosterilmis oldugu gibi umumi miifettis-
lik hakkmdaki kanunda da bunlara aid hiikiim
ler mevcud oldugundan 29 ncu maddenin bu-
lunmasma liizum goriilmeyerek tayyedilmesi, 
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3 - Sihhi miize isleri ayn bir bilgi ve ihtisas-

la basanlmakta oldugu ve kadrosundaki me-
murlarm maaslan meydana eikardiklan degerli 
eserlert ile miitenasip goriilinedigi cihetle 41 nei 
maddeye bagli (2) numarah cetveldeki maas de-
receleri artirilarak mlidirin besinci ve nraavin 
ile mulaj miitehassismm yedinci dereceye <jika-
rilmasi, 

4 - 86 nei madde: Miicadele teskilatmda ve 
dogum evlerinde mesleki vazifelerde galismis 
olanlarrn tekaiid ve yetiin maaslan, maasli ola-
rak gegirdikleri memuriyet seneleri iizerinden 
hesap edilecegi, yazilmis ise de bunun hangi ma-
astan hesap edilecegi tasrih edilmemis oldugun-
dan son memuriyet maaslan iizerinden olacagi-
nin, ayni zamanda miicadeleye aid ve miicadele 
esaslarmi tedris ve serom ve a§i gibi miicadele 
malzemesini ihzar ile mesgul olan miiesseselerde 
mesleki vazifelerde c,alisan tababet ve suabati 
sanatleri mensuplarile eczaci ve kimyagerlerin-
de bu haktan miistefid olmalan ve simdiye ka-
dar gerek mucadelelerde ve gerek bu miiessese
lerde cjalismis olanlarin ayni haktan mahrum 
edilmemeleri daha muvafik bulunarak maddenm 

o siiretk tadili, 
5 - 8 7 nei maddede tababet ve $uabati san-

atleri tabirine eczaci ve kimyagerlerim de il&ve-
si ve miicadelede (jalisanlarra her hangi bir daipe 
memurluklarma tayinlerinde bu vasifeferde ge
girdikleri zamanlarm maaslr vazifelerde gecjtril-
mis gibi sayrlacagi hiikmiine «iki terfi miiddetine 
kadar olan kismi » kaydinin konmasi miinasip 
goriilmus ve diger maddel«rde de bazi kelime ve 
if adeler degistirilerek layihanin bu $ekilde ka-
bulune karar verilmi$th\ 

Yiiksek Reislige sumilur. 

S. t. M. E. R. M. M. Katib 
Erzurum Bursa Edjrna 

Dr. A. F. Tuzer Dr. Refik Giimn Dr. Fatma Memik 

Balikesir Kayseri Kocaeli 

Dr. II. Vasif Somyilrek S. Turgay Z. N. trdelp 

Konya Ktttahya Malatya 
Dr. 0. S. Vlvdag Dr. $. AhmM Dr. H. Orta$ 

Mardin Ordu 
Dr. R. Lcvrnt Dr. Z. N. Yalttrim 

Sinop Nigde 
Hiisamettm A. V^fik TTluqay 
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Butce encumcni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge encumeni 6 -VI -1986 
Karar No. 186' 
Esas No, 1/550 

Yiiksek Reislige 

Sihhat ve i^timai rauavenet vekaleti ve bu
na bagli Hudud ve sahiller sihhat umum mii-
durlugii tegkilat ve memurlari hakkinda olup 
Ba§vekaletin 13 mayis 1936 tarih ve 6/1551 nu-
marali tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan ka-
nun layihasi Sihhat ve igtimai muavenet eneii-
meninin mazbatasile birlikte enciimenimize ve-
rilmi§ olmakla Sihhat ve i^timai muavenet ve-
kili Dr. Refik Saydam hazir oldugu halde okun-
du ve konu§uldu: 

18 mart 1926 tarih ve 788 numarali me-
murin kanununun muvakkat ikinci maddesi 
nmeibince her vekalet tarafmdan yapilmasi 
icab eden memurin kanunu ile Devlet memur
lari ayliklarinm tevhid ve teadiilii hakkmdaki 
1452 sayili kanun hiikmii mucibince kezalik 
her vekalet i(jm hazirlanmasi iktiza eden te§-
kilat kanunu birle§tirilmek ve bu mevzulara 
aid hukumleri bir araya getirmek suretile ha-
zirlandigi anlagilan bu layihanm hututu esa-
siyesi ve muhtelif hukumleri hakkinda enciime-
ne verilen izahat ve esbabi mucibede yazili hu-
susat yerinde goriilmiis, ve bu te§kilatm bir kis-
mi bu sene istimal edilmeyeeegine ve icab eden 
kismi da eylulden itibaren filen tatbik oluna-
cagina gore 1936 senesi butgesine yapacagi 
tesir 132 bin liradan ibaret olup butgeye konu-
lan tahsisatla kabili temin olacagmdan layiha
nm esas itibarile kabulii muvafik bulunmu§tur. 

Te§kilat ve vazifelere dair olan birinci bo-
liim ile memurin hakkmdaki hukumleri ihtiva 
eden ikinci boliimdeki maddeler diger mevzu-
ata miitenazir bulunmak itibarile Sihhat ve 
ic,timai muavenet encumeninin tadili veghile 
kabul edilmi§tir. 

Umumi hukumlerden bahis olan UQiincii kisim-
daM maddelerden, 1 haziran 1928 tarihine kadar 
miilga §tehremanetlerinde ve 1 haziran 1930 tari

hine kadar belediyelerle hususi idarelerde maas-
la mustahdem bulunmus olan taibabet ve su-
abati sanatlan mensuplarile eczaci ve kimyager-
lerin hizmetlerinin tekaiid muddetinden sa
yilmasma dair olan 81 nei madde ile Sihhat 
ve igtimai muavenet vekaletinin masraf tertip-
Ierinden idare edilmekte olan bulasici ve salgm 
hastaliklarla sitma, ziihrevi hastaliklar, trahom, 
verem gibi miicadele teskilatinda ve miiessesele-
rinde, dogum ve cocuk bakim evlerinde mesleki 
vazifelerde istihdam edilmis ve edilmekte bu
lunmus olan tababet ve suabati sanatlan men-
suplari ile eczaci ve kimyagerlerin bu vazifeler-
de ge^irdikleri zamanlarin tekautluk icjn mesrut 
olan miiddetlerden sayilmasma dair olan 85 ve 
86 nei maddeleri iizerinde durulmustur. Bunlar-
dan 81 nei madde ile derpis olunan vaziyet 1683 
numarali kanunun meriyeti tarihine kadar hususi 
idarelerle belediyelerde bulunan meslek erbabmm 
maddede yazili tarihlerden sonra gerek bu ida
relerde ve gerek umumi muvazene dahilinde mes
lek memuru olarak maasla if a ettikleri hizmet 
seneleri mecmuunun tekautluk igin mesrut olan 
miiddetin hesabinda miitekabilen taninmak sure-
tile bunlarm tekaiid haklarmm kabul ve temi-
ninden ibaret olduguna gore maddenin Sihhiye 
enciimeninin 'tadili veghile kabuliinde encumeni-
mizce bir mahzur goriilmedigi gibi dogrudan 
dogruya memleketin umumi sihhatile alakadar 
olan miicadele hizmetlerine ragbeti arttirmak ve 
ayni zamanda bu islerde <jalisacak olanlann te-
kaiitluik bakimmdan terfihlerini temin etmek mii-
lahazasile 85 ve 86 nei maddelerin kabulii de fay-
dali olacagi dusiinulmiis ve esasi muhafaza edi-
lerek daha ziyade vuzuh verilmek maksadile mad
delerin yazilis tarzi degistirilmi^tir. 

Miistacelen miizakere edilmek dilegile Umumi 
Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reis-
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HttKtTMETiN TEKLlFl 

Sihhat ve igtimai muavenet vekdleti teskildt 
ve memurin kanun layihasi 

MADDE 1 — Sihhat ve igtimai muavenet ve-
kaleti, Icra Vekilleri Heyetine dahil bir vekilin 
emir ve idaresi altmda olup Devlet hizmetleri 
arasmda, memleketin sihhi sartlarmi islah ve 
milletin sihhatine zarar veren amillerle miica-
dele ve gelecek nesillerin sihhatli olarak yetis-
mesini temin ve halki sihhi ve igtimai muave-

nete ula^tirmak ve iskan islerini gormek igin, 
kanunlarla kendine verilen vazifeleri yapmakla 
mukelleftir. 

Vekillik, bu vazifeleri yapmak igin kendi 
biitgesile Hudud ve sahiller sihhat umum mu
durlugii ve Iskan umum mudurliigii biitceleri 
iginde ve hususi idarelerle belediye ve Evkaf 
umum mudurlugii butgelerinin tayin edilen 
hadleri dahilinde olmak iizere liizum gorulecek 
yerlerde tibbi, sihhi, igtimai teskiller ve miies-
seseler yapar ve bunlara lazim olan tababet ve 
suabati sanatlari mensuplarmi, eczaci ve kim-
yagerleri ve diger memurlan tayin eder ve 
liizum goriiliirse ecnebi tabip, hemsire, Mmya-
ger ve teknisyenleri kullanir. 

MADDE 2 — Sihhat ve igtimai muavenet ve-
killiginin ve buna bagli olarak miilhak biitge 
ile idare olunan Hudud ve sahiller sihhat umum 
mudurlugiinun teskilati bu kanuna gore yapilir. 
Ve memurlan hakkmda bu kanunun hususi hii-
kiimleri tatbik olunur. 

Iskan umum mudurlugii teskilati hususi ka
nuna tabidir. 

Birinci boliim 

Te§kildt ve vazifeler 

1 - MEUKEZ TESKtLATI VE VAZlFELERt 

MADDE 3 — Sihhat ve igtimai muavenet ve-
killiginin merkez teskilati s. unlardir: 

1 - Miistesarlik, 
2 - Hususi kalem, 
3 - Teftis, heyeti reisligi, 
4 - Hifzissihha i^leri dairesi, 
5 - Igtimai muavenet igleri dairesi, 

( S . Say] 

SIHHAT VE IgTtMAI MUAVENET ENCtl-
MENlNtN DE&l§TlRl§l 

Sihhat ve igtimai muavenet vekdleti teskildt ve 
memurin kanun layihasi 

MADDE 1 — Sihhat ve igtimai muavenet ve-
kaleti, Icra Vekilleri Heyetine dahil bir veki
lin emir ve idaresi altmda olup Devlet hizmetleri 
arasmda, memleketin sihhi sartlarmi islah ve 
milletin ferdi ve igtimai sihhatine zarar veren 
amillerle miicadele ve gelecek nesillerin sih
hatli olarak yeti^mesini temin ve halki sihhi 
ve igtimai muavenete ula^tirmak ve iskan isle
rini gormek igin, kanunlarla kendine verilen va
zifeleri yapmakla mukelleftir. 

Vekillik, bu vazifeleri yapmak igin kendi 
biitgesile Hudut ve sahiller sihhat umum mii-
diirliigii ve iskan umum mudurlugii' biitge-
leri iginde ve hususi idarelerle belediye 
ve Evkaf umum mudurliigii butgelerinin ta
yin edilen hadleri dahilinde olmak iizere lii
zum gorulecek yerlerde tibbi, sihhi, igtimai tes
killer ve muesseseler yapar ve bunlara lazim 
olan tababet ve suabati sanatleri mensuplarmi, 
eczaci, ve kimyagerleri ve diger memurlan 
tayin eder ve liizum goriiliirse ecnebi tabib, 
hemsire, kimyager ve teknisiyenleri kullanir. 

MADDE 2 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hukumetin teklifi aynen 
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6 - Sicil ve memurlar ve muamelat mudur

lugii, 
7 - Saglik propagandasi ve tibbi istatistik 

iimum mudurlugii, 
8 - Hukuk mus>virligi, 
9 - Muhasebe miidiirlugii, 

10 - iSeferberlik subesi mudurliigii, 
11 - Evrak mudiirliigii, 
12 - Ayniyat muhasipligi, 
13 - tevazim memurlugu, 
14 - TiirMye Ciimhuriyeti merkez hifzissihha 

miiessesesi ve merkez hifzissihha mekte-
bidir. 

Mustesarltk 

MADDE 4 — Miistesar; vekillik dairelerinin 
amir vfe murakibidir. Vekillik islerile vekilin 
verecegi islere onun namina ve gosterecegi yolda 
bakar. 

Miistesar; tibbi, sihhi, ictimai islerde vekillik 
daireleijinin ilmi mii^aviri olup bunlara dair ali-
nan tedjbirler, kabul edilen usul ve verilen karar 
ve emirjlerin tatbiklerini takip ve noksanlar go-
ruldugij takdirde vekili vaktinde haberdar eder. 

Miistesar vekalet enciimeni ile inzibat komis-
yonunun reisidir. 

Hnisusi kalem mudurlugii 

MADDE 5 — Hususi kalem miidurliigu: Bir 
miidiir ile burosundan miirekkeptir. Vekil ile 
miiste§arm muhaberelerini ve kendisine vekil 
tarafmoian verilen i§leri ve vekaletin §ifreli mu
haberelerini yapmakla miikelleftir. 

Teftis heyeti 

MADDE 6 — Bir tabip miifettisin reisligin-
de tabib basmiifettislerden ve miifettislerden ve 
reislik burosundan miirekkeptir. 

MADDE 7 — Teftis heyetinin salahiyet ve 
vazifeleri as,agida gosterilmistir. 

A - Milli Miidafaa teskilatma aid olanlar 
miistesna olmak iizere resmi olan ve olmayan 
biitiin tesjkilat ve miiesseselerin sihhatla alaka-
dar islerini ve iskan muamelelerini teftis eder. 
Bu teftis salahiyeti Sihhat ve igtimai muavenet 
veMlligi ile hususi idare ve belediyelere aid 
sihhi ve ictimai teskilat ve miiesseselerin para 
i?lerine de samildir. 

MADDE 4 — Hukumetin teklifi aynen 

Hususi kalem 

MADDE 5 — Hususi kalem mudiirlugii: bir 
miidiir ile bir biirodan miirekkeptir. Vekilin res
mi ve hususi muhaberelerini ve vekil tarafm-
dan verilen isleri ve vekaletin sifreli muhabere
lerini yapmakla miikelleftir. 

Teftis heyeti reisligi 

MADDE 6 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 7 — Hukumetin teklifi aynen 
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B - (A) frkrasmdaki teskilat ve miiessesele-

re merbut memur ve miistahdemlerin sihhatla 
alakali olan vazife ve muamelelerin, idari ve 
fenni ve igtimai yoldan tefti§, 

C - Sihhat ve igtimai muavenet vekilliginin 
vazife ve salahiyeti olan i§lerle, kanunlar, ni-
zamnameler, talimatnameler ve vekillikge nesir 
ve teblig olunan kararla ve emirlerin icra ve 

tatbikmi tetkik ve murakabe, 
D - Sihhat ve igtimai muavenet vekilligi 

memurlarile mulhak ve hususi idareler ve bele-
diyelerin sihhi ve igtimai teskilati memur ve 
miistahdemlerini teftis, gali^malarma ve liya-
katlerine dair mutaleada bulunmak, icabmda 
haklannda, tahkikat yapmak ve i§ten el gek-
tirmek. 

MADDE 8 — Teftis heyeti reisi ile basmii-
fettis, ve mufettislerin vazifelerini nasil yapacak-
lari bir nizamname ile gbsterilir. 

Hifzissihha isleri dairesi 

MADDE 9 — Hifzissihha isleri dairesi: tabip 
bir reisin idaresinde tabip bir muavin ve bii-
rosundan, umumi ve mahalli sihhat isleri, sal
gm ve bula^ici hastaliklar, srtma, zuhrevi has
taliklar, verem, trahom, eczacilik ve tibbi miis-
tahzarlar, srhhi miihendislik, uyusturucu mad-
deler ve Cemiyeti akvam isleri §ubelerinden ve 
bunlarm biirolarmdan ve igtimai hastaliklar 
miifetti^liklerinden miirekkeptir. 

MADDE 10 — Hifzissihha isleri dairesi : 
A - §ehir, koy, gogmen, spor hrfzissihhasi 

ve diger umumi, igtimai hifzissihhaya miiteallik 
biitiin isler ile i^tigal ve bunlan takip ve mura
kabe, 

B - Bula§ici ve salgm ve sosyal hastaliklar-
la miicadele islerini ve bunlara ait teskilat ve 
miiesseseleri idare, 

0 - Agulu ve uyusturucu maddelerle biitun 
ilaglari ve tibbii ve hayati miistahzarlari ve be-
seri tababette kullanilan her nevi serum ve asi-
lari, ve bunlarm satildigi yerleri, 

D - Yenilecek, igilecek maddelerle umumi 
hifzissihha kanununun 183 ncii maddesinde ta
rif edilen diger maddeleri murakabe, 

E - Tababet ve §uabati sanatlarmm zat ve 
sicil islerine taalluk eden kisnnlarmdan gayri 
olan tatbikatma nazaret, 

F - Merkez hifzissihha miiessesesile mer-

MADDE 8 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 9 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 10 — Hifzissihha isleri dairesi : 
A - §fehir, koy, gogmen spor hifzissihhasi ve 

diger umumi, igtimai hrfzissihhaya miiteallik 
biitiin isjer ile i§tigal ve bunlan takip ve mura
kabe, 

B - Bula§ici ve salgm ve sosyal hastaliklarla 
miicadele islerini ve bunlara aid teskilat ve mii
esseseleri idare, 

0 - Agulu ve uyusturucu maddelerle biitiin 
ilaglari ve tibbi ve hayati miistahzarlari ve be-
seri tababette kullanilan her nevi serum ve asi-
larL ve bunlarm satildigi yerleri, 

D - Yenilecek, igilecek maddelerle umumi 
hifzissihha kanununun 108 nci maddesinde tarif 
edilen diger maddeleri murakabe, 

E - Tababet ve suabati sanatlerinin zat ve 
sicil islerine taalluk eden kisrmlarmdan gayri 
olan tatbikatma nezaret, 

F - Merkez hifzissihha miiessesesile merkez 
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kez hifzissihha mektebini ve diger hifzissihha 
miiessese ve laboratuarlarmi murakabe, 

G - Hususi kanuna gore malullerin rapor-
larmi ve diger dairelerden tetkik ve miitalea 
beyam igin vekalete gonderilen her nevi tibbi 
ve sihhi raporlan tetkik, 

H - Mektepler, hapisaneler, sanat evleri-
nin ve isgilerin sihhi hallerini murakabe, 

I - Memurlarma ve bunlarm sicillerine teal-
luk eden islerden ba^ka Hudut ve sahiller sihhat 
umum mudurliigime ait idari, ilmi muameleleri 
takip ile mukelleftir. 

Igtimai muavenet isleri dairesi 

MAUDE 11 — Igtimai muavenet i§leri dai
resi : 

Tabib bir reisin idaresinde tabib bir muavin 
ile biirosundan, umumi igtimai hizmetler, Hu
susi igtimai hizmetler, igtima ve mesleki tedri-
sat isleri, sihhi mimarlik, hava hiicumundan ko-
runma ve zehirli ve bogucu gazlara karsi rnuca-
dele §ubelerinden ve bunlarm burolarmdan 
miirekkeptir. 

MADDE 12 — Igtimai muavenet i§leri dai
resi : 

A - Vekillige bagli hastaneler ve dispanser-
lerle mesleki tedris ve igtimai muavenet miiesse-
selerinin mali, idari ve fenni her tiirlii muame-
lelerrini takip, tanzim ve icra, 

B - Hususi idare ve belediye butgelerile ida-
re olunan hastane ve dispanserlerle diger igti
mai muavenet muesseselerinin ve teskilatmm 
idari ve fenni islerini tanzim ve murakabe, 

C - Milli Miidafaa teskilatma ait olanlar 
miistesna olmak iizere umumi muvazene ve miil-
hak biitgelerden idare olunan butun sihhi miies-
seselerin sihhi ve igtimai islerini murakabe, 

D - Kanununa tevfikan agilmi| hususi has-
tanelerle A. B. G. fikralarmdan baska hakiki 
ve hiikmi sahislara ve hayrr cemiyetlerine ait 
igtimai muavenet miiessese ve teskilatmm mua-
melatmi ve hava hiicumlarma karsi almacak 
sihhi tedbirleri tetkik, tanzim ve takip, 

E - Sihhi miiesseselerin bina ^artlarmi tet
kik ve islah, igtimai sigorta islerini takip ve 
murakabe ile mukelleftir. 

hrfzissihha mektebini ve diger hifzissihha miies
sese ve laburatuarlarmi murakabe, 

G - Hususi kanuna gore malullerin raporla-
rmi ve diger dairelerden tetkik ve miitalea be
yani igin vekalete gonderilen her nevi tibbi ve 
sihhi raporlan tetkik, 

H - Mektepler, dispanserler, sanat evlerinin 
ve isgilerin sihhi hallerini murakabe, 

I - Memurlarma ve bunlarm sicillerine taal-
luk eden isler harig olmak iizere Hudud ve sa
hiller sihhat umum miidurlugiine aid idari, ilmi 
muameleleri takip ile mukelleftir. 

MADDE 11 — Ictimai muavenet isleri da
iresi : 

Tabip bir reisin idaresinde tabip bir mua
vin ile biirosundan, umumi igtimai hizmetler, 
hususi istimai hizmetler, igtimai ve mesleki ted-
risat isleri, sihhi mimarlik, hava hiicumundan 
korunma ve zehirli ve bogucu gazlere karsi mii-
cadele §ubelerinden ve bunlarm burolarmdan 
miirekkeptir. 

MADDE 12 — Hiikumetin teklifi aynen 

\ S. Savisi : 2ol / 



— 23 

'Sicil ve memurlar ve mfliamelat mudiirlugu 

MADDE 13 — Sicil ve memurlar ve muame
lat mudurliigu: 

Tabib bir mttdiir idaresinde tabib bir mua-
vinden, muamelat, tahakkuk ve tekaiid ve sicil 
ve kidem sjubelerinden ve bunlarm biirolarmdan 
miirekkeptir. 

MADDE 14 — Sicil ve memurlar ve muame
lat mudiirlugu: 

A - Memur tabiplerle diger mesleki ve idari 
memurlarm ve tababet ve §uabati meslekleri er-
babi ile eczaci ve khnyagerlerden sanatlerini ser-
best icra edenlerin her tiirlii zat ve sicil mua-
melelerini ifa ve icra, 

B - Vekaletin diger daire ve subelerinin va-
zifeleri dismda kalan biitiin isleri gormekle mii-
kelleftir. 

Saghk propaganda-si ve tibbi istatistik umum. 
mudiirlugu 

MADDE 15 — Saglik propagandasi ve tibbi 
istatistik umum mudurliigii: 

Tabib bir umum miidiir idaresinde istatistik 
ve nesriyat subelerinden ve bunlarm biirolarm
dan ve grafik ve tersim miitehassislarmdan mii
rekkeptir. 

MADDE 16 — Saglik propagandasi ve tibbi 
istatistik umum mudurliigii: 

A - Her tiirlii sihhi ve ictimai istatistikleri 
tanzim etmek, 

B - Sihhi ve igtimai nesriyat ve propaganda 
yapmak, 

C - Niifus harekatma ve umum sihhate ve 
hastaliklara dair ilmi anketler yapmak, 

D - Vekalet kiitiipanesini ve nesriyat depo-
sunu idare ve muhafaza etmek, 

E - Sihhi miizeler islerini tanzim ve muraka-
be etmekle mukelleftir. 

Hukuk mu§avirligi 

MADDE 17 — Hukuk mus^avirligi: 
Bir hukuk miisaviri ile biirosundan miirek

keptir. 
Hukuk miisaviri, vekaletten verilen isjler 

hakkmda miitaleasmi bildirmek ve memurin mu-
hakemelerine ve inzibat komisyonlarma aid ev-
rak ve muamelelerden ve vekaletge yapilacak ve 

MADDE 13 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 14 — Sicil ve memurlar ve muame 
lat mudurliigii: 

A - Memur tabiplerle diger mesleki ve idari 
memurlarm ve tababet ve suabati meslekleri 
erbabile eczaci ve Mmyagerlerden sanatlerini 
serbest icra edenlerin her tiirlii zat ve sicil mu-
amelelerini ifa ve icra, 

B - Vekaletin diger daire ve subelerinin 
vazifeleri dismda kalan zate ve muteferrik mu-
amelelere miiteallik biitiin isleri gormekle mii-
kelleftir. 

MADDE 15 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 16 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 17 — Hiikumetin teklifi aynen 
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tasdik olunacak mukavelelerden liizum goriilen-
leri tetkik etmekle miikelleftir. 

Muhasebe mudurliigii 

MADDE 18 — Muhasebe mudurliigii: 
Maliye vekilligince tayin olunan bir miidiir 

ve memurlarmdan miirekkeptir. 
Hususi kanunlan, nizamnameleri ve talimat-

nameleri hiikiimlerine uygun olarak vekilligin 
hesab islerini gormekle miikelleftir. 

Seferberlik subesi mudiirliigii 

MADDE 19 — Seferberlik subesi mudurlugu: 
Bir seferberlik miidiirii ve biirosundan mii

rekkeptir. 
Husust kanun, nizamname ve talimatnameler 

vq kararnamelerle muayyen ve vekalete aid mil-
li seferberlik islerini gormekle miikelleftir-

Evrak mudurliigii 

MADDE 20 — Evrak miidurliigii: 
Bir miidiir idaresinde miidiirliik biirosundan 

ve arsiv memurundan miirekkeptir. 
Evrak mudurliigii; vekilige gelen ve evrak-

tan gegmesi lazim olan biitiin evrak ve saireyi 
teselliim ve kaydetmek ve usuliince yerlerine 
dagitmak, vekillikten Qikarilanlan da ayni se-
kilde yerlerine gondermek, vekilligin evrak mah-
zenini tanzim ve muhafaza etmekle miikelleftir. 

Ayniyat muhasipUgi 

MADDE 21 — Ayniyat muhasipligi: : 
Bir ayniyat muhasibinin idaresinde ve liizu-

mu kadar tetkik, hesab memurlari ve katipten 
ibaret bir biirodan miirekkeptir. Bu muhasip-
lik vekaletin umumi muvazeneye aid ayniyat 
iflerini kanun, nizam ve talimatnamelerine gore 
yapmakla miikelleftir. 

Levazvm memurlugu 

MADDE 22 — Levazim memurlugu: 
Levazrm memuru, mutemet, anbar memuru 

ve katipten miirekkeptir. 
Vekaletin merkez mutemetlik vazifesi ve mer-

keze aid miibayaat islerini kanun ve nizamlarma 
tevfikan yapmak ve vekaletten gonderilen ve 
vekalete gelen evrak miidurlugiiniin vazifeleri 

MADDE 18 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 19 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 20 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 21 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 22 — Hiikumetin teklifi aynen 
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haricinde kalan bilciimle esjranm sevk ve tes-
lim ve teseUiimlerini icra etmek ve vekalet 
merkez deposunun islerile ugra§mak ve bura-
daki e§yayi muhafaza etmekle mukelleftir. 

Tiirkiye Cumhuriyeti merkez htfzissthha mii
essesesi 

MADDE 23 — Tiirkiye Cumhuriyeti Mer
kez hifzissihha miiessesesi: 

Hifzissihha enstitiisii ve hifzissihha mektebi 
olmak iizere iki kismidir. 

Tiirkiye Cumhuriyeti hifzissihha miiessesesi 
24mayis 1928 tarih ve 1267 sayili kanunun hii-
kiimlerine gore te§kil ve idare olunur. 

Hifzissihha mektebinde; memurini sihhrye 
ile sair tabiplerin umumi ve igtimai hifzissih-
haya ve idarf vazifelerine aid tekamiil tedri
sati yapilacagi gibi sihhat ile alakali olan Kiil-
tiir bakanligi sihhat miifettisleri, ogretmenleri 
ve miihendislik gibi diger meslek mensuplarma 
da gbrulecek liizum iizerine tekamiil dersleri 
verilir. Bu ifler bir talimatname ile tayin ve 
tesbit olunur. Hifzissihha mektebi, merkez hif
zissihha miiessesesi gibi Hudud ve sahiller sih
hat umum mudurliigii butgesile idare olunur. 

Hudud ve sahiller sihhat umum miidurliigii 
merkez teskilati 

MADDE 24 — Hudud ve sahiller sihhat u-
mum miidurliigu merkez tegkilati: 

Bir tabip umum miidiir ile bir tabip muavin 
ve bir tabip miifetti^inden, yazi, hesap miidiir-
luklerile ayniyat muhasipliginden ve bunlarm 
burolarmdan miirekkeptir. 

MADDE 25 — Hudud ve sahiller sihhat u-
mum miidurliigu; mahsus kanunlar, nizamname-
ler ve talimatnamelerle bunlara miisteniden 
Sihhat ve igtimai muavenet vekilligince verilen 
emirlere gore vazife goriir. 

3 - VtLAYETLEB TE$K1LATF VE YAZt-
FELEBt 

MADDE 26 — A - Sihhat ve igtimai muave
net vekaletinin vilayetlerdeM umumi muvaze-
neye aid teskilati §unlardir: 

1 - Umum! mufetti$likler, sihhi miisavirlik-
leri ve muavinlikleri, 

(S . Say 

Turkiye Cumhuriyeti merkez hifzissihha mii
essesesi ve merkez hifzissihha mektebi 

MADDE 23 — Turkiye Cumhuriyeti merkez 
hifzissihha miiessesesi: 

Hifzissihha enstitiisii ve hifzissihha mektebi 
olmak iizere iki kisnndir. 

Turkiye Cumhuriyeti hifzissihha miiessesesi 
24 mayis 1928 tarih ve 1267 sayili kanunun 
hiikiimlerine gore teskil ve idare olunur. 

Hifzissihha mektebinde; umumi, miilhak ve 
hususi idarelerle belediyelere ve smai miiessese-
lere mensup tabiplerin umumi ve igtimar hifzis-
sihhaya ve idari vazifelerine ait tekamiil tedrisati 
yapilacagi gibi umumi sihhat ile alakali olan 
Kultiir Bakanligi sihhat miifettisleri ve ogret-
menlerile senayi ve ziraat miifettisleri ve mii
hendislik gibi diger meslek mensuplarma da 
goriilecek liizum iizerine tekamiil dersleri veri
lir. Bu isler alakali vekaletlerle goriisiilerek 
Sihhat ve igtimai muavenet vekaletince yapila-
cak bir talimatname ile tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 24 — Hudut ve sahiller sihhat u-
mum miidurlugii merkez tes^ril&ti: 

Bir tabib umum miidiir ile tabib bir mua
vin ve tabib bir mufetti§ten, yazi, hesab miidiir-
luklerile ayniyat muhasipliginden ve bunlarm 
burolarmdan miirekkeptir. 

MADDE 25 — Hudut ve sahiller sihhat u-
mum miidurliigii; hususi kanunlar, nizamname-
ler ve talimatnamelerle bunlara miisteniden Sih
hat ve igtimai muavenet vekilligince verilen 
emirlere gore vazife goriir. 

2 - VtLAYETLEB TE$K1LAT YE VAZt-
FELERl 

MADDE 26 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaletinin vilayetlerdeki teskilati §unlardir: 

A) Umumi muvazeneye aid teskilat: 
1 - Umumi miifetti§likler sihhi mtifavirlik 

ve muavinlikleri, 

!i : 231) 



— 26 — 
2 - Sihhat ve igtimai muavenet mudurluk-

leri, 
3 - Hukumet tabiplikleri, 
4 - Kiigiik sihhat memurluklari, 
5 - Tibbi ve sihhi ve igtimai miiesseseler, 
6 - Hastahklarla miicadele teskilatlan, 
7 - Sayyar sihhi teskilattir. 
B - Huhusi idareler sihhi teskilati: 
1 - Sihhi ve tibbi ve igtimai teskilat ve mii

esseseler, 
2 - Seyyar tabiplikler, 
3 - Seyyar ve sabit sihhat memurluklari, 
4 - Hastahklarla miicadele teskilatlan, 
5 - Etiiv ve idare memurluklari. 
C - Belediyeler sihhi teskilatlan: 
1 - Sihhi ve tibbi ve igtimai teskilat ve mii

esseseler, 
2 - Belediye bastabip ve tabiplikleri, 
3 - Belediye dogum hekimleri ve ebeleri, 
4 - Belediye eczaciliklan, 
5 - Sihhat memurluklari, 
6 - Etiiv ve idare memurluklari. 
D - Koy sihhi teskilati: 
1 - Koy hekimleri, 
2 - Koy ebelikleri, 
3 - Koy saglik koruciliklaridir. 
Gerekli olan koylere veya koy gruplarma ta- i 

yin edilecek hekim ve ebelerin iicret ve masraf-
lari vilayet hususi idare biitgesinden veya koy I 
sandiklarmdan, saglik kurucularmmki koy 
sandiklarmdan verilir. 

Umumi miifettisler sihM m.umvirHJderi 

MADDE 27 — Hususi kanunlan mucibmce I 
tesjkil edilen umumi miifettislikler refakatinde j 
liizum ve ihtiyaca gore sihhat miisavirleri ve 
sihhat miisavir muavinleri ve musavirlik ka~ I 
lemi memur ve katipleri bulunur. 

MADDE 28 — Sihhi miisavirlikler; umumi 
miifettisligin bir subesidir. Umumi miifettisten 
alacaklan direktif dahilinde umumi miifettis-
lik mmtakasma dahil vilayet ve kazalarm, ifasi 
Sihhat ve igtimai muavenet vekaletine aid Dev-
let srijhi hizmetlerini ve hususi kanunlarma 
gore iskan ve karantine islerini ve hususi ida
re ve belediyelerin sihhi ve igtimai yardim va-
zifelerini ve bu vazifeleri goren butun memur-

( S. Say is 

2 - Sihhat ve igtimai muavenet mudiirlukleri, 
3 - Hukumet tabiplikleri, 
4 - Kiiciik sihhat momurluklari, 
5 - Tibbi ve sihhi igtimai miiesseseler, 
6 - Hastahklarla miicadele teskilati, 
7 - Seyyar sihhi teskilat. 
B) Hususi idarelere aid sihhi teskilat: 
1 - Sihhi ve tibbi ve igtimai teskilat ve mii

esseseler, 
2 - Seyyar tabiplikler, 
3 - Seyyar ve sabit kiiciik sihhat memur

luklari, 
4 - Hastahklarla miicadele teskilati, 
5 - Etiiv ve idare meiiniriiiklari. 
C) Belediyelere aid sihhi teskilat: 
1 - Sihhi ve tibbi ve igtimai teskilat ve mii

esseseler, 
2 - Belediye bastabip ve tabiplikleri, 
3 - Belediye dogum hekimleri ve ebeleri, 
4 - Belediye eczaciliklan, 
5 - Kiigiik sihhat memurluklari, 
6 - Etiiv ve idare memurluklari. 
D) Koy sihhi teskilati: 
1 - Koy hekimleri, 
2 - Koy ebeleri, 
3 - Koy saglik korucularidn*. 
Gerekli olan koylere veya koy gruplarma 

tayin edilecek hekim ve ebelerin iicret ve mas-
raflari vilayet hususi idare biitcesinden veya 
koy sandiklarmdan, saglik korucularminki koy 
sandiklarmdan verilir. 

Umumi mufettislikler sihJn milsavirliMeri 

MADDE 27 — Umumi miifettislikler sihhi 
miisavirleri : 

Hususi kanunlan mucibince teskil edilen 
umumi miifettislikler refakatinde liizum ve ih
tiyaca gore sihhat miisavirleri ve miisavir mu
avinleri ve miisavirlik kalemi memur ve katip
leri bulunur. 

MADDE 28 — Sihhi miisavirlikler; umumi 
miifettislikligin bir subesidir. Umumi mufet-
ti§ten alacaklan direktif dahilinde umumi m i 
fettislik mintakasi ieinde, ifasi Sihhat ve te-
timai muavenet vekaletine aid Devlet sihhi 
hizmetlerini ve hususi kanunlarma gore iskan 
ve karantina islerini ve hususi idare ve belediye -
lerle koylerin sihhi ve igtimai yardim vazif elerini 
ve bu vazifeleri goren biitiin memur larm 
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larm hallerini tetkik ve umumi sihhata aid bu 
i§lerin kanun, nizam, talimat ve emirlere tevfi-
kan yapilip yaprimadigmi taMp ve luzumunda 
tahkik etmekle miikelleftirler., 

Goriilecek liizum iizerine bu tefti$ ve tahki
kati dogrudan vekaletin emrile de yaparlar. 

MADDE 29 — Sihhi mttfavirler; Umumi 
miifetti§in emrile vilayet hususi idare ve bele-
diye btitgelerinin sihhat ve igtimai yardim is-
lerine aid kisimlarini tetkik, noksan ve kanun-
suz goFduklerini ikmal ve tadil ve umumi mii-
fettisjik mmtakasi dahilinde vilayetleree sihhi 
kanun ve nizamlarm ve talimatnamelerin tatbi-
katma ve bu i§lerin ifasma dair sorulacak hu-
susata, umumi mufettis,likge verilecek cevapla-
n ihzar ve umumi mufettisin sihhat ve igtimai 
muavenet vekaletile olan biitun muhaberelerini 
idare etmekle miikelleftirler. 

Fenni ve hesaba miiteallik islerde vekaletle 
ve mmtakalarmdaM sihhi ve iskan amirlerile 
her hususta dogrudan muhabereye salahiyetli-
dirler. 

Sthhat ve igtimai muavenet miidiirlukleri 

MADDE 30 — Sihhat ve igtimai muavenet 
miidiirlukleri: 

Her vilayet merkezinde bir sihhat ve igtimai 
muavenet mudurii ve luzumu kadar idari me-
murlardan murekkep bir burosu ve icap eden 
yerlerde sihhat ve igtimai muavenet miidurleri-
ne yardim etmek iizere miidiir muavini ve mii-
tehassis tabib bulunur. 

MADDE 31 — Sihhat ve igtimai muavenet 
miidiirleri; vilayetin en biiyiik sihhi amiri ve 
valinin sihhi mii^aviri olup bulunduklari vila
yetin sihhi ve igtimai biitiin muamelelerinden 
vali ile beraber mesul ve kanunlar, nizamna-
meler, talimatnamelerle tayin edilen vazifeleri 
yapmakla miikelleftirler. 

Her vilayette hususi kanunlarla idare ve 
murakabesi Sihhat ve igtimai muavenet vekil-
ligine mevdu sihhi ve igtimai isler, teskilat ve 
miiesseseler oranm sihhat ve igtimai muavenet 
mudiirlerinin murakabesi altmdadir. 

hallerini tetkik ve wntaai sthhata aid bu i§lerin 
kanun, nizam, talimat ve emirlere tevfikan ya
pilip yapiknadigmi takip ve liizumunda tahkik 
etmekle miikelleftirler. 

Goriilecek liizum iizerine mmtakalari dahi
linde vekaletin emredecegi tefti§ ve tahkikati da 
yaparalr. 

Hukumetin 29 ECU maddesi tayyedilmiftir. 

MADDE 29 — Sihhat ve Igtimai muavenet 
miidiirleri: 

Her vilayet merkezinde bir sihhat ve igtimai 
muavenet mudurii ve luzumu kadar idari me-
murlardan murekkep bir burosu ve icap eden 
yerlerde sihhat ve igtimai muavenet miidurle-
rine yardim etmek iizere miidiir muavini ve mii-
tehassis tabip bulunur. 

MADDE 3d — Sihhat ve Igtimai muavenet 
miidiirleri; vilayetin en biiyiik sihhi amiri ve 
valinin sihhi miisaviri olup bulunduklari vilaye
tin sihhi ve igtimai biitiin muamelelerinden vali 
ile beraber mesul ve kanunlar, nizamnameler, 
talimatnamelerle tayin edilen vazifeleri yap
makla miikelleftirler. 

Her vilayette hususi kanunlarla idare ve 
murakabesi Sihhat ve Igtimai muavenet vekilli-
gine mevdu sihhi ve ictimai iglerle biitiin sihhi 
ve igtimai te§kilat ve miiesseseler oranm sihhat 
ve igtimai muavenet miidurlerinin murakabesi 
altmdadir. 
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itukumet tabipleri 

MADDE 32 — Hukumet tabiplikleri : 
Her vilayet merkezinde ve kazalarda ve ica-

bmda tarn te§ekkiillii nahiyelerde liizumuna 
gore bir veya daha ziyade Hukumet tabibi bu-
lunur. 

Hukumet tabipleri; kaymakamlarm sihhi 
musaviridir. Sihhi i§lerde vilayet sihhat ve ig
timai muavenet miiduriinun emri altmdadir. 
Hukumet tabipleri; kanunlar, nizanmameler ve 
talimatnamelerle tayin edilen vazifeleri yap-
makla miikelleftirler. 

Adli tabib ve hapisane tabibi bulunmayan 
yerlerde munzam vazife olarak bunlara aid i$-
leri de yaparlar. 

KuQuk sihhat tnemurluklan 

MADDE 33 — Kiigiik sihhat memurluklan: 
Vilayet ve kazalarda ve Hukumet tabibi bu-

lunan nahiyelerde Hukumet tabiplerinin emrin-
de liizumu kadar kiigiik sihhat memuru bulu-
nur. 

Kiigiik sihhat memurlari, merkez ve koy-
lerde hastaliklardan korunma ve onlarla 
miicadelelerinde ve hifzissihha ve igtimai 
muavenet islerinde Hukumet tabiplerinin yar-
dimcilari olup tabipten alacaklan emirler ile ta-
limatnamelerinde yazili §ekilde vazife goriirler. 
Miinhasiran koylerde vazife goren seyyar sihhat 
memurlarma kendi maaslarmdan baska ayrica 
hayvam igin yem bedeli verilir. Her muayene 
ve tedavi evinde ayrica bir veya daha ziyade 
kiigiik sihhat memuru bulunur. 

Txbbi ve sihhi ve igtimai miiesseseler 

MADDE 34 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti liizum goriilen yerlerde hastaneler, sa-
natoryomlar, akliye ve asabiye hastaneleri, 
muayene ve tedavi evleri, dogum ve gocuk 
bakmi evleri, kuduz tedavi miiesseseleri, mes
leki tedrisat mekteb ve yurtlari, malullara 
mahsus miiesseseler, bakteriyoloji laboratuvar-
lan, sihhi propaganda miizeleri ve genel sag-
ligm korunmasi igin liizumlu olan diger sih
hi ve igtimai miiesseseler agar, miiesseselerin 
vazifeleri nizanmameler ve talimatnamelerle ta
yin olunur. 

MADDE 35 — Mesleki tedrisat miiessese-

2 8 -
Hukumet tabiplikleri 

MADDE 31 — Hiikumet tabipleri: 
Her vilayet merkezinde ve kazalarda ve ica-

bmda tarn tegekktillii nahiyelerde liizumuna go
re bir veya daha ziyade Hukumet tabibi bulunur. 

Hukumet tabipleri; kaymakamlarm sihhi mu
saviridir. Sihhi is>rde vilayet sihhat ve igtimai 
muavenet mudiiriiniin emri altmdadir. Hiiku
met tabipleri; kanunlar, nizanmameler ve tali
matnamelerle tayin edilen vazifeleri yapmakla 
miikelleftirler. 

Adli tabib bulunmayan yerlerde munzam va
zife olarak bunlara aid isleri de yaparlar. 

MADDE 32 — Kiigiik sihhat memurlari : 
Vilayet ve kazalarda ve Hukumet tabibi bu-

lunan nahiyelerde Hukumet tabiplerinin emrin-
de liizumu kadar kiigiik sihhat memuru bulu
nur. 

Kiigiik sihhat memurlari, merkez ve koy
lerde hastaliklardan korunma ve bunlarla mu-
cadelede ve hifzissihha ve igtimai muavenet isle
rinde Hukumet tabiplerinin yardrmcilan olup 
tabipten alacaklan emirler ile talimatnamelerin-
de yazili seMlde vazife goriirler. Koylerde va
zife goren seyyar sihhat memurlarma kendi ma
aslarmdan baska ayrica hayvam igin yem bede
li verilir. Her muayene ve tedavi evinde ayrica 
bir veya daha ziyade kiigiik sihhat memuru bu
lunur. 

MADDE 33 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti liizum goriilen yerlerde hastaneler, sa-
natoryomlar, akliye ve asabiye hastaneleri, mua
yene ve tedavi evleri, dogum ve gocuk bakim ev
leri, kuduz tedavi miiesseseleri, mesleki tedrisat 
mektep ve yurtlari, malullere mahsus miiesse
seler, bakteriyoloji laburatuarlari, sihhi miize
leri ve propaganda vasitalari, genel saghgm ko
runmasi igin liizumlu olan diger sihhi ve igtimai 
miiesseseler agar. Miiesseselerin vazife ve idare-
leri nizanmameler ve talimatnamelerle tayin 
olunur. 

MADDE 34 — Mesleki tedrisat muessesele-
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ierinden ebe mektebleri iki derecedir. 
1 - Birinci derece ebe mekteplerinin tahsil 

miiddeti en az iki senedir. Buraya orta tahsili 
bitirmis. olanlar almir. 

2 - tkinci derecedeki ebe mekteplerinin 
tahsil miiddeti en az bir senedir. Bu mektep- r 
lere ilk tahsili bitirmis. olan veya bu dereoede 
tahsil gdrmiis. oldugunu ispat edenler almir. 

Birinci derece ebe mekteplerinden gikanlar 
s/ehir ve kasabalarda, hususi idare ve belediye 
ebeliklerine veya vekaletin mesleki hizmetleri-
ne tayin olunurlar. 

tkinci derece ebe mekteplerinden gikan
lar koyler haricinde sanat icra edemezler. 

Hastaltklarla miicadele te§kildtt 

MADDE 36 — Szhhat ve igtimai muavenet 
vekaeliti umumi sihhat igin tehlikeli olabilecek 
sosyal, bulasici ve salgm hastaliklar ve diger 
zararh amillerle miicadele etmek igin liizum go-
recegi yerlerde tesjkilatlar yapar ve bunlara 
mahsus miiesseseler agar. 

Bu muesseselerin vazifeleri ve idare tarzlari 
taldmatnamelerle tesbit olunur. 

MADDE 37 — Vilayet hususi idareleri, be-
lediyeler ve evkaf idaresi butgelerine dahil ve 
kanunlarma tevfikan bu idareler tarafmdan 
agilmis. ve agilacak olan bilumum sihhat ve ic-
timai muavenet miiesseselerile sibhi ve igtimai 
tesjkilatm idaresi ve buralarda vazife goren 
tatoabet ve suabati smiflari mensuplarznm ve 
eczaci ve kimyagerlerin intihap, tayin, teb-
dil, tahvil, taltif ve tecziyeleri ve vekalet em-
rine almmalan Sihhat ve igtimai muavenet ve-
kaleti tarafmdan yapilxr. 

Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlujjv, 
VUdyetler teskildtt 

MADDE 38 — Hudut ve sahiller sihhat u-
mum mMiirliiguniin vilayet tesjkilati: 

Smirlar ve sahillerde liizumu kadar bastabib 
ve tabipli sahil sihhiye merkezlerile birinci ve 
ikinci smrf sahil sihhiye idareleri ve tahaffuzha-
neler ve laboratuvarlardan ibarettir. 

MADDE 39 — Hudut ve sahiller sihhat u-
mum miidiirliigii; di^andan gelebilecek bula
sici ve salgm hastahklardan memleketi korumak I 
iein icab ettikge Sihhat ve igtimai muavenet ve-

rinden ebe mektepleri iki derecedir. 
1 - Birinci derece ebe mekteplerinin tahsil 

miiddeti en az iki senedir. Buraya orta tahsili 
bitirmis olanlar almir. 

2 - tkinci derecedeM ebe mekteplerinin tahsil 
miiddeti en az bir senedir. Bu mekteplere ilk 
tahsili bitirmis olan veya bu derecede tahsil 
gormiis oldugunu ispat edenler almir. 

Birinci derece ebe mekteplerinden gikanlar 
sehir ve kasabalarda hususi idare ve belediye 
ebeliklerine veya vekaletin mesleki hizmetlerine 
tayin olunurlar. 

ikinci derece ebe mekteplerinden gikanlar 
sanatlerini yalniz koylerde icra ederler. 

MADDE 35 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti umumi sihhat igin tehlikeli olabilecek 
sosyal, bulasici ve salgm hastaliklar ve diger 
zararh amillerle miicadele etmek igin liizum 
gorecegi yerlerde tesjkilatlar yapar ve bunlara 
mahsus miiesseseler agar. 

Bu muesseselerin vazifeleri ve idare tarzlari 
vekaletge tesbit olunur. 

MADDE 36 — Vilayet hususi idareleri, be-
lediyeler ve Evkaf idaresi biitgelerine dahil 
ve kanunlarma tevfikan bu idareler tarafmdan 
agilmis ve agilacak olan biitiin sihhat ve igti
mai muavenet miiesseselerile sihhi ve igtimai 
tesMlatm idaresi ve buralarda vazife goren ta-
babet ve suabati sanatlari mensuplarmm ve ec-
zaci ve kimyagerlerin intihap, tayin, tebdil, tah
vil, taltif ve cezalandirilmalan ve vekalet em-
rine almmalan Sihhat ve igtimai muavenet veka
leti tarafmdan yapilir. 

MADDE 37 — Hiikumetin 38 noi maddesi 
aynen. 

MADDE 38 — Hiikumetin 39 ncu maddesi 
aynen. 
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MlligMn. tensibile hudut ve sahillerde muvak-
kat miicadeleler kurar ve bunlara ait muease-
seler agar. 

3 - 1)E'REVELER, KADROLAR 

MADDE 40 — Vekaletin mesleld hizmetle-
rinde gali^tirilan tababet ve §uabati sanatlari 
meusuplarile eczacilarm ve idari memurlarm si-
niflan ve bu smrflara mahsus maas. dereceleri 
bu kanuna bagii (1) numarali cetvelde gosteril-
mi§tir. 

MADDE 41 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaletinin merkez ve vilayet teskilati ve bu 
kanuna gore muktazi memurlarm aded ve tea-
dul dereceleri bagii (2) numarali kadro cetve-
linde gosterilmistir. 

Bu kadro cetveli Devlet memurlan maasa-
tmm tevhid ve teadulune dair 1452 sayili ka-
nun ile bu kanuna miizeyyel kanunlara merbut 
cetveljierin Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti 
memuHarma aid kisimlari yerine kaimdir. 

MAADE 42 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaletine bagii miilhak biitgeler ile idare olu-
nan Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlu-
giinun merkez ve vilayet teskilati ve bu kanuna 
gore muktazi memurlarm aded ve teadiil dere
celeri bagii (3) numarali kadro ve cetvelinde 
gosteriImi§tir. Bu cetvel 1587 sayili ve24-IV-
1930 fcarihli kanuna ve bunun eklerine bagii 
kadro cetvelleri yerine konulmustur. 

iKincd bblum 

Memurin kanwm 

Namzetlik, memurluk 

MADDE 43 — Memurluk §artlarmi haiz ve 
tayinferi dogrudan vekalete aid olan memur
larm ilk memuriyete tayinlerinde: 

1 - Tabipler, eczacilar, di^tabipleri alti ay, 
2 - Kiigiik sihhat memurlan, ebeler, mekteb-

li hem§ireler alti ay bir sene, 
3 - Hastanelerde usulii dairesinde yetistiri-

len hem§ireler bir sene, 
4 - Butiin idare memurlan ve katiplerden 

yiiksek tahsil gdrmu§ olanlar alti ay namzetlik 
devrefii gegirirler. 

Bit miiddetleri bitirince ehliyetleri mensup 

MADDE 39 
aynen. 

Hiikumetin 40 nci maddesi 

MADDE 40 — Hiikumetin 41 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 41 — Hiikumetin 42 nci maddesi 
aynen, 

MADDE' 42 — Memurluk sartlarmi haiz ve 
tayinleri dogrudan vekalete aid olan memurla
rm ilk memuriyete tayinlerinde: 

1 - Tabipler, eczacilar, kimyagerler ve dista-
bipleri alti ay, 

2 - Kiigiik sihhat memurlan, ebeler, mek-
tepli hem§ireler alti ay ila bir sene, 

3 - Hastanelerde usulii dairesinde yetistiri-
len hemsireler bir sene, 

4 - Butiin idare memurlan ve k&tiplerden 
yufcsek tahsil gomsiis olanlar alti ay, 

Namzetlik devreai gegirirler. 
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olduklan daireler amirlerince tasdik edilenler 
memur smifma kabul olunurlar. Ehliyeti tasdik 
edilmiyen namzetler vekilligin diger daire ve 
te^Mlatlarmda meslekleri dahilinde azami bir 
namzetlik devresi daha gegirebilirler. Burada 
rem sicillerin ve dosyalarm tanzimi vekaletge 
tesbit olunur. 

MADDE 44 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekilliginden tayin olunan veya umumi muva-
zene ile mahalli biitgelerin sihhat isleri kismm-
dan maas. aldiklan halde tayinleri mahalline aid 
olan memurlarm tezkiye varakalarile mahrem 
sicilleri ve dosyalari vekillikte bulunur. Mah
rem sicillerin ve dosyalarm tanzimi vekaletge 
tesbit olunur. 

Memurlarm segilmeleri, yerle§tirilmeleri vr 
yukseltilmeleri 

MADDE 45 — A - Mustes>r, teftis. heyeti 
reisi, daire reisleri ve umum miidiirler ve mii-
diirler vekilin segmesile ve kararname ile, 

B - Sihhat ve igtimai muavenet mudiirleri 
ve mufettisleri, daire reis muavinleri, umum 
mtidur ve miidur muavinleri encumenin segme-
si ve vekilin tasdiki uzerine kararname ile, 

0 - Vekalet ve vekalete bagli miiesseseler 
miidiirleri, vekillik §ubelerinin miitehassislan 
ve diger tabib, eczaci, distabibleri, kugiik sihhat 
memurlan, ebeler, hemsireler tayinleri vekillige 
aid diger biitiin memurlar miidurler encumeni-
nin karari ve vekilin tasdiki ile tayin edilirler. 

ffnlkumet tdbipleri 

MADDE 46 — Hiikumet tabipleri dort smif-
tir. 

A - Dordiincti smrfa Tiirkiyede tabiplik san-
atini icraya izinH her tabib tayin olunabilir. 

B - tJcuncii smifa; Devlet hizmetindeki kide-
mi iW seneyi gegmisj veya dorduneu smifta ka-
nuni miiddetini bitirmis ve terfia hak kazanmis 
olanlar, 

C - flrinci smrfa; Devlet hizmetindeki kide-
mi dbrt seneyi geomis, veya u§iincii smifta ka-
nuni miiddetini bitirmis. ve terfia hak kazanmis, 

Bu miiddetleri bitirince ehliyetleri mensub 
olduklan daireler amirlerince tasdik edilenler 
memur smifma kabul olunurlar. Ehliyeti tasdik 
edilmeyen namzetler vekilligin diger daire ve tes-
kilatlarmda meslekleri dahilinde azami bir nam
zetlik devresi daha gegirebilirler. Burada da 
ehliyet gostermeyenler artik vekalet memurluk-
larma almmazlar. 

MADDE 43 — Hukumetin 44 ncii maddesi 
aynen. 

MADDE 44 — A - Miiste^ar, teftis. heyeti 
rsisi, daire reisleri ve umum miidiirler ve mii
diirler vekilin segmesile ve kararname ile, 

B - Sihhat ve igtimai muavenet miidiirleri 
ve mufettisler, daire reisi muavinleri, umum mii-
diir ve miidur muavinleri enciimenin segmesi ve 
vekilin tasdiki uzerine kararname ile, 

0 - Vekalet kadrosuna dahil ve vekalete 
bagli olan miiesseseler miidiirleri, miitehassis-
lar ve miidiir muavinleri vekillik subelerinin 
mutehassislari ve diger tabib, eczaci, kimyager, 
distabipleri, kiigiik sihhat memurlan, ebeler ve 
hemsireler ile tayinleri vekillige aid diger biitiin 
memurlar, vekalet enciimeninin karari ve veki
lin tasdiki ile tayin edilirler. 

MADDE 45 
aynen. 

Hukumetin 46 nci maddesi 
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tigiincii smif Hiikumet tabipleri tayin veya ter-
fi edilirler. 

D - Birinci smifa; Munhasiran ikinci smifta 
miiddetini bitirmis ve bu smifta terfia hak ka-
zanmis olanlar tayin ve terfi edilirler. 

MADDE 47 — Sihhat ve igtimai muavenet 
miidiir muavinliklerine; birinci smrf Hiikumet 
tabiplerinden ehil olanlar intihap ve tayin edi-
lir. 

Sihhat ve igtimai muavenet miidurleri 

MADDE 48 — Sihhat ve igtimai muavenet 
miidurleri dort smiftir. 

A - Ddrdiincii smifa; ;birinci smrf Hiikumet 
tabiplerinden veya sihhat ve igtimai muavenet 
miidiir muavinlerinden terfia hak kazanmis. ve 
iyi sicil almis olanlar tayin edilirler. Bu smifa 
Devlet hizmetinde en az on bes sene galismis olan-
larm ehliyetlileri de tayin edilebilirler. Fa-
kat bunlarm en az alti aylik bir tecrttbe devre-
si gegirmesi §arttir. 

B - tJgiincti, ikinci ve birinci smrflara daha 
ewelki smiflarda terfi miiddetlerini dolduran 
ve terfia layik olan sihhat ve igtimai muavenet 
miidurleri terfian tayin edilirler. 

MADDE 49 — Vekilligin daire reisliklerine, 
umum miidiirliik, miidiirluk ve muavinliklerine 
ve miitehassislarma sihhat ve igtimai muavenet 
miidiir ve miifettisleri veya miiessesat miidiir ve 
miitehassislan veya kendilerinden istifade edile-
cek diger miitehassislar intihap ve tayin edi
lirler. 

Sihhat ve igtimai muavenet miifettisleri 

MADDE 50 — Sihhat ve igtimai muavenet 
miifetti§leri: 

tfgimcu, ikinci, birinci smrf miifettis ve bas-
miifettis. ve teftis heyeti reisi olmak iizere be$ 
smiftir. 

A - Uciincii smifa; sihhat ve igtimai muave
net miidiirleri ve Hiikumet tabipleri ile ihtisa-
smdan istifade edilmek istenilen sair tabib, ec-
zaci ve kimyagerler tayin olunurlar. 

B - Ikinci, birinci smrf miifettisliklerle bas-
mufetti§liklere ve teftis heyeti reisligine daha 
ewelki smiflarda terfi miiddetini dolduran ve 
terfia layik olan miifettisler ve basmufettisler 
tayin olunurlar. 

MADDE 46 — Hukumetin 47 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 47 — Sihhat ve igtimai muavenet 
miidiirleri dort smiftir: 

i A - Dordiincii smifa; birinci smrf Hiikumet 
; tabiplerinden veya sihhat ve igtimai muavenet 
! miidiir muavinlerinden terfia hak kazanmis, ve 
| iyi sicil almis olanlar tayin edilirler. Bu smifa 
I Devlet hizmetinde en az on bes sene galismis 
| olanlarm ehliyetlileri de tayin edilebilirler. 

Vakat bunlarm en az alti aylik bir tecriibe 
I devresi g-egirmesi §arttir. 

B - tigiineii, ikinci ve birinci smiflara ev-
velki smiflarda miiddetlerini dolduran ve ehli-
yetleri sabit olan sihhat ve igtimai muavenet 
miidiirleri terfian tayin edilirler. 

i 

I MADDE 48 — Vekilligin daire reisliklerine, 
i 

! umum miidiirliik, miidiirliik ve muavinliklerine 
I ve miitehassisliklarma sihhat ve igtimai mua

venet miidiir ve miifettisleri veya muesseseler 
miidiir ve miitehassislan veya kendilerinden is
tifade odilecek diger miitehassislar intihap ve 
tayin edilirler. 

MADDE 49 — Sihhat ve igtimai muavenet 
| miifettisleri: 

tigiineii, ikinci, birinci smif miifettis ve bas,-
| miifettis, ve teftis heyeti reisi olmak iizere be§ 
| smiftir. 
I A - tTgiincii smifa; sihhat ve igtimai mua-
| venet miidurleri ve birinci smif Hiikumet tabib-
I leri ile ihtisasmdan istifade edilmek istenilen 
I sair tabib, eczaci ve kimyagerler tayin olunurlar. 
I B - Ikinci, birinci smif miifetti§liklerle ba§-
• miifetti§likiere ve tefti§ heyeti reisligine daha 
| ewelki smiflarda terfi miiddetini dolduran ve 
! terfia ehil olan miifettisler ve besmtifettisler 
I tayin olunurlar. 
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MADDE 51 — Miifettislige bidayeten tayin 

olunacaklar alti ay bir tecriibe devresi gegirir-
ler. bu miiddet iginde veya sonunda miifettis
lige elveri§li goriilmeyenler memur ise ewelM 
smifa iade olunurlar, degil ise vazifelerine ni-
nihayet verilir. 

MADDE 52 — VeMllik daire reislerile umum 
miidiir ve mudurleri ve bunlann muavinleri 
ve miitehassislan, sihhat ve igtimai muavenet 
miidiirleri, teftis, heyeti reisi, basmiifettisleri 
ve miifetti§leri maa§ dereceleri ve ehliyetlerine 
gore bu siniflar arasmda miitekabilen nakil 
veya terfi suretile tayin edilebilirler. 

Miitehassislar 

MADDE 53 — Miitehassis yetistirmek uzere 
muhtelif tib subeleri asistanliklarma tayin edi-
lece!i tabiplerin vasiflari, hizmet miiddetleri 
ve sartlan ve yetistirilmeleri usulleri vekaletge 
tesbit olunurlar. 

MADDE 54 — Hastanelerle diger sihhi mii-
esseseler miitehassisliklarrna kanun ve nizamna-
mesine uygun olarak ihtisas vesikasi alrnis ve 
ihtisas vesikalari usulen vekaletge tasdik ve tes-
eil edilmis olanlar tayin edilir. 

Tibbi kimya ihtisasi icin hekim olmak sari 
degildir. 

Hastanelerle diger sihhi muesseselerin mii
tehassisliklarina tayin edileceklerin ihtisas 
yapmak igin galistiklari asistanlik miiddeti 
harig olmak iizore en az dort sene Dcvlet sihhi 
hizmetlerinde vazife gormiis veya serbest tabip-
lik yapmis olmalan sarttrr. Bu kanunun nes-
rinden evvel yetismis olan miitehassislarla asis-
tanliklara tayin edilmis olanlar bu hiikiimden 
miitesnadir. 

MADDE 55 — Miitehassislar maas derece-
lerine gore bes smrftir. 

Besinci smrf; miitehassisligm ilk basamagi-
dir. Bu smifa kidemsiz miitehassislar tayin 
olunurlar . 

Dbrdiincu, iigiincii, ikinci ve birinci smrf mii-
tehassislarda daha evelki smiflarda birer derece 
terfi muddetini muvaffakiyetle bitirmis ve ter
fi ettirilmis olanlardrr. 

MADDE 56 — Miitehassis vesikasi almaya-
rak uzun zaman Devlet hizmetinde bulunduk-

MADDE 50 
aynen. 

Hiikumetin 51 nci maddest 

MADDE 51 
aynen. 

Hiikumetin 52 nci maddesi 

MADDE 52 — Miitehassis yeti§tirmek iizere 
muhtelif tip §ubeleri asistanliklarma tayin edi-
lecek tabiblerin vasiflari, hizmet miiddetleri ve 
§artlan ve yetistirilmeleri usulleri Sihhat ve Ig-
timai muavenet vekaletince yapilacak bir ni-
samname ile tesbit olunur. 

MADDE 53 
aynen. 

Hiikumetin 54 neii maddesi 

MADDE 54 — Hiikumetin 55 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 55 — Hiikumetin 56 nci maddesi 
aynen. 
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tan sonra usulen miitehassis olanlarm memurluk 
dereceleri daha yukanda olsa bile ilk def a ola-
rak miitehassisligm iigiincii smjfmdan yukariya 
almmazlar. 

MADDE 57 — Miitehassislarm smif derece-
lerinin terfii usulleri vekaletge tesbit olunur. 

Eczaciler 

M1~)DE 58 — Hastaneler ve sihhi miiesse-
seler eczaciliklarma Tiirkiyede sa/natmi yapma-
ya izinli eczacilar tayin olunurlar. Eczacilar 
alti smiftir. 

Altmci smif; eczaciligm ilk basamagidir. Be-
sinci, dbrduncii, iigiincu, ikinci ve birinci smif 
eczacdar daha ewelki smiflarda birer terfi 
miiddetini bitirmis ve terfi ettirilmis olan ec-
zacriardir. 

Di§ tabibleri 

MADDE 59 — Hastaneler ve sihhi miiesse-
seler dis tabipliklerine Tiirkiyede sanatmi yap-
maya izinli dis tabipleri tavin olunur. 

Dis tabipleri dort smiftir: 
Dbrdiincii smif; dis tabipliginin ilk basa

magidir.. Ugiincii, ikinci, birinci smif dis ta
bipleri daha ewelki smiflarda birer terfi miid
detini muvaffakiyetle bitirmis ve terfi ettirilmis 
olan dis tabipleridir. 

Kuguk, sihhat memurlan 

MADDE 60 — Kiigiik sihhat memurluklan-
na kiigiik sihhat memurlar mektebi mezunlari, 
distabibi, eczacilar veya Tib fakiiltesi altmci 
siimestr tahsilini bitirmis olanlar tayin edilirler. 

Kiigiik sihhat memurlan dort smiftrr: 
Dbrdiincii smif; sihhat memurlugunun ilk 

basamagidir. Bu smifa kiiciik sihhat memurlar 
mektebinden gikanlarla Tib fakiiltesinin altm
ci sbmestresini bitirmis olanlar almrr. "Ogimcii, 
ikinci ve birinci smrflara daha ewelki smiflar
da birer terfi miiddetini bitirmis ve terfi etti
rilmis olan sihhat memurlan bulunur. 

MADDE 61 — Vekaletge tanmmis sihhat me
murlar mekteblerinden diplomali olmayip bu 
kanunun nesrinde kiigiik sihhat memurluk va-
zifelerinde kullanilmakta olanlarm memurlukla-

MADDE 56 — Miitehassislarm smif derece-
lerinin terfii usulleri Sihhat ve tgtimai muave-
net vekaletince tesbit olunur, 

MADDE 57 — Hastaneler ve smhi miiesse-
seler eczaciliklarma Tiirkiyede sanatini yapma-
ga izinli eczacilar tayin olunurlar. Eczacilar 
alti smiftir. 

Altmci smif; eczaciligm ilk basamagidir. 
Besinci, dbrdiincii, iigiincii, ikinci ve birinci si-
nif eczacilar daha ewelki smiflarda birer dere-
ce terfi miiddetini bitirmis, ve terfi ettirilmis 
olan eezacilardrr. 

MADDE 58 — Hastaneler ve sihhi miiessese-
ler dis tabipliklerine Tiirkiyede sanatini yap-
maya izinli distabipleri tayin olunur. 

Distabipleri dort smrftir. 
Dbrdiincii smrf; distabipliginin ilk basamagi

dir. tfgiincu, ikinci, birinci smrf distabipleri da
ha ewelki smiflarda birer derece terfi miiddeti
ni muvaffakiyetle bitirmis ve terfi ettirilmis, 
olan di§tabipleridir. 

MADDE 59 — Kiigiik sihhat memurluklan-
| n.a;. kn-ouk .̂ iblmt memurlar mektebi mezunlari, 
I distabibi, eczacilar veya Trp fakiiltesi altmci 
j sfknestr tehnuVni bitirmis olanlar tayin edilirler. 
! Kiigiik sihhat memurlan dort smiftir : 

Dbrdiincii smrf; sihhat memurlugunun ilk 
basamagidir. Bu smifa kiigiik sihhat memurlar 

! mektebinden gikanlarla Tip fakiiltesinin al
tmci sbmestresini bitirmis olanlar almir. tJgiin-
cii, ikinci ve birinci smrflara daha ewelki smif
larda birer derece terfi miiddetini bitirmis, ve ter
fi ettirilmis olan sihhat memurlan almrr. 

MADDE 60 — Vekaletce tanmmis sihhat 
i memuru mekteplerinden diplomali olmayip bu 
j kanunun nesrinde kiigiik sihhat memurluk va-
I zifelerinde kullanilmakta olanlarm memurlukla-
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tt devam eder, Bunlar mektebli sihhat memur-
larma mahsus smiflara gegemezler. 

Hastabakici hemsireler 

MADDE 62 — Hastabakici hemgireler dort 
simftrr: 

A - Dordiincii smifa; ilk tahsil gormus ve 
hastanelerde iki seneden az olmamak iizere 
hastabakicilik yapmig ve usulen imtihan edile-
rek muvafak olmus, Turk kadmlar almir. 

B - Dordiincii smifa: 
1 - Vekaletge tanmmis, hastabakici hemgire 

mekteblerinden mezun olanlar, 
2 - Dordiincii smif hemsirelikte bir terfi 

miiddeti hizmet ettikten sonra hastabakici hem
gire mektebinde' okunan derslerden yapilacak 
imtihanda muvaffak olarak mektebli smrfa ka-
bul edilmis, olanlar, 

3 - Orta tahsilini bitirdikten sonra vekaletge 
tanmmig hemgire mekteblerinde okunan ders
lerden ve tahsili miiddetinden daha az olmamak 
iizere hususi miiesseselerde zaruri ve ameli ga
lls, arak hemsirelik dgrenmis olanlar dan hasta
bakici hemgire mekteblerinde usulen yapilacak 
imtihanda muvaffak olanlar kabul olunur* 

C - Ikinci ve birinci smif lara; daha yn.kar.ki 
smiflarda birer terfi miiddeti hizmet etmis ve 
liyakatlan usulen tasdik olmus olanlar terfi 
edilirler. 

MADDE 63 — Hastabakici hemgire mektebi 
mezunlarmdan olup usulii dairesinde ziyaretgi 
hemgirelik tahsili gormiis ve imtihanda kazan-
mis olan hastabakici hemgirelere «ziyaretgi hem
gire* unvani da verilir. 

Ziyaretgi hemgireler, sihhi miiessesatta istih-
dam edildikleri takdirde bidayeten hemsireli-
gin iigiincii smifma almirlar. Yalniz bu smiftan 
ikinci smifa terfilerinde ziyaretgi hemsirelik 
tahsili igin gegirdikleri miiddeti memuriyet ki-
deminden sayilir. 

Ebeler 

MADDE 64 — Ebeliklerde, sihhi miiessesele-
rm kadm hastaliklan ve dogum servislerinde 
mektebli hem§ire bulunmazsa bu miiessesele-
rin diger servis hemsireliklerinde yalniz birinci 
smif ebe mekteblerinden mezun Turk kadmlar 
istihdam edilir. 

S B -
n devam eder. Bunlar mektepli kiigiik sihhat 
memurlarma mahsus smiflara gegemezler. 

MADDE 61 — Hastabakici hemgireler dort 
I smiftir : 
| A - Dodiincii smifa; ilk tahsil gormiig ve has-
I tanelerde iki seneden az olmamak iizere hasta-
| bakicilrk yapmig ve usulen imtihan edilerek mu

vaffak olmus Tiirk kadmlar almrr. 
B - Ugiincii smifa : 

I 1 - Vekaletge tanmmig hastabakici hemgire 
mekteplerinden mezun olanlar, 

2 - Dordiincii smif hemgirelikte bir terfi 
[ miiddeti hizmet ettikten sonra hasta bakici hem-

lire mektebinde okunan derslerden yapilacak 
imtihanda muvaffak olarak mektepli smifa ka-

| bul edilmig olanlar, 
3 - Orta tahsilini bitirdikten sonra vekaletge 

tanmmis, hemgire mekteplerinde okunan ders-
I lerden ve tahsil miiddetinden daha az olmamak 

iizere hususi miiesseselerde nazari ve ameli ga-
| lisarak hemsirelik ogrenmig olanlardan hasta-
; bakici hemgire mekteplsrinde usulen yapilacak 
I imtihanda muvaffak olanlar kabul olunur. 
! C - ikinci ve birinci smiflara; daha yuka-
| riki smiflarda birer derece terfi miiddeti hizmet 
| etmis ve liyakatlan usulen tasdik olmus olanlar 
i terfi edilirler. 

I MADDE 62 — Hastabakici hemgire mekte-
I bi mezunlarmdan olup usulii dairesinde ziyaret-
| ci hemgirelik tahsili gormiig ve imtihanda ka-
| zanmig olan hastabakici hemsirelere (Ziyaretci 
i hemgire) unvani verilir. 
I Ziyaretci hemgireler, sihhi miiessesatta is-
| tihdam edildikleri takdirde evvela hemgireli-
I gin uciincii smifma almirlar. Yalniz bu smiftan 
| ikinci smifa terfilerinde ziyaretci hemgirelik tah-
I sili igin gegirdikleri miiddeti memuriyet ki-

deminden sayilir. 

MADDE 63 — Hiikumetin 64 ncii maddesi 
aynen. 
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Ebeler tig smrftir. 
Uguncti smifa; birinci derece ebe mektep-

lerinden gikanlar tayin olunur. 
Ddnci ve birinci smrflara daha yukanki si-

niflarda terfi miiddetlerini bitirenler ve ehliyet-
leri usulen tasdik edilenler terfi edilirler. 

Sihhat i§leri kdtipleri 

MADDE 65 — Her sihhat ve igtimai mua-
venet mudtirlugunde ve icap eden Hiikumet ta-
bipliklerinde ltizumu kadar sihhat isleri katibi 
bulunur. Sihhat katiplikleri dort smiftrr. 

Vekalet encumeni 

MADDE 66 — Vekalet enciimeni: 
Miiste§arm reisligi altmda teftis heyeti reisi, j 

hifzissihha isleri ve igtimai muavenet isleri da- I 
ireleri reisleri saglik propagandas! ve tibbi isla- i 
tistik umum mudurti ve sicil ve memurlar mti- j 
diiriinden miitesekkildir. | 

MADDE 67 — Vekalet encumeni, tayinleri I 
vekalete aid olan tababet ve suabati sanatleri j 
mezunlarile eczaci ve kimyagerlerin ve diger 
fenni ve idari maasli ve iicretli memurlarm in- j 
tihab, tayin, terfi, degistirilme ve mezuniyetle- i 
rine ve vekillik emrine almmalarma ve sair i 
muamelelerine ve tayinleri mahalline aid memur
larm tayinlerinin tesgiline miiteallik hususlarla 
vekillik makammdan tevdi olunan diger islere 
bakmak ve bunlari karar altma almakla miikel-
leftir. Vekalet encumeni ekseriyetle karar ve-
rir. Reyler miisavi olursa reisin bulundugu ta- ! 
rafm reyi ekseriyet kazanrr. j 

Vekalet encumeni kararlari vekilin tasdiki j 
ile katilesir. Tasdik edilmeyen kararlar hukam-
siizdir. 

MADDE 68 — Hususi idarelerle miilhak biitce 
lerden idare olunan teskilat ve miiesseseler kad-
rolarmdaki maasli, tababet ve suabati sanatleri 
mensuplarile eczaci ve kimyagerler ve diger sriV 
hi ve idari memurlar kidem, ehliyet ve sicilleri-
ne gore vekillik kadrosuna ve vekillik kadro-
sundan buralara smif ve derece maaslarile nak-
len tayin olunurlar. 

MADDE 69 — Tayinleri yerlerinden yapila-
cak memur ve katipler hususi kanun mucibince 
salahiyetli makamlarca tayin olunur. Vekillige 
maliimat verilerek memuriyetleri tesgil ettirilir. 

( S, Sayis: 

MADDE 64 — Hukumetin 65 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 65 — Hukumetin QQ nci maddesi 
aynen. 

MADDE 60 —- Vekalet enciimeni, tayin
leri vekalete aid olan tababet ve §uabati sanat-
Ian mensuplarile eczaci ve kimyagerlerin ve 
diger fenni ve idari maasli ve iicretli memurla
rm intihap, tayin, terfi, degistirilme ve meau-
myyilorine ve vekillik emrine almmalarma ve 
sair muamelelerine ve tayinleri mahalline aid 
memurlarm tayinlerinin tesciline miiteallik hu
suslarla vekillik makammdar tevdi olunan di
ger isjere bakmak ve bunlari karar altma al
makla mukeileftir. Vekalet encumeni ekseri
yetle karar verir. Eeyler miisavi olursa reisin 
bulundugu tarafm reyi ekseriyet kasanir. 

Vekalet encumeni kararlari vekilin tasdiki 
ile katilesir. Tasdik edilmiyen kararlar hiikum-
siizdiir. 

MADDE 67 — Hususi idarelerle belediyeler 
ve miilhak biitgelerden idare olunan teskilat ve 
miiesseseler kadrolarindaki maaslr tababet ve 
suabati sanatlan mensuplarile eczaci ve kim
yagerler ve diger sihhi ve idari memurlar kidem, 
ehliyet ve sicillerine gore vekillik kadrosuna ve 
vekillik kadrosundan buralara smif ve derece 
maaslarile naklen tayin olunurlar. 

MADDE 68 — Hukumetin 69 ncu maddesi 
aynen 
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inzibati' cezalat 
MADDE 70 — Memurin kanununun 28, 29, 

30, 31, 32, 33 ncii inaddelerindeM ahvalden ba§-
ka a^agidaki hallerde inzibati eezalar verilir. 

ihtar : 
1 - Zaruret olmadan merciini atlamak, 
Tevbih : 
1 - Pratikayi geg vennek, 
2 - Deviete ait nakil Vasitalarmi hususi i^le-

riade kullanmak, 
3 - Bir meselenin evrakmi kastolmaksizm 

zayi etmek, 
4 - Arkadas,larma vazife ba^mda hakaret 

etmek, 
5 - Muayyen zamanlarda gonderilmesi ge-

rekli olan heaab, icmal ve iatatistikleri ve cet-
velleri zamanmda gondermemek. 

Aylik kesimleri: 
1 - Hastane ve diger miiesseselerle sihhi tes-

kilatta idari ve fenni kayrtlari muntazam tut-
mamak veya vaktinde yapmamak, 

2 - Nobetgi bulundugu hastane veya miiesse-
sede nobetini kati bir zarurette olmaksizm mu-
vakkaten terkedip dis.an gitmek, 

3 - Tekitlere emrin geldigi tarihten itibaren 
ve istilama muhtag muamelelerde neticeyi aldik-
tan sonra tig gun iginde cevab vermemek, 

4 - Itlafrfar sahadetnamesi aramlmasi ioab 
ederken aramamak, 

5 - Muayeneye tabi gemilerin muayenesini 
yapmamak veya yaptrrmamak, 

6 - Sebepsiz olarak gemilerin pratikasmi ver
memek veya geciktirmek, 

7 - Patentedeki §artlara diikkat etmeyerek 
yanlis muamele yapmak, 

8 - Miisahede kagrtlarmi ameliyat ve labora-
tuar defterlerini muntazam tutmamak, 

Kidem azaltilmasi : 
1 - Patente tebdilinde yenisine sihhi muame-

leleri dogru gegirmemek 
2 - Nobetgi bulundugu hastane veya miies-

sesede nobetini biisbiitun birakip gitmek, 

3 - Bulasik hastaliklarla miicadele tedbir-
lerini almakta gecikmek, 

4 - Gemilerle murettepleri ve biitiin yolcu-
lan igin emredilen sihhi ve fenni tedbirleri ve 
bulasik hastalik vakalarmda fenni temizligi 

MADDE 69 — Memurin kanununun 28, 29. 
30, 31, 32, 33 ncii maddelerindeki ahvalden bas-
ka a§agidaki hallerde de inzibati cezalar verilir. 

Ihtar: 
1 - Zaruret olmadan merciini atlamak, 
Tevbih: 
1 - Deviete aid nakil vasrtalarmi hususi is-

lerinde kullanmak, 
2 - Arkadaslarma vazife basmda hareket 

etmek, 
3 - Muayyen zamanlarda gonderilmesi ge-

rekli olan hesap, icmal ve istatistikleri ve cet • 
velleri zamanmda gondermemek, 

Maastan kesmek: 
1 - Hastane ve diger miiesseselerle sihhi tes-

kilatta idari ve fenni kayitleri muntazam tut
mamak veya vaktinde yapmamak, 

2 - Nobetgi bulundugu hastane veya miies-
sesede nobetini kati bir zaruret olmaksizm mu-
vakkaten terkedip disari gitmek, 

3 - Tekitlere emrin geldigi tarihten itibaren 
ve istilama muhtag muameleler de neticeyi al-
diktan sonra iig giin iginde cevap vermemek, 

4 - Itlafifar sahadetnamesi aranilmasi icap 
ederken aramamak, 

5 - Muayeneye tabi gemilerin muayenesini 
yapmamak veya yaptrrmamak, 

6 - Sebepsiz olarak gemilerin pratikasmi 
vermemek veya gegiktirmek, 

7 - Patentedeki serhlere dikkat etmiyerek 
yanlis muamele yapmak, 

8 - Miisahede kagrtlarmi ameliyat ve labo-
ratuvar defterlerini muntazam tutmamak, 

9 - Bir meselenin evrakmi kast olmaksizm 
zayi etmek. 

Kidem azaltilmasi : 
1 - Patente tebdilinde yenisine sihhi muame-

leleri dogru gegirmemek, 
2 - Nobetgi bulundugu hastane veya miiesse-

sede nobetini sebepsiz olarak biisbiitiin birakip 
gitmek, 

3 - Bula§ici hastaliklarla miicadele tedbirle-
rini almakta gecikmek, 

4 - Gemilerle murettepleri ve biitiin yolculan 
igin emredilen sihhi ve fenni tedbirleri ve bula-
§ICI hastalik vakalarmda fenni temizligi ve la-
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Ve la?migelen sair i§leri eksik yapmak. 
Smif indirilmesi : 
1 - Hastanelerde ve miiesseselerde isret et-

mek, 
2 - Memur oldugu mesleki vazife dolayisile 

ogrendigi sahis ve ailevi srrlari kanuni mecburi-
yet oJanaksizm ba^kasma soylemek. 

Memuriyetten gikanlma : 
1 - Kagakgilik yapmak ve kagakgiligi kolay-

lastirmak. 

VeMUt inzibat komisyonu 

MADDE 71 — Vekillik inzibat komisyonu 
muste§arm reisligi altmda teftis, heyeti reisi, 
hifzissihha isleri, Igtimai muavenet i§leri daire-
leri reisleri ve saglik propagandasi ve tibbi ista-
tistik umum. miidiirii ve sicil ve memurlar mii-
duriinden miitesekkildir. Bu komisyon ekseri-
yetle karar verir. Reyler miisavi olursa reisin 
bulundugu taraf ekseriyet kazanrr. 

Mezuniyet 

MADDE 72 — Mezuniyet memurin kanunu-
nun yazili umumi hiikiimlerine tabidir. Senelik 
izin alan memurlarm gidip gelme miiddetleri 
mezuniyet miiddetinden harigtir. 

Mazeret iizerine mahallerinden verilen haf-
talik izinlerde ise, gidip gelme miiddeti dahildir. 

MADDE 73 — Fevkalade hallerde memur
larm vazifelerinden ayrilmalarinda mahzur go-
ruliirse izinleri geri birakilir ve izinli olanlar is, 
ba§ma gagrilir. 

MADDE 74 — Umumi muvazene, miilhak 
biitge ve hususi idarelerle belediye biitgelerin-
den maas veya iicret alan tababet ve suabati 
sanatleri mensuplarmdan liizum goriilecekler 
vazifeleri parasiz temin olunmak §artile 1416 
sayih kanunun 21 nci maddesinin son fikrasma 
tevfikan ilmi ve fenni tetMkatta bulunmak iize-
re staj igin ecnebi memleketlere bir sene miid-
detle gonderilebilir ve bu mtiddet igin de ken-
dilerine maas veya ucretleri tamamen verilir. 

htifa 

MADDE 75 — Izni bitipte on gun iginde mak
bul mazerete dayanmayarak i§ ba§ma donme-
yenler veyahud mazeretini amirine bildirmeden 

znngelen sair i§leri eksik yapmak, 
Smrf indirilmesi : 
1 - Hastanelerde ve miiesseselerde igret et-

mek, 
2 - Memur oldugu mesleki vazife dolayisile og

rendigi §ahsi ve ailevi sirlari kanuni mecburiyet 
olmaksizm ba§kasma soylemek. 

Memuriyetten gikanlmak : 
1 - Kagakgilik yapmak ve kagakgiligi kolay-

la§tirmak. 

MADDE 70 — Hukumetin 71 nci maddesi 
aynen 

MADDE 71 — Mezuniyet memurin kanu-
nunda yazili hiikiimlere tabidir. Senelik izin 
alan memurlarm gidip gelme miiddetleri mezu
niyet miiddetinden harigtir. 

Mazeret iizerine mahallerinden verilen haf-
talik izinlerde gidip gelme miiddeti dahildir. 

MADDE 72 — Hukumetin 73 ncti maddesi 
aynen 

MADDE 73 — Umumi muvazene, miilhak 
biitge ve hususi idarelerle belediye biitgelerinden 
maa§ veya iicret alan tababet ve suabati sanat-
leri mensuplarmdan Juzum goriilecekler vazife
leri parasiz temin olunmak sartile 1416 sayih 
kanunun 21 nci maddesinin son fikrasma tevfi
kan ilmi ve fenni tetkikatta bulunmak iizere 
staj igin ecnebi memleketlere bir sene mtiddet-
le gonderilebilir ve bu mtiddet igin de kendile-
rine maa§ veya ucretleri tarn verilir. 

MADDE 74 — tzni bitipte on gun iginde 
makbul mazerete dayanmayarak isjl ba§ma 
donmeyenler ve yahut mazeretini amirine bil-
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srra ile sekiz gun isini bzrakanlar istifa etmis 
sayilirlar. 

MADDE 76 — Tayin kilmdiklari yerde alti 
ay hizmet etmeden sihhi sebebler olmaksizm is-
fa suretile ayrilan maasli veya iicretli memurlar-
dan verilen harcnah geri almir. 

tlgiincii boliim 

Umumi MkiimXer 

MADDE 77 — Bu kanunda yazdi vazifeler 
vekalet ve vekalete bagli umum teskilat ve n"i-
esseseler memurlarmm asli vazifeleri olup vekil 
likge liizumunda ilaveten verilecek diger vazi-
felerin ifasi da mecburidir. 

MADDE 78 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti umum memurlarmm ve buna bagli miil-
hak biitge ile idare olunan Hudut ve sahiller 
sihhat umum mudurlugu memurlarmm bu ka-
nunla alacaklan smrf derece maaslari sahsidir. 

MADDE 79 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti kendi teskilatile buna bagli Hudut ve 
sahiller sihhat umum mudurlugu teskilatmda • 
maas veya iicretle istihdam etiigi her hangi bir 
memuru; ifasi vekalete ve yahut hudut ve sa
hiller sihhat umum miidurliigune ait bir vazi-
fenin ifasi igin orada vekalet ve hudut ve sahil
ler sihhat umum mudurlugu teskilati ve munhal 
vazifeleri bulunup bulunmamasile mukayyet 
olmayarak derecesi maasile veya iicretile merkez 
ve tasrada kullanabilir. 

MADDE 80 — Bu kanunun nesri tarihinde 
vekaletin merkez ve vilayetler maasli kadrola-
rmda galismakta olan miitehassislar ile sihhat 
ve igtimai muavenet mttdiir ve miifettisleri ha-
len bulunduklari derecede barem kanununun 
meriyetinden sonra kag terfi muddeti gegir-
mislerse her terfi muddeti igin bir derece he-
sabile bu kanunun mevkii tatbika vazmda bir 
defaya mahsus olmak iizere terfi ettirilebilirler. 
Bu suretle terfi ettirilenler 1452 sayili kanunun 
(8) nci maddesindeki bir dereceden fazla terfi 
edenlere ait hukumler dairesinde maas alrrlar. 

MADDE 81 — Evkaf sihhi teskilat ve mii-
esseselerinde ve vilayetler hususi idareleri ve 
belediyeler sihhi teskilat ve miiesseselerinde 
meslek memuru olarak istihdam edilmekte olan 

dirmeden sira ile sekiz giin isini birakanlar is
tifa etmis sayilirlar. 

MADDE 75 — Htikumetin 76 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 76 — Bu kanunda yazili vazifeler 
vekalet miiesseselerile ve vekalete bagli umum 
teskilat ve miiesseseler memurlarmm asli vazi
feleri olup vekillikge liizumunda ilaveten verile
cek diger vaziflerin ifasi da mecburidir. 

MADDE 77 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti umum memurlarmm ve buna bagli miil-
hak biitge ile idare olunan hudut ve sahiller sih
hat umum mudurlugu memurlarmm bu kanunla 
alacaklan smrf derecesi maaslari sahsidir. 

MADDE 78 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti, kendi teskilatile Hudut ve sahiller sm
hat umum mudurlugu teskilatmda maas veya 
iicretle istihdam ettigi her hangi bir memuru; 
ifasi vekalete ve yahut umum miidiirliige aid 
bir vazifenin goriilmesi igin vekaletin veya 
umum mudiirliigun teskilati ve munhal vazife
leri bulunup bulunmamasile mukayyet olmaksi
zm derecesi maasile veya iicretile merkez veya 
tasrada kullanabilir. 

• - •-, - - - " r ^ T R 

MADDE 79 — Bu kanunun meriyete gectigi 
tarihte vekaletin merkez ve vilayetler maa§li 
kadrolannda calismakta olan miitehassislar 
ile sihhat ve igtimai muavenet miidiir ve miifet
tisleri halen bulunduklari derecede barem kanu
nunun meriyetinden sonra kac terfi muddeti 
gecirmislerse her terfi muddeti icin bir derece 
hesabile bu kanunun mevkii tatbika vazmda 
bir defaya mahsus olmak iizere terfi ettirile
bilirler. Bu suretle terfi ettirilenler 1452 say) !i 
kanunun 8 nci maddesindeki bir dereceden fazla 
terfi edenlere aid hukumler dairesinde maas 
alirlar. 

MADDE 80 — Evkaf sihhi teskilat ve miies
seselerinde ve vilayetler hususi idareleri ve 
belediyeler sihhi teskilat ve miiesselerinde 
meslek memuru olarak istihdam edilmekte olan 
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tabajbet ve i-juabati sanatlan mensuplarmm 
ve eczaci ve kimyagerlerin (1) numarali cet-
vele gore smif ve derecesinin tayini bu kanu
nun ne^rinden sonra bir sene icinde Sihhat 
ve igtimai inuavenet vekaletince yapilir. 

Bunlardan miitehassislarla hasta bakici hem-
sireler halen bulunduklan derecede baremleri-
nin meriyeti tarihinden sonra kac terfi mMdeti 
gecirmislerse her terfi mMdeti igin bir dereoe 
hesajbile birdefaya mahsus olmak iizere terfi 
ettirtlebilir. Bu suretle terfi ettirilenler 1452 
sayili kanunun 8 nci maddesindeki bir derece-
den fazla terfi edenlere ait hukiimler dairesinde 
maas alrrlar. 

MADDE 82 — 1 haziran 1928 tarihinde seh-
remanetlerinde ve 1 haziran 1930 tarihinde 
belediyelerle hususi idarelerde maasla miis-
tahdlem bulunmus olan tababet ve suabati san
atlan mensuplarile eczaci ve Mmyagerlerin bu 
tarihlerden sonra gerek bu idarelerde ve gerekse 
umumi muvazenede nieslek memuru olarak ma
asla if a ettikleri hizmet senelerinin mecmuu te-
kaiiljluk icin mesrut olan mMdetin hesabmda 
mut#:abilen sayilrr ve bunlarm tekaM maas-
lan 1683 sayili kanun hukumlerine gore son 
bulunduklan idarelerden tahsis olunur. 

MADDE 83 — Alelumum hastaneler, sana-
toryjomlar ve miicadeleler miiesseseleri hemsire-
lerile ziyaretci hemsirelerin tekaiitliik miiddet-
leri 20 senedir. Bunlardan vazife icabi maluli-
yete diigar olanlarm tekaMlukleri 1683 sayili 
kanunun 42 nci maddesinin hiikiimleri dairesin
de ijcra olunur. 

Bu maa^lar kendilerinin son bulunduklan 
yerlerden tahsis edilir. 

MADDE 84 — Bu kanuna gore dereeeleri 
tayin edilen tababet ve suabati sanatlan men-
sublarile eczaci ve Mmyagerlerden tetkik ve 
tetebbude bulunmiyarak smrflarma gore liizumlu 
olan mesleki bilgilerini zamanla kaybettikleri 
sabiit olanlarm smif dereeeleri vekaletge indi-
rilir. 

MADDE 85 — Umumi ve hususi idare biit-
gelejrine ve belediyelere bagli bulunan hastane
ler ve dispanserler ve sair sihhi miiesseseler 
insajat, pilan ve kesiflerinin tetkik ve tasdiki ve 
bunlarm sihhi ve fenni ihtiyaglara gore tertib 
editeiesinin temini ve koy ve sehir sihhat is,le-

( S. Sayis; 

tababet ve §uabati sanatlan mensuplarmm ve 
eczaci ve kimyagerlerin (1) numarali cetvele 
gore smif ve derecelerinin tayini bu kanunun 
nefrinden sonra bir sene iginde sihhat ve igti-
mai muavenet vekaletince yapilir. 

Bunlardan miitehassislarla hastabakici hem-
§ireler halen bulunduklan derecede baremleri-
nin meriyeti tarihinden sonra kag terfi muddeti 
gegirmislerse her terfi mMdeti igin bir derece 
hesabile bir defaya mahsus olmak iizere terfi 
ettirilirler. Bu suretle terfi ettirilenler 1452 
sayili kanunun 8 nci maddesindeki bir de-
receden fazla terfi edenlere aid hiikumler daire
sinde maas alirlar. 

MADDE 81 — 1 haziran 1928 tarihine kadar 
sehremanetlerinde ve 1 haziran 1930 tarihine 
kadar belediyelerle hususi idarelerde maasla 
mustahdem bulunmus olan tababet ve suabati 
sanatlan mensuplan ile eczaci ve kimyagerle
rin bu tarihlerden sonra gerek bu idarelerde 
ve gerekse umumi muvazenede meslek memuru 
olarak maa§la ifa ettikleri hizmet senelerinin 
mecmuu tekaiitliik igin mesrut olan miiddetin 
hesabmda miitekabilen sayilir ve bunlarm te-
katid maa^lan 1683 sayili kanun hukumlerine 
gore son bulunduklan idarelerden tahsis olunur. 

MADDE 82 — Biitiin hastaneler, sanator-
yomlar ve verem miicadele dispanserleri hemsi-
relerile ziyaretci hemsirelerin tekaiitliik miid-
detleri yirmi senedir. Bunlardan vazife icabi 
maluliyete ducar olanlarm tekaiitlukleri 1683 
sayili kanunun 42 nci maddesinin hiikiimleri 
dairesinde icra olunur. 

Bu maa§lar kendilerinin son bulunduklan 
yerlerden tahsis edilir. 

MADDE 83 — Hiikumetin 84 ncii maddesi 
aynen. 

MADDE 84 — Umumi ve hususi idare but-
celerine ve belediyelere bagli bulunan hastane
ler ve dispanserler ve sair sihhi miiesseseler in-
§aat, plan ve kesiflorinin tetkik ve tasdiki ve 
bunlarm sihhi ve fenni ihtiyaglara gore tertip 
edilmesinin temini ve koy ve §ehir sihhat i§le-
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rine taalluk eden sihhi tesisati planlarmm tet-
kik ve tasdiki Nafia ve Sihhat ve igtimai mu-
avenet vekaletince miistereken yapilir. 

Vekalet dogrudan dogruya kendisine bagli 
sihhat miiesseselerinin insaat ve tamirati igin 
her sene biitgesine tahsisat koyarak sarfeder ve 
merkezde dogrudan kendisine bagli miiessesle-
rin ke§if ve pilanlarmi, yapi ve tamir kontrol-
larmi da yapar. 

MADDE 86 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaletinin masraf tertiblerinden idare olunan 
bulasici ve salgm hastaliklarla srtma, ziihrevi 
hastaliklar, trahom, verem gibi mtlcadele tes-
kilatlarmda ve dogum evlerinde mesleki vazi-
felere tayin edilen tababet ve fuabati sanatlan 
mensuplarile eczaci ve kimyagerlerin bu vazife-
lerde gegirdikleri zamanlar tekaiitliik igin mes
rut olan miiddetlerden sayilir. Yalniz tekaiid 
ve yetim maaislan, maas,li olarak gegirdikleri 
memuriyet seneleri iizerinden hesab ve 1683 sa-
ydi kanun hukumlerine gore son bulunduklan 
dairelerden tahsis olunur. 

MADDE 87 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaletinin 86 nci maddede yazili miicadele tes-
kilatlarmda ve dogum evlerinde mesleki vazi-
felerde galismis olan tababet ve suabati sanat-
leri mensuplarmm her hangi bir daire memur-
luklarma tayinlerinde bu vazifelerde gegirdik
leri miiddetler maasli vazifelerde gegirilmis gibi 
kidem sayilrr. Bu memurlarm tekaiitluklerinde 
86 nci maddede zikredilen iicretli vazifelerde ge
girdikleri zamanlar hesaba katilmaz. 

rine taalluk eden sihhi tesisat planlarmm tetkik 
ve tasdiki Nafia ve Sihhat ve Igtiamai muave
net vekaletlerince miistereken yapilir. 

Vekalet dogrudan dogruya kendisine bagli 
sihhat miiesseselerinin in§aat ve tamirati igin 
her sene biitgesine tahsisat koyarak sarfeder 
ve merkezde dogrudan dogruya kendisine bagli 
mueseselerin ke§if ve planlarmi, yapi ve tamir 
kontrollarmi da yapar. 

MADDE 85 — Sihhat ve Igtimai muavenet 
vekaletinin masraf tertiplerinden idare edilmek-
te bulunan bula§ici ve salgm hastaliklarla srt
ma, ziihrevi hastaliklar, trahom, verem gibi 
miicadele teskilatlarrnda ve miiesseselerinde, 
dogum evlerinde mesleki vazifelerde istihdam 
edilmis, ve edilmekte bulunan tababet ve §uabati 
sanatlan mensuplarile eczaci ve kimyagerlerin 
bu vazifelerde gegirdikleri zamanlar tekaiitliik 
icin mesrut olan miiddetlerden sayilir. Yalniz 
tekaiit ve yetim maa§lan, maarjli olarak gegir
dikleri memuriyet seneleri ve son memuriyet 
maa§lari iizerinden hesap ve 1683 sayili kanun 
hukumlerine gore son bulunduklan dairelerden 
tahsis olunur. 

MADDE 86 — Sihhat ve Igtimai muavenet 
vekaletinin 85 nci maddede yazili miicadele 
teskilatlarrnda ve miiesseselerinde, dogum evle
rinde mesleki vazifelerde gah§mi§ ve gali§makta 
bulunan tababet ve suabati sanatlan mensup
larile eczaci ve kimyagerlerin mesleki bir me-
muriyete tayinlerinde bu vazifelerde gegir
dikleri zamanlarm iki terfi miiddetine ka-
dar olan kismi maa§li vazifelerde gegirilmis, gibi 
sayilir. Bu memurlarm tekaiitluklerinde 85 nci 
maddede zikredilen iicretli vazifelerde gegirdik
leri zamanlar hesaba katilmaz. 

Biltge encitmenince tadil edilen 85 ve 86 nci maddeler 

MADDE 85 — Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti biitgesinin masraf tertiplerinden idare edil
mekte olan bulasici ve salgm hastaliklarla srtma, ziihrevi hastaliklar, trahom, verem gibi miica
dele teskilat ve miiesseselerinde, dogum ve gocuk bakim evlerinde mesleki vazifelerde istihdam 
edilen ve edilecek olan tababet ve suabati sanatlan mensuplarile eczaci ve Mmyager-
lerden ewelce maas.li olarak mesleki hizmetlerde bulunmus olanlarm miicadele teskilat ve miies
seselerinde ve dogum ve gocuk bakim evlerinde gegirdikleri miiddetler tekaiitliik igin mesrut olan 
miiddetlerden sayilir. Bu suretle tekaiitliik hakkini kazananlar tekautliiklerini isteyebilirler. 

Ancak bunlara maasli olarak gegirdikleri miiddete mimhasrr olmak iizere 1683 numarali kanu-
nun hiikumleri dairesinde son aynldiklan idarelerden aldiklan son memuriyet maa§lan esas tutu-
larak tekaiid maasi tahsis edilir veya tazminat verilir. Bunlardan olenlerin yukandaki hiikiimler 
dairesinde yetimlerine aid maas, veya tazminat hakki mahfuzdur. 

( S. Sayisi : 231) 

http://maas.li


- r 42 — 

MADDE 86 — 85 nci maddede yazih miicadele te^kilat ve mweesewleri ile dogum re 
bakra evkrinde mesleki vazifelerde istdhdam edilen ve edilecek olan tababet ve suaiwti *anat-
lan mensuplan ile eozaex ve kimyagerlerden bu yerlerde en az altx seme calxsiMf olanlar teadiil 
kanumi mucibince dahil olaeaklarx derece ile mukteseb derecelerinin iki derece yukarxsma kadar 
mesleki memuriyetlere tayin olunabilirler. 

Ancak bu suretle memtiriyete tayin oltraanlarm yukarida yazili hkraetlerde ge^en hiamet miid-
detleri tekautliik miiddetine ithal edilmez. 

MADDE 88 — Bu kamra meriyeti tarihinden 
itibaren xniilga sihhiye miidiiriyeti umumiyesi 
teskJlafrna dair 28 subat 1931 tarihli kanun ile 
vilayet idaresi sihhiye nizamnamesi ve 14 mart 
1329 tarihli vilayet memurini sihhiyesinin sure-
ti tayin ve azillerine dair nizamname ve isbu 
kanun hiikumlerine aykiri biitiin hukumler kal-
dirilxniStir. 

MADDE 89 — Bu kanun 15 agustos 1936 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 90 
Maliye, Sihhat 
mesucrdnr« 

BsiV. 
t. tnonU 
DafcV. 

$. Kbya 
mm 

S. Artkam, 
S.tlLV. 

Dr. R. Say dam 

— Bu kanun hukiimlerini icraya 
ve igtimai muavenet vekilleri 

12-V-1936 
Ad. V. 

$. Sara$o$lu 
Ha. V. V. 

§. Saracotflu 
Na. V. 

A. Q&Hnkaya 

O.tV. 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Ma. V. 

F. Agrah 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr.V. 

Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

MADDE 87 — Bu kanun meriyeti tarihinden 
itibaren miilga sihhiye miidiriyeti umumiyesi .tes-
kilatma dair 28 §ubat 1331 tarihli kanun ile vi
layet idaresi sihhiye nizamnamesi ve 14 mart, 
1329 tarihli vilayet memurini sihhiyesinui sureti 
tayin ve azillerine dair nizamname ve isbu, 
kanun hiikiimlerine aykiri biitiin hiikiimler 
kaldxrilmnjftir. 

MADDE 88 — Btt kanun 
tarihinden muteberdir. 

W afustoi 1939 

MADDE 89 — Bu kanun hiikiunlerini icraya 
Sihhat ve ictimai muavenet, ve Maliye vekilleri 
memurdur. 
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Hiikumetin teklifine b&gh 

[1] 1TOMABALI ^ETVEL 

Memuriyeti Derece Maa$ 

Teftig heyeti reisi 
Ba§mufetti§ler 
Birinci simf miif ettigler 
Ikinci » 
tTc,uncii » 

Sihhat ve igtimai muavenet miidiirleri 

Birinci simf S. ve I. M. Mii. 
Ikinci » » 
tXcjincii » » 
Dordiincii » » 

Hiikumet tabibleri 

Birinci sinif Hiikumet tabibleri 
Ikinci » » 
tTcjindi » » 
Dordiincii » » 

Miitehassislar 

Birinci simf miitehassislar 
Ikinci » » 
tTciincii » » 
Dordiincii » » 
Beginci » » 

Eczacdar 

Birinci simf eczacilar 
Ikinci » » 
tT'ciincii » » 
Dordiincii » » 
Beginci » » 
Altmci » » 

Dis hekimleri 

Birinci simf dig hekimleri 
Ikinci » » 
tjT îincii » » 
Dordiincii » » 

3 
4 
5 
6 
7 

4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 

5 
6 
7 
8 
9 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

9 
10 
11 
12 

IflG 
90 
80 
70 
55 

90 
80 
70 
55 

45 
40 
35 
30 

80 
70 
55 
45 
40 

55 
45 
40 
35 
30 
25 

40 
35 
30 
25 

;(£. Sayiei : 2311 



£**_ £ £ _£• 

Memuriyeti 

Kilguk sihhat memurlan 

Birinci sinif kiic.uk sihhat memurlan 
Ikinci » » 
tTQuncu » » 
Dordiindi » » 
Diplomasiz » » 

Hastabakici hemsireler 

Birinci smif hastabakici hemgire 
Ikinci » » 
tTcjincu » » 
Dordiincii » » 

Ebeler 

Birinci sinif ebeler 
Ikinci » 
tTgiincu » 

Derece Maaijf 

Sihhat ve igiimai muavenet mudurliigu kdtipleri 

Birinci simf katipler 
Ikinci » 
tTgiincu » 
Dordiincii » 

14 
15 
16 
17 
18 

14 
15 
16 
17 

14 
15 
16 

vleri 

14 
15 
16 
17 

20 
17,5 
16 
14 
12 

20 
17,5 
16 
14 

20 
17,5 
16 

20 
17,5 
16 
14 

HVKdMETtN TEKLlFlNE BA&LI 

[2] NUMARALI CETVEL 

Unvani memuriyeti Aded Derece Maa§ 

MEEKEZ TE$KlLlTI 
Miiste§ar 
Hususi kalem mudurii 

» » katibi 

2 125 
7 55 

14 20 

Hifzissihha i§leri dairesi 

Reis miitehassis tabib 
» muavini miitehassis tabib 

Birinci sinif miimeyyiz 
Dosya memuru 
Tetkik memuru 
Katib 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
5 

10 
12 
12 
14 

100 
80 
35 
25 
25 
20 
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Unvani memuriyeti Ac 

Umumi ve mahalli sihhat i§leri §u 

Miitehassis tabib 
» » 

§ube §efi 
Katib 

led 

besi 

1 
2 
1 
3 

Bula§tct ve salgm hastaUklar §ubesi 

Miitehassis tabib 
Muamelat memura 
Katib 

Siima §ubesi 

Miitehassis tabib 
Ikinci simm miimeyyiz 
Muamelat memuru 
Katib 

Igtimai hastaUklar §ubesi 

Miitehassis tabib 
Ikinci smif miimeyyiz 
Katib 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

Eczacilik ve mihstahzirlar §ubesi 

Miitehassis 
» 

Muamelat memuru 
Katib 

Sihhi miihendislik §ubesi 

Miitehassis miihendis 
Fen memuru 
Katib 

Uyu§turucu maddeler ve Cemiyeti Akvam 

Miitehassis tabib 
Katib 

Trahom §ubesi 

Miitehassis tabib 
Tetkik memuru 
Katib 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

Derece 

5 
6 
9 

14 

5 
12 
14 

6 
11 
12 
14 

5 
11 
14 

5 
7 

12 
14 

5 
11 
14 

isleri subesi 

1 
1 

1 
1 
1 

6 
14 

• 

6 
12 
14 

Maa§ 

80 
70 
40 
20 

80 
25 
20 

70 
30 
25 
20 

80 
30 
20 

80 
55 
25 
20 

80 
30 
20 

70 
20 

70 
25 
20 
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tlnvani memuriyeti Aded Derece Maa§ 

Sosyal yardim isleri dairesi 

Reis miitehassis tabib 
Reis muavini tabib 
Birinci sinif mumeyyiz 
Dosya memuru 

Genel sosyal hizmetler 

Miitehassis tabib 
§ube §efi 
Muamelat memuru 
Tetkik memuru 
Katib 

SihM ve tibbi malzeme 

Miitehassis tabib veya eczaci 
Eczaci veya kimyager 
Tetkik memuru 
Katib 

§ubesi 

§ubesi 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Sosyal yardtm tedrisat i§leri §ubesi 

Miitehassis tabib 
Ikinci sinif miimeyyiz 
Muamelat memuru 
K&tib 

Hususi igtimai hizmetler submi 

Miitehassis tabib 
Ikinci sinif miimeyyiz 
Tetkik memuru 
Katib 

Mahalli igtimai hizmetler 

Miitehassis tabib 
Birinci sinif miimeyyiz 
Muamelat memuru 
Tetkik memuru 
Katib 

SihM mimarhk §ubt 

Miitehassis mimar 
Besinator 
Katib 

• §ubesi 

SM 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

3 
5 

10 
12 

5 
9 

12 
12 
14 

6 
8 

12 
14 

6 
11 
12 
14 

6 
11 
12 
14 

5 
10 
12 
12 
14 

5 
11 
14 

100 
80 
35 
25 

80 
40 
25 
25 
20 

70 
45 
25 
20 

70 
30 
25 
20 

70 
30 
25 
20 

80 
35 
25 
25 
20 

80 
30 
20 
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Unvara memuriyeti A< 

Zehirli ve bogucu gazler ve hava hilcumundan ko 

Miiteliassis 
Katib 

ded Derece 

runma i§leri i 

1 
1 

Sicil ve memurlar ve muamelat mudiirlugu 

Miidiir tabib 
» muavini tabib 

Dosva memuru 
Katib 

Muamelat §ubesi 

Muamelat §efi 
Muamelat memuru 
Katib 

Sicil §ubesi 

Birinci sinif miimeyyiz 
Tetkik memuru 
Katib 

Tahakkuk ve tekaild §ubesi 

tkinci smif miimeyyiz 
Tetkik memuru 
Katib 

Kidem subesi 

Birinci smif miimeyyiz 
Tetkik memuru 
Katib 

1 
1 
1 
3 

1 
2 
2 

1 
1 
4 

1 
1 
1 

1 
3 
3 

6 
14 

5 
6 

12 
14 

9 
12 
14 

10 
12 
14 

11 
12 
14 

10 
12 
14 

Satflik propaganda ve tibbi istaUstik umum mudiirlugu 

Umum miidiir tabib 
Dosva memuru 
Katib 
Depo memuru 

Propaganda ve ne§riyat §ubesi 

Miitehassis 
» 

Birinci sinif miimeyyiz 
Muamelat memuru 
Katib 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

4 
12 
14 
14 

6 
7 

10 
12 
14 

Maag 

$ubesi 

70 
20 

80 
70 
or 
20 

40 
25 
20 

35 
25 
20 

30 
25 
20 

35 
25 
20 

1)0 
25 
20 
20 

70 
55 
35 
25 
20 

( S. Sayisi : 231) 



- 48 -
Unvani memuriycti Aded 

Tibbi istatistik rube si 

Hayati ihsaiyat miitehassisi 1 
(xrafik miitehassisi 1 
Ikinci simf miimeyyiz 1 
Tetkik memuru 1 
Katib 1 

Teftis heyeti 

Reis tabib miifettis 1 
Basjmifettis. 2 
.Birinci simf miifettis, 3 
Ikinci » 5 
(vciineu » 5 

Teftis heyeti kalcmi 

Kalom sefi 1 
Bosya memuru 1 
Tetkik memuru 1 
Katib 2 

Hukuk musavirligi 

Hukuk iriii§aviri 1 
Katib 1 

Evrak miidurlugu 

Evrak miidiirii 1 
Tkinci simf miimeyyiz 1 
Muamelat memuru 2 
Mukayyid o 
Evrak mahzen memuru 1 

A.yniyat sub e si 

Ayniyat muhasibi 1 
Tetkik memuru 2 
Hesab memuru 1 
Katib 3 
Levazim memuru 1 
Depo memuru 1 
Mutemed 1 

Ankara Nihmv-nc hastanesi 

Operator muavini 2 
Dahiliye muavini 2 
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Unvani memuriyeti Aded Derece Maa§ 

Rontken muavini 
Ayniyat mutemedi 
Levazim Âe satin alma memuru 
Katib 
Ambar memuru 
Idare memuru ve mutemed 
Imam ve gassal 

2 
1 
1 
3 
1 
1 

i-i 

10 
14 
14 
16 
16 
10 
19 

35 
20 
20 
16 
16 
35 
10 

VlLAYET TE$K1LATI 

Birinei umumi mufetti§lik 

Sihhi mu§avir 
» » muavini [1] 
» » » 

Ikinci umumi miifetti§lik 

Sihhi mu§avir 
» » muavini [1] 

Vgiincu umumi milfcHi§lik 

Sihhi mii§avir 
» » muavini [1] 
» » » 

Dorduncii umumi miifettislik 

Sihhi miigavir 
» » muavini [1] 

Sihhat ve igtimai muavenet mudurleri 

Birinei smif S. ve I. M. miidiiru 
Ikinci » » » 
XTQUIICU » » » 
Dordiincii smif » » 
Sihhat ve I. M. miidur muavinleri 

Hiikumet tabipleri 

Birinei smif Hiikumet tabipleri 
Ikinci » » » 
tTguncii » » » 
Dordiincii smif » » 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

'J 

1 
1 

iirleri 

3 
5 

23 
31 

5 

80 
100 
120 
150 

5 
6 
7 

5 
6 

5 
6 
7 

5 
6 

4 
5 
6 
7 
8 

8 
9 

10 
11 

80 
70 
55 

80 
70 

80 
70 
55 

80 
70 

90 
80 
70 
55 
45 

45 
40 
35 
30 

[1] Iskdn i§lerine bakacaktir. 
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Unvani meimiriyeti 

Kiigilk sihhat memurlan 

Birinci smif kiiQiik sihhat memurlan 
tkinci » » » 
Ugiincii » » » 
Dordiincii smif » » 
Piplomasiz kiiejik sihhat memurlan 

Ilastander, sihhi ve igtimed muavenet miiess 

Birinci smif miitehassirlar 
tkinci » » 
ttcuncii » » 
'Dordiincii smif miitehassis 
Beginci » » 

Di§ tabipleri 

Birinci smif di§ tabibi 
tkinci » » 
tTguncii » » 
Dordiincii» » 

Aded 

25 
50 

100 
425 
134 

'eseler'i 

10 
20 
37 
18 
15 

1 
1 
1 
1 

Derece 

14 
15 
16 
17 
18 

mutehass 

5 
6 
7 
8 
9 

9 
10 
11 
12 

Maag 

20 
17,5 
1« 
14 
12 

nslari 

80 
70 
55 
45 
40 

40 
35 
30 
25 

Tlastaneler, sihhi ve igtimai muavenet miiesseseleri eczacilart 

Birinci smif eczacilar 2 7 55 
tkinci » » 3 8 45 
tTeimcii » » 4 9 40 
Dordiincii» » 6 10 35 
Besinci » » 6 11 30 
Altmei » » 5 12 25 

Hastaneler sihhi vc itfimai muavenet, miiesseseleri hem§ireleri 

Birinci smif Imsta bakici hetnsirdci' 10 14 20 
tkinci » » » 20 15 17,5 
TTcjincu » » » 25 16 16 
Oo!'diincii» » » 45 17 14 

Sihhat ve iQtimai muavenet mildurlvgu kdiipleri 

Birinci smif katipler 10 14 20 
tkinci » » 2& 15 17,5 
tTeimcii » » 40 16 16 
Dordiincii* » 25. 17 14 

Istanbul sihhat ve ictimai muavenet rnvdurfiu/u halemi 

tkinci smif miimeyyiz 1 11 30 
Katib ' 7 16 16 
Mutemed ve mubayaa memuni 1 12 25 
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TJnvani memuriyeti Aded Derece Maa§ 

Ambar memuru 
Muamelat memuru 

Niimune hastaneleri 

Operator muavini 
Dahiliye muavmi 
Idare memuru Te mutemed 

>> » » 
Ayniyat mutemedi 

» » 
Levazim ve satin alina memuru 

» » » 
Ambar memuru 
Miistahzir 
Katib 
imam ve gassai 

Zonguldak hastanesi 

Ayniyat mutemedi ve ambar memuru 
Katib ve mubayaa memuru 

Istanbul yocuh hastanesi 

Operator muavini 
Idare memuru 
Ayniyat mutemedi 
Mubayaa memuru 
Katib 

» 
Makinist ve etiiv memuru 
Makinist muavini 
Imam ve gassal 

Heybeli vereyi sanacoryomu 

Mutemed ve dahiliye memuru 
Depo memuru vTe ayniyat mutemedi 
Mubayaa memuru ve katib 

1 
1 

4 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
3 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Istanbul emrazi akliye ve asahiye hastanesi 

Idare memuru ve mutemed 
Hesab memuru 
Katib 

» 
Ambar memuru 
Ayniyat mutemedi 
Depo memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
12 

10 
10 
11 
14 
12 
16 
14 
16 
14 
18 
19 
19 

12 
16 

10 
12 
16 
16 
17 
19 
18 
19 
19 

12 
15 
15 

10 
11 
16 
17 
17 
12 
14 

20 
25 

35 
35 
30 
20 
25 
16 
20 
16 
20 
12 
10 
10 

25 
16 

35 
25 
16 
16 
14 
10 
12 
10 
10 

25 
17,5 
17,5 

35 
30 
16 
14 
14 
25 
20 
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Unvani memuriyeti Aded Derece Maa§ 

Mubayaa memuru 
Ba§ mubassir 
Mubassir 

Eldziz, Manisa emrazi akliye kastw, 

Idare memuru ve mutemed 
Depo ve ambar memuru 
Mubassir 

Istanbul Haydarpam emrazi sariye ve istih 

i d a r e memuru 
Katib ve mubayaa memuru 
Ambar memuru 

Izmir emrazi sariye ve ixlilaiyv hasi 

Katib ve mutemed 
Ambar memuru 

Kuduz tedavi muessescleri 
Miistahzir 
Katib ve ayniyat mutemedi 

Tib talebe yurda 

MTidiir 
» muavini 

Idare tabibi 
I l esab memuru 
I d a r e memuru ve mutemed 
Ayniyat mutemedi ve ambar memuru 
Mubay aa n 1 ei nuru 
Katib 

» 

Kiiguk sthhal, mem avian meki< 

Miidiir ve muall im tabib 
Muall im 

» 
Ka t ib ve mubayaa memuru ve ayniyat 
mutemedi 
Ka t ib ve mubayaa memuru ve ayniyat 
mutemedi 

Sagir, dilaiz ve korler mekteb1. 

Muallim 
» 

1 
1 

19 

neleri 

2 
2 
4 

16 
17 
19 

16 
18 
19 

Qiyv hastanesi 

1 
1 
1 

Utnesi 

1 
1 

4 
3 

1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

•hi 

2 
3 
2 

1 

1 

i 

1 
1 

14 
16 
17 

14 
17 

17 
17 

6 
7 

10 
12 
14 
16 
16 
17 
18 

7 
8 
9 

16 

17 

11 
14 

16 
14 
10 

16 
12 
10 

20 
16 
14 

20 
14 

14 
14 

70 
55 
:?f> 
25 
20 
16 
16 
14 
12 

^)~) 
45 
40 

W 

14 

30 
20 
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tFnvant fnemuriyeti 

Idare memuru 
Katib 
Ayniyat mutemedi 

Ebe talebe yurdu 

Miizakereci ebe 
Katib ve mubayaa memuru 
Ayniyat mutemedi 
Muide 

Miidiir miitehassis 
» muavini 

Mulaj miitehassisi 

Sihhi miize 

Aded 

1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 

1 
1 
] 

Derece 

14 
17 
17 

14 
17 
18 
16 

7 
9 
9 

Maag 

20 
14 
14 

20 
14 
12 
10 

55 
40 
40 

HdKdMETtN TEKLtFtNE BAG LI 

[3] NUMARALI CETVEL 

HUDUD YE SAHtLLER SIHHAT UMl'M MUDVRjJWi' 

Umum miidiir 1 8 100 
Muavin 1 5 80 
Miitehassis 1 5 80 
Miifetti§ 1 5 80 

Tahrir §ubesi 

Miidiir 1 8 45 
Evrak miimeyyizi 1 10 35 
Dosya memuru 1 12 25 
Katib 2 14 20 

MuJuisebe subesi 

Miidiir 1 6 70 
Muliasebe kalemi amiri 1 9 40 
Birinci simf hesab miimeyyizi 1 10 35 

» » » memuru 1 11 30 
Ikinci simf hesab memuru 1 12 25 
Tetkik kalemi amiri 1 9 40 
Birinci simf tetkik mumeyyizi 1 10 35 
Birinci simf tetkik memuru 2 11 30 
Ikinci » x » 1 12 25 
Tahsilati naktiye ve irsalat memuru 1 12 25 
Katib 3 14 20 
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tirivani memuriyeti 

Ayniyat subesi 

Muhasibi mesul 
Tetkik ve taliakkuk miimeyyizi 
Hesab memuru ve katib 
Ambar memuru 

Istanbul limani sahil sihhiye 

Bagtabib 
Tabib (Biiyiikdere) 
Tabib 

» 
Muhasib mutemedi 
Veznedar 
Tahsilat memuru 
Katib 

» 
Levrazim ve mubayaa memuru 
Mutemed ve irsalat memuru 
Ambar memuru 
Tahaffuzhane ambar memuru 
>Sm"if 2 hesab memuru 

Aded 

1 
1 
1 
1 

merkezi 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 

Istanbul limani bakteriyloji muessesesi 

Miidiir (Tabib) 
Mustahzir 

1 
2 

t)erece 

9 
11 
12 
14 

5 
7 
8 
9 

10 
11 
11 
13 
14 
10 
12 
12 
14 
12 

6 
14 

Maa§ 

40 
30 
25 
20 

•80 
55 
45 
40 
35 
30 
30 
22 
20 
35 
25 

20 
25 

70 
20 

Birinci sinif sahil sihhiye merkezi 

Ba§ tabib 
Tabib 
Muhasib mutemedi ve veznedar 
Katib 

» 

Ikinci sinif sahil sihhiye merkezi 

Tabib 
» 

Muhasib mutemedi ve veznedar 
Katib 
Birinci sinif sahil sihhiye idareleri me-
murlari 
Ikinci smif sahil sihhij^e idareleri me-
rnurlari 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
4 
6 
6 

.4 

.3 

6 
9 

11 
13 
14 

7 
8 

12 
14 

12 

14 

70 
40 
30 
22 
20 

55 
45 
25 
20 

25 

20 
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Unvani memuriyeti 

JJrla tahaffuzhanesi 

Miidiir (Tabib) 
Muavin tabib 
Katib ve veznedar 
Ambar memuru 

» » (Sinob) 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 

Tephirciler ve sihhat zabita memurlari 

Ba§ tephirci 
Tephirci 
Sihhat zabita memuru 

3 
13 

7 

Derece 

6 
9 

12 
14 
14 

12 
14 
16 

Maa§ 

70 
40 
25 
20 
20 

25 
20 
16 
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Sihhat ve igtimm muavenet encumeninin degistirisine hagh 

[1] NUMARALI CETVEL 

Hukumetin leklifine hagh (1) numarah cetvel aynen kahul edilmistir, 

Sihhat ve igtimat muavenet enciimeninin degistirisine 
hagh cetvel 

[2] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maa$ 

MEBKEZ TE$KlLATI 

2 Miiste§ar 
7 Hususi kalem miidurii 

14 » » katibi 

HifzissiJiha isleri dairesi 

3 Reis miitehassis tabib 
5 » muavini miitehassis tabib 

10 Birinci smif miimeyyiz 
12 Dosya memuru 
12 Tetkik » 
14 Katib 

Umumi ve mahalli sihhat isleri subesi 

5 Miitehassis tabib 
6 » » 
9 §ube §efi 

14 Katib 

Bulasici ve salgm hastaliklar subesi 

5 Miitehassis tabib 1 80 
12 Muamelat memuru 1 25 
14 Katib 1 20 

Sttma subesi 

6 Miitehassis tabib 
11 Ikinci smif miimeyyiz 
12 Muamelat memuru 
14 Katib 

Igtimat hastaliklar subesi 

5 Miitehassis tabib 
11 Ikinci srmf miimeyyiz 
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1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
3 

125 
55 
20 

100 
80 
35 
25 
25 
20 

80 
70 
40 
20 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

70 
30 
25 
20 

80 
30 
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Dereee Memuriyetin nevi Aded Maa? 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

80 
55 
25 
20 

80 
30 
20 

U Katib 2 20 

Eczacilik ve mustahzirlar subesi 

5 Mtitehassis tabib veya eczaci 
7 » » » 

12 Muamelat memuru 
14 Katib 

#fc/&M muhendislik subesi 

5 Mtitehassis mtihendis 
11 Fen memuru 
14 Katib 

Uyustmrucu maddeler ve Cemiyeti Akvamisleri subesi 

6 Mtitehassis tabib 1 70 
14 Katib 1 20 

Trahom subesi 

6 Mtitehassis tabib 1 70 
12 Tetkik memuru 1 25 
14 Katib 1 20 

tqtimm muavenet isleri dairesi 

3 Reis mtitehassis tabib 1 100 
5 » Muavini » 1 80 

10 Birinei simf mtimeyyiz 1 35 
12 Dosya memuru 1 25 

Umumi ictimat hi&metler silb&si 

5 Mtitehassis tabib 1 80 
9 gube §efi 1 40 

12 Muamelat memuru 1 25 
12 Tetkik memuru 1 25 
14 Katib 1 20 

SthM ve tibbi malzeme subesi 

6 Mtitehassis tabib veya eczaci 1 70 
8 Eczaci veya kimyager 1 45 

12 Tetkik memuru 1 25 
14 Katib 1 20 

tctimab muavenet tedrisat isleri §ubesi 

6 Mtitehassis tabib 1 70 
11 tkJnci simf mtimeyyiz 1 30 

(S . Sayisi: 231) 
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Derece Mcmuriyetin nevi Aded 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

•Maa$ 

25 
20 

70 
30 
25 
20 

80 
35 
25 
25 
20 

80 
30 
20 

12 Muamelat memuru 
14 Katib 

Hususi igtimai hizmetler §ubesi 

6 Miitehassis tabib 
11 Ikinci suuf miimeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Katib 

MdhaM igtimai Mzmetler §ubesi 

5 Miitehassis tabib 
10 Birinci suuf miimeyyiz 
12 Muamelat memuru 
12 Tetkik memuru 
14 Katib 

SihM mimarhh §ubesi 

5 Miitehassis mimar 
11 Desinator 
14 Katib 

Zehirli ve bogucu gazler ve hava hilcumundan korunma 
i§leri §ubesi 

6 Miitehassis 1 70 
14 Katib 1 20 

Sicil ve memurlar ve muamelat mildurlugu 

5 Miidiir tabib 
6 » muavini tabib 

12 Dosya memuru 
14 Katib 

Muamelat §ubesi 

9 Muamelat §efi 
12 Muamelat memuru 
14 Katib 

Sicil §ubesi 

10 Birinci smif miimeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Katib 

Tahakkuk ve tekaild §ubesi 

11 tkinci suuf miimeyyiz 1 30 
( S. Sayisi : 231) 

1 
1 
1 
3 

1 
2 
2 

1 
1 
4 

80 
70 
25 
20 

40 
25 
20 

35 
25 
20 
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t)erece Mewmriyetin nevi Aded Maa§ 

12 Tetkik memuru 
14 Katib 

Kidem subesi 

10 Birinci sinif miimeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Katib 

Saglik propagandasi ve tibbi tstatistik umum mudurlugii 

4 Umum miidtir tabib 
12 Dosya memuru 
14 Katib 
14 Depo memuru 

Propaganda ve nesriyat suoesi 

6 Miitehassis 
7 » 

10 Birinci sinif miimeyyiz 
12 Muamelat memuru 
14 Katib 

Tiboi istatistik §ubesi 

7 Hayati ihsaiyat miitehassisi 
8 Grafik miitehassisi 

11 Ikinci sinif miimeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Katib 

Tefti§ heyeti 

3 Reis tabib miif ettig 
4 Ba§miifetti§ 
5 Birinci sinif miifetti§ 
6 Ikinci sinif mufettis, 
7 tTgiincii sinif miif ettig 

Tefti§ heyeti kalemi 

9 Kalem §efi 
12 Dosya memuru 
12 Tetkik memuru 
14 Katib 

Hukuk musavirlijji 

6 Hukuk miigaviri 
14 Katib 

1 
1 

1 
3 
3 

25 
20 

> 

35 
25 
20 

i mudurlugu 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
5 
5 

1 
1 
1 
2 

1 
1 

90 
25 
20 
20 

70 
55 
35 
25 
20 

55 
45 
30 
25 
20 

100 
90 
80 
70 
55 

40 
25 
25 
20 

70 
20 
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Derece 

8 
11 
12 
14 
12 

8 
12 
14 
14 
10 
11 
11 

10 
10 
10 
14 
14 
16 
16 
10 
19 
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Memuriyetin nevi 

Evrak miidurliigu 

Evrak muduru 
Ikinci smif miimeyyiz 
Muamelat memuru 
Mukayyid 
Evrak mahzen memuru 

Ayniyat §ubesi 

Ayniyat muliasibi 
Tetkik memuru 
Hesab memuru 
Katib 
Levazim memuru 
Depo memuru 
Mutemed 

Ankara Niimune hastanesi 

Operator muavini 
Dahiliye » 
Rontken muavini 
Ayniyat mutemedi 
Levazim ve satm alma memuru 
Katib 
Ambar memuru 
Idare memuru ve mutemed 
Imam ve gassal 

Aded 

1 
1 
2 
3 
1 

1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 

2 
2 

1 
1 
3 
1 
1 
J 

Maa§ 

45 
30 
25 
20 
25 

45 
25 
20 
20 
35 
30 
30 

35 
35 
35 
20 
20 
16 
16 
35 
10 

VILAYET TE$KlLATl 

Birinci umumi mufettiglik 

5 
6 
7 

5 
6 

5 
6 
7 

Sihhi mii§avir 
» » muavini [1] 
» » » 

Ikinci umumi mufetti§lik 

Sihhi mii§avir 
» » muavini [1] 

tfguncu umumi mufetti$lik 

Sihhi mii^avir 
» » muavini [1] 
» » » 

1 
J 
1 

1 
I 

1 
1 
1 

80 
70 
55 

80 
70 

80 
70 
55 

[l] Iskdn i§lerine bakacaktir. 
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t)e*8ed Memuriyetin neTi Aded Maas 

Dorduncu umumi miifetti§lik 

5 Silihi miisavir 1 80 
- :t> » » muavini [1] 1 70 

Sihhat ve igtimai muavenet mudurleri 

4 Birinci sinif S. ve I . M. Miidiiru 3 90 
5 Ikinci » » » 5 80 
6 tTguhcu » » » 23 70 
7 Dorduncu » » » 31 55 
8 SiBhat ve I. M. miidiir muavinleri ' 5 45 

Hukumet tabipleri 

S Birinci sinif Hukumet tabipleri 89 45 
-9 Ikinci » » » 100 40 

10 tT§uhcu » » » 120 35 
11 Dorduncu » » » 150 30 

Kiiguk sihhat memurlan 

14 Birinci sinif kiic.uk sihhat memurlan 34 20 
15 Ikinci » » » 59 17,5 
16 tTcuncti » » » 1(30 16 
17 Dofduncii » » » 425 14 
18 Diplomasrz kii§uk sihhat memurlan 134 12 

Hastaneler, sihhi ve igtimai muavenet muesseseleri 
miitehassislari 

5 Birinci sinif mutehassislar 
6 Ikinci » » 
7 tTguncii » » 
8 Dorduncu » » 
9 Besrnci » » 

Hastdneler, sihhi ve igtimai muavenet muesseseleri 
di§tabipleri 

9 Birinci sinif distabibi 1 40 
10 Ikinci » » 1 35 
11 tTgiincii » » 1 30 
12 Dorduncu » » 1 25 

Hastaneler, sihhi ve igtimai muavenet muesseseleri 
eczacilari 

7 Birinci sinif eczacilar ' 2 55 
8 Ikinci » J> 3 45 

[l] tskdn islerine bakacaktir. 
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10 
20 
37 
18 
15 

80 
70 
55 
45 
40 
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Derece Memtiriyetin nevi 

9 tTcjincii sinif eczacilar 
10 Dordiincii » » 
11 Be§inci » » 
12 Altinci » » 

Aded 

4 
6 
6 
5 

Maa$ 

40 
35 
30 
25 

10 
20 
25 
45 

20 
17,5 
16 
14 

Hastaneler, sthhi ve igtimai muavenet milesseseleri 
, hem§ireleri 

14 Birinci sinif hastabakici hem§ireler 
15 Ikinci » » » 
16 tJQuneu » » » 
17 Dordiincii » » » 

Sihhat ve igtimai muavenet mudurlujju katipleri 

14 Birinci sinif katipler 10 20 
15 Ikinci » » 25 17,5 
16 tTguncu » » 40 16 
17 Dordiincii » » 25 14 

Istanbul sihhat ve igtimai muavenet mudurlujju kalemi 

11 Ilkinci sinif miimeyyiz 1 30 
16 Katib 7 16 
12 Mutemed ve mubayaa memuru 1 25 
14 Ainbar memuru 1 20 
12 Muamelat memuru 1 25 

Numune hastaneleri 

10 Operator muavini 4 35 
10 Dahiliye » 4 35 
11. Idare memuru ve mutemed 1 30 
14 » » » 3 20 
12 Ayniyat mutemedi 1 25 
16 » » 3 16 
14 Levazim ve satin alma memuru 1 20 
16 » » » 3 16 
14 Ambar memuru 1 20 
18 Mustahzir 1 12 
19 Katib 3 10 
19 Imam ve gassal 2 10 

Zonguldak hastanesi 

12 Ayniyat mutemedi ve ambar memuru 1 25 
16 Katib ve mubayaa memuru 1 16 

* 

Istanbul gocuk hastanesi 

10 Operator muavini 1 35 
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Dereee 

12 
16 
16 
17 
19 
18 
19 
19 

12 
15 
15 

10 
11 
16 
17 
17 
12 
14 
16 
17 
19 

— 63 — 

Memuriyetin nevi 

ldare memuru 
Ayniyat mutemedi 
Mubayaa memuru 
Katib 

» 
Makinist ve ettiv memuru 
Makinist muavini 
Imam ve gassal 

Heybeli verem sanatoryomu 

Mutemed ve dahiliye memuru 
Depo memuru ve ayniyat mutemedi 
Mubayaa memuru ve katib 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Istanbul emrazi akliye ve asabiye hastanest 

ldare memuru ve mutemed 
Hesab memuru 
Katib 

» 
Ambar memuru 
Ayniyat mutemedi 
Depo memuru 
Mubayaa memuru 
Basmubassir 
Mubassir 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

19 

Maa$ 

25 
16 
16 
14 
10 
12 
1.0 
10 

25 
17,5 
17,5 

35 
30 
16 
14 
14 
25 
20 
16 
14 
10 

Eldziz, Manisa emrazi akliye ve asabiye hastaneleri 

16 ldare memuru ve mutemed 2 16 
15 Depo ve ambar memuru 2 12 
19 Mubassir 4 10 

Istanbul Haydarpasa emrazi sariye ve istUdiye hastanesi 

14 tdare memuru 1 20 
16 Katib ve mubayaa memuru 1 16 
17 Ambar memuru 1 14 

Izmir emrazi sariye ve istUdiye hastanesi 

14 Katib ve mutemed 1 20 
17 Ambar memuru 1 14 

Kudus tedavi miiesseseleri 

17 Miistahzir 4 14 
1.7 Katib ve ayniyat mutemedi 3 14 

( S. Sayisi : 231 ) 
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Dê ece Memuriyetin nevi Aded Ma»f 

6 
7 

10 
12 
14 
16 
16 
17 
IS 

t 

8 
9 

16 

17 

11 
14 

Tib talebe yurdu 

Miidur 
» muavini 

Idare tabibi 
Ilesap memuru 
Idare memuru ve mutemed 
Ayniyat mutemedi ve ambar memuru 
Mubayaa memuru 
Katib 

Kugilk sihhat memurlart mektebi 

Miidiir ve muallim tabib 
Muallim 

Katib ve mubayaa memuru ve ayniyat 
mutemedi 
Katib ve mubayaa memuru ve ayniyat 
mutemedi 

Satjir, dilsiz ve MrlermeMebi 

Muallim 

14 tdare memuru 
17 Katib 
17 Ayniyat mutemedi 

Ebe talebe ywrdu 

14 Mlizakereci ebe 
17 Katjb ve mubayaa memuru 
18 Ayniyat mutemedi 
16 Nezaretgi ebe 

SthM muze 

5 Miidiir miitehassis 
7 » muavini 
7 Mulaj miitehassisi 

1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
3 
2 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

70 
55 
35 
25 
20 
16 
16 
14 
12 

55 
45 
40 

16 

14 

3D 
20 

20 
14 
14 

20 
14 
12 
16 

80 
55 
55 
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Sililiat ve igtimai muavenet encumeninin degistirisine 

baglt 
[3] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maa? 

HUDUD VE SAHlLLEB SIHHAT UMUM 
MtJDVRLXJdV 

3 
5 
5 
5 

8 
10 
12 
14 

6 
9 

10 
11 
12 
9 

10 
11 
12 
12 
14 

9 
11 
12 
14 

5 
7 
8 
9 

10 
11 
11 

' Umum miidtir (Tabib) 
Muavin ( » ) 
Miitehassis ( » ) 
Mufettis ( » ) 

Tahrir subesi 

Miidiir 
Evrak miimeyyizi 
Dosya memuru 
Katib 

Muhasebe §ubesi 

Mlidiir 
Muhasebe kalemi amiri 
Birinci smif hesab miimeyyizi 

» » » memuru 
Ikinci smif hesab memuru 
Tetkik kalemi amiri 
Birinci sinif tetkik miimeyyizi 
Birinci smif tetkik memuru 
Ikinci » » » 
Tahsilat ve irsalat memuru 
Katib 

Ayniyat §ubesi 

Muhasibi mesul 
Tetkik ve tahakkuk miimeyyizi 
Hesab memuru ve katib 
Ambar memuru 

Istanbul limani sahil sihhiye merkezi 

Ba§tabib 
Tabib (Buyukdere) 

» 
» 

Muhasib mutemedi 
Veznedar 
Tahsilat memuru 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

100 
80 
80 
80 

45 
35 
25 
20 

70 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
25 
20 

40 
30 
25 
20 

80 
55 
45 
40 
35 
30 
30 
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Derece Memuriyetin aevi Aded Maa$ 

13 Katib 2 22 
14 » 4 20 
10 Levazim ve mubayaa memuru 1 35 
12 Mutemed ve irsalat memurn 1 25 
12 Ambar memurn 1 25 
14 Tahaffuzhano ambar memuru 2 20 
12 Simf 2 hesab memuru 1 25 

Istanbul limam haMeriyoloji mUessesesi 

6 Mudiir (Tabib) 1 70 
14 Miistahzir 2 20 

Birinci sinif sahil sihhiye merkezi 

6 Ba^tabib 2 70 
9 Tabib 2 40 

11 Muhasib mutemedi ve veznedar 2 30 
13 Katib 2 22 
14 » 2 20 

Ikinci sinif sahil sihhiye merJcezi 

7 Tabib 2 55 
8 » ' 4 45 

12 Muhasib mutemedi ve veznedar 6 25 
14 Katib 6 20 
12 Birinci sinif sahil sihhiye idareleri me-

murlan 14 25 
14 Ikinci smif sahil sihhiye idareleri me-

murlari 13 20 

TJrla tahaffuzhanesi 

1 70 
1 40 
1 25 
1 20 
1 20 

Tephirciler ve sihhat zabita memurlan 

12 Ba§ tephirci 3 25 
14 Tephirci 13 20 
16 Sihhat zabita memuru 7 16 

6 
9 

12 
14 
14 

Mudiir (Tabib) 
Muavin tabib 
Katib ve veznedar 
Ambar memuru 

» » (Sinob) 

( S. Sayisi : 231) 



S. Sayisi: 238 
Ticarette tag§i§in meni ve ihracatin murakabesi ve ko 
runmasi hakkmdaki kanuna ek kanun layihasi ve iktisat, 

Adliye ve But?e enciimenleri mazbatalan (1/525) 

Basvekalet 27 - IV -1936 
Kararlar mudiirlugil 

Rayi : 6/1359 
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Ticarette tagsisin meni ve ihracatin murakabesi ve kontBolii hakkmdaki 1705 sayili kanuna 
zeylen fktisad vekilliginee hazirlanan ve Icra Vekilleri Hey*tinin 21 - IV -1936 tarihli toplanti-
srnda tadilen Yiiksek Meelise a m kararlastirrliui kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte su-
nulmnstur. 

Ba§vekil 
/ . tnonu 

Tiearette 'agsi$in meni ve ihracatin murakabesi ve kontrolu hakkmdaki 1930 tarihli ve 1705 sayili 
kanuna ilavesi teklif olunan ilisik maddeler esbabi mueibesi 

«Ticarette tagsisin meni ve ihracatin murakabesi ve korunmasi hakkinda» 1930 yilinda, Yiiksek 
K^mutayca kabul huyurulmus olan 1705 sayili kanun: 

Bu giinkii gudiimlii ekonomi politikamiz ve durumumuz icaplari, 
Diinya ticaret politikasi ve sartlarinm alniis oldugu sekil, 
Rakib ve ileri memleketlerin (jalisma tarzi, 
Siirat ve dikkatle basarmak istedigimiz ekonomik kalkmmamiz ve yenmek kararmda oldugu-

rauz, dahili harici miiskuller bakimmdan, ihtiyacmi duydugumuz bir §ok hukiimlerden mahrum bu-
lunmaktadir. 

Ferdin sadece sahsi menfaat hislerile miiteharrik oldugu ve bu suretle muteharrik kalmasi ke-
rektigi fareziyesine dayanan liberal ekonomi sistemi, bu gun sadece: 

Somiirgelerde, 
Somiirge durumunda illerde, 
Eriskin <jaga ermemis memleketlerde, gecen veya siirumiine galisilan kalp akcjedir. 
Bu gun biitiin ileri memleketlerin mfisterek telakkisi cemiyet olmadan fert olmadigi, ve ferdin 

ancak muayyen bir cemiyette muzaf fert oldugudur. Binnetice ferdin menfaati, eemiyetin men-
faati diye bir sey yoktur: hukukta ve i^te bir tek menfaat vardir ki, o da milletin butxin efradmi 
samil olan yiiksek menfaattir. 

Teskilatini ve dimagini kotii ve yabanci goreneklerden tamamen temiaiemis ve en ileri telakki 
ile buyuk isine koyulmus olan Turk milletinin ekonomik biinyesini, bir <jok memleketlerde yapil-
digi gibi, bizde de Biiyiik Kanruitayin alacagi isabetli tedbirlerle siyanet etmesi zamanmm geldigine 
kaniim. 

Bu memleketin endiistrilesmesi, ekonomik cihazlarmi tamamlamasi, ve kisaea Kamalizmin ken-
disine verdigi saglam temel uzerine hakiki refah ve essic, medeniyet yapismi kurabilmesi i<jin> ise 
gagirdigi vatandaslarm en basmda ihracatgi tuccarlanmiz vardir. 

Odeme paramiz, harice ihrag edebilecegixniz mallarimizdir. Memleket dahilinde bu mallan hazuv 



layanlar, bunlarm dis ulkelerde, Yeni Tiirkiye (-alismasmin teknik miikemmeliyeti, Tiirk dogru-
lugunun stiphe gotiirmez tamligi hakkmda, alieilara miitemadi fikir vereeek birer vasita da teskil 
ettigini, daima hatirlamak mecburiyetindedirler. Memleketi iĉ in bu kadar vasi ve bu kadar mii-
tevali hizmet ve propaganda yapabilmek talii, tucear ve mustahsillerimiz haricinde hig bir vatan-
das i^in mevcud degildir. 

Her ihracatgi tiiecar, bu biiyiik iilkii ile hazirlanmis milli mahsulun, hari^te en iyi seraitle plas-
mani vazifesini almis adam demektir. Memleketi n yedi eminidir. Iktisadi sahada, her biri raem-
leketin, birer elcisidir. tyi galismasi, dogrulugu, tieari ahlaki, gosterdigi teknik kabiliyet, her 
defasinda biitiin memleketi hakkmda hukiim vermeye ve verdirmeye vesile olan adamdir. 

Bu vaziyette ve bu derecelerde iistiin ve milli rnahiyette vazife almis bir fertte bazi seraitin 
aranmasmdan daha tabii bir sey olamaz. 

Teklif edilen maddelerin bir kismi bu miilahazaya rrviistenid bulunmakta ve istikameti ve tieari 
ahlaki darbi mesel halinde olan Tiirk ihracatcmm sohret ve muvaffakiyetini masun tntmak ve 
ebedile^tirmek noktasmdan biiyiik ehemmiyeti ihtiva etmektedir. 

Kanun layihasmin diger maddeleri asagidaki miilahazalardan dogmus bulunmaktadir. 
Bu giiniin ihracat teknigi ve rekabet mucadelesi karsisiuda, rasyonel bir (jalisiua ve teskilata 

dayanmayan, eiddi inkisafli, ve verimli bir ihraeat tieareti nievzubahs olamaz. Bu giiniin teknigi 
yalniz, yetistirileni satmak degil, satilabilen mallari, satilabilecek s^kil, tarz ve miktarlarda ye-
tistirip, rasyonel ve planli sekilde satisa arzetmektir. 

Teklif edilen maddeler bu istikamette planli bir ilerleyis temini luaksadinr istihdaf etmektedir. 
Murakabe ve kontrol masraflarr iein 65 000 liralik bir tahsisat istenilmistir. 
Layiha esaslarmin, son Tiirk ticaret, ve sanayi odalan kongresinde kabul edilmis temennilere 

de cevab teskil ettigini ilave ederek Yiiksek Kamutayea ehemmiyetile miitenasib bir telakki ile 
kar^ilanacagi kanaatimi de arzda zevk duyanm, 

tktisad encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
tktisad encumeni 13 -V -1936 

Karar No. 28 
Esas No. 1/525 

Yiiksek Reislige 

Ticarette tagsisin meni ve ihracatm murak i-
besi ve kontrolii hakkindaki 1705 sayili kanuna 
ek olarak tktisad vekilligince hazirlanan ve ter.i 
Vekilleri Heyetinin 21- IV-1936 tarihli top-
lantismda Yiiksek Meclise sevki kararlastirilan 
kanun layihasi encumenimize verilmekle tktisad 
vekili-hazir oldugu halde okundu ve goriisiidii. 

Verilen izahattan ve layihanm mucip sebep-
lerinden anlasildigma gore layiha Turkiyenin 
di^ tiearetile mesgul olanlari; memleketin bu hn-
sustaki yiiksek menfaatlerini goz oniinde tuta-
rak daimi bir murakabe ve kontrole tabi kilmak 
ve bu maksatla daha evvelden bunlarm ietima? 
ve tieari ahlaklarmi ve mazilerini tetkik ederek 
ruhsatname almaga mecbur tntmak gibi inzibnti 

hiikiimleri ihtiva etmektedir. Keyfiyeti incelo-
yen enciimenimiz layihanm esaslanni <jok yerln-
de bulmus ve memleketimizin dis tieareti gibi 
ekonomi hayatimizm temelini teskil eden bir saf-
hanin basi bos birakilmayarak umumi bir kont
rol altinda eereyan etmesini temine matuf olan 
layihayi esas itibarile muvafik bulmus ve ba^r 
maddeleri aynen bazilari da sebepleri asagida 
yazili tadilat ile kabul etmistir. 

Birinci madde : Maddenin, ihracat tieare
tile mesgul olmak istiyen tacirlerin ruhsatna
me almak meeburiyetine aid hiikmii ihtiva 
eden, birinci fikrasi aynen kabul edilmis aneak 
bu ruhsatnamelerin iic, senede bir yenilenmes-
murakabede miiessiriyeti arttiraeagi diisiiniiler.'-k 
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bu maksada gore Hiikiimetin de muvafakatile 
yeniden bir frkra ilave edilmistir. Istisnaya aid 
ikinci fikra kuc.uk bir tavzih ile tadilen kabul 
edilmis, idareten yapilmasi her zaman miimkun 
olan ruhsatnamelere sira numarasi koymak, bir 
suretini dosyada muhafaza etmek hukumlerini 
ihtiva eden son fikra ise maddeden cjkarilmis-
tir. 

tkinci madde : Ruhsatname alacak tiiccarm 
ahlaki ve ticari evsafina ve riayet etmesi lazim 
gelen seraite aid olan bu maddenin 1, 2, ve 3 ncii 
frkralari eynen kabul edilmistir. 

Teminat vermek mecburiyetine aid olan 
4 ncii ve yapilacak nizamnamelere riayeti ve tes-
edileeek birMklerin girmek taahhiidunii tazam-
mun eden ibesinci fikralar kismen luzumsuzlu-
guna kismen de umumi bir fayda temin etmeye-
cegi mulahazasma binaen encuemnee maddeden 
cjkanlmistir. 

Ruhsatname alacak miiessese hukmi sahsiyet 
oldugu takdirde yapilacak muameleyi gosteren 
fikranm son kismi ufak bazi tavzihatla aynen ka
bul edilmistir. 

t)c,imcu madde : aynen kabul edilmistir. 
Dorduncu madde : Ihracat ticaretile mesgul 

olanlarm ruhsatnamelerinde yazili olmayan mal-
lari ihrac, edemeyeceklerine dair olan bu mad
de hukmii aynen kabul edilmistir. Ancak ruh-
satnamesinde yazili mallardan baska bir cins mal 
ihrac etmek isteyenleri bundan menetmemek icin 
tktisad vekaletine muracaatle ruhsatnamclerine 
yeni ihrac edecekleri mallari kaydettirebilmeleri 
hukmii bir fikra olarak maddeye ilave edilmistir. 

Besinci madde : kiicuk bir ibare tashihile ay
nen kabul edilmistir. 

Altmci, yedinic ve sekizinci maddeler ihracat 
tacirleri arasmda birlikler teskil} ve bu birliklerin 
faaliyetleri mevzuuna miiteallik olup enciimenoe 
bu maddeler yerine sadece Hukumetin liizum 
gordiigii mintakalarda bazi maddeler ihracatma 
aid birlikler'kiirabilmesi salahiyetine aid olmak 
iizere altinCi madd6 olarak yeniden bir madde 
yazilmis ve bu maddede birliklerin statiilerine 
girebilecek bazi hukumler gosterilmekle iktifa 
edilmistir. 

Layihanm 9 ncu maddesi aynen kabul edil-
mekle beraber tertib itibarile 13 ncii madde ol
mak iizere layihanm sontina nakledilmis, layi

hanm 10 ncii maddesi 7 nci madde olarak ay
nen kabul olunmustur. 

Sekizinci madde : layihanm 11 nci maddesi 
olup bas tarafma bir tavzih ilavesile kabul edil
mistir. 

Layihanm 12 nci maddesi : ikinci fikrasi ka-
milen cjkanlmak ve birinci fikrasinda takdire 
taalliik eden hukumler kaldinlmak ve tavzihler 
yapilmak suretile 9 ncu madde olarak kabul edil
mistir. 

Layihanm 13, 14, ve 15 nci maddeleri 10, 
11 ve 12 nci madde olarak aynen kabul edilmis-
lerdir. Layihada tayyedilmis olan 6, 7 ve 8 nci 
maddelere mutenazir hukmii havi bulundugu ci-
hetle 16 nci madde de tayyedilmistir. 

Layihadaki 17 nci madde 14 ncii madde ola
rak aynen kabul edilmistir. 

Layihadaki birinci muvakkat madde halen 
ihracat ticaretile ugrasanlari birden bire muk-
teseb haklanndan mahrum etmemek maksadile 
tadilen ikinci muvakkat madde de aynen kabul 
edilmistir. Kanunun meriyeti tarihini gosteren 
layihadaki 18 nci madde kanunun nesrile bera
ber ihracat ticaretinde birden bire miisktilata 
ugranilmamak ve ruhsatname almcaya kadar ih
racat durdurulmamak maksadile 5 nci madde 
hiikmuniin kanunun nesrinden 6 ay sonra tat-
bik edilecegine dair bir fikra ilavesi suretile 15 
nei madde olarak ve layihanm 19 ncu maddesi 
aynen 16 nci madde olarak kabul edilmistir. 

Havalesi mucibince diger enciimenlere tevdi 
edilmek iizere Yuksek Reislige sunulur. 

tktisad E. Reisi 
Tekirdag 

S. Kesebir 

Aza 
Afyon Karahisar 

Berg Turker 

Aza 
Samsun 

Ali Tunah 

Aza 
Ankara 

E. Demirel 

Aza 
Izmir 

Benal Arman 

M. M. 
Giresun 

Is. Sdbuncu T>i 

Aza 
Eskisehir 
E. Sazak 

Aza 
Gumiisane 

E. Servet Tor 

Aza 
Kayseri 

8. Demirezen 

Aza 
Edirne 

"M. Boysan 

Katib 
Nigde 

\ R. Ferid Talay 

Aza 
Seyhan 

Esma Nayman 

Aza 
Maras 

Kerned Kusun 

Aza 
Aydm 

• H. Alatas 

Aza 
Konya 

H. Dikmen 
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Adliye enciimeni mazbatasi 

4*. B. M. M. 
Adliye eniiomeni 22 - V -1936 

Karar No. 45 
fisas No. 1/525 

Yiiksek Reislige 

Tiearette tag§i§hi nieiri ve jhraeatm mura-
kabesi ve korunmasi hakkindaki 1.705 sayik 
kannna ek olarak iktisad vekilligince bazirla-
nan ve Bagvekaletin 27 - IV -1936 tarih ve 
6/1359 sayik tezkeresile Yiiksek Meclise su-
nulaii kauun layihasi havalesi niucibinee Ad
liye encumenine verilmekle iktisad vekiii liuzu-
rile layiha Iktisad eneiimeninin degi^iklikleri 
ve esbabi mucibe layiha ve mazbatalarile bir-
likte okunarak gomgiildu: 

1705 say ill kauu.ii, tiearette taggigin ineni-
ne ve ihraeatm murakabe ve korunraasiua dair 
Hukiimete murakabe hakki taniyan ve bu 
maksatla nizamnanie ve kararnamelerle ted-
b trier almaya salahiyet veren hukiimleri ve 
eezai miieyyideleri de muhtevi bulnnnras. ise de 
tatbikatm verdigi tecriibe, ticaretimizin di§ 
pazarlarda ragbetini arttirmak ve is gorenle-
rin emniyetini tereddiitsiiz surette kazandirmak 
icin teklif edilen layiha ile bir takim yeni hii-
kiimlerin konmasini ihtiyac. halinde meydana 
<;ika.rn>i§ bulnndugundan teklif edilen layihayi 
encumenimiz de esas itibarile kabui ve tasvib 
etmigtir. 

En basit tiearet iglerinde duriisti ile liare-
ket etmenin liizumu acik bir hakikat olup 
memleket ioinde eeroyau eden rmiarnelelerde 
bile sihhat ve ihtikar bakmilarindan pazara 
Qikarilan mallarin, halkm zaruri ihtiyaglarma 
yarayanlan hakkinda umiuni hrfzissihha ve 
belediye kanunlarile kontrol ve narh koymaya 
re memlekette yap dan sanayi mamulatinni 
satis, ve maliyet fiatlerini kontrol ederek fiat 
tesbitine salahiyet veren kanunlar • mevcud ol-
dugnna gore ihrae mallarimizm tag§i§ine 
meydan verilmemesi yolunda daha geni§ bir 
salahiyetle murakabe hakki tanmmasi ve bun-
larm eeza tchdidi altina almmasi memleket 
iktisadiyatmm yiikselmesi igin §ok luzumlu oldu-
guna ve §ahislarm haksiz kazanglarma yurdur* 
buyiik menfaatlerinin feda edilmesine meydan 
yermeniek pek tabii bulunduguna binaen ihracat 

ticaretinin bir takim kayitlara baglanmasmi en 
ciimenimiz <jok yerinde bir tedbir saymis ve bu 
esaslar dairesinde layihanm maddeleri iizerinde 
sebebleri asagida yazili oldugu iizere bazi degi-
jjiklikler yapmistir. 

Layihanm birinci maddesinde ihracat ticar 5-
tile mes,gul olmak isteyenlerin Iktisad vekaletin-
den UQ sene miiddetle ruhsatname almalan 
mecburiyeti yazilidir. Maddenin son fikrasi bir 
takim hususiyetlerin icablarma gore ihracat is-
lerinde bazi mmtakalarda bazi ihra§ maddeleri 
i§in ruhsatname mecburiyetinin istisna edilmesi
ne de Iktisad vekaieti teklif ile tcra Vekilleri H >-
yetince karar verilecegi liakkmda isabetli bir 
hukmii ihtiva etmektedir. 

ikinci madde de ruhsatname almak isteyentj-
cirlerin dort bentte yazili vasif ve sartlari hah 
bulunmalan gosterilmektedir. "" 

Bu madde de sayilan sartlar arasinda Tiirk ee
za kanunile ticaret kammunun ve 1705 numaral: 
kanunun hiikumlerine atfedilen cezalarla mali-
kiim olmamalari temin edilmek istene maksa-
din istihsali i§in once bu isi yapacaklann zalf 
kai'ekterde olmadiklarmin §iiphe gotiirmez suret
te itminan vermeleri diisuneesme dayanan bir 
kayrttir. 

Bu maddenin bir fikrasmda ilirag ticaretile 
meijfgul olacaklann kendilerinin veya serikleriniu 
onlar da olmazsa mustahdemlerinin ihra§ isle-
rinde vukuf sahibi olmalari da dis piyasasma 
mal ihraemm bilgili eller tarafmdan yapilmasini 
temine matuf bir sarttrr. 

Maddenin D fikrasmda iflas eden tacirlere 
ihrag ticareti yapmalari i§in ruhsatname veri-
lip verilmemesi uzun miinakasayi mucip olmus-
tur. Mutlak olarak iflas eden bir tacirin ihraq 
isini hie, yapamamasi muvafik gorulmemis, §iin-
kii hakkinda iflas karari verilen bir tacir kanun 
dairesinde itibari yerine gelinee; memnu olan 
haklari da tabiatile avdet edecegine ve itibarm 
yerine gelmesi iqin muflisin borcunu odeyerek 
butiin alacakldari tarafmdan ibra edilmis ve 
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boylece eski ilisiklerinden hie. birisi kalmamis 
olmasi mesrot bulunduguna gore teklif layiha-
smdaki miiflislere aid mutlak kayid kaldirilmis 
ve yalniz hileli ve taksiratli olarak iflas etmis 
olanlarm ihraeat tieareti yapamamasi kabul edil-
tmistir. 

Karakterleri itibarile zaif bazi tacirlerin mii-
retteb oldugu siiphesini kuwetle uyandiran bir 
vaziyette alacaklilarmdan ekseriyet reyi topla-
yarak hakiki alacaklilarmi zarara sokacak ma-
hiyette konkordato akdettikeri goriildugunden; 
icra iflas kanununda konkordato hakkinda niah-
kemeye takdir salahiyeti veren hukiimler mev-
cud ibulunmasina ragmen ticari hayatmda kon
kordato yapmis bir sahsm ihracat ticaretinde 
aranilan siki inzibati kayitler arasinda bu isi yap-
maktan menedilmesi memleketin ekonomik yiik-
sek menfaatleri bakimmdan liizumlu bir tedbir • 
olduguna enciimen kanaat getirmis ve bu fikra-
ya ruhsatname alniak i§in bunun da sart oldu
gu yolunda bir hukum koymustur. 

Iktisad encumeninin Hukumetin teklifi ola
rak kabul ettigi iiejmcii madde encumenimizee 
ikinci tmaddenin D fikrasina almdigindan bu nu
marali madde layihadan ^ikardmistir. 

Enciimenin tertibine gore dordiincu" maddede 
ruhsatname alacaklann miiracaat etmeleri usu-
lunii gostermektedir. 

Enciimenin tertibine gore madde olarak koy-
dugu hukum Iktisad enciimeninin 4 numarali 
maddesinin son fikrasi olup bu fikra ruhsatna-
mede hangi mallann ihrac, edileceginin yazili ol
masi lazimgeleeegini ve yazili olmayan maddenin 
ilirac, ticaretini ruhsatname sahiplerinin yapama-
yacaklarini ve baska mallar ihraci isini yapmak 
isteyenlerin bunu ruhsatnainelerine Have ettire-
bileceklerini gostermekte olup bunlarrn miista-
kil bir maddedo yazili olmasi mucip gorulcrek 
o suretle madde tertip edilmistir. 

Be§inci madde de ruhsatname numarasinm ya-
zilmasma dair olan Iktisad enciimeninin besinei 
maddesinde bu numaramn firmanm altma yazil-
masi gosterilnii§ ise de ticari unvan hakkinda 
Ticaret kanununun umumi hiikumlerme tearu.z 
edebilecek olan bu mecburiyet ihrac tieareti \qm 
rulisatname alan tacirlerin yalniz ticari kagitla-

rmcla yazili firmalarm altma bu numaralarm kon-
masina hasredilmis, oldugu anlasilmasma inebni 
madde, numaramn bu kagitlara konulmasi icap 
edecegi suretinde yazilmistir. 

Iktisad enciimeninin btiunei maddesinin soil 
fikrasi ruhsatname gostermiyen tacirlerin malla-
rmm giimruklerden memleket di§ma Qikarilma-
yacagi hukmiinu ihtiva ctmekte olup bu hukii-
miin., ruhsatname numarasinm firmanlarm yazili 
bulundugu kagitlara yazilmasmi amir olan mad-
dede bir fikra olarak bulunmasi miinasip goriil-
mediginden miistakil bir madde olarak yazilmig 
ve giimruklerden ruhsalvname ibraz etmiyenlerin 
mallarmm mutlak olai'ak cikarilmamasi da bi-
rinci maddenin son fikra smdaki istisnai kayda 
gore dogru olamayaeagmdan bu kayit de maddeye 
isaret olunmustur. 

Enciimenimizin tertibine gore yedinci madde 
ihraeat isile mesgiil olan ruhsatnaineli tacirlerin 
birlik kurmalarmi Hukumetin emredebilecegini 
ve ruhsatnameyi haiz her tacirin mmtakasmdaki 
birlige aza olabilecegini ve bu birlikler iyin lera 
Vekilleri Heyetinin tasdik edecegi statiilerin Ik
tisad vekilligincc tanzim olunacagini ve birlige 
girmiyen tacirlerin birligin ihrag edecegi mal
lann ihrac, ticaretini yapamayaeagmi gostermek
tedir. 

Birlik teskili, ihraeat mallarimizm di§ piya-
sade daha miisait §artlarki satilmasmi temin 
edecegi ve mal sahipleri ic,in daha faydali ola-
eagi asikar bulunduguTidan bu maksadi elde et-
mek icin Hukum etc birlik kurmaya salahiyet 
veren ve birlige girmeyenler hakkinda yukanda 
yazili memnuiyeti ihtiva eden hukiimler, derpis 
edilen faydalar dolayisile enciimenimizce tasvib 
edilmistir. 

Sekizinci maddede 1705 numarali kanunla 
bu layihada yazili hiikiimlere gore crkarilnus 
nizamname ve almmis kararlara karsi teknik 
bakimdan aykin olan fiiller igin yirmi liraya 
kadar hafif para cezasi hiikmolunmasi kabul 
edilmistir. 

Teknik bakimdan cezayi miistelzim olan fiil-
lerin aynca cezasi gosterilmis ve nizamname ve 
karararda ihrag mallarmm ambalajarmda su cins 
tahtadan kutu veya sandrk yapilmasi pasli qivi 
kullamlmamasi ve ihrag olunacak malm parso-
men kagida sanlmasi gibi usul ve kaide sayilan 
hususlara riayetsizlik oldugu verilen izahlardan 
anlasildigmdan umumi hiikiimlere gore temyiz 
kabiliyeti olmayan hafif para cezasile cezalandi-
nlmalari enciimence muvafik bir mueyyide go-
rulmustur. , 

Dokuzuncu maddede tasrih edilen fiilleri 
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yapmayi itiyat edenler hakkmda 1705 numarali 
kanundaki cezanin tatbik olunaeagi gosterilmis 
ve itiyadin ne oldugu da maddenin son fikra-
sinda tesbit edilmistir. 

Onuncu madde ile ruhsatnamenin geri almma-
si sekli tavzih kilmmistir. 

On birinci maddede ihrac, inallarinin kiymet-
lerinin ic, ve dis pazarlarda diisurmek ve artir-
niak maksadile normal piyasa fiatlarine tesir 
yapanlar hakkmda tertib edilecek eeza gosteril-
mektedir. 

Normal fiatlara miiessir hareketin ticarete ve 
dolayisile memleket ekonomisine yapacagi zarar 
bakimmdan makbul bir sebeb olmaksizm bu su-
retle yapilacak Ivareketlerin cezalandirilmasi lii-
zumlu olmakla beraber bu fiiller hakkinda ka-
nuni takib yapilmasi cezalandirilmak hususun-
da bu maddede tesbit edilen sartlarm mev-
cud olduguna oneeden bir heyetin karar 
vermesi muvafik goriilmus ve maddenin ikinci 
fikrasmda 1913 numarali kanunda oldugu gibi 
idari bir heyetin tesekkiilvi tarzi yazilmis ve bu 
heyetin karar lan iizerine C. Muddeiumumilikle-
rince takibat yapilacagi tasrih olunmustur. 

Yukarida yazili heyetge verilecek kararlar 
ancak C. MMdeiumumilerince takip yapmaga 
miiessir olup mMdeiumumilerin hukuku amme 
davasi a^malarma kendilerini icbar edemez. 
Mudderamumiler bu karar iizerine umumi hii-
kvimler dairesinde hazirlik tahkikati yaparak 
hasil edecekleri kanaate gore hukuku amme da-
vasini acjp ac.mamakta muhtardirlar. 

Hukumet teklifinin 13 ncii maddesinde 17Q5 
numarali kanunla bu kanuna gore sue, sayilan 
fiillerin duru^masinda davaci sifatile vekilligin 
mahkemelerde miimessil bulunduracagma dair 
olan hukum enciimenimizce de isabetli goriilme-
mis ve verilen izahata gore bu yolda bir hukiim 
konulmasi ihtisasa taalluku dolayisile mahke-
meyi tenvir etmek istenildigi anlasildigindan 
Umumi hiikiimlere gore mahkemelerin icabinda 
vukuf ehli dinlemeleri ve onlardan mutalea sor-
malan salahiyeti mevcud olmakla beraber bu 
iste bir mutehassism miitaleasinin her halde diu-
lenmesinin faydali olaeagi siiphesiz oldugundan 
yalniz bu ciheti gosteren bir hukum layihanm 
on ikinci maddesi olarak kaleme almmi§tir. 

Sekizinci maddede yazilan teknik sayiiari 
suclar igin sulh mahkemeleri ceza kararnamesile 
de bu, madde hiikmunvi yerine getireceginden 
bu hallerde on ikinci maddenin tatbik olunma-
yacagi maddenin sonuna kaydolunmustur. 

On uc,uncii maddede C. Muddeiumumilerine 
bir vazife verilmektedir. 0 da : Bu kanuna gp-
re her hangi bir tacirin ikinci maddenin B hen-
dinde yazili curiimlerden birile mahkum oldugu 
takdirde bu hukum katile§tikten sonra bir su-
retinin Iktisad vekaletine gonderilmesidir. 
Uunuula Iktisad vekaleti bir sicil tutarak 
inahkuiulardau biriniu ihrac ticareti yapmak 
icin ruhsatnanie istedigi takdirde evvelden 
maluniu olan m.ahkumiyetinden do lay i. niiira-
eaatini reddedebilniek inikani kolayca temiu 
edilniiij olacaktiT. 

A.dli sicil heniiz tatbik edilniedigine gore 
bu suretle bir hukilin konmasi zaruri gorul*-
mii§tur. 

Layihanm on d^rdiincii maddesinde; lilik-
nii sahislarda k'mdere ceza verilecegi giisteril-
mi^tir. 

OIL besinci madde olarak Iktisad encumeni-
nin on iic.uneu maddesi aynen kabul edilmistir. 

On a It inc. i iua.dd.edt>; ihraeat ticaretinin 
nmrakabesinde kullamlacak meiuurlarrn ilmi 
scviyelerini ve aynca ihtisas kurslariudaii eh-
liyetname a'lmalanni gosteren hiikuiu eneiime-
ninii/A't: luziiinlu ve faydali gorulinii($tu;r. 

Muvakkal maddenin iic beudinde, kanmuvn 
lmikteseb liaklan mahl'uz tv.itt.ugu ve kanu-
uuu tatbikatina baylauirken bazi hiikumlerin 
kaMuuu.ii n eriyetiiideii bit- lniiddet soni'aya bi-. 
rakiLacagi <i-()Ktet'iUuektedii'. 

l^ucuineniiuizce Utifakla kabul edilen Uiyi-
lia hnvalesi nuicibinc.e liiitce enciinienine vt;ril-
tnek iizere Vilksek .Heislige suruiku*. 
Adliye En. lis. M. M. Katib 

(Jorum Kocaeli Trabzon 

Mii-nir (Jaf/tl Sal ah Yar<ji li. Karadeniz 
Antalya Emiruiu Bursa 

T.Ancan b\uul Sirmru Atif Akyiie 
l>abkesir Erziuean 

O. Niifazi linrcii A.Ftral 
Ice I Konya • 

H.On<)un ft. Tvirl 
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But§e «ncumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge encumeni 6 -VI -1936 
Mazbata No. 184 

Ems No. 1/525 

Yiiksek Reisfge 

Ticarette tag$i§in meni ve ihracatm muraka-
besi ve kontrolii hakkmdaki 1705 sayih kanuna 
ek olarak Basvekaletin 27 nisan 1936 tarih ve 
6/1359 sayih tezkeresile Yiiksek Meelise sunu-
lan kanun layihasi Iktisad ve Adliye eneiimen-
lerinin mazbatalarile birlikte enciimenimize ve-
rilmis olmakla Iktisad vekili Celal Bayar ve Mu-
hasebat umum miidiir vekili hazir olduklari hal-
de okundu ve konusuldu: 

Dis ticareti islerile istigal eden eshasra Hii-
kumetm daimi kontroliine tafci tutulmasmi ve ih-
meat mallarrmizin tagsisten vikayesini temin 
gayesile teklif edildigi anlasilan bu Ityiha hak-
krafta verilen izahlar ve esbabi mucibede yazili 
mfttalealaT yeriade goriilerek l&yiha esas itiba-
rile enciim«nimrzee de muvafik goriilmus ve 
maddeler Adliye eneiimeninin twdili veehil« ka-
•bnl olurnnnstur. 

Ancak bu kamrnun istilzam ©ttigi masrafla-
rm, 1336 rrrali yili Iktisad vokaleti btttcfcsinin 
752 nei Tttrkofis ve harici tiearet miimessillik-
leri tefckilat ve mssarifi trmumiyesi fasli ile kabul 

edilmis olan tahsisattan karsilanmasi miimkiin 
bulimdugu cilietle buis icjn simdilik ayri'bir tali-
sisat verihnesine liizum goriilmemis ve Adliye 
encumenince aynen kabul edilen Hiikumctin ikin-
ci muvakkat maddesi degistirilmistir. 

Adliye eneiimeninin muvakkat maddesinin (0) 
fikrasi ile 17 nei maddesi birlestirilerek yeniden 
yazilmistir. 

Miistacelen miizakere edilmek dilegile Umumi 
Heyetin tasvibine konumak iizere Yiiksek Reis-
ligc sunuldu. 

Rs.'V. M. M. 
Tsparta Trabzon Balikcsir 

Mulierrem Vnml Strn Daif E. AdaVun 
Qorum Qorum Cfiimiisane 

M. CanteMn E. Sabri Akgol D. Sa?c-arya 
Mardin Musj Ordu 
E. Erten $. Ataman H. Yahnan 
Seyhan Srvas Sivas 

N. Eldeniz B. Bamra Bemzi Ciner 
Yozgad 
8. Ubz 
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HttKtTMETlN TEKLlFl 

17 OS sayih kanuna bazi maddeler eklenmesi 
hakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 — Ihracat ticareti ile mesgul ol-
mak isteyen tacirler tktisad vekaletinden ruh-
satname alrrlar. 

tktisad vekaletinin teklifi ve tcra Vekilleri 
Heyetinin kararile bazi mmtakalar veya bazi ih
racat maddeleri bu hukiimden istisna edilebilir. 

Ihracat ruhsatnameleri sira numarasile ve iki 
nusha halinde tanzim edilerek birisi tacirin 
mensup oldugu ticaret odasma tevdi olunur, 
digeri vekalet dosyasmda o tacir adma agilacak 
sicil dosyasmda saklanir. 

MADDE 2 — Ruhsatname almak icin : 
a) Ticaret kanununun 4 ncii maddesi muci-

bince tacir ehliyetini haiz bulunmak, 
b) Sahtekarhk, tefecilik, dolandiricilrk, ewi-

niyeti suiistimal suglarmdan birile veya Tiirk 
ceza kanununun 358,359 ve 363 ncii maddelerin-
den biri veya ticaret kanirauimn 64 ncii madde
si vey$,hud 1705 numarali kanun hukiimlerine 
tevfikan mahkum edilmemis olmak. 

c) Ihra§ edecegi mallar ve ihracatm icap et-
tirecegi muamele hakkmda vukuf sahibi 
oldugu veya vukuf sahibi serik veya 
kendisine bagli miistahdeme malik bulun-
dugu, mensup oldugu ticaret odasmca tasdik 
edilmis. bulunmak, 

§) Mecmuu 5 000 lirayi gegmemek iizre ih-
rac. ticareti ile mesgul oldugu mallarm beheri 
igin dnsine gore 250 liradan 2 500 liraya kadar 
teminat gostermek, 

d) Is-slenmesi, anbalaji, istihsali veya ihracati 
nizamnameye veya teskilata baglanmis madde
ler de bu nizamname hiikumlerini veya teskilat 
icaplarmi kabul edecegini pesinen taahhut et~ 
mek lazmidir. 

Ruhsatname alacak hukmi sahislarm kuran 
veya bunlari, imzalarile ilzam eden, kimselerin 
(b) bendlerine gore mahkum edilmemis. olma-
lan s>rttn\ 

MADDE 3 — tflas ettikten veya taksirath 
yahud hileli iflasa mahkum olduktan sonra iti-
bari yerine getirilmis, veya memnu hukuku iade 
edilmî f olan sahislar. 

8 — 
IKTISAD ENCttMENtNlN DE<3t§TlRl§l 

1705 say%l% kanuna bazi maddeler eklenmesi 
hakkmda kanun l&yihasi 

MADDE 1 — Ihracat ticareti ile mesgul ol
mak isteyen tacirler tktisad vekaletinden run 
satname alnrlar. Bu ruhsatnameler iic senelik 
olup miiddetleri bitince yenilenmeleri mecburi-
dir. 

tktisad vekaletinin teklifi ve tcra Vekilleri 
Heyetinin kararile bazi mmtakalarda bazi ih 
racat maddeleri bu hukiimden istisna edilebilir. 

MADDE 2 — Ruhsatname almak igin: 
A - Ticaret kanununun 4 ncii maddesi muci 

bince tacir ehliyetini haiz bulunmak, 
B - Sahtekarhk, tefecilik, dolandirccihk. 

emniyeti suiistimal suglarmdan biri ile veya 
Tiirk ceza kanununun 358, 359 ve 363 ncii mad-
delerinden biri veya ticaret kanununun 64 ncii 
maddesi veyahud 1705 numarali kanunun hii
kumlerine tevfikan mahkum edilmemis. olmak, 

C - Ihrac edecegi mallar ve ihracatm icap 
ettirecegi muamele hakkmda vukuf sahibi ol
dugu veya vukuf sahibi s,erik veya kendisine 
bagli miistahdeme malik bulundugu mensup ol 
dugu ticaret odasmca tasdik edilmis bulunmak 
lazimdir. 

Ruhsatname alacak hiikmi sahislar da bun-
Ian kuran veya bunlari imzalarile ilzam eden 
kimselerin (B) bendine gore mahkum edilme
mis olmalari §arttir. 

MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen 
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ADLtYE ENCttMENtNlN DE&t§TlRl§t 

Ticarette tag§i§in meni ve ihracatm 
murakdbesi ve korunmasi hakkmda 

1705 numarali kanuna ek kanun 
layihast 

MADDE 1 — thracat ticaretile mesgnl olmak 
isteyen tacirler tktisad vekaletinden ruhsatna-
me almaya mecburdurlar. Bu nihsatnameler 
uc, sene miiddetle muteber olup miiddet bitince 
yenilenmeleri lazimdrr. 

tktisad vekaletinin teklifi ve tcra Vekilleri 
Heyetinin karan ile bazi mmtakalarda ihracat 
maddelerinden bazilan bu hiikumden istisna 
edilebilir. 

MADDE 2 — Ruhsatname almak icin : 
A - Ticaret kanununun 4 ncii maddesi muci-

bince ticaret yapabilmek ehliyetini haiz bulun-
mak, 

B - Turk ceza kanununun 3 ncii babmm bi-
rinci, ikinci ve iiguncii, altmci tabmm birinci, 
UQiincii ve behind ve onuncu babmm birinci ve 
dordiincii fasdlari ve adi gec,en kanunun 503, 
504 ve 505 nci maddelerile ticaret kanununun 
64 ncii ve 1705 numarali kanunun hukumlerine 
gore mahkum edilmemis olmak. 

0 - thrag edecegi mallar ve ihracm icap etti-
recegi muamele hakkmda vukuf sahibi oldugu 
veya vukuf sahibi serik veya miistahdemi bu-
lundugu mensup oldugn ticaret odasmca tasdik 
edilmis bulunmak, 

D - Hileli veya taksirath olarak iflas etme-
mis veya konkordato yapmamis olmak sarttir. 
(Adi iflasta itibari yerine gelenler bu kayitten 
mustesnadir). 

Ruhsatname almak isteyen hiikmi sahislarda 
idare meclisi reis ve azalarile bunlari imzalarile 
ilzam edenlerin (B) ve (D) bentlerinde yazdi 
sartlan haiz bulunmalari laznndir. 

MADDE 3 — Ruhsatname almak isteyenler, 
hangi mallarm ihracile maggul olacaklarmi ik
tisad vekaletine verecekleri istida ile bildirir-
ler; Birinci maddede yazili §artlan haiz bu. 

Bt^TQE ENCtlMENlNtN D E G 1 § T I R I ? I 

MADDE 1 
desi aynen. 

Adliye enciimeninin 1 nci mad-

MADDE 2 
desi aynen. 

Adliye enciimeninin 2 nci mad-

MADDE 3 
maddesi aynen. 

Adliye enciimeninin 3 ncii 
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a) Rursatname alamazlar, 
b) thracat ticaretile mesgul olanlar nezdin-

de vukuf sahibi olarak gosterilemezler, 
c) thracat ticaretile me§gul olan hiikmi §a-

hislari kuramazlar ve bunlari imzalarile ilzam 
edemezler. 

Konkordato yapmis olanlarm ruhsatname 
talepleri hakkmda, yapacagi mahrem tahkikata 
gore miisbet veya menfi karar itasina tktisad 
vekaleti salahiyettardrr. 

MADDE 4 — Ruhsatname almak isteyenler 
hangi mallarm ihraci ile me§gul olacaklarmi 
arzuhallerinde gosterirler ve ruhsatname veril-
mesi i§in ibraz edecekleri vesikalari arzuhalleri-
ne baglarlar. 

Rujisatnamede, tacirin ihracatile me§gul ola-
cagi mallarm adlan gosterilir. 

thracat ticaretile mesgul olanlar, ruhsatna-
melerinde yazili olmayan mallarm ihracat tiea-
retini yapamazlar. 

MADDE 5 — Ruhsatnameleri bir tacir fir-
masina ve biitiin ticari evrakma ruhsatname 
numarasim yazmaga mecburdur. 

Ruhsatname ibrazma mecbur tacirlerin mal-
lari giimruklerden iilke disma Qikarilmaz. 

MADDE 6 — Ihracat ruhsatnamesini haiz 
tacirler veya bunlarm viicude getirdikleri mes-
leki birlikler, veya ticaret sicillinde kayitli sa-
nayi erbabi kendilerini alakadar eden ticaret 
maddelerinin hazirlama, istihsal, imal, tevzi, 
sati§ ihrac, veya ithalinin, biitiin alakadarlarca 
tatbiki mecburi hiikiimler altma almmasmi ve
ya aralarmda mesleki birlikler te§kilini Hiiku-
metten taleb edebilirler. Bu baptaki istidalar 
asag'idaki vesaika bagli olarak tktisad vekaleti-
ne verilir: 

a) Taleb birlik namma yapildigi takdirde: 
1 - Birligin nizamnamesi ve azasmm isim ve 

sicil numaralan, 
2 - Idare meclisindeki tacirlerin isimleri ve 

sicil numaralan, 
3 - Talebin kararlagtmldigi igtima veya ig-

timalarm zabit hulasalan, 
4 - Talebin ne noktalardan mill! ekonomi 

Ik. E. 

MADDE 4 — Ruhsatname almak isteyenler 
hangi mallarm ihraci ile mesgul olacaklarmi 
arzuhallerinde gosterirler ve ruhsatname veril-
mesi igin ibraz edecekleri vesikalari arzuhalle-
rine baglarlar. 

Ruhsatnamede tacirin ihracile mesgul olaca-
gi mallarm adlan gosterilr. 

thracat ticaretile mesgul olanlar ruhsatname-
lerinde yazili olmayan mallarm ihracat tica-
retini yapamazlar. Yapmak isteyenler her 
zaman miiracaat edip ruhsateamelerme yeni ih-
rac. mallarmm ilavesini isteyefeilirl^r. 

MADDE 5 — Ruhsatnameli bir tacir firma-
sma ve biitiin ticari evrakma ruhsatname nu-
marasmi yazmaga mecburdur. Ruhsatname ibraz 
etmeyen tacirlerin maHari giimruklerden iilke 
disma. grkarilmaz. 

MADDE 6 — Hukumet liizum gordiigii mm-
takalarda muayyen maddelerin ihracile mesgul 
ruhsatnameli tacirler arasmda biriifeler kurabi-
lir. Bu birliMere girmeyen tacirler mezkur 
maddelerin ihrac. ticaretini yapamazlar. 

Bu birliklerin vazife ve salahiyetlerini goste-
ren statuler alakadarlarm miitaleasi almarak 
tktisad vekaletince hazrrlanrr ve tcra Vekilleri 
Heyetince tasdik olunur. 

Statulerde azalarm birlikten gikarilmasmi 
icap ettiren sefeeptear de gosterilir. 

Her ruhsatnameli tacir mmtakasmdaki bir-
lige aza olaibilir. 

( S. Sayisi : 238 ) 



i i -
AdE. 

lunduklarina dair icab eden vesikalan da 
bu istidaya raptederler. 

fe. & 

MADDE 4 — Verilecek ruhsatnamede ta-
cirin hang-i mallarm ihracile ma§gul olacagi 
gosterilir. 

Ihracat tacirleri, ruhsatnamelerinde yazili 
olmayan mallarm ihrag ticaretini yapamazlar. 

Ruhsatnamelerde yazili olanlardan ba§ka 
mal ihrag etmek isteyen tacirler ellerindeki 
ruhsatnamelere bu mallarm da ilavesini taleb 
edebilirler. 

MADDE 5 — Ruhsatname alan tacirler, 
firmalarmm yazili oldugu biitiin ticari kagrt-
larma ruhsatname numarasmi koymaya mec-
burdurlar. 

MADDE 6 — Birinci maddenin son fikra-
sinda yazili istisnai hiikiimler mahfuz kalmak 
uzere ruhsatname gostermeyen ticarlerin mal-
lan giimriiklerden memleket di§ma cikanlmaz. 

MADDE 4 
maddesi aynen. 

Adliye enciimeninin 4 ncii 

MADDE 5 — Adliye enciimeninin 5 nci mad
desi aynen. 

MADDE 6 — Adliye enciimeninin 6 nci mad
desi aynen. 
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menf aat ve icaplarma uygun oldugunu izah eden 
esbabi mucibe, 

5 - Ayni mevzular alakadar tacir veya sa-
natkarlarin en a§agi iigte birinin bu talebe i§-
tirak ettiklerinl miisbit vesaik, 

b) Taleb birlik namma yapilmadigi takdir
de (a) fikrasmm 2, 3, 4 ve 5 nci fikrasmdaki 
malumat ve vesaik ve talebe istirak eden tacir 
veya sanatkarm isim, adres ve sicil numaralan. 

MADDE 7 — Altmci maddede zikredilen 
talepler, iktisad vekaletince tetkike defer go-
riildiigu takdirde bir ay iginde Resmi Gazete ile 
hulasasi ne§ir ve taleb ve merbutatmm biitiin 
alakadarlarca iktisad vekaletinde tetkik ve 
iki ay iginde mukabil layiha ve itirazlarm tevdi 
olunabilecegi ilan olunur. 

Gelecek itirazlar liizum gdriildiigii takdirde 
talebi yapan tarafa teblig ve ikinci defa tahri-
ren mutalealari almir ve en geg taleb tarihin-
den itibaren 3 ay iginde alakadarlar veya mii-
messilleri kongre halinde igtimaa davet edile-
rek mesele mu§tereken tetkik ettirilir. 

MADDE 8 — Yedinci maddede yazili kon
gre kararlan veya resen gorecegi liizum iizeri-
ne Hukumet rasyonalizasyon hedefi kararname-
ler tanzim ve ne^rine mezundur. 

MADDE 9 — 1705 numarah kanun ve i$bu 
zeylin hukumleri dahilinde yapilaoak nizamna-
melerle tayin edilen murakabe masrafi Iktisad 
vekaleti biitgesinden temin edilecektir. 

MADDE 10 — 1705 numarah kanuna ve i§-
bu zeyline tevfikan almmi§ kararlarda ve yapil-
mif nizamnamelerde tesbit edilen ve mezkur ka-

1k. E. 

MADDE 7 
aynen. 

Hukumetin 10 ncu maddesi 

MADDE 8 — Bu kanunun nesri tarihinden 
itibaren teknik mahiyette sugtan iig defa mah-
kum olan tacirlerle harig ve dahilde taahhiida-
tini hiisnii if a etmemegi itiyat edindigi iig defa 
vesaikle Iktisad vekaletince sabit oknus olan 
tacirler hakkinda 1705 numarah kanunun cezai 
hukumleri tatbik olunur ve gerek ibu gibilerin 
ve gerek bu kanunun ikinci maddesinde yazili 
vasiflan tamamen veya kismen kaybedenlerin 
ellerindeki ruhsatnameler almrr. 

MADDE 9 — Mesru bir sebep olmaksizm 
fazla bir kazanc temini maksadile ihrag mal-
lannm ig ve di§ pazarlardaki krymetlerini dii-
§iirmek veya artirmak suretile normal piyasa fi-
atlanni miiteessir edenler 1705 numarah kanu
nun 6 ve 7 nci maddeleri hukumleri dairesin-
de ceza goriirler. 

MADDE 10 — Hukumetin 13 ncii maddesi 
aynan. 
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MADBE 7 — Hiikumet, luzurn goi 
mmtakalarda muayyen mallarm ihracile me§-
gul ruhsatnameli tacirlerin birlikler kurmala-
rini emredebilir. 

Her ruhsatnameli tacir, mintakasindaki 
birlige aza olabilir. 

Bu birliklerin te§kilat ve idare tarzlarile 
murakabe usullerini gosteren statiiler, alaka-
lilarm miitaleasi alindiktan sonra Iktisad ve-
kaletmce tauzim ve Icra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunur. 

Statulerde azalarm birlikten gikarilmasmi 
icab ettiren sebepler de gosterilir. 

Birlige girmeyen tacirler birligin istigal 
mevzuu olan mallan ihrag edemezler. 

MADDE 8 — 1705 numarali kanunla bu ka-
nuna gore gikarilmiijs uizamname ve almmis ka-
rarlara bakimdan aykiri teknik fiillerden, 
ayrica ceza tehdidi altma alinmamis buliman-
lari i§liyenler hakkmda sulh mahkemelerince 
yirmi liraya kadar hafif para eezasi hiikmolu-
nur. 

MADDE 9 — 8 nci maddede yazili kabahat-
leri i§lemeyi yahud dahil veya harigteki ta-
ahhiitlerini fena niyetle yerine getirmemeyi iti-
yat etmi§ olan tacirler hakkmda 1705 numa
rali kanunun ceza hukiimleri tatbik olunur. 

Buhsatname miiddeti iginde yukaridaki fik-
rada yazili kabahatlerin tig defa islenmesi 
veya taahhiitlerin ayni miiddet iginde tig defa 
yerine getirilmemesi itiyat sayilrr. 

MADDE 10 — 9 ncu maddeye gore cezalan-
dmlan veya bu kanunun ikinci maddesindeki 
vasrflarm tamammi veya bir kismmi kaybe 

B. E. 

MADDE 7 
desi aynen. 

Adliye enciimeninin 7 nci mad-

MADDE 8 
desi aynen. 

Adliye enciimeninin 8 nci mad-

MADDE 9 — Adliye enciimeninin 9 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 10 — Adliye enciimeninin 10 ncu 
maddesi aynen. 
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nun mucibince adli takibati icab ettirmeyen tek-
nik mahiyette suglardan dolayi 20 liradan a§a-
gi olmamak iizere hafif para cezasi hukmolunur. 

Birinci fikrada yazili suglardan dolayi taki-
bat, ceza muhakemeieri usulii kanununun, 387 
nci madde hukmii miistesna, yedinci kitabm bi
rinci fash hiikumleri dairesinde yapilrr. Verilen 
kararlar temyiz edilexnez. 

MADDE 11 — Teknik mahiyette sugtan S de-
fa mahkum olan tacirlerle, harig ve dahilde te-
ahhiidatmi hiisnii ifa etmemeyi itiyad edindigi 
3 defa vesaikla ve Iktisad vekaletince sabit ol-
mus olan tacirler hakkinda 1705 numarah kanu-
nun cezai hiikiimleri tatbik olunur ve gerek bu 
gibilerin ve gerek bu kanunun 2 nci maddesinde 
yazili vasiflan tamamen veya kismen kaybeden-
ierin ellerindeki ruhsatnameler almir. 

MADDE 12 — Me?ru bir sebeb olmaksizm 
fazla bir kazang temini maksadile ihrag mallari-
nm ig ve di§ pazarlardaki krymetlerini diisiir-
mek veya arttirmak suretile normal piyasa fiyat-
larini, milli ekonomi menf aatlan icaplarma mu-

gayir ^ekilde, miiteessir edenler veya bu maksatla 
birlik viicude getirenler 1705 numarah kanun 
hiikumleri dairesinde ceza goriirler. 

Milli ekonomi menf aati icaplari Iktisad veka
letince tayin olunur. 

MADDE 13 —1705 numarah kanunun 6 nci 
ve 7 nci maddeleri ile Turk ceza kanununun 
358, 359 ve 363 ncii maddeleri ve isjbu kanun mu
cibince yapilan cezai takiplerde Iktisad vekaleti 
miiddei srfatile mahkemelerde miimessil bulun-
durur. 

MADDE 14 — Ikinci maddenin (B) bendin-
deki suglarm birinden dolayi veya 10 ncu madde 
mucibince mahkum olan tacirler hakkmdaki ka-

(S. Say. 

MADDE 11 — Ikinci maddenin (B) bendin-
deki suglarm birinden dolayi ve 7 nci madde 
mucibince mahkum olan tacirler hakkmdaki ka
rarlar katile§tikten sonra bunlarm suretleri C. 
Muddeiumumileri tarafmdan hargsiz ve resim-
siz olarak dogrudan dogruya Iktisad vekaletine 
gonderilir. 

MADDE 12 — Hiikmi sahislar aleyhine 1705 
numarah kanun ile bu kanunun hiikumleri 
dairesinde yapilacak takiplerde cismani ceza-
lar bunlarm, alak&dar miimessillerile imza sa-
lahiyetini haiz memurlan hakkmda ve para ce-
talari kendileri hakkmda hukmolunur. Alaka-
dar miimessiller ile imza salahiyetini haiz me-
u.urlar bu hareketleri hiikmi gahistan ba§kalan 
lehine bir menfaat temini veya hiikmi §ahislan 
izrar kastile yaparlarsa kendileri hakkmda para 
cezasile birlikte cismani cezanm en yiiksek 
haddi hukmolunur ve hiikmi §ahis aleyhine hig 
bir ceza tertip edilmez. 

MADDE 13 — 1705 numarah kanun ile i§bu 
kanun hiikiimleri dahilinde yapilacak nizamna-
melerle tayin edilen murakabe masraf i Iktisad 
vekaleti biitgesinden temin edilir. 

MADDE 14 — Ihracat ticaretinin muraka-
besinde kullanilacaklarin ticaret mektebi veya 
en asagi lise mezunu olmasi ve Iktisad vekale-
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Ad. E. 

ednlerin ruhsatnameleri geri almir. 

MADDE 11 — Makbul bir sebep olmaksi-
zm ihrac mallarmm kiymetlerini ic ve dis pa-
zarlarmda dusiirmek ve arttirmak suretile nor
mal piyasa fiatlerine tesir yapanlar 1705 nums,-
rali kanunun 6 ve 7 nci maddelerine gore ce-
zalandrrilniar. 

Bu maddenin tatbikim icap ettiren sartlarm 
mevcud olduguna o yerin en biiyiik miilkiye ami-
rinin veya tevkil edecegi idare isubeleri amirle-
rinden bir zatin reisligi altmda Iktisad veka~ 
letinin memur edecegi bir zat ile ticaret oda-
lan ve bulunmayan yerlerde belediye daimi en-
ciimenlerince kendi azalan arasmdan secile-
cek bir zattan miirekkep heyet tarafmdan karar 
verilir. Bu karar iizerine C. muddeiumumiligin-
ce takip yapilir. 

MADDE 12 — 1705 numaralr kanunla bu 
kanunda yazili suglarm durusmalarmda mah-
keme iktisad vekilligi tarafmdan memur edi-
lecek mutehassism mutaleasmi dinler. 

8 nci maddede yazili cezanm tertibinde bu 
madde hiikmii tatbik olunmaz. 

I E. 

MADDE 13 — tkinci maddenin (B) bendin-
de yazili suglardan dolayi veya 9 ncu maddeye 
gore mahkum edilen tacirler hakkmdaki irakiim-
ler katile§tikten sonra bunlarm birer sureti 
Oumhuriyet miiddeiumumiliklerince dogrudan 
dogruya Iktisad vekaletine gonderilir. 

MADDE 14 — Hiikmi sahislarm 1705 numa-
rali kanunla bu kanun hukumlerine aykm ha-
reketlerinden dolayt cezai takipler bunlarm 

MADDE 11 
maddesi aynen. 

Adliye enciimeninin 11 nci 

MADDE 12 — Adliye encumeninin 12 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 13 — Adliye encumeninin 13 ncii 
maddesi aynen. 

MADDE 14 — Adliye encumeninin 14 ncii 
maddesi aynen. 
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rarlar katilesdikten sonra bunlarm suretleri 
Cumhuriyet muddeiumumileri tarafmdan harg-
siz ve resimsiz olarak dogrudan dogruya tktisad 
vekaletine gonderilir. 

MADDE 15 — Hiikmi sahislar aleyhine 1705 
numarali kanun ile bu kanun hiikiiinleri daire-
sinde yaprlacak takiplerde cismani cezalar bun
larm alakadar miimessilleri ile imza salahiyetini 
haiz memurlan hakkmda ve para cezalan ken-
dileri hakkmda hukmolunur. 

Alakadar miimessiller ile imza salahiyetini 
haiz memurlar bu hareketleri hiikmi sahisdan 
baskalari lehine bir menfaat temini veya hiikmi 
sahsi izrar kastile yaparlarsa kendileri hakkmda 
para cezasile birlikte cismani cezanm en yiiksek 
haddi hukmolunur ve hiikmi sahis aleyhine hig 
bir ceza tertib edilemez. 

MADDE 16 — Ruhsatname isteyen tacirler-
den her malm cinsine g-ore almacak teminat 
miktarlan ftrtisad vekaletinin teklifi ve tcra 
Vekilleri Heyetinin tasdikile tesbit olunur. Ayni 
yoldan tadilat kabildir. 

MADDE 17 — Ihracat ticaretinin murakabe 
ve kontroliinde kullanilacaklarm ticaret mektebi 
veya en asagi lise mezunu olmasi ve Iktisad ve-
kaletince agilacak ihtisas kurslarmdan ehliyet-
name almis bulunmalari sarttir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1 kanunusani 
1936 tarihinden once ihracat taciri olarak tees-
siis etmis olup bu kanunun nesri tarihine kadar 
bilfiil ihracat ticaretile mesgul olduklan, mu-
kayyed bulunduklari ticaret odasmca tasdik 
edilen tacirler bu kanunun nesri tarihinden iti-
baren 6 ay iginde bu kanun hiikumleri dahilinde 
ruhsatname almak icin tktisad vekaletine mu-
racaat ederler. 

Ik. E. 

tince acjlacak ihtisas kurslarmdan ehliyetname 
almi§ bulunmalari §arttir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1 kanunusani 
1936 tarihinden once ihracat taciri olarak tees-
siis etmis olupta bu kanunun ne§ri tarihine ka
dar bilfiil ihracat ticaretile me§gul olduklan 
mukayyet bulunduklari ticaret odasmca tasdik 
edilen tacirler bu kanunun ne§ri tarihinden iti-
baren alti ay iginde miiracaatla ruhsatname al-
maga mecburdurlar. 
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Ad. E. 

alakali mumessillerile imza salahiyetini haiz 
memurlari hakkmda icra edilir. 

Mumessil ve memurlarm bu hareketleri 
l^skalarma menfaat temin etmek veya mensup 
oiduklari hiikmi ^ahislara zarar vermek maksa-
dile yapjlmis ise tertip edilecek ceza bir misline 
kadar arttirilabilir. 

MADDE 15 — tktisad enciimeninin 13 ncii 
maddesi aynen. 

MADDE 16 — ihracat ticaretinin niurakabe-
sinde kullanilacak memurlar en az lise veya bu 
derecedeki Ticaret mektebi mezunlarmdan ol-
masi ve tktisad vekaletince agilacak ihtisas 
kurslarmdan ehliyetname almis. bulunmalari 
§arttir. 

MtiVAKKAT MADDE : 
A — 1 Kanunusani 1936 tarihinden once 

ihracat taciri olaraik teessiis etmi§ olupta bu ka
nunun ne§ri tarihine kadar ihracat ticaretile mes-
gul olduklan kayitli bulunduklari ticaret oda-
larmca tasdik edilenler bu kanunun ne§rinden 
itibaren alti ay iginde tktisad vekaletine mii-
racaat ederlerse ikinci maddede yazili vasif ve 
§artlar aranmaksizm kendilerine ruhsatname 
verilir. 

B - Hiikumetin ikinci muvakkat maddesi 
aynen. 

C - 5 ve 16 nci maddeler hukiimleri bu kanu
nun nesrinden alti ay sonra tatbik olunur. 

S. % 

MADDE 15 
maddesi aynen. 

iktisad enciimeninin 13 ncii 

MADDE 16 — Adliye enciimeninin 16 ndi 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE — 
A) - Adliye enciimeninin (A) fikrasl aynen, 
B) - Bu kanunun istilzam ettigi masraflar 

1936 mali yili Iktisad vekaleti butgesinin 752 nci 
Tiirkofis ve harici ticaret miimessillikleri tegki-
lat ve masarifi umumiyesi faslmdan verilir. 
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MfVAKKAT MADDE 2 — tktisad vekale-
tinin 1936 yili butgesinin 688 numarali faslina 
bu kanunun tatbikati masrafi olarak 65 000 lira 
tahsisat Have edilmi^tir. 

MADDE 18 
muteberdir, 

Bu kanun ne^ri tarihinden 

MADDE 19 — Bu kanuilun hukumlerini ic-
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

21 - IV - 1936 
B$. Y. 

Da. V. 
$. Kaya 

W. V. 
8. Arikan 
S. t M. V. 

Dr. Saydam 

Ad. V. 
#. Saracoglu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Aras 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. I. V. 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Mai. V. 
F. Agrah 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zr.V. 
Muhlis Erkmen 

Ik. ft 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hiikumetin tek-
lifi aynen; 

MADDE 15 — Bu kanun ne§ri tarihinden 
muteberdir. Ancak 5 nci madde hiikmii ka
nunun nesrinden alti ay sonra tatbik olunur. 

MADDE 16 
aynen. 

Hiikumetin 19 ncu maddesi 
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MADDE 17 — Hiikumetin 18 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 18 — Hiikumetin 19 ncu maddesi 
aynen. 

B. ft 

MADDE 17 — Bu kanunun 5 ve 16 nci mad-
deleri kanunun negrinden alti ay sonra ve diger 
maddeleri ne§ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 18 — Bu kanun hiikiimlerini icraya 
Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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