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1 — ZABIT mJLASASI
A. — Sdbtk zabit huldsast
Bugdayi koruma kannnunun 5 nci maddesinin
tefsirine dair mazbata ile,
Samsun sitma miicadelesi sihhat memuru Abdiissamed Seckiinin affine,
Ankara ve civari su tesisatmm tamamlanmasi ipn
260 000 liranm sarfi mezuniyetine,
TeadUl kanununa bagli 2 numarali cetvelin Maarif
vek&leti kismmda degisiklik yapilmasma,
'Muamele vergisi kanununun bazi maddelerinin degistirilmesine ye bu kanuna bazi maddeler eklenmesine,
Kazanc. Vergisi kanununun bazi hiikumlerinin degigtirilmesine, gok c,ocuk!u hakimlere verilecek ikramiyelere,
Vakif memba sularile orman ve zeytinliklerin isletilmesi hakkmda Vakrflar untum mudiirlugune miitedavil sermaye verilmesine,
Askerl ve miilkl tekaiid kanununa bazi maddeler

eklenmesine dair kannn Ifiyihalan miizakere ve kabul
edildi.
Aynca Reisiciimhur Atatiirkim; cjftliklerini biitttn
tesisati ile beraber Hazineye devrettiklerini bildiren
Bagvekaiet tezkeresi okundu ve Bagvekil Ismet Inb*niiniin bu hususa dair beyanatlari dinlendikten ve
bazi mebuslar soz aldiktan sonra Atattirkten seyahat
intibalarma dair gelen telgraf okundu, neticede Antalya mebusu Cemal Tunca ve yirmi arkadagmm bu
teberrii dolayisile Kamutaym samimf his ve derin
tegekkiirlerinin Atatiirke iblagma dair takrirleri alkiglarla kabul edildi.
Meclis pazartesi giinii saat 14 te toplanacaktir.
Baskan vekili
Refik Canitez

Katib
Canakkale
Z. Gevher Etili

Katib
Coruh
Ali Zirh

2 — HAVALE E
EDIUJN EVRAK
Layihalar
1 — Askeri memurlar kanununa bazi maddeler
ilavesine ve 2505 sayih kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin Hgasma dair kanun layihasi (1/881) (Milli Mudafaa ve Bttt?e enciimenlerine)
2 — Askerl memurlar kanununun 6 nci maddesinin
degigtirilmesine dair kanun layihasi (1/882) (Mill!
Miidaf aa ve Btttce enciimenlerine)
3 — Hariciye vekaleti teskilati hakkmdaki 2223
sayih kanunun 4 nctt maddesinin degistirilmesine dair
kanun layihasi (1/880) (Hariciye ve Biit§e enciimenlerine)
4 — Ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurlan
kanununun 3 nctt maddesine bir fikra ilavesine dair
olan 1976 sayih kanunun degigtirilmesi hakkmda kanun layihasi (1/883) (Milli Mudafaa enciimenine)
5 — $ may is 1935 tarih ve 2702 sayih kanunda
bazi tasHihler yapilmasi hakkmda kanun layihasi
(1/884) (Mill! Mudafaa ve Biitge enciimenlerine)
6 — Turkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedesinin 1 mart 1937 tarihinden itibaren bir ay daha
uzatilmawna dair kanun Ityihasi (1/885) (Hriciye ve
tktisad tnctimenlerine)
Tezkereler
7 — Barut ve mevaddi infilakiye, figek, av mtihimmati ve av sacmasi inhisarlan muvakkat idaresinin 1933 yili son hesabma aid mutabakat beyannamesinin sun^duguna dair Divani muhasebat riyaseti
te»keresi (3/389) (Divani muhasebat enciimenine)
8 — Konya ovasi sulama idaresinin 1933 yili son
hesabma aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna
dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/390)
(Divant muhasebat enciimenine)
9 — Miilga seyrisefain idaresinin 1933 yili haziran
ayma aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna

dair Divani muhasebat
riyaseti tezkeresi (3/391)
(Di3vani muhasebat enciimenine)
Takrir
10 — Denizli mebusu Necib Ali Ktigiikanm Arzuhal encttmeninin 7 - VI - 1937 tarihli haftahk karar
cetvelindeki 969 sayili kararmm Umum! Heyette miizakeresine dair takriri (4/52) (Arzuhal enciimenine)
11 — Biiyiik Millet Meclisi muhasebesi eghas borclan hakkmda Meclis Hesablarmm Tetkiki enciimeni
mazbatasi (5/51) (Ruznameye)
12 — Cinenin Demircidere koyttnden Salihoglu Ahmed ve Salihoglu Osmanm oliim cezasma carptirilmalan hakkmda Basvekalet tezkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi (3/338) (Ruznameye)
13 — Erzincanm Silbis koyttnden Mahmudoglu
Muhittinin oliim cezasma c/arptmlmasi hakkmda Basvekalet tezkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi
(3/344) (Ruznameye)
14 — Kilisin Arzab kbyiinden Mustafaoglu Cirik
Hasanm oliim cezasma carptirilmasi hakkmda Bagvekaiet tezkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi
(3/276) (Ruznameye)
15 — Manisa mebusu Sabri Topragm, vekaletler
miistegarlarmm Biiyuk Millet Meclisi azasmdan intihablari hakkmda kanun teklifi ve Tegkilati esasiye
enciimeni mazbatasi (2/4) (Ruznameye)
16 — Usakm Hamidlye mahallesinden Mazakogullarmdan Mustafaoglu Memedin oliim cezasma carptirilmasi hakkmda Bagvekalet tezkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi (3/277) (Ruznameye)
17 — Van gfilti igletme idaresinin 1932 malt yili son
hesabma aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna
dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresile Van golii
igletme idaresinin 1932 yili son hesabi hakkmda kanun Ityihasi ve Divani muhasebat enciimeni mazbatasi (3/375, 1/850) (Rtiznameye)

BIRINCI

CELSE

Agilma saati : 14
BALKAN — M. Abdiilhalik Renda
KATlBLER

Siireyya Tevfik Genoa

BALKAN — Meclis agilmigtrr.
Gegen gun verdiginiz karari Reisiciimhurun

(Tokad)

Ali

Zirh

(Qoruh)

yiiksek huzurlarma derhal arzetmi§tim. Verdikleri cevabi okutuyonim:

3 — RlYASET DlVANININ HEYETl UMUMtYEYE MARUZATI
1 — Qiftliklerini millete ihda buyurduklarmdan dolayt Kamutaydan Atatiirke gekilen
telgrafa gelen cevabi telgraf.
Bay Abdiilhalik Renda
B. M. M. Reisi - Ankara
Yapilan bir vazifedir.
Atatiirk
(§iddetli alki§lar).
2 — Turkiye He Iran arasmda aktolunan
muahede ve mukavelelerin kabulil doiayisile
Kamutaydan Iran Millet Meclisi Reisligine gekilen telgrafa gelen cevabi telgraf
BASKAN — Iran Millet Meclisine yazdigrmiz telgrafa gelen cevabi da okutuyorum:
Ankara
Biiyiik Milet Meclisi Muhterem Reisine
iranla aktolunan muahedelerin tasdiki mii-

nasebetile muhterem Turkiye Millet Meclisi
miimessillerinin dostluk duygularini ta§ryan
ve muahedelerin kabul ve tasvibi hususunda
gosterilen yiiksek alakayi miijdeleyen mevedded
amiz telgraflarindan son derece bahtiyarlik hissetmekteyim. Dost memleket miimessillerinin
iki millet arasmdaki baglari kuvvetlendiren
bu mesaii celilesi Iran Millet Meclisinin 6 haziran pergembe giinkii igtimamda hararetle alki§lanmi§ ve meclisin candan tegekkiirlerinin
Turkiye muhterem meclisi azalarma iblagi
kararla§tinlmi§ oldugunu hurmetlerimle arz
eylerim.
Iran Millet Meclisi
Reis vekili
Murtaza Bayat
(Alki§lar)
BALKAN — Ruznameye gegiyoruz.

4 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER
1 — Bumeli demiryollan i§letme nizamnamesinin ziya va hasar tazminatina muteallik
birinci bob 29, 37, 42 ve ikinci bob 20 nci maddelerindeki hadhrin tadiline dair kanun layihasi
ve Nafta encumeni mazbatasi (1/821) [1]
BALKAN — Bu kanunun. ikinci miizakeresidir. Maddeleri okutuyorum.
Rumeli demiryollan i§letme nizamnamesinin
ziya ve hasar tazminatina muteallik birinci bab
29, 37, 42 ve ikinci bab 20 nci maddelerindeki
hadlerin tadiline dair kanun
MADDE 1 — 1042 numarali kanunun 4 ncii
muvakkat maddesile meriyeti kabul edilmis,
olan Rumeli demiryollan i§letme nizamnamesi[1] Birinci milzakeresidir.72 nci inikad zaptmdadir.

nin birinci bab 29, 37, 42 ve ikinci bab 20 nci
maddelerinde ziya ve hasara ugrayan bagaj,
e§ya ve hayvanat bedellerine mukabil verilecek tazminat icin tesbit edilen azami hadler
on (10) misline iblag edilmi§tir.
BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
reyinize arzediyorum. Kabul edenier... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — Birinci maddede yazili tazminat emsali Turkiye dahilindeki biitiin demiryollarmda tatbik olunur.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
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MADftB 4 — Bu kanunun hiikiimlerini ioraya Nafta vekili memurdur.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmigtir.
Birinci miizakeresi yapilacak maddelere geciyoruz.
2 — 1871 sayth kanunun 2 nci maddesinin
tadili hakktndaki 2442 sayth kanuna mMzeyyel
kanun Idyihast ve Iktisad ve Biltge encumenleri
mazbatalari (1/865) [1]
BALKAN — Enciimenler miistaceliyetle miizakeresini teklif ediyorlar. Bu teklifi reyi alinize arzediyorum.
Miistaceliyetle miizakeresini kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi?
Maddelere gegilmesini reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
Dahili istihlak vergisi kanununun ikinci maddesine bir fikra ile miistakil bazi maddeler ilavesine dair olan 1871 sayili kanunun ikinci maddesini degi§tiren 2442 sayili kanuna ek kanun
MADDE 1 — 24 - V -1934 tarih ve 2442 sayili kanunun birinci maddesinin (0) fikrasi
a^agidaki gekilde degi§tirilmi§tir:
0) Bilumum smai miiesseselerde ve hususi,
umumi i§lerde (tramvay dahil) kuwei muharrike olarak istihlak edilen elektrigin beher kilovat saatinden a§agida yazili resimler almir:
1) Istihlak edilen elektrigin beher kilovat
saatinin fiati 9 kuru§a kadar (9 kuru§ dahil)
ise bir kuru§,
2) Istihlak edilen elektrigin beher kilovat
saatinin fiati 9 kuru§tan yukari ise 20 para,
3) Havagazmm beher metre mikabi 20 para.
Ancak bir sanat ziimresinde muharrik kuvvet olarak elektrik kullanan smai miiesseselerin odeyecekleri resim, mamulatm maliyet bedelinde % 0,75 i tecaviiz ettigi takdirde Hiikumet, o kisim sanayi igin bu resmi, mezkur nisbete kadar indirmege salahiyetlidir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul ©dilmi§tir.
MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini yerine getirmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
[1] 238 satyili basmayazt zaptm sonundadir.
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BALKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi§tir.
Kanunun heyeti umumiyesini agik reye arzediyorum.
3 — Tiirkiye ve M%str Hukumetleri arasmda
7 nisan 1937 tarihinde imzalanan dostluk ve
ikamet muahedeleri ile tabiiyet mukavelesinin
tasdikt hakkmda kanun Idyihast ve Hlariciye encumeni mazbatast (1/819) [1]
HARlClYE V. SlYASl M. NUMAN MENEMENClOGLU (Gazi Anteb) — Hukumet bu
kanunun miistaceliyet karari ile miizakeresini
teklif ediyor.
BALKAN — Miistaceliyet teklifini reyi alinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi?
Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
TurMye ve Misir hukumetleri arasmda 7-IV-1937
tarihinde imzalanan dostluk ve ikamet muahedeleri ile tabiiyet mukavelesinin tasdikine
dair kanun
MADDE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Hukumeti ile Misir Kiralligi Hukumeti arasmda
7 - IV -1937 gununde Ankarada imzalanmEj olan
dostluk ve ikamet muahedeleri ile tabiiyet mukavelesi tasdik edttmis, ve usulen tanzim edilecek tasdiknamelerin teatisi igin Hukumete mezuniyet verilmi§tir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler.
Etmiyenler... Kabul edilmi§tir..
MADDE 2 — Bu kanun ne$ri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
kabul edUmi$tir.
MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
kabul edUmi$tir.
Kanunun heyeti umumiyesini agik reye reyi
alinize arzediyorum.
4 — Diyarbekir istasyonundan Irak ve Iran
hududlarina kadar yapilacak demiryollart hakkmda kanun layihdsi ve Nafia ve Biltge encumenleri mazbatalari (1/876) [2].
BALKAN — Enciimen mazbatasmda, kanunun miistaceliyetle miizakeresi hakkmda sarahat vardir. Miistaceliyet teklifini reye arzedi[1] 273 say ill basmayazt zaptm sonundadir.
[2] 255 sayili basmayazt zabhn sonundadir.
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yorum. Kanunun miistacelen miizakeresini kabul edenler.], Etmiyenler. Kabul edilmi^tir.
Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var
mi .

HAKKI UNGAN (Van) — Arkadaslar, bu
kanunun yarattigi mesud hadiseden dolayi duydugum seving ve heyecam siikranla arzetmek
isterim. Mevkiinde tabiatm biitiin guzelliklerini
ve sinesinde pek 50k zenginlikleri ta§ryan bir sahayi demir yoluyla yurdun diger aksamma baglamak
igin biiyiik onderimiz, milletin biiyiik oglu Atatiirk devrinin deger bigmeden aciz oldugum
feyizli binlerce eserine basiretli ve aziz Hiikumetimiz bu kanunla da gok biiyiik ve gok
verimli bir eeer daha katmis oluyor. Cihan harbinde diinyanin hie, bir yeri Vanm Tiirk halki
kadar diisman gadir ve zulmiine ugramis. ve
memleket tas tas. iistiinde kalmayacak bir bale
gelmis degildir. Gorenler, bilenler sozlerimde
miibalaga ofanadigmi takdir ederler. Ciimhuriyet devrinde 0 felaketlerin iztirablarm acismi
giinden gtini unutturacak refaha kavusan bu
giizel yurd pjarcasmm fakir halki bu biiyiik ve
degerli esercjen payansiz nimetler ve saadetler
gormekle gekilen biitiin elemlerin, iztiraplarm
acismi ebediyen unutmus ve hakiM refaha kavu§mus olacaktrr. Kalblerimizde sevgisini daima
hiirmetle tasjdigrmiz yiiksek Basvekilimiz saym
tnoniiniin bu biiyiik eserini biitiin varligimla
kutlulamak ve §iikranlarimi sunmak igin saygilarla egilir fe yurda daha pek gok ve faydali
isler basarmtga saglikla muvaffak olmasmi dilerim ve saym Nafia vekilimiz Qetin Kayaya da,
mesailerinde muvaffakiyetler dileyerek maddelere gegilmesini rica ederim.
BALKAN* — Baska soz isteyen yoktur. Maddelere gegilnjesini reyinize arzediyorum. Kabul
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmistir.
Diyarbekir iitasyonundan Irak ve Iran hududlarma kadar yapilacak demiryollari hakkmda
kanun
MADDE 1 — DemiryoUarmm Diyarbekir
istasyonundan itibaren Irak ve Iran hududlanna kadar tenjdidi ve Van golti sahilinde demiryollarma muitazi tesisatm yapilmasi igin ceman
elli milyon liranm sarfma ve bu i§ler igin gelecek senelere sari taahhudlere giri$mege Nafia
vekili mezundur.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler., Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Besulmali elli milyon lirayi tecaviiz etmemfik ve Hukumetge tesbit edilecek
senelik tediye miktarlari her sene biitgeye konulmak uzere bono ihracma Maliye vekili mezundur.
BA§KAN— Madde hakkmda miitalea var

C:l

mi?. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmistir..
MUVAKKAT MADDE — Bu kanun ile verilen salahiyete istinaden 1937 mali sesinde
yapilacak isler igin f evkalade membalardan elde
edilecek varidattan azami iM milyon liraya kadar bir taraftan varidat biitgesine irad ve diger taraftan Nafia biitgesinde agilacak hususi
fasla tahsisat kaydolunur.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?. Beye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmitgir.
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?. Beye arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Nafia ve Maliye vekilleri memurdur.
BAJjJKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini agik reye arzediyorum. (Alkislar).
Birinci kanuna rey vermiyen arkadas var mi?
Bey toplama muamelesi bitmistir.
5 — Dahili istihldk vergisi kanununa miizeyyel 2448 sayili kanunda degisiklik yapilmasina dair kanun layihasi ve Gilmruk ve inhimrlar
ve Biitge encuinenieri mazbatalari (1/866) [1]
BALKAN — Enclimen mustaceliyetle miizakeresini teklif etmektedir. Miistacelen miizakeresini kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi?
HtJSNtJ KlTABOI (Mugla) — Maruzatrm
hem bu dahili istihlak vergisi kanununa hem de
bunu takib eden gumriik tarifesi kanununa
samil olacaktrr. Bu ikisi tevemdir. Ayni maksad iizerine konmus, hiikumlerdir.
Ulu Onderin agma nutuklannda millete miijdeledigi bir haber vardi; 0 da; petrol ve miistaklarmm tabi tutulduklan verginin tenziline dairdi. iste bu miijde bugiinku layihanm kabulii
ile tahakkuk sahasma girecektir.
Halen bir gok vatandaslarimizm gazm pahaliligmdan dolayi karanliklarda kaldigmi biliriz. I§te bu tenzil ile bu vatandaslarm bir kismi olsun yuvalarmi nurlandrrabileceklerdir.
Ondan sonra da benzin fiatlarmm ucuzlugu yiiziinden, nakil iicretleri inecegi igin, mahsullerin
pazar yerlerine daha miisaid sartlarla gelmesi
imkani hasil olacaktrr. Benzinin vergisi iizerinde tevakkuf etmege imkan yoktur. Ben oyle
goriiyorum ki Devlet demiryollari komiiru, ih[1] 242 sayili basmayazi zdbhn sonundadir,
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rag fiatina almadikga, bundan daha ziyade tenzilat yapmasi onlan belM musfkil bir vaziyete
sokabilir. Binaenaleyh yakm bir zamanda komiir havzasmdaki galismamiz miisbet bir netice
verir de Devlet demiryollari ucuz komiir elde
ederse o vakit benzinden tenzilat yapmak imkam hasil olur.
Petrolun traktorlerde istimalini, kanunun
esbabi mucibesinden anladigimiza gore, Hiikumet bunu istihdaf ediyor. Bu resmin tenzili,
buna imkan verecek midir? Hukumet bu babtaki tetkikatindan miisbet bir hiikiim almissa
bunu bize bildirmesile derin bir haz duyariz.
Sonra esbabi mucibede sayani memnuniyet gordiigum bir noktayi zikretmeden gegemiyecegim.
Hukumet Myor ki, bu vergilerde yapilmis olan
tenzilat dolayisile varidatmiizda be§ milyon liralik bir noksan hasil olacaktir. Fakat ucuzlugun
sarfiyat ve istihlakte yapacagi husnii tesir ithalati gok fazlalastaacagmdan bu fazlaligm verecegi gumruk ve istihlak vergisile bu agigin bir
miktarmi bertaraf edilecegi gibi, miitebaki kismi da bu ucuzlugun memlekette yaratacagi yeni
yeni tesebbusler ve hareketler sayesinde, Hiikumetin aynca elde edecegi menfeatlerle telafi edilecegine kaniim. Hukumetin bu zihniyet ve kanaatini, memleketimizde is hacminin gogalmasi
igin en biiyiik ziman teskil ettigi igin, s^ayani
memnuniyet goriiyorum. Diger vergilerde de
Hiikumetimizin yapacagi boyle iyi tetkikler neticesi olarak, memleket vasi inkisafa mazhar
olacak demektir.
Huzuru alinize gikmis.ken tekrar gikmamak
igin bir noktayi i^aret edecegim. Kanunda, gortiyoruz ki, 15 temmuzdan itibaren meriyeti hakkinda bir hiikiim var. Bundan tarn iki sene evvel
s, eker fiati on iki kurus, tenzil edildigi zaman biz
bunun aksine bir hiikiim koymustuk.
0 zaman demi$tik ki, bu kanun tarihi nes.rinden muteberdir. Miizakere sirasmda Raif Karadeniz arkadasimiz tatbikat sahasmdan tecerriid
edildigi takdirde, gok adilane ve mantiki miitalealara istina4 ederek elinde stok mal bulunanlarm zarardan vikayesi igin kanuna bir madde
ilavesini teklif etmisti, bu teklif Heyeti Celilece,
amme menfaati karsismda varid goriilmeyerek
reddedilmisti. §imdi, iki sene sonra, kabul ettigimiz bu kanunla bazi kimselerin ellerinde bulundurduklan maldan zarar gormemeleri igin
bu sekil teklif ediliyor. Aradaki bu farkin sebebi nedir, anlamak istiyorum?Yalmz sunu soylemek isterim ki, o vakit Raif Karadeniz arkadasimizm inutaleasma belki istirak eden ben,
§imdi hig istirak edemeyecek vaziyetteyim.
Qiinkii o vakit zarar goren yurddaslar goktu,
muhtelif tabakaya mensub kiniselerdi. Bu defa
oyle degildir. Biliyoruz ki, memlekette gaz ve
miistaklarmi satan ve kullanan kimseler mahdud kumpanyalardir. Bu kumpanyalar hem kuvvetli, hem acik gbzdiir. Bunlarm te^rinisaniden
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itibaren vergi indirileeegihi bildikleri halde hatali yol takib edeceklerine imkan yoktur. 0 vakit Raif Karadeniz arkada$imiza ayni §ekilde
sual sorulmus ve cevabi almmisti. §ekerin indirilmesi mevzubahsti, bunlann elinde mal kalmissa ne olacak dendigi zaman, zarar hafif olacak diyorlardi. Bunlar igin de bu soz varid degil midir? Ankarada kiigiik tenekeler 107 buguk
iken bu giin 110 - 112,5 dur. Biiyiik tenekeler
275 dir. Istanbulda kiigiiklerde 10 - 15, biiyuklerde 20 kuru§ fark oldugu gibi benzinlerde 40
dan 75 kurusa kadar tereffii vardir. Kanun tatbik edilmeden daha bu isin baslahgicmda halk
zarara sokulacak, bir gok vatanda^lar ihtikarm
elinde zebun olacaklardir. Onun igin Hukumet
maruzatima kar^i mucib sebeblerle vaziyeti tavzih etmezse bir tadil teklifinde bulunmak zaruretini hissedecegim. Sbzlerime nihayet verirken
bu gaz islerinde memleketin zaman zaman ihtikara maruz kaldigini isitiyor ve goriiyoruz. Buna nazaran Hiikumete aid bir gok miiesseselerimiz vardir. Bunlari te§vik ve tahrik ederek ucuz
gaz getirmelerini temin etmeliyiz. Aksi takdirde
daima ihtikara meydan vermi§ oluruz.
Istanbul ile Ankara piyasasmda nakliye iicretinden fazla olarak bir fark ddnmektedir. Istanbul ve Ankara piyasasi arasmdaki fark o
kadar buyuktur ki, nakliye iicreti giktiktan ba§ka bir de kar temin ediyorlar. Qiinkii istanbula
kiigiik miite^ebbisler tarafindan kagak mal getirilmek ihtimaline mebni bu mallarm satilmasma
meydan vermemek igin Istanbulda piyasayi yiikseltmiyorlar. Fakat Ankarada boyle bir s.ey varid olmadigindan burada pahah satilmaktadn*.
Buna Hukumetin el koyarak halletmesini dilemek bir vazifedir.
BiTTgE E. M. M. RAtF KARADENIZ
(Trabzon) — Muayyen bir resimden tenzilat yapilirken bu resmi evvelce odeyerek, ellerinde
stok mal bulunduranlarm vaziyetlerini diis.iinmek lazimgelir. Bu miilahaza ile biz, bu istihlak
ve gumruk resimlerinin tenziline aid olan kanunlarm bir ay sonra meri olmalarmi temin maksadile bir nesir tarihile, isi geri birakmak gibi
bir kayid koyduk. Arkadasim diyor ki, s,eker resimlerinin tenzili kanunda da bu yolda bir teklif
yapilmisti.

Bilhassa bendenizin sabsimi mevzubahs ederek, elinde mal bulunduranlarm zarara dtigar
edilmemeleri igin Hukumetge bunlara bu zararlarmi telafi edecek bir taviz verilmesi ve yahud
miiddetin bir az daha geriye brrakilmasi miinasib olacagi yolundaki teklifimin Yiiksek Heyetinizce o zaman kabul edilmedigini, o zaman nasil
kabul edilmemisse simdi de boyle ellerinde stok
mal bulunduranlari zarardan kurtarmak igin kanunun tatbik zamanmm bir ay geriye birakilmasmm dogru olmadigmi ifade buyurdular O zamanki vaziyet su idi: §eker fiatlarmda yapilan
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tenzilltm
Ifiin dahi geri brrakilmasr dogru olBelki bu elde bulunan mevad bir aylik memmayacagi e fekerden tenzilat yapilrrken elinleket ihtiyacmm da iistiindedir, fakat biz hepde mal bi unduran vatandaslarm da memlekesinin satilmasmi temin maksadile. mutlaka
tin umumi enfaati namma, mustehlikler lehine
miiddeti geri birakmagr tecviz etmedik, sadece
bir az fed?
Ilk yapmalan lazim gelecegi cevabir ay iginde nekadar satabilirse satsmlar debi verilmif e Yuksek Heyetiniz o zaman verilen
dik.
cevablar
rine ve o srralarda iyi hatrrlryomm,
AHMED tHSAtf TOK68Z (Ordu) — Demin.
Iktisad vel inin bu kursude istok olarak elde
BASKAN — Soz mii istiyorsunuz, sual mi
bulunan f el fir imiktari gok azdir, bundan vatansoracaksmiz*^
daslar fazls lstirab gekmeyecektir soztine istinaAHMED IHSANTOK&8Z (Devamla) — Suden bu kai ijvermisti. Fakat Yuksek Heyetial soraca#im, miisaade buyurursaniz.
nizce o zt n kabul edilmis. olan bir hukmun,
BALKAN — Buyurun.
hig bir zai n jdegismeyecek, daima boyle hareket edilecel gibi bir kabul manasma telakM
AHMED 1HSAN TOK&5Z (Ordu) — Deedilmemesi zimdrr. Bu giinkii vaziyet zannediminden, Iktisad vekaleti seker istoku azdir deyorum ki zamankinden daha baskadir. Bu
di^inden dolayi miihlet vermegi kaldrrdTk degun
resmini ve istihlak resmini tenzil
diniz. Bu defa belki fazladir, diyorsunuz. Belki,
maddelerin, hem istihlak resiizerine istinad etmek dogru olmaz.
etmek ist
Istanbulda mevcud benzin ve petrol ihtikamini ve hei d0 gumrtik resmini vermek suretile
rmm oniine gecmek ipin encumenin ne yapmakelinde istol mal bulunduranlar vardir. Umumi
bunlarm gorecekleri zarar muka- ta oldugunu anlamak istiyorum.
kaide olara
etge bir taviz verilmesi imkani
bilinde Hiil
RAtF KARADENtZ (Trabzon) — Arkadabulunmadig icjn. bir ay icinde o vatandaslarm
simm sordugu suale, Hiisnii Kitabci arkadasibu mallari ari fiatle satmalarmi ve bu sekilde
miz da temas etmislerdi. Ihtikar vardir dediler.
muhtemel olabilecek her hangi bir zarara
Bunun sebebini bendeniz anlayamadim; bilakis
maruz ka| amalarmi temin etmek makeger bu bir ay icinde ki Hukumetce ifade edibulunuyosadile
bu anaddeyi koymus
len budur, memleket ihtiyacma kifayet edecek
ruz. Bu, ^^ demektir ki Yuksek Heymiktardan fazla mevcud varsa bunlarm hepsietinizifn bf resmi indirisinden dolayi memnin elden gikarilmasi icab edeceginden ucuz saleket icinde j zarar gbrecek olan vatandaslarm tilmasi lazim gelecektir. Ihtikarm mevcud oldusecekleri kaziyeti Meclis daima diisiiniiyor,
mamami lazrm gelir.
fakat §eker nununda miihlet vermemisse, bu§tJKRU YA§IN (Qanakkale) — Mazbata
nun her zai anl igin bir prensib olmayacagmm
muharririnden bir siial soracaktim.
igin kendisine mahsus hususi
ve her he
Hiisnii Kitabcmm dedigi variddir, benzin
serait derpi^ ederek ona gore adlii hakkaniyetin
ve petrol fiatlari yiikselmistir. teklif edilen kaicab ettigi U dbirlerin almmasmi siar ittihaz etnuna nazaran fiatm yiikselmemesi laznndi, nitiginin manismin ifadesi olacaktir. Diger taragin firlamistir?
tan arkadasmi bu gibi mevaddm dogrudan dogSAMl ERKMAN (Kastamonu) — Bendeniz
gruya Hukujef tarafmdan getirilerek satilmabu
kanunun nesri tarihinden muteber olmasi
smin, iinhisa| altma almmasmm daha muvafik
igin
kuwetli bir sebeb soyliyecegimi zannediolacagmi me zubahs ettiler. Hiikuniet bu hususyorum.
Benzin ve petrol nigin pahalandi, biraz
ta yeniden tkikat yapacaktir. Sjfimdi heniiz
diisiinmek
lazimdrr. Bu memlekette benzin ve
n*. Bu tetkikatmi ikmal edecek
hazirlanim
petrol
transit
olarak bulundurulur. Piyasanm
ve tetkiklerii sonunda icab ettigi sekilde hareihtiyaci
oldukga
buyiik kumpanyalar bir mikket edecektif. Hiikumetin Biitge encumeninize
darm
gumrugunii
vererek gikarirlar. Fakat
beyanati buijdah ibarettir.
kumpanyalar bu kanunun gikacagmi tabii bilZannediyfrujn ki arkada^rmm bunlardan basdikleri ve bunun ne zaman meriyete girecegini
ka Biitge e$ciimeninizden sorduklan bir sey
takdir edemedikleri igin piyasaya eski resim
yoktur.
|
ve gumriigii az miktarda petrol ve benzin gikarmislardir. Malm bakiyesini transit depolarmAHMET teSAN TOKGOZ (Ordu) — Bir
da muhafaza ediyorlar. Binaenaleyh bunlar pisiial.
I
yasaya ihtiyacfem daha az petrol ve benzin arDemin buru^dunuz ki s,eker resmini indirdizetmi^lerdir Yani az noksan, taleb fazladir.
gimiz zamantktisad vekaleti istokun az olduguOnun igin de fiatlar yiikselmistir. Eger bu kanu soyledi. Hiz onun igin miihlet vermedik. Bu
nun nesri tarihinden itibaren meriyete girerse,
defa petrol 4e benzin istoklarmm gok oldugu
derhal yeni kanun mucibince vergi ve resmini
hakkmda birjmalumat ve kanaatiniz var midir?
verecekleri igin petrol ve benzin, piyasanm isB. E. M. | I . BAIF KARADEN1Z (Trabtedigi miktarda arzedilmis olacaktir. (Qok dogzon) — Hukiitietten bize verilen hesablara gore,
ru sesleri).
bu nevi meval fajzla miktarda getirilib depo edilmektedir.
BALKAN — Baska miitalea var mi?
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RAtF KARADOENtZ (Trabzon) — Arkada91m dediler ki resmini vermeksizin bu mallari
transit halinde bulundurmaktadirlar. Tedricen,
ihtiyac hasil oldukga resmini verib piyasaya 51kariyorlar. Bu ifade ile deminki benim maruzatini arasmda bir aykrrilik var gibi. Demin bendeniz memlekette stok vardir, resmi verilmistir; demis^tim. Arkadasimm soyledikleri belki
sahillerde variddir. Fakat memleket dahilindeki mevcud mallarm resmi verilmistir. Asil bu
madde kabul edilirken memleket iginde bulunan mallarm satilmasmi derpis ettik.
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
baska mutalea var mi?
Maddelere gegilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi^tir.
Dahili istihlak vergisi kanununa miizeyyel 2448
numarali kanunun tadiline dair kanun
MADDE 1 — 28 - V -1934 tarih ve 2448 numarali kanunun birinci maddesinin (B) ftkrasi asagida yazili ^ekilde degistirilmistir.
B) Tarife kanununun 695 nci maddesinin
«B» fikrasmda yazili maddelerden 2,50 kurus.
BA§KAN — Madde hakkmda mutalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun 15 temmuz 1937 tarihinden muteberdir.
?=?tJKRt} YASIN (ganakkale) — Bendeniz
sualimi tekrar ediyorum, cevab verilmedi.
BA§KAN — Evvelki kanunlara rey vermeyen var mi? Rey toplama muamelesi bitmi§tir.
HttSNtt KtTABGI (Mugla) — Raif Karadeniz arkada§rmiz, §eker miizakeresinde sbyledigi sozleri aynen tekrar etti ki, o sozler Heyeti celilece zaten merdud idi, Gerci bir kanunda kabul ettigimiz tarzin her kanunda mabihiittatbik olmasi lazimgelmez, dediler. Bu
dogrudur. Fakat yerinde olan bir §eyi degisstirmenin de hie manasi yoktur. Sonra, bu iste
ben sbylediklerimi tekrar etmek mecburiyetindeyim. Bu, §eker vaziyetinde degildir. §ekerden mutazarnr olan bir cok vatandaslanmiz olabilirdi. Halbuki bunda vaziyet boyle
degildir. (Junkii bu i§ kumpanyalar elindedir.
0 kumpanyalar ki, bu memlekette yttz binlerce, milyonlarca lira kazanmi§lardir. Ayni
zamanda benzinin ucuzlatilmasinda hasil olacak fazla sarfiyattan elde edecekleri kara mukabil, be§, on bin lira zarara katlanmaga razi
olmalidirlar. §imdi, siz, kumpanyalara, benzin ve petrol vergilerini ucuzlatacagiz, bu i§te biraz zarar edeceksiniz derseniz, bu zarardan sizi §ikayet etmezler. Oiinkii ellerindeki
mal la§ey mesabesindedir. Zaten bu i§lerle ugra§an be§ kumpanyadir, bunlarm yalniz ikisinde mal vardir. Bu ikisi de dedikleri gibi
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zarara ugramamak icin tetik davranarak ellerinde az mal bulunduruyorlar. Bir ay igerisinde bu kanunun cikacagi duyulunca Istanbul
piyasasinda fiatler yukseldi. Raif Karadeniz
arkada§imizm dedigi gibi, memlekette gaz ve
benzin cok olsaydi fiatler yukselmez, belki
tenezzul ederdi. Arkadasimizm soyledigi dogrudur. Istanbulda kuciik tenekeler 15 - 20
kuru§, benzinse 40 kuru§ yukselmi§tir. Bu
miiesseselerin kan yoktur. Yani toptancilarm
kari yoktur, bundan, daha ziyade komisyoncular kazanacak ve kumpanyalar miiteessir olacaktir. Her hangi bir vatandas, bir teneke
gazde bir lira zarar edecekmi§ diye hareket
edilirse bunun neticesinden tevelliid edecek
olan kansiklik biitiin vatanda§lara dogru bir
zarara ve ihtikara yol acacaktir. Vaziyet sfekerden daha miisaid oldugu icin teklifimin kabuliinu rica ederim.
AHMED 1HSAN TOKGFZ (Ordu) — Arkada§lar, benzin ve petrol meselesi mevzubahs
olurken §unu arzedeyim ki, deniz kiyilarmda
gordugunuz biiyiik ve miithi§ dubalarm sahibleri bir iki kisi veya kumpanya degil tek eldir. Petrolii kullanan perakendeciler memleketin §urasmda, burasmda bulunan vatanda§lanmizdir. Bir ay daha miihlet verilecegini
duyunca fiatler yiikselmistir. Halbuki her gun
ve memleketimizin her yerinde koyluyii alakadar eden, kiiciik lambalarmda yaktiklan petroldiir. Bu meselede, benzincilerin bir cok
miiskiillere dii§ecegini diisiinecek yerde, evlerinde lamba yakan vatandaslarimizi du§iinelim.
Onun icin, boyle bir ay avans vermeyelim ve
ellerinde stok mal vardir diye tehir etmeyelim. Hiisnu Kitabci arkada§imm teklifinin kabulunii rica ederim.
RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Arkada§lar; evvela bu isin tetkikma memur edilen enci.imen diisiincesini izah etsin. Sonra icab eden
kararx Yitksek heyetiniz verecektir. Binaenaleyh bir dakikanizi almak istiyorum.
Arkadaslar; muayyen bir prensibdir ki her
gun gikardigimiz kanunlarda iktisadi hayata
tesir yapacak hukiimler koyuyoruz. Bu, iktisadi hayata tesir yapacak hukiimler kabul olunurken Yiiksek heyetiniz daima bu hiikiimleri
diisiinmekte ve ona gore tedbir almaktadir.
Yiiksek heyetinizin bu siar ve du§iincesini goz
oniinde bulunduran Btttce enciimeniniz de bu
meselede ayni sekilde, sizin biiyiik dii§iincelerinize terciiman olmak maksadile bu maddeyi
koymu§tur.
Arkada§lar; elinde stok mal bulunduranlari, kim olursa olsuri, ister §irket, ister ferd
olsun, kendilerinin haberi olmadigi bir giinde, mallarmizi, size maloldugu flatten a§agi
bir fiate satacaksiniz, diye empoze etmek, miimasil hadiselerde de daima bu yolda gidilecekmi§ gibi vatandaglara emniyetsizlik ve istik-
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ZtYA GEVHER ETtLt (Qanakkale) — Arrarsizhk tell in I edebilir, bir manzara olur.
kadaslar, isi Raif Karadenize gore hal edersek
(Oiirultuler).
isin iginden Qikamayiz. Qiinkii buyurdular ki,
Yalniz ar [ada§larim, size miisaade buyuisi tedvir eden enciimeniniz boyle du^uniiyor
rursaniz raka n okuyacagim. Belki dahilde varve boyle goriiyor. tslerin encumen tarafmdan
dir, belki sa lilde vardrr, demedim. Bendeniz
tedvir edildigtni zan etmiyorum. Isler Devlet
soylerken ral imiara istinaden arzettim.
tarafmdan tedvir edilir. Biz kanunun her hangi
Adanada, Adapazarmda, Afyonda, Ankabir maddesini miizakere ediyoruz. Bizim muharada, Balikes rde, Bandirmada, Bartmda, Burtabnnxz Hiikumettir, karsmuza Hiikumet gelsada tek bir ?irketin depolarmda giimruk remeli ve su hadiseden dolayi bu laznndir, bu hadisimleri ve ist hlik resimleri verilerek mevcud seden dolayi su laznndir, demelidir. Enciimenimiz
bulunan mall ir - Izmir mmtakasmm ki heniiz bize kanunu getiriyor. Etiitlerini yapmistrr. Ama,
tesbit edilme: lis olmasma ragmen - 12,5 kiloonun iktisadi neticelerini bize soyliyecek ancak
luk 46 460 tineke. (Hangi tarihte sesleri).
Hiikumettir. Benzinde ihtikar var mi... 0 ihtiGaz; 4 kiloli k 58 114 teneke, 14,750 kiloluk
kari kaldirmak Hiikumetin vazifesidir, tedbir
52 244 tenefa. (Giiriiltiiler, hangi tarihte ses- almak yine Hiikumetin vazifesidir. Eger benzin
leri).
inecek, cikacaksa, inip c^kacagmi sbylemek HiiArkadasjaf, biitiin bu sozlerimle size nikumetin vazifesidir. Biz bilemeyiz, biz hadihayet ayirmis oldugunnz enciimeninizin noktai
sei iktisadiye icinde puyan olamayiz. Neticeleri
nazarmi tebarlte ettirmis. oluyorum. Karar
temin edecek ancak Hiikumettir. Onun icin rica
vermek ve })ii nuh yapacagi inikaslar, tesirler ediyorum, Hiikumeti dinliyelim. Hiikumet de
ne olabilir, m^u dusiinmek ve biitiin bu kaeger bir muddet vermek laznndir derse ala.. Birarm netayic Yfiiksek heyetinize aiddir.
zim dusundiigumiiz liman haricindeM yerlerde
BALKAN l— Ismet Eker.
kiiguk vatanda^larm, kii(jiik tuccarlarm hakkiISMET El :E$ (Qonim) — Arkadaslar ticari nm kaybolnmmasidir. Bunu halledecek her hanhadiseleri kat surette tayin etmege imkan yok- gi bir formiil hostur, kabul ederiz. Yalniz biiyiik
tur. Bu gun bu seMlde miitalea ederken, ka- tuccarlarm, biiyiik istoklarm bundan miiteessir
nunun derhal tarihi nesrinden muteber olmasi olmayacagi asikardir. Ciinkii bu fiati yiikseltib
hukmiine gorf hadisenin ne sekil alacagi belli alcaltma manivelasi onlarm ellerindedir. Hiidegildir. Bu poktai nazari Giimriik ve Inbisar- kumet derse ki, bu suretle istiyorum. Hay, hay,
lar encumemi leiii sifatile degil, kendi kanaaderhal tasvib ederiz. Onun igin Hiikumetin cetim olarak abyliyorum. Bu kriz, iktisadi havabmi rica ediyorum.
disenin sebebl iktisadi muhitte tetkik edilince
RAtP KARADENlZ (Trabzon) — Hiikumet
anla^iliyor M{ bir aylik miiddetin, mevcudun
zaten
bir ay sonra kanunun meriyete girmesini
bir ay zarfmclk daha kolaylikla elden cikacagiteklif
etmisti. Butpe encttmeni de bu teklifin
na gore fiatm yukselmesi kanaatmi tevlid etesbabmi izah etmek maksadile bu maruzatta
mesmden ibafettir. §u halde muddet goktur.
bulundu. (Miizakere kafi sesleri).
Bu gunkii
yiikselmesine gore, mevcud
HtJSNtT KlTABOI (Mugla) — Raif Karaolan muddet rasmda miinasebetsizlik vardir.
Daha ewel al elden cikacaktir. Bu kali deniz arkada§rmiz dediler ki, her hangi bir vatanda^i, yahut memlekette miitemekkin bir kimolunca bu
on bes gunlukdur.
seyi gayri miiterakkab bir teklifle kar§ila§tiraCiinktt ar' smdan behemehal daha ucuz mal
rak izrar etmek dogru olmiyacagi iqin bunu
ithal edilece ir. Bu birincisi. Bir $ey daha
boyle yaptik. Bu, gayri miiterakkab bir i§ devardir. Me eket dahilinde yiiksek resimli
gildir; Ataturkiin tesrinisani
nutuklarmda
mevcud mallsjrx elden cikarmcaya kadar giim-miijdeledigi bir haberdi. Biitiin kiimpanyalar
rukten mal cjfcafmak istememek te bir hadisei
da bundan miitehassisdi. Deminden soylediiktisadivedir. i Bimun miieyyidesi yoktur. Onun
gtm gibi, be| kiimpanyadan, iiciiniin elinde
icin hadisei aiiiyeleri kendi sebeblerine gore
olcerek ona are htikiim vermek lazimdrr. Be- biq bir §ey yoktur. Yalniz ikisinin elinde vardir. Sonra yine bilirler ki, kasabalarda biitiin
gone bu mtiddeti bir temmuza
nim kanaa
dir. Bunu 1 temmuza indirdigi- bu mallar belediyelerin depolarmda muhafaza
indirmek 1
altmda bulundurulur. Bakkallarm alacagi bir,
miz zaman m ddet azalacaktrr. Mevcud, miid0 vakid bu kriz behemehal zail iki tenekedir. Binaenaleyh vatanda§larm bundetten fazlad
dan mutazarrir olmasi ihtimaH yoktur. Fazamanda transit kumpanyalanolacaktrr. A:
olan kimseler pek
e mal tutan kumpanyalarm, be- kat §ekerden mntazarrrr
nm, yani
goktu. Memlekette ucuz gaza, yani nura te§ne
nim memleke dahilinde yiiksek fiatli malmi
var, binaenajeyh simdi bunu gumriikten cikar- bu kadar vatanda§lar vardir. Bunlar bizim kamam, demeijelerine mani olacaktir. Binaen- ranmizm bir an ewel gikmasmi beklemekte^
dirler. Bunu geciktirmek bile dogru degildir,
aleyh miiddeti 1 temmuza indirmek daha muvaHeyeti Celile §ekerde gosterdi^i isabetli karar*
fik olur kanapindeyim.
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burada da gostersin, bunun tehirini mucib hi§
bir sebeb ptfremiyorum.
(P'Hizakere kafi sesleri)
BASKAN — Kifayeti miizakere takriri yoktur.
SAMl ERKMAN (Kastamonu) — Arkada§lar; ffaz ve benzin ihtikan bu memlekette yeni degildir ve bu kiimpanyalar boyle resim tenzilini yeni isitmis degillerdir. Bu i§i Misirdaki sagir sultan bile duymu§tur. Hatta bu resmin tenzilinin Htikumetce nazan dikkate almdigma ve binaenaleyh ktimmnyalarm da bu
babda nasil fedakarlik edebileceklerine dair
Maliye vekaletile kiimpanvalar arasmda miizakere cereyan etmi§tir. Kiimpanyalar bu gun
masarifi umumiye diye gaz ve benzinin fiatina 7 kuru§ 30 para zam yapryorlar. thtikarm
membai zaten buradadir. Maliye vekaleti biitun
miizakerat neticesinde bu masarifi umumiyeyi tenzilettirmek istiyordu. Bilmem muvaffak
oldu mu, olmadi mi?
Petrol i§i 3 - 4 kiimpanyaya verilmi§tir.
Memlekette petrol bir elden idare edilir ve
ayni fiatla satilir. Bunlar bir karteldir. Frrkamizm ana yasasmda yasak olmakla beraber
kartel halinde ve kartel olarak fiat tesbit ediyorlar. Binaenaleyh petroliin ihtikan da masarifi umumiyeden ba§lar. Bu verilen raporlar
10 -15 gun eweline aiddir ve bu stoklar kalmamistrr. Bunu nazan dikkatinize arzederim.
BASKAN — Iki takrir vardir, birisi kanunun ne§ri tarihinden muteber olmasmi istiyor,
digeri 1 hazirandan muteber olmasi hakkmdadir. okutuyorum.
Yiiksek Ba§kanliga
Ikinci maddenin (Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir) geklinde kabulunu teklif
ederim.
Mug-la
Hiisnii Kitabci
Yiiksek Reislige
Kanunun 1 - VII - 1937 tarihiden itibar edilmesini teklif ederim.
Qorum
tsmet Eker
BALKAN — En yiiksek tadil Hiisnii Kitabcmm teklifidir. Bu takriri nazan itibara
alanlar... almayanlar...
tyice anlasilamadi, zahmet edeceksiniz, Hiisnii Kitabcmm takririni nazan dikkate alanlar
lutfen ayaga kalksmlar ... Kabul etmeyenler ...
Takrir kabul edilmistir.
Bunu madde olarak okuyacagiz.
MADDE 2 — Bu kanun nes,ri tarihinden
muteberdir.
BALKAN* — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler.... Kabul edilmisjtir.
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MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini yuriitmege Adliye, Maliye, Giimrtik ve inhisarlar
vekilleri memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler.... Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini acik reyle reyinize arzediyorum.
6 — Gilmrilk tarife kanununu degistiren 2255
sayili kanuna bagli cetvelin 695 B, C pozisyonlarmda yazili resimlerin indirlmesi hakkmda kanun
layihasi ve Giimruk ve inhisarlar ve Biltge encilmmleri mazbatalan (1/867) [1]
BASKAN — Enciimenler layihanm mustacelen miizakeresini tekilf ediyor. Miistacelen mtizakeresini kabul edenler ... Etmeyenler ... Miistacelen miizakeresi kabul edilmistir.
Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi?
Maddelere gegilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere gegilmesi kabul edilmistir.
Giimruk tarife kanununu degistiren 2255 sayili
kanuna bagli cetvelin 695/B, C pozisyonlarmda
yazili resimlerin indirilmesi hakkmda kanun
MADDE 1 — 31 mayis 1933 tarih ve 2255
sayili kanuna bagli cetvelde yazili resimlerden
695/B pozisyonuna aid 13,20 lira, 6 liraya,
695/0 pozisyonuna aid 12,60 lira, 6 liraya
indirilmi^tir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun 15 temmuz 1937 tarihinden muteberdir
iHttSNtt KlTABOI (Mugla) — Bundan evvel
kiirsiiye geldigim vakit soze bas,larken soylemistim ki, sozlerim her iki kanuna da samildir.
Binaenaleyh, bu ikinci maddenin de o tarzda kabuliinii rica ediyorum.
BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea yoktur. Bir takrir vardir.
Yiiksek Baskanliga
Ikinci maddenin « Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir » seklinde kabulunu teklif ederim.
Mugla
Hiisnii Kitabci
BASKAN — Takriri reyinize arzediyorum.
Nazan itibare alanlar ... Almayanlar ... Nazan
itibare almmistir.
Maddeyi bu suretle reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Maliye, Iktisad ve Giimruk ve inhisarlar
vekilleri memurdur
[1] 244 sayili basmayazi zaptm sonundadir,
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M?KAN|— Maddeyi kabul edenler ... Etmiyerder... Kfbu$ edilmistir.
Kanunun jheyeti umumiyesini agik reye arzediyonim. j i.
7 — Sancbgin mulki tamamiyetini tekeffule,
Turkiye - Sum/ye kududunun teminine dair muahede ve anla^fiamn ve bunlar He beraber imea ve
teati olunaw ifeycmname, mektub ve protokollerin
tasdiki hakkiidctr kanun layihast ve Hariciye encumeni mazb<^tas% (1/879) [1]
BA§KANf—j Kanunun mtistacelen aniizakeresini teklif idiyorlar. Bu teklifi kabul edenler ... EtmeyefQer .., Kabul edilmistir.
Heyeti uiajuniyesi hakkmda miitalea var mi?
Ha. V. T S v i l K RU§TU ARAS (Izmir) —
(Alkislar arafcida kiirsiiye gelerek) Arkada§larnn; medeni^et dunyasinm basmda bela gibi
patliyan umujni harbin son safhasmda merkezi
Avrupa grubi iitifakma dahil devletlerin harb
sahalarmdan, iarbin talii neticesi birer birer cekilmesile agilan ybni devrede biiyiik onder Atatiirkiin
ilk biiyuk eseli olau ve bu yeni Tiirkiyeyi kuran
Biiyuk Millet] Meclisi Hiikumetinin karsilastigi
miili davalanfaizj iginden bir hal yoluna girmesi
bu gunlere kadar taahhiir eden Sancak isini
heb iyi bilirsi^iz. | Ciimhuriyet Hiikumeti ilk giinden beri halli irada kalan milli isleri milletimizin
kalkmma mesflesile muvazi olarak ve miinasebet,
imkan ve mtifaffaMyet ^artlarmi goz bniinde
tutarak beheiehal birer birer hallini ve muslihane usullerin tercihini kendine vazife edinmi§tir Bu hesablj ve ameli tasnifte sona kalan, fakat milli mabfyet ve ehemmiyeti itibarile obiirlerinden asla fertae farki olmayan Sancak isinin
son safhasmdi yjine malumunuzdur. Her isi vakit ve zamam 1 ile ve en kiiguk teferriiati ile Biiyuk Heyetinizi arzetmegi yalmz vazife ve diiriisti
degil, baslica Jriuvaffakiyet amili bilerek gahsan
Hariciyeniz Sancak isinin dahil oldugu son safhayi da dahafca^mdatakdim ettigi beyaz kitablari ile ve fifkbi maruzati ile Biiyuk Meclisin
yuksek ittilanja irzetmis bulunuyordu.
Milletler HfecUsi Konseyinin bu isuniz hakkmda ittihaz fttigi miitekaddim ve sonuncu kararlari giinii gfinthie nesredilmis. ve bunlar simdi
yuksek tetkikl ve tasvibine arzulunan kanunlarm Hariciye pnoumeninizde muzakeresi esnasmda enciimeiiinize bu husiista tafsilat arzedilmistir. Bu mi^bim isjn idrak edilen miislihane
bir hal netkefine isalinden Turkiye - Fransanm bir birile pot kalma azim ve niyeti ve mu§terek dostlaritiizni dostane gayreti ve Milletler
Meclisi konsejinin ve onun bu isde kiymetli raportorii IsvecjHariciye naziri dostum M. Sandlerin itina ve fiirayeti ve bilhassa Biiyiik Ba^ve^limigiTi Lonfraf seyahati esnasmda Parisi zi[1]
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yareti ile Fransa Devlet adamlan ile karsrlTklT
iyi niyetler iizerindeki konusmalari basliea amil
olmustur. Hataym ehemmiyeti derkar olan ana
yasasmm hazirlanmasmdki Milletler cemiyeti
Ekiaperler komisyonunun kiymetli mesaisini
ve bu komiayonda derin bir vukuf ve biiyuk bir
gayretle gali^mis. olan kiymetli arkadasmi
Menemencioglunun muhim hizmetini ve bu komiflyona riyaset etmi§ olan Belgikali Profesor Burkenin biiyuk kabiJiyetini ayrica tebariiz ettirmeliyim. Ingilterenin kr/metli Harciye nazrri
aziz dostum M. Edenin bu isde alakadarlar derecesinde gosterdigi faaliyet ve Sovyet Busyanm
muktedir Hariciye Komiseri kiymetli dostum
M. Litvinofun ibraz ettigi alakayi huzurunuzda
^ukranla yadetmeliyim. (Alkislar).
Bu milli isunizin ortaya kondugu ilk giinden
beri Balkan muttefiklerimizin ve dostlarimizm
kendilerinden bekledigimiz vegbile Turk davasi hakkmda devam edejelen halisane miizaheret ve bissiyati ve Akdenizde diger komsumuz
Italyamn izhar ettigi sempatiyi m^ruzatmia Have etmez isem huzurunuzda hakikati oldugu gibi arzetmek vazifemde kusur etmi^ olurum.
Her gun artan kuwetini sulh hizmetine hasreden ve cali^malarmi kendisine oldugu kadar
baskalari igin de esirgemeyen Titrkiyeye kar^i
bu samimi, alemsiimul muhabbete istinad eden
siyasetinin beynelmilel nail blagelmekte bulundugu kar^iligi ve adeta miikafatidrr diyebilecegim. §unu da arzetmek isterim ki bu davamizda da sark ve garbin matbuati kiymetli muzaheretlerinden bizi mahrum etmemi^lerdir.
§arkta Iranin, Afganm, Irakm, Misum belli
bash matbuatmm ve garbde hemen biitiin Avrupanm yakm sark islerine de siitun ayzrabilen
gazetelerinin nesriyatmi bu meyanda zikretmeliyim.
Derhal asil §u ciheti huzurunuzda minnetle
kaydetmeliyim ki, maruzotimm ba§mdan itibaren bu saydigim amillerin iistiinde Biiyiik
Onderin, her i§te oldugu gibi, aydmlatici biiyiik direktif ve ir§adi ve liizum oldukca direktiflerinin tatbikatmda lutufkar miidahaleleri,
kati, miiessir olmu§tur. (Alki§lar). Miibalagasiz diyebilirim ki, Fransa ile aramizda oteden beri igin igin devam ederek son senede
had bir surette meydana gikan Sancak i§i ihtilafi, bu maruzatimda §iikran ile kaydettigim
avamil ve hissiyat sayesinde, Fransa - Turkiye dostlugunu daha cok kuwetlendiren bir imtihan zemini olmu§tur. (Bravo sesleri).
Arkada§lanm, ellerinizde bulunan muahede metinleri kar§ilikli alman taahhiidlerin
mana ve §iimuliinii kafi sarahatle ifade etmektedir. Bunlari lutfen tasvib buyurmanizi istirham ederim. (Alkislar).
HlKMET BAYUR (Manisa) — Yapilan i§
biiyiik bir bagan, biiyuk bir siyasi zaferdir.
Bununla hepimiz iftihar etmeliyiz, bundan he-
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pimiz memnun olmalryiz. Evvelce bir firsatla
da arzetmig oldugum gibi, son senelerde muahedeler miitemadiyen Tiirkliik lehine tadil edilmektedir. Montrode Bogazlar i§i boyle oldu,
Hatay i|i de bbyledir. Binaenaleyh asirlardan
beri aligmig oldugumuz bir keyfiyet degigmektedir. Evvelce muahedeler Osmanli tmparatorlugu aleyhine ihlal edilirdi, son zamanlarda
Turkiye lehine tashih edilmektedir. Buna kuvvetle igaret ettikten sonra bir iki meseleyi
mevzubabs edecegim.
Burada bir temennide bulunacagrai, Htikumetten de bir §ey soracagim. Evvela §unu
sbyleyeyim ki, Hariciye enciimeninde aza bulundugunuz halde orada sbylemediniz de, nigin burada sbyliiyorsunuz, denebilir. Fakat
zaman darligi bu i§lerin Hariciye enciimeninden siiratle gegmesini tevlid etmi§tir. Belki
benim siirati intikalimin azligi da buna muessir
olmu§ olabilir. Onun igin buradan sormak istiyorum. Birincisi, esasli bir mesele vardrr,
o da gudur:
Hatayda intihabat, kill olarak halk ve millet gbzetilerek yapilmiyacaktir. Halk ve millet
cemaatlere ayrilmigtir. Tiirk camiasi, Alevi camiasi, Arab camiasi, Ermeni camiasi, Bum
ortodoks camiasi vardir. Galiba alti tanedir,
burada yazilidir. Bu usul miistemlekelerde halki daima nifak ve tefrika halinde tutmak igin
tatbik edilen bir usuldiir. Bu usuliin tatbik
edildigi yerde, milletin kiil halinde yagamasi
imkani yoktur. Aradaki ufak tefek ihtilaflar
derhal derin bir ugurum halini alir ve muhtelif camialar artik birbirile imtizac edemezler
ve onun igindir ki bu, miistemlekeci Devletler nezdinde gayet muteber bir usuldiir. Esasen bu usul iyi bir usul olsaydi, Fransa Hiikumeti bunu kendi memleketinde tatbik ederdi. Katolikleri ve sair cemaatleri bu esas dahilinde intihabata igtirak ettirirdi. Fransada da
azliklar vardir. Bask breton, bask provansallar vardir ki, ceman bir iki milyonu geger,
Fransayi bunlar mekteblerde bgrenirler, bilhassa kadmlan, mektebden gikinca da unuturlar. Bunlar igin boyle cemaat intihabi yoktur, bask cemaati yoktur. Binaenaleyh bu iyi
bir usul degildir ve gorecegiz ki dnumuzdeki
senelerde Hatayda miitemadi bir niza ve nifak husule getirecektir. Milli tefrikalar yapildigi gibi, dini tefrikalar da yapilmi§tir. Alevi
deniliyor, bunun Tiirkii de, Arabi da, Kiirdii de vardir. Benim, Hukumete kargi izhar
edecegim temenni §udur : Belki bu usul, bu
yol biliztrrar kabul edilmig bir geydir. Filhakika Cemiyeti Akvam misaki, tatbik edilemeyen, tatbiki giic olan kisimlarda tadil iqm
bir agik kapi birakmaktadir. En yakm bir
zamanda bunun kbtiiliikleri tebariiz eder etmez, bu yola miiracaat ederek bu ciheti halletmelerini ve Hatayda intihabatm biitiin
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medeni ve kendi memleketimizde oldugu gibi
halk intihabi gekline sokulmasmi, yani bu
yola gidilmesini rica ederim. Bu bir.
Ikinci mevzubahs edecegim mesele bundan
daha muhimdir. 0 da gudur:
Metinden kolayhkla anlagilamiyor, demin
Numan Menemencioglundan sorarak anladim.
Tegrii kuvveti husule getirecek intihabat yapildiktan sonra, bilirsiniz, Devlet reisini,
Meclis segecek, Hiikumeti de Devlet reisi sececektir. Hataym tegrii, icrai biitiin kuvvetini
husule getirecek olan intihabat, Hataym yabancilar elinde bulundugu zamanda yapilacaktir. Bu, bende biiyiik bir endige uyandinyor.
klaten gazetelerde goriiyoruz ve gdrmekteyiz
ki, ne kadar giddet ve tazyik yapiliyor. Vaki
ana yasanm muhtelif maddelerinde deniliyor
ki, intihab esnasmda Cemiyeti Akvamdan murakibler bulunacaktir. Limiarm igerismde Tiirk
ve i?'ransiz yoktur. Fakat mahali TUTK cemaatinin miimessili bulunacaktir. ^ransizm yok
denmesi bence kafi bir mana iiade etmez. (^unku kuvvei askeriye kendi elindedir. Jandarma ve her gey kendi elindedir. Bu vesile ile
gunu hatirlatmak isterim : Mutarekeden sonra,
yani iggal zamanlarmda Babiali ile ecnebi iggal kumandan ve komiserleri arasinda bir gok
muhaberat cereyan etmigti. Babiali onlarin
yaptigi iglerin miitareke ahkamma miinafi oldugunu sdyledikleri ve iddia ettikleri zaman
onlar goyle nota vermiglerdi: Fransa ordusu nerede ise Fransa oradadir. Bu dustur, miitareke ahkaminm fevkinde bir diisturdur, demiglerdi. Endigem gudur ki, ilk intihabda tazyikle, gbyle veya boyle hareketle orada Tiirklerin ekseriyette olmalarma ragmen akalliyette
oldugunu gostermek isterler. Belki degerlerinin kualisyonunu yani diger anasiri aleyhimizde Mecliste toplayacaklardir. Cereyan da bunu
gosteriyor.
0 hazirlanmigtir. Bum, Ermeni, Alevi, Arab
ve sairenin heyeti mecmuasmdan Tiirk mebuslarmdan oldukga fazla mebus gikarsa, cihan efkari umumiyesi kar&jtsmda biiyiik bir manevi
maglubiyete dugar oluruz.
Hiikumetten bir sey istiyorum: Cemiyeti
akvama inanryor ve onun siyasetine giiveniyor
mu?. Musul i?inde pek bariz haklarnmzm gignendigini gorduk. Fakat eger Hukumet derseki
bu sefer oyle olmayacak ve Tiirk ekseriyeti hakkmi istihsal edecektir. Mebuslar bir tesir altmda kalmmayarak segilecek ve miirakabe adilane
olacaktrr. Eger Hukumet bunu derse gok memnun olacagrm. Ben, kalben buna mutmain degilim.
ZEKt MESUD ALSAN (DiyarbeMr) — Saym arkadaglar; hepimiz minnetle hatirlariz;
Turk milletinin biiyiik kurtancisi Atatiirk bu
igtima yilimizi agarken bize mujdelemifjti: Ha*
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tay davasi iiutlaka hallolunacaktir. 0 vakid bizim ly^m, dunyanm 4 ko^esini dolduran Tiirkalblerimiz jiimitle, heyacanla, sevingle doldu. kiin asirlar arasmda nasd ba?ka gbmleklere girdigini hatirlatmak, bu giinkii mesud ve bu gunQiinku biliyof duk ki, bu davanm hal §ekli,, ancak hakka v | hakikata uygun ve bizi yeni bir kii devrim noktasmm ehemmiyetini ortaya koyzafere ula§t|racak bir $ekil olacaktrr. Biitiin mak igin kafidir.
Tiirk orta Asyadan dunyanm dort tarafma
millet Buyul| Atasmm i§aretine bakarak; emniyetle, itimAdla, metanetle bekledi; Hatay yayilib giderken, yalniz kanindaki, kudret ve
azametile yurumiis, ve fakat daima digerkent oldavasi beynelmilel cephesinde getin safhalarla
muftu. Vakit, vakit her nereye gitti ise big bir
kar§ila§ti. Bfna ragmen Turk milleti davanm
vakit; oldugu gibi, kalmak iztirarmi duymamuvaffakiyefle neticeleneceginden big bir vakid
mi§ti. Ona kendi $erefi, kendi kanmm kudreti
§iiphe etmedi Qiinkii oda biliyordu Atatiirkiin
ve Ismet Inoiii \ Hukumetinin ele aldigi big bir ve azameti kafi geliyordu. Fakat gerek vardxgx
dava yokturii, ; §erefle, zaferle, hal edilmesin muhitlerin tesiri ve gerek yanmda, iginde ve
ciinkii butiiujdiinya da anlami§ti, inkilab Tiirki- kom§ulugunda bulunan kulturlerin ve dillerin
yesinin davajari, ancak hakka ve hakkm kuwe- ona sokabilecegi yabanciliklari hesaba katmiyordu. Bundan sonra biitiin diinyayi doldurabilen
tine dayanaq ve insanliga yarayan davalardir.
Hatay dajasi, Turk milliyetgiliginin bir da- Tiirkiin nihayet done, done kiiguk Anadolu iginvasi ise bunfn mahiyetini anlamak igin, Turk de ancak 18 milyonluk bir miistakil kulte halinde
milliyetgiligi fiizerinde bir dakika durmak lazrm- tebeiliir edebildiglni goruyoruz.
gelir. Biiyukf Turk Inkilabinm biitiin umdeleri
I§te bu giin Biiyiik Onderin, Biiyiik Kurtarigibi Tiirk mijliyetgiliginde, ancak insanligr yukcmm kazandigi bu devrim noktasi, biitiin diinselten, iiisanj%a hizmet eden yuksek bir ulkii- yaya anlatmakla beraber bize de sarih surette
nun il'adesidif. Olgun Tiirk milleti, kendi hakki isdat ediyor ki, artik bundan-sonra israf edilekadar,bas^alaf min da hakkma riayet eden ve edil- cek TiirK, yabanci kultiirlere kurban edilecek
mesini lsteyeuj biir milliyetgiligi, ilk olarak ortaya Tiirk cemaati yoktur ve olmayacaktrr.
atan tek ve as|l millettir. Onun igin, Hatay davasi
Hatayi, Atatiirk Ciimhuriyeti unutmadi. KurTiirk davasi foldugu kadar da, insaniyet davasi tarmak istedi ve azmini isbat etti. Misaki milliyi
idi. Biitiin cf>gru dufunen, eyi duyan insanligm bugiin oldugu gibi, tamamladi. Her ahdini olduona zahir ollaasi laznndi. Arkada§lar; miijde gu gibi tahakkuk ettirecegini bize ve biitiin
tahakkuk etlft. Tiirk milletinin umdugu oldu. dunyaya isbat eyledi.
Hatay istiklaji, beynelmilel biiyiik realiteler araArKada^lar, Tiirkiyemizin dort taraf mda bir
smda ^erefli fneykiini aldi. §imdi sevinerek bay- gok korn^u milletler vardir. 0 korn^u milletlerin
ram yaparald kazanilan zaieri kardas, Hatay isbazisi bizi kendilerine yabanci gordiikleri gibi,
tiklalini tesif ediyoruz ve biz Millet vekilleri,
bazisi da kendilerinin bize gok yakin olduklabiiyiik miijdf ile baslayan igtima yilini, §imdi rmi itiraf ediyorlar.
onun tahakkfkunu if ade eden, ve bir zafer abiTemenni ederim ki, miistakil Suriye, giiniin
desi gibi yuAelen Hatay istiklaline aid, vesika- birinde, alimleri ve biitiin miitefekkirleri vasrtalarm miizakefe ye kabulii ile bitiriyoruz. 0 sile kendi damarlarmda bir gok Tiirk kanmm
giin de, bu gijn de, Atatiirk Tiirkiyesinin yiiksek bulundugunu bilecek ve Tiirkiye ile gok saftiimi
seciyelerini jtebariiz ettiren Biiyiik ve tarihi bir karde^lik iginde yas>maga mecbur olduguhu
giinlerimiz arjisma girdi.Kardes, Hataya istiklali takdir edecektir. Evet bu dakikada eger Surikutlu olsun jre Tiirk milletile beraber, biitiin yeliler kendi evlerini ara§tinrlarsa, onlarm igininsanlik aleak, Atatiirkiin ancak hakka, hakide yiizbinlerce Tiirk anasi bulundugunu ve hala
kata ve gergfk sulha bizmet eden bu yeni ese- tiirkge konu^tuklanni pek giizel goreceklerdir.
rile ovunsun |re Hatayda yiikselen, hak ye haki- Artik Hatayi biz benimsemekle en tabii vazifekat abidesinden, i§mdi bizim kadar, du$iinen
mizi yerine getirmi§ oldugumuzu onlar da tasbiitiin insanlfrta sevinsin.
dik edeceklerdir. Suriye, Misir, Filistin, Irak ve
sair korn^u musliiman milletler, bize gok yakin
Arkada^lari Biiyiik eser meydanda fazla soz o- oldugunu idrak ettikleri giin istikballerinden
nun buyiiklugti yanmda kiigiik kalryor. Bu tarihi emin olmalidirlar. Kanmda bek gok Tiirk kam
ve sevingli gbnlerde yalniz bir ifade, bir arzu
oldugunu, kudretli bir Tiirkiyenin kom^usu bukalbimi doldiruyor. 0 da biitiin varligmi mille- lundugunu ve kudretli Tiirkiyenin kendine gok
tin saadetinejvakfeden Biiyiik Atamizi en derin iyi bir dost olacagmi idrak ederse, kendisini gok
saygi ve sevfei ile anmak ve onun Mymetli yakin bir istikbalde miistakil, mesud ve miirefyardrmcisi tsjnei Inoniinu ile Hiikumetini, Ha- feh ya^ayacagma iman edecektir.
riciye vekilfnui, arkada§larmi, tes.ekkurlerle
Aziz arkadas.lar, Bu devrim noktasi, evet.
candan tebrit etmektir. (Alki^lar).
gok sene ewel degil, hepimiz hatirlayoruz ki,
BUPSNI | A | I K I N (Samsun) — Saym arkaTiirkiye gerek istiklal miicadelesi ba^langicmda
da^lar, birazjtarihe riicu etmek iztrrarmdayrm. beynelmilel miinasebetlerin hepsinde daima karMusaade edefseniz iki kelime ile bizim neslin,
s^smda bir dunya dolusu diisman gbriiyordu,

i-l§3t
Atatiirk Turkiyesi artik yiikselecegi en yiiksek
basamaklara basmaga ve daha namutenahiliklere dogru yiiriimege kendini hazir gormektedir,
Bu andan itibaren daima Tiirkiye bir diinya dolusu dost kar§ismda bulunmaktadir. Bu is,te
ismet inonii Hiikumetinin tuttugu yolun, takib
ettigi siyasetin ne kadar kudretli, ne kadar isabetli oldugunu gosteriyor ve Atatiirk Tiirkiyesinin ne kadar layemut, ne kadar metin yiiriidiigiinu isbat ediyor. (Alkisiar) .
BENAL AEMAN (Izmir) — Sayin arkada§lar, bu giin Atatiirk Turkiyesinin, zaferden zafere kosan ismet Inonii Hiikumetimizin sayisiz
zaferlermden birini daha gormekle, kalpierimiz
seving ve iftiharla doldu.
Aylardanberi cihan efkari umumiyesini §iddetle alakadar eden Tiirk Hatay davasi, nihayet oradaki karde§lerimizin haidarini ve istiklallerini kazanmaianle neticelendi.
Biz ne mesud f anileriz M, arkadas,lar; Btiyiik
Tunc tarihinin bu altin sahifeierinm yaziidigi
giinlerde ya§ryoruz.
Munkariz Osmanli imperatorlugu, §u ve bu
imtiyazlarla kendi yurdaasiarmin lzzeti nefislerini ve haKlarmi ayaklar altinda gignetirken,
Atatiirk, ismet inonu Hiikumeti, huuudlannin
disrndaKi kardeslermin bile haK ve istildal davalarmi demir iraaesiie ba§arryor.
Biitiin Tiirklerin halaskari olan Biiyiik Tiirk,
elbette ki, yurd haricindeki Tiirkleri de kurtaracakti ve kurtardi.
Bundan sonra, ihtiyar nineler uykusuz geceler gegirmeyecek, geng kizlar gozyasi dokmeyecektir.
Bundan sonra, Hatay analari, onun biiyiik
adini bes^kteki yavrularma terenniim edecek,
onun yiiksek ba§i, tiikenmez asirlarm iistiinde,
gunes gibi, kaiplere inan ve is,ik verecek.
Kardes Hataylilar! istiklaliniz kutlu, giinleriniz mutlu olsun.. (Alkislar) .
Dr. SADi KONUK (Bursa) — Arkada§lar;
iist iiste gelen heyecanim gok diiriist konu§mama mani olacaktrr. Bu giin Tiirkiin §eref
ve istiklali milletler arasinda saygi ile kar§ilanarak milli varligimizi tatmin edebilecek
giizel bir hadisenin sevincile kar§iia§ryoruz.
Hatay i§i milli arzumuzun, beynelmilei yiiksek varligimizin gok tabii olan sonuncile bizi
sevindiren §ekilde bitmi§ oluyor. Bu hadiseyi
nig bir zaman Osmanli imparatorlugunda ve
gegmi§ Tiirk imparatorluklan zamanlarile, hallerile mukayese etmiyecegim. Qunkii bu giinkii geng Turk Devleti oniaria hig bir zaman
mukayese edilemiyecek kadar kuvvetlidir ve
ona, biitiin ihtiyaglari kargilayan bu giiniin
duykularmi isabetii gbzlerile goren biiyiik
kudreti hakimdir.
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Osmanli imparatorlugunun miitemadiyen
aleyhimize tebeddiil eden muahedelerinin, l u r k
Uuxnnunyetinde, elbette lehimize tebeddiiller
gostermesi lazimdir.
Hatay istiklali, §ayet irkda§lanmizm arzularma lamamen uygun gelmezse Hatayli irkda§ianmiza bagiraraK soyiiyorum ki, bizaen
ornek alsmlar, bizim yaptigimiz gibi, AtaturK
yolunda birle§erek kenauerme en. musaid oian
zamani beklesinler. Biz oniarm eyi bareice tiermi
daima mudaiaa etinege haziriz. ^ r a v o sesien;
Hepimizm seneleraen beri bir goK teneyyiiglene ieverane geien Kaibieri, ba gained
nadise ile ayni heyeuan ve auygu lgmue sarsmyor. Biz seneieruen beri bir go** -leia^euierin bize verdigi buyuK aextierie Kargna^tiK.
Arkada§lanmla, gunlerden beri kaiben soz
biriigi eimigcesme soyienm la, biz on guzel
hadiseleri, bu guzel varun eserierini anca^ bir
hedefte, bir yolda yuriimeide kazandik. Biiyiik
^a^veidumizin gegen gunae goK seiaseae, buyuK
bir taiaitatle beyan buyurauKlari gibi, biz biitun bu i§leri ancak milli birligimize ve milli birligimizin en buyuk semoolti olan AtaturKumiize
medyunuz. Bu bizim lgia kurtulu§ yolu oiaugu
gibi ijGicei ve lStiKiaiimizin bakli ve geregi gibi
ivtu^iiciuixiasiiim en buydK yolu oiacaiitu'. x>anaan sonra da bu yoi uzerinde, buiun milletin,
buciin varligimizin Kudreaie tek bir kutle oiarak
yuruyecegiz. (Bravo sesieri).
Bunu huzurunuzda tekrar ederek, Biiyuk
Atamiza ve onun zikudret Ba^vekiline ve Uiimhuriyet Hiikumetinin diger elemanlarina Kaipten
§UKranlarinu takdim ederim. (Bravo sesieri, alkislar).
BALKAN — Muhittin Baha Pars.
Evvelki kanunlara rey vermeyen var mi? Eey
toplama muamelesi bitmi^tir.
MUHITTIN BAHA PARS (Ordu) — Arkada§lar, Hatay i§i bu giin bitmi§ degildir. Hatay
i§i 29 te§rmievvelde halledildi. Atatiirk bize nutkunu soylerken Hataydan bansetti. 0 giinden
beri hig birimizin bir an bu mesele iizerinde
§iiphesi yas,amadi. Yalniz bu gegen 6 - 7 ay bzai
resmi muamelelerin if asi igin gegmi§ oldu. Yoksa biliyorduk ki mesele §u veya bu §ekilde halledilmezse Atatiirk soyledigi sozii mutlaka yapacaktir ve onun soyledigini millet bir cephe halinde, bir viicud halinde mutlaka ifa edecektir.
(Alkislar). Sozlerim minnet ve sukran destani
oluyor. Fakat ne yapalnn ki bu daistanm mevzuu muhayyeleden gikmryor. Tiirk milletinin
kendisinde, onun ba§mda ya§ryan §ahsiyetlerindedir. Oniarm gegen zamanma bakmca, vakalara
bakinca bir destan okur gibiyiz. Ona taalluk
eden sozler soylerken, onun biiyuklugiinu tahdia
etmemek mumkun degildir. Tahdisi nimet en
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biiyiik vazifejerdendir. Tahdisi nimet, kadreti
harikaya, birf snfri hilkat olan kadere, vicdani
ftmmeye kars^yafpiknasi laznn olan bir vazifedir. Biz geeeij isjteri tekrar ederken, minnet ve
sukranlarnniaj: i|har ederken feu vazifemizi ifa
etmis oluyor|z. iSozlerim biiyiik bir vakraya,
biiyiik bir hajlisei tarihiyeye, biiyiik bir hadisei
siyasiyeye ta|ll$k ediyor. Tiirk milleti asirlardan beri malAuin Qiktigr beynelmilel miizakerelerden bir zaiferle daha cikmis. oluyor. Tiirk milletine bakmc$, onun ba?mda bulunanlara bakmca ffoziim^ s3yle bir levha geliyor: Onlar
cok biiyiik, bfcyttkler cok biiyiik. Bu kadar cok
biiyiik olmakjicin onlarm dosdugu, onlarm istinad ettiei, oifann temas etti§i seyin de ne kadar biiyiik olnasi lazim.. Bakiyorum ezelden
ebede giden b r o o k silsile, sehamette, dehada,
azamette viicfid^ gelen bir Himavala .. Elbette
boyle biiyiik l l r siilsilenin Tiirk milletinin viicmde
getirdioi bu fuyjuk silsilenin tepeleri de biiyiik
olnr. Elbettenmim basmda bulunan, diinya tepeleri iizerince yasayan, diinya iizerinden bakan bir sahik - olur. 0 sahika, giines gibi, yalniz
bizi degil, bujin dunyayr da tenvir etmege basladi.
Arkadagla: bm sabah, srazetelerde bir sey okumussunuzdur Ajtatiirk, Meclisin ve Biiyiik Basvekilin yazdij : tfelgrafa eevab verirken diyor ki
«Bu verdigimWey bir sey degildir, ben bu millete
icab ederse hiiyat mii da verecegim».
0 hayatm: zalten kac kere tehlikeve koydu.
bilmiyormusupu^ Sakarya harbinde hasta halinde cepheye tijrini, bilmiyor inusunuz. (Janakkalede bir hefke(H sahamet gibi giilleler arasmda, neferlerle»beiraber yasadigrni.
Fakat, ey tatiirk! olme, olme olmeyeceksin,
bizi brrakmayp-caksm kalblerimizde yasryorsun,
dimagimizda ra$yorsun. Miiebbeden yasa.
(Siirekli alkislar)
TURKER
(Afyon
Karahisar)
BERQ
Saym ark ,daslar;
Hatay me§elesinde kazandigrmiz zafer, Ulu
Onderimiz A t^rkiin, diinya siyasetinde, her
miiskiil gorujen! i§lerin, snlh cerqevesi icinde
halledilmesi in emir buyurduklari yiiksek
direktif sa„yejin4e elde edilmi§tir. Cok Saym
Ismet Inonii liikumeti, daima Ulu Onderin direktiflerini trfkib ederek, dahili ve harici i§muvaffakiyetler kazanmi§tir. Ha
lerde
tay isdnde Sa: m Hariciye vekilimiz ile arkadasimiz Numan KEenemencioglunun say ve gayretleri de go tikdire §ayandn\
Tiirk milltti bu gun, diinyanm en kuvbiridir, fakat bu kahravetli millelie: inden
n
man milletin, cihan siilhunun ihlal edilmemesi icin kalbin le jfca§idigi arzu da o kadar kuvvetlidir Buduii icindir ki, Hatay meselesi bir
emrivaki ile lalledilmesini istemedik ve siilhca hallettik. Maddi ve manevi zararlara du-
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car olan kardeslerimiz igin tazminat talebinde
bile bulunmadik.
Bu giin, Tiirkiye Ciimhuriyeti, beynelmilel
sahada yiiksek bir mevki kazanmistrr. Eskiden, bize ehemmiyet vermeyen Devletler, bu
giin bize ilani ask ediyorlar, bizi seviyorlar.
Tiirkiye Ciimhuriyeti, diinyanm biitiin milletlerile sulh icinde ya§amak isteyen bir Devlettir. Ecnebi Devletler, Atatiirkiin kurdugu
Tiirkiye Ciimhuriyetinin yiiksek prensiblerini
gorerek, ogrenerek bize imreniyor, bizi hayranlikla yadediyorlar.
Biz, biitiin diinyaya diyoruz ki, biz sulha
gibta ederiz, baskalarmm malinde gozjimiiz
yoktur ve ba§kalarmm da bizi rahat birakmalarmi isteriz. Ancak, her kim ki bizim yurdumuza tecaviiz ederse, ve her kim ki Tiirk
yurddaslanmizm malma, miilkiine, hayatma,
her hangi bir sinsi sebeble, kastederse, on
sekiz milyon Tiirkii yeknasak olarak karsismda
bulacaktn*.
Hatayli, bu giin Biiyiik Tiirkiye Ciimhuriyetinin himayesi altmda bulunuyor ve bundan
maada Cemiyeti Akvamm muzahereti Hatay
i<jin temin edilmistir. Ben Cemiyeti Akvamm
durustlugiinden hie §iiphe etmem.
Hatay meselesinin miizakeresi esnasmda,
Hatayli kardeslerimiz 90k istrrab cektiler, iglerinden olenler oldu, mallarmi kaybedenler
oldu, fakat bunlar ana vatandan iimidlerini
kesmediler ve nihayet hak ve adalet galebe
galdi.
Hatay Turkiyenin sevgili bir evladidir. Hatayli cok giizel bilir M, biitun Tiirklerin Atatiirkii, kendisinin de Atasidir ve bu giinkii miistakil varligmi onun yiiksek siyasetine medyundur. Binaenaleyh biitiin Hatayli karde§lerimizin mukaddes vazifesi, Atatiirkiin cizdigi
yoldan tek bir adam olarak yiiriimek, arkalarmi ana Tiirkiyeye dayayarak birle§mek, sevismek, iktisad ve kiiltiir bakimmdan ilerlemek
iiezer calismak, yani yekpare bir kiitle halinde, disardan gelebilecek olan muzrr tesirlere
kapilmayarak, biiyiik Turkiyenin daima ileriye attigi adimlarm izleri iizerinde yiiriimektir. Onlar bu vazifeyi ne kadar tarn olarak ifa
ederlerse 0 kadar cabuk yiikseleceklerdir.
Ey Hatayli sen Tiirktiin asirlardan beri,
Tiirk kardesin seni birakmazdi geri,
Seni esaretten kurtardi 0 Biiyiik Onder,
Sen ona sevgini, saygmi gonder.
Sen Ttirke sanl, Tiirkten aynlma,
Mesud ol, hie. bir dii§mandan yilma (Alki§lar)
TAYFUR SOKMEN (Antalya) — Saym arkadaslar, zeykli bir heyecan, derin bir sevingle sizlere arzederim ki, halaskar Atatiirkiin
etrafmdaki yildizlar 0 biiyiik miinciden aldiklari ilham ve kuwetle Cenevrede imza edilib
yiiksek tasvibinize iktiran edecek olan muahede ile Hatay ve Hatayli kardeglerimiz bir
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devrin basjlangigmda bulunuyor. Saadet Hataylilarm kapilarmi galmakta, devlet kusu
semayi hayatlarmda kanat acmaktadir. Hataylilar bu saadeti ogunmiyerek harimlerinde bir
konuk halinde deragu§larmm sicakhgila miiebbeden
besliyerek tun edeceklerdir. Dini
ve iktisadi hadiselerin tevlid ve ictimai amillerin intag ettigi farklar insanlik bakrmmdan
sahte ve kiymetsiz olub daima zevale mahkumdur. Hakikatte be§er birbirinin uzvu ve
biri digerini tamamlar. 0 mesud iilkede yasiyanlar hep karde§tir. Fazilet din, mezheb ihtilafi ile olciilemez ve her kesin nurlandigi bir
varliktir. (vatan)
evlatlarmi mesud etmek
miireffeh kilmak igin bila tefrik cinsiimezheb
onlardan ittihat ve ittifak bekler, ihtilafm
hiikiimran oldugu yerde yikim mekan tutar.
Siyasal ve sosyal ve ekonomik diizen kurulamaz.
Sayin arkadaslar;
biitiin Hataylilar bir
asildan, bir men§eden olub, biiyiik Atamizm
da buyurduklan gibi 4500 sene evvelki ecdadimiz Etiler, muhtelif igtimai istihaleler gecirerek devam edegelmislerdir. Yoksa Hicaz
krtasmm susuz, ISSIZ gollerinin hayati be§erin inki§afa ve niifusim tezayiid etmesine asla
miisaid olmiyan bin tiirlii zorluklarla miicadele
ederek ancak barmabilen mahdud bir kag asiter insanmm kendi hududlarmdan tas,arak
Suriye, Irak ve biitiin §imali Afrikayi doldurmasi hangi mantikla kabili teliftir ve bu keyfiyet hayat kanununa nasil tetabuk eder?
Meseleyi mantikla§tirmak muhali tabile§tirmek
maksadile milli
Arab Hiikumeti Emeviyesi
arabi miistarebe tabirini icad ederek islamiyet
camiasma katilan gayri arab milletler benliklerini islam dininin cazibe ve kudret potasmda eritmelerinden istifade ile arab heyeti
igtimaiyesine mal eylemi§lerdir.
Bundan da tahakkuk eden bir hakikat vardir ki, bu giinkii Hatayda kendini arab sayan
ve zanneden bir ferd arab degildir., olamaz,
olsada arabi miistarebedir.
Miisluman olan Tiirklerden bir kisim kiitleler islamivette tahayyiil ettikleri cavidani
hayatm cazibesine tmustagrak olarak miiessisinin de arab oldugunu zannederek onun varligmda kaynasmak, erimek safdilligile benliklerini bu arada lisanlarmi da gayib etmislerdir.
Bunun da canli misallerinden birisi Hatayda
kendini Arab zanneden Tiirklerdir.
Hiilasa miisluman olan Tiirk Hukumetlerinin tarn Acem Selgukilerinden itibaren biitiin
Tiirk Hukumdarlari her tiirlii sarahat ve samimiyetle kabul etmis olduklan islamiyeti korumak maksadile ve en koyu bir taassuple
dort mezheb ahkammi tecaviiz eden muhtelif
mezheb miintesiblerini biaman bir savletle
takib ve agir cezalarla tecziye ettikleri igin
Tiirk camiasi birbirlerine hasim kalmi§lardir.
Buyiik Ataturkiin bu hususta da agtigi nur-
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lu ve f eyizli kanal bu ayriliklan da kaldiracak ve kaldirmi^tir.
Hatay ve Hataylilarm bu saadete kavu§turan
halaskar Atatiirke, etrafmdaki yildizlara ve
Ciimhuriyet Hiikumetine, biiyiik Tiirk milletine binlerce §iikran ve minnetdarliklanmizi sunarak huzurlannda egiliriz.
(Alki§lar)
RASIH KAPLAN (Antalya) — Aziz arkadaslar, Hatay, Tiirklerin oraya gelib oradan
akmlarmi saga sola, §arka garba, cenuba, simale saldiklan giindenberi Tiirktiir. Hataym
Tiirkliigii iizerinde, siyasi yazilmis yazilar bertaraf edilirse, zannederim diinyada muhalefet
edecek tek insan yoktur, Hatay Tiirktiir. Yalniz
Hatay degil, Hataym civarmda, bulunub da,
Hataym Tiirklugiine itiraz edenler, kendilerini
bir kollarlarsa, kendileri iizerinde hafifce bir
tahlil yaparlarsa, bilhassa son bin senelik bir
tahlil yaparlarsa, acaba §amda tek Arap ailesi
bulabilirler mi, Berutta bulabiltrler mi, surada
bulabilirler mi?
§arktan Misir iizerine akan ordular ne ordulari idi, acaba Nuriddin §ehidlerin, Salahattin
Eyyubilerin ordulan Arab ordulan midir, Iran
ordulari midir acaba?
Suriyelilerden bir aralik bu miizakerenin devami sirasmda oyletarih igin saheser veoizeler
isittik ki, arkadaslar, onu burada tebariiz ettirmek bizim igin, tarih igin 50k lazimdir.
Adanaya arab demek, Mardine arab demek
kuQukliigiine, akilsizligina, suursuzluguna kadar
gittiler ve oraya geleceklerini soylediler. Bilmediler ki, oraya pasaportsuz girilemez. (Giilmeler).
Pasaportu izah edecegim. Pasaport dedigim
siyasi hududlari gegmek igin verilen siyasi pasaport degildir. Tiirk huduna yaklasmak igin 6yle bir pasaport lazimdir ki, Tiirk bayragi onu
gosterir, Tiirk bayragi, remzi olan ayla yildizi
gok yiikseklerden almistir. 0 istiklalinin remzini korumak igin etrafini bile renkle gevirmistir.
G-oziinun oniine o rengi getirin arkadaslar. 0
renk nedir? Insan kani rengidir. Tiirk hududuna, Tiirk istiklaline ve Turkiin istiklal remzine
karsi gelecekler o kanun iginde bofulur. Tiirk
bayragi hududundan ancak, kandan nehirler
kandan denizler, kandan goller yapmak suretile
pasaport almak kudreti hangi milletler^.e varsa
Tiirk hududuna ancak onlar yaklasabilir. Tiirk
istiklalini korumak igin, tarihin mebdei belli
olmayan giiniinden beri, gorduguniiz denizlerin
gok fazlasi kan dokmiis gordiigiiniiz nehirlerin
akittigi sulardan fazla kan akitmistrr. Onun igin
bu gun burada gbriistiigumuz Hatay istiklal muahedesi degil, diindenberi, harbi umuminin sonundanberi, bu giine kadar Fransa ile aramizda devam eden bir ihtilafi halleden bir muahededir. Arkadaslar, yoksa Hatayin Turkliigiinii,
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tayin eden, fasdik eden bir muahede degil.
Qiinkii Hatajl zaten Tiirktiir. Mebdei belli olmayan zamanfia#eri Tiirktiir. 0 milletin istiklaline tecaviij etmek isteyenler kandan goller,
nehirler ve dpnijderle kar$ila$acaklardn\ Hataym istiklal|ii bu giin kutlularken bazi arkadaslar sual sfrdular. Bu suali ben sormayacagtm. Hak vei istiklal ancak , korunmakla elde
tutulur. OnsT candan sahib olmakla elde
tutulabilir. jTaaihatle, baskasmdan yardim dilemekle istikjl tutulamaz. tstiklalin tek bedeli
kandir. Istik^l onunla almir. baska milletlerin yardmai Aihayet kolelige gotiirtir. Misali
goktur. Keidi kanile istiklalini alamayan
milletlerin hepsine bir gbz gezdiriniz. Hig bir
vakit istikla|lerini muhafaza edememi§lerdir.
Onun igin belim irkimdan olan Hataylilar bu
giin istiklallemni muhafaza edecekleri gib! yarm
da onun ugr jnda oleceklerdir. Ciinkii istiklal
denilen sjey, jar |ey ister, o da kandir. Hataylilarm da bu tjpi^da, icabettigi zaman, kanlarmi
akrtacaklarmf hig §iiphemiz yoktur. (Alki§lar).
Oradaki TiirMin hakiani, istiklalini soyle boyle
tehditle bertjiraf etmege galis^caklar her halde
bunu iyi du^dnsunler. Biz, 15 senedenberi Hatayda devam jeden haksizligm yurdumuzda dogurdugu gayrjtabiiliklere, Diinya sulhunu bozmamak igin ne ijadfcr sabrettik, ne kadar iiziilduk.
Bunu hepimi4 biliriz. Onun igin hataydaki rrkda$lanmizm sjikftnunu bundan sonra da bozulmakta devamletpesine pek o kadar sabirli olamayiz. Diinya) mjlletlerile yaptigmuz muahedeler yine taib^c edilemezse ve yine tatbik igin
saha bulamazj meydan bulamazsa arkadaslar,
oradaki bizim} gcjeuklarimiz, yine mi blecek ve
bizde seyiroi |ni kalacagiz? Oyle sey yok. Eger
bundan sonraldaj oradaki kardeslerimizin haklarma, istiktal erine tecaviiz olunursa, onlar yine
mi seyirci ka acaklardir? Eger seyirci kalacaklarsa istiklal! rine, haklarma imanlari yok demektir. Ben >unu, oradaki sakin biitiin Tiirk
karde^lerimin imanmdan, vicdanmdan hig bir
vakit timid e1 mem. Onlar, biitiin kanaatlan ile,
haklarmi ve stiklallerini, son ferdlerinin son
kan damlasim kadar miidafaaya ve muhafazaya azmetmi > kardesjerimizdir. Arkadaslar, bu
igtima senemi tin basmda Ataturk bu isin halledilme zamanr migeldigini, bu isin halledilmesinin zaruri ol ugunu ifade ettigi giin hepiniz
ayaga kalktm a ve ayakta bu isin halledildigine kanaat ed trek Atatiirke siiicranlarmizi arzettiniz. Bu g in lAtatiirkii - muahedelerin Meclise gelmesi djblayisi ile -millet namma tebrik
ederken bir i ozle soziimii bitirecegim. 0 da 3
giin ewel A iatjirk Trabzonda iken, Trabzon
belediye reisi olan bir arkadasimizm soyledigi
bir sozdiir: I^e mutlu Atatiirkii olana. (Siirekli alki^lar). ;
REMZl GlfREZ (Gazi Anteb) — Arkadaslar bukadar sfiz soyliyen arkadaslardan sonra
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bir kag kelime soylemek isteyisim, ora ile maddi
yakmlzk ve komsuluk hislerile dolu bulunusumdandrr. Hepiniz oraya yakmsmiz. Kalplerimiz
hep beraberdir, ancak bu maddi yakmlik beni
bir kag kelime sarfma sevketti. Hatay, istiklaline ahden kavu^tu. §imdi emniyetini ve tamamiyetini tekeffiil eden anla^mayi karsimizda
goriiyoruz. Onun emniyeti bizim emniyetimiz olduguna gore, kendilerinden, ileride
yapacaklan biiyiik ve tarihi va^felerini
bilir bir tiirk pargasi srfatile ?unu bekliyoruz:
ugra^mak bitmis. degildir, yapilacak §eyler yazilan ^eylerdir. Idare, siyaset, secim, bir gok
isler yiiriiyecek, orada hayat yiiriiyecek, orada
Tiirk mevcudiyeti imtihan gegirecektir. Azim
ve imanla tarihinden aldigi, biiyiiklerinden ogrendigi birlik ve heyecanla, tarihi vazifesini bu
kiigiik Tiirk pargasi yapacaktir. Cenub Tiirkleri, yabanci dalgalarla yalgmlanmis bir kayadir. Bu kayanm s.imdiye kadar etrafmda vuran, garpan yabancilar onlan anlamami^larsa,
bundan sonra anlayacaklardnr ve nihayet biz
onlarm emniyetini tekeffiil ediyoruz ve nihayet
biiyiik bir Tiirk kiiltesinin bir pargasma soyliiyoruz. kendileri ba?i Ataturk olan biiyiik viicudun bir uzvudur. Onlar igin titriyoruz, onlar
igin titreyecegiz. Lakin goriiyoruz Id, ve isidiyoruz ki, onun etrafmdakiler bu uzva dokunmak is'tiyorlar, maddiyetine dokundular, maneviyetine dokunmak istiyorlar. Pakat onlar
bilmeleri lazrmdir ki, maneviyetine dokunulan,
maddiyetine dokunulan bu vaziyet, biiyiik Tiirk
mevcudiyetinin bir parcasidir. Kendilerine soyliyecek soziim simdiki halde yoktur. Yalniz Biiyiik Basvekilimin bir isaretini tekrarlayacagim:
Sizler, ey sizler, daha gok siikuna muhtag
olanlardansmiz.
REFlK INCE (Manisa) — Arkadaslar, iizerinde miizakeresini yapmakta oldu^umuz muahedenin ihtiva ettiSi meseleler, bu giin yeni bir
sark siyasetinin temeltasmi teskil etmesi itibarile
cok ehemmiyetlidir. Bu muahede fransa ile
aramizda aktedilmekte ve fransanm, Tiirkiyeye
karsi takib ettiei siyasette veni bir istikamet aldiqmi gostermektedir. Ewelce miitemadiyen
dostluktan bahsettiei halde fill eserlerini gormedi»imiz Fransavi bu ariin yeni Tiirkiyenin karsramda, yeni bir istikamet tayin etmis olarak
p-8rmek ve Tiirkiyenin knwetli elini sarkta ve
^rarwte tutmakla ne kadar faideler elde edecepini afosterme^i cidden m^nibi memTiunivettir.
Hatay getin fikir miicadelesinden sonra istiklalini ka?;andi. Buradaki mukavelename, Fransa ile Tiirkivenin mii^terek sure++e bu istiVlali
temin edece&ni gosteren bir vesikayi sivasiyedir. Hatay davasmm aziz neticelerinin. iki kuvvetli devletin miizaheretile beynelmilel kuwetli
bir mahiyet iktisab etmesi, elbette mucibi memnuniyettir.
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Arkaclasjar, gimdiye kadar Suriye hududunun Turkiye icin dogurmakta oldugu iztirablardan dolayi Fransaya tarafnnizdan atfedilmis.
<>lan siii telakkiler, bu muahedeye imza vazmaan dolayi kalkmakta oldugu glbi, bundan sonra
Suriye hududu icin duydugumuz istirablarda
bertaraf olacagmdan bu suretle yeni bir devreye
girmis oMufumuzu gormek dahi elbette her iki
taraf igin mucibi memnuniyettir. Yapilan mukavelenamenin ehemmiyeti yalniz hududun tarafeyn icin emniyetbahs olmasile kalmryor, yalniz
Kataym istildalini temin eden bir mueyyide
ofauakJa kalmryor, ayni zamanda Pransa ve Turflayenin, Suriye ve Liibnanm tarn istikHlini te&ra hususunda elbirligile ve bunlara cemiyeti
akvama girmeleri icin beraber gali^acaklarmi
$6yluyor. 0 halde arkada§lar, biz yalniz Hatayli
iM^rdesleipaizin degil, Suriyeli kardesjerimizin
4& hayat, stiklal ve istikballeri iizerinde manevi
ve anaddl znnanimizi gostermek meziyetini dahi
taj?imi$ oluyoruz.
Arkadaslar, en hassas devrelerde en cok metanet gostereta ve gosterdigi metanetin, ciddiyetin iyi neticelerini gormek saadetine eren bizkr, yalniz Suriyeli kardesjerimize ^dyle hitab
ederiz: Suriyeli karde? dive hitab ettigimiz onlar bizimle muaraza etmeden vaz gecsdnler. Bize
bu gun m veya bu his altmda kardes demiyenier olabiEr. Pakat hie ohnazsa kendileiini bu
giinkti laevkie getiren, siyaseten onlan yukseltmege calisan bizlere, hala mandasmm altmda bulunduktaFransizlar kadar muhabbet ibraz etsinler. Cunkii biz Fransizlarla beraber, kendilerindn istiklal ve istikballeri icjai ^alistigmnzi, iste
millet imzELsmi tasiyan bu mukavele le kendilerine gostermis. oluyoruz. Kendileri igin ^ali^anlara minnet ve s.iikran vecibesini odemek, zatnnediyorum, beseriyetin en esasli vasiflarmdandir.
Arkadasjteur, bu muahedenin can damarmi tesJdl eden bir nokta da Surivelilerle Tiirkler arasmda mevcud emlak ihtilafmin sureti katiyede
hallidir. Yalniz bu degil, bu mukavelede, §arkm
kendilerileilk temaslarmda «Efrenci» nammi
verdigi frenklerle, bu gtine kadar iki tarafli
olarak yapilmamis olan ikamet mukavelesini,
Pransa ite Turkiye arasmda yapilaeasr yolunda
da bir kayid vardir.. Demek ki simdiye kadar
zahiren Turk ve Pransiz dotlugunun ?u veya bu
^ekilde Hade edilmesine ragmen dost milletleri
yekdi^erine baglayan esasli bir mukavele henuz
mevcud <§e$ilken, bununla §oyle bir mukavelenilh imzasi devrine de girmis bulunuvoruz.
Binaenaleyh bdyle her baknndan, basta Pransa
ile TiirkiyeTiin husnii mtinasebeti olmak iizere
hudud, Bfatay, Suriye, Lubnan, ikamet ve sair
mesaiMtt haHini ifade eden ve Pransa lie Tttrkiyeyi meofaat ve siyaset birligi seklinde birle^tiren bu mukavele, hip $uphesiz biitiin diinyaya
sulh yapmak yolundaM umumi kanaatin miimessillerinin gittikce artmasmm ifadesi olmak

C :1

dolayisile mucibi siikrandir. Binaenaleyh ben
kendi hesabima, diin Rusya ile, eweki gun Balkanlarla, bu giin Ingiltere ve Pransa ile, her zaman igin sarkla, her vesileden istifade ederek
metin adimlarla daima sulha dogru gitmek siyasetini takib eden Hiikumetimize, biitiin bu Devletleri temsil eden heyetlerle hem ahenkli|in
ifadesi olan miieyyedelere dahi sahib olmasi dolayisile, Turk milletinin ibraz ettigi biiyiik Hatay siyasi muvaffakiyetinden dolayi, bu vesileden de istifade ederek, basta Atamiz oldu^u
halde Ba^vekilimize Hiikumete ve Hariciye erkanma siikran borglanmi odeyerek vazifemi ifa
ederim. (Alki^lar).
HARlOtYE V. Dr. TEVPlK Rtt§Ttt ARAS
(Izmir) — Arkada§lar; Hikmet Bayur arkada§imin sordugu suallere cevab vermege miisaraat^edecegim. tJc sual sordular. Biri, Oemiyeti Akvama bu Hatay hakkmda ittihaz ettigi kararlari tatbik ve kontrolde faaliyetine inaniyor muyuz?
Biri, i§gal altmda ilk yapilacak intihabatm
neticesi iizerinde kanaatimiz nedir?
Ucunciisii de, intihabatta cemaatlere tefrik
usuliiniin hatira gelen mahzurlan hakkmda ne
du§imiiyoruz?
Eger iyi anliyabilmi§sem sorduklan suallerini bu suretle hulasa ettim.
Cemiyeti Akvam muessesesinin faydasma
inamyoruz ve her yeni ve iyi miiessese gibi
o da tekamiile muhtac, oldugu kadar miistaittir de Beynelmilel tahhiidlerde Tiirkiyenin takib ettigi usul, taahhiidlerine riayet etmeyi
bildigi kadar taahhiidlerine riayeti istemeyi
bilmektir. (Alki§lar).
Tiirkiye - Pransa dostlugunun bu ihtilaftan
daha kuvvetli giktigmi biraz ewel arzetmistim.
Bu, iki tarafin dostluk menfaatini anlayifi
ve Suriyenin bizimle iyi kom§uluk menfaatini
er gee takdir etmege vari§i ve Hataylilarm
hakki ile layik olduklari istiklali benimsemekte ve aralarmdaki vahdette gosterecekleri dirayetleri ve biitiin bu saydigim esasli amillerht
yanmda Cemiyeti Akvamin vazifesini yapmak
hususunda iirnid ettigim faaliyeti de ayri bir
iyilik olmak iizere Bay Hikmet Bayur arkada§ima az qok emniyet verecek mahiyette deliller
te§kil edebilir. Nihayet her muahedenin iirnid
olunan kiymeti,* tatbikatmda tezahiir eder.
Pransa ile aramizda hulusii niyetle aktett^imiz ve karsidakinin hulusii niyetinden de emra.
oldugumuz taahhiidlerin iyi tatbik olunacagmi
kuvvetle iirnid etmek isteriz. (Bravo sesleri).
Bay Hikmet, ifgal altmda intihabi soylerken, bunun mahzurlu misalini maziden aldilar,
amma yine kendileri sbzlerinin ba§mda yine
mazi ile mukayese suretile, devirler arasmdaki farki isaret etmekle ili§tikleri bu mevzuun
iizerinde tevakkuf etmekten beni kurtardilar
zannederim.
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1 : ft Uintihab §e tlindce cemaatlerin ayrilmasi hususuna gelince; bu i§te kemali hulus ile Hataym
Tiirk varligijin azami meni'aatini koruyacak
gekilleri dii§i ddiik ve kabul edildi. Nihayet
Hatay Meclis kendi kanununu ilk intihabm bitecegi bes se Le sonradan itibaren kendi istedigi gibi tarn stiklal dahilinde kendine uygun
§ekilde yapiiak, degi§tirmek, tashih etmek
salahiyetini laiadir. (§iddetli alkiglar).
iBRAHtW DjIBSLAN (Kocaeli) — Arkada§lar, muahed esasnida milliyet bahsinde bir de
gdrdiim ki, (klevi) olarak bir millet gosteriliyor. Halbui Alevilik hie bir zaman milliyet
ifade etmez ve edemez. (Alkiglar). Alevilik
aneak bir mjzhebdir ve biitiin Tiirkiyemizde
oldugu gibi Ueyiler hie bir zaman Tiirklukten a;lyrilmas i§lardir ve ayrilamazlar, giinkii
balis Tiii'ktiiiler ( Bravo sesleri, alki§lar ).
Tiirkiyemizd
u gibi, Hatayda, Tiirk
Hatayda biiriin Alevi kardeglerimizin hepsi
Turktiir ve l u r k olarak ya§arlar ve o mefkure
ile yagryorlai (Bravo sesleri, alki§lar). Onun
igin, kabul dilen esasta bu Alevilik kelimesile ifade e< ilnaek
istenen bu karde§lerimiz
ll
Tiirktiirler. I ic bir zaman kendilerini Turkluk.ten ;&yri gay i gbrmemi§lerdir ve gbremezler.
(Bravo seslei alki§lar).
BAgKAN -< Heyeti umumiyesi hakkmda
ba§ka miitaleji \far mi? (Kafi sesleri).
Maddelen gegilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere gecilmesi kabul edilmigtir.
Sancagm m Jkt tamamiyetini tekeffiile, Tiirkiye Suriye ladudunun teminine dair muahede ve anla manm ve bunlar ile beraber imza
ve teati oluian beyanname, mektub ve protokollerin v< bunlar ile beraber imza ve teati
olunan bey:afuiame, mektub ve protokollerin
tit*sdiki hakkmda kanun
MADDB —[• Sancagm miilki tamamiyetini
tekeffiile ve iirkiye - Suriye hududunun temiile Fransa arasmda 29 mayis
nine dair
1937 tarihind- Cenevrede yapilan muahede ve
anlasma ile $ P 4mahal ve zamanda iki taraf
arasmda imzi ve teati olunan mu$terek beyanname, optanli r Btektubu ve lig protokol tasdik
edilnristir.
BALKAN — Madde hakkmda mutalea var
mi?. Maddeyilreye arzediyorum. Kabul edenler.
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Etmiyenler... Madde kabul edilmiijtir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BAKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. Madde kabul edilmi$tir.
MADDE 3 — Bu kanunun icrasma tcra Vekilieri Heyeti memurdur.
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Madde kabul edibm>lir.
Heyeti umumiyesini agik reyle tasvibinize arzediyorum. Son layihaya rey vermjyen var mr?.
Bey toplama muamelesi bitmistir.
Agik reyle tasvibinize arzedilen layihalara
verilen reylerin neticesini arzediyorum:
1871 sayili kanunun 2 nci maddesinin tadili
hakkmdaki 2442 sayili kanuna miizeyyel kanuna rey veren arkadas/ (296) dxr, Muamele tamamdir. Kanun (296) reyle kabul edilmisttr.
Tiirkiye - MEET Hiikumetteri arasmda 7 ni-,
san 1887 tarihinde imzalanan dostluk ve ikamet muahedeleri ile tabiiyet mukavelesinin iasdiki hakkmdaM kanuna (296) arkadas. rey vermistir. Muamele tamamdir. Kanun (296) reyle kabul edilmi^tir.
DiyarbeMr istasyonundan Irak ve Iran hududlarma kadar yapilacak demiryoUan hakkmdaki kanun layihasma (309) arkadas rey vermistir. Muamele tamamdir. Kanun (309) reyle
kabul edilmi^tir. (Alkis,lar).
DaMli istinlak vergisi kanununa miizeyyel
2448 sayili kanunda degisiklik yapdmasma dair
olan kanuna (304) arkadas. rey vermistir. Muamele tamamdir. Kanun (304) reyle kabul edilmiftir.
Gumriik tarife kanununu degi^tiren 2255 sayili kanuna bagli cedvelin 695 B. C. pozisyonlarmda yazili resimlerin indirilmesi bakkmdaki
kanuna (301) arkadas. rey vermistir. Muamele
tamamdir. Kanun (301) reyle kabul edilmi$tir.
Sancagm miilki tamamiyetini tekeff iile, Tiirkiye - Suriye hududunun teminine dair muahede
ve anlasmanm ve bunlar ile beraber imza veteati olunan beyanname, mektub ve protokollerin
tasdiki hakkmdaki kanuna (315) arkadas rey
vermistir. Muamele tamamdir. Kanun (315)
reyle kabul edilnu>tir. (Alkislar).

5-BEYAKAT
1 — Ba$v£cil tsmet tnonuniin Hukumetin da*
hili veharim i yaseti hakkmda beyanah.
(Basvekil Isiitet tnbnii s?iddetli ve siirekli alkr$lar arasmda kursiiye geldi).
BAfVEKS. ISMET iNONtt (Malatya) —
Muhterem ar cada^lar; Qok feyizli galismaniza

ara vermek uzere bulundugunuz bu gunde, Hukumetin dahili ve harici siyaseti hakkmda Yuksek huzurunuzda ufak bir hiilasasmi yapmagi
vazife sayarak bu hiilasadan sonra, eger yuksek
tasvib ve tesviMnize bizi layik gbrurseniz sizden
itmad reyi isteyecegim. (Siirekli alki^lar).
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Evvela harici siyaset iizerinde biitiin miinasebetlerimizi miimkiin oldugu kadar agik yiirekle ve nig bir noktasmi saklamayarak oldugu
gibi soylemiye gali§acagim. Harici miinasebetlerimiz iizerinde kom§ularimizla miinasebatimizi
birer, birer saydiktan soma, umumi siyaset esaslanmizi izah edecegim.
Sovyet ittihadi ile miinasebetimiz dostane ve
samimanedir. Hatta son zamanlarda bu dostluk
yeni bir samimiyetle canlanmi^trr. (Bravo sesleri, alki§lar).
Son zamanlarda Sovyetlerle aramizda bilakis
sogukluk bulundugunu du§unenler ve farzedenler igin bu kadar agik bir surette soylemem belki
hayreti mucib olacaktrr. Bu sefer gerek miisyu
Litvinofla yakmdan konu^u^umda ve gerek yeni
Sovyet Buytik Elgisinin Ankaraya geli^inde temaslarmuz iki memleket arasmdaki dostluk rabitalarmm her iki tarafca hakiki krymeti ile
takdir edilmekte oldugunu nazarrmizda bir kat
daha tecelli ettirmigtir. (Bravo sesleri, alkiflar).
Arkadasjar, aramizda sogukluk gegdigini farzedenler, sj.mdiye kadar olan tecriibelere kafi
derecede dikkat etmemis. olanlardir ve bizim siyasetimiain hususiyetini iyice kavramamis, olanlardir.
Politikamizm istiklali, siyasi ve cografi vaziyetimizin hususiyetleri bize kendimize mahsusbir
takim faaliyetler gostermektedir ve daima gosterecektir. Bu hususiyet bizim taahhiitlerimizle,
miiesses dostluklarrmizla ve ilk giindenberi yakm bir dostlukla biribirimizi takdir ettigimiz
Sovyetlerle miinasebatrmizla asla taaruz etmemis, ve taaruz etmiyecektir. (Bravo sesleri, alkislar). Mosyb Litvinof la mutabik olarak miis>hede ettik ki Turk - Sovyet dostlugu her iki
memleketin siyasetinde devamli unsur olarak
payidar kalacaktir. (Bravo seseleri, alku-slar).
Bu sozlerim iki memleketin iyi miinasebetleri ve samimi dostluklari hakkmda hatzra getirilmis olan ve getirilecek olan biitiin §iipheleri
tamamile izale eder sanirrm. Dunyanm bugunkii
hali iki memleket arasmdaki dostlugu saglam
esaslar iizerinde devam ettirmek, beynelmilel
menfaatler igin, sulh esaslari igin faydali olur,
kanaatrndayrm. (Bravo sesleri, alkis^ar).
ArkafLa$im Dr. Aras yuksek tevecciih ve itimadmizla bugiin ehliyet ve salahiyeti bir kat
daha tebariiz etmi§ olarak yakmda Bagdadi,
Tahrani ve Moskovayi ziyaret edecektir. (Alki§lar).

Irakla miinasebetlimiz, samimiyet ve dostluk mahiyetinde gosterdigi iyi tecelliyi her firsatta bui memleketin efkari umumiyesi tebariiz
ettirmi^tlr.
Irakis inki^afi ve terakkisi ve bizimle iyi
miinasebetler beslemek hususundaki azim ve dirayetini bu memleket kemalile takdir etmektedir ve daima da edecektir.
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tranla esasli, koklii bir surette mevcud dostluk munasebetlerimiz ve emniyetli hislerimiz
Meclisi Alide son giinlerde tasdik olunan ehemmiyetli muahedelerle bir kat daha saglamlik
peyda etmi^tir. Iranm terakki yolunda attigi
biiyuk adimlar, Turkiye halkmm hayranligmi
ve takdirini daima mucib oldugu gibi Iran Tiirkiye miinasebetlerinin yakm karde^lik rabrtalari hissiyati iginde iakis.afm bu memleket daima takdir ve muhabbet hislerile kar§ilami§tir.
ve kar§ilayacaktir (Alkisflar).
Arkadasim doktor Arasm bu seyahati esnasmda Kabiie kadar gitmesini ve bizim orada da
dostluk hislerimizi yakmdan ifade etmesini isterdim. Maddi imkansizlik bu sefer onun seyahatinin Kabiie kadar uzamasma imkan birakmiyor. Fakat bu sozlerim biiyiik Meclisin Afgan
milletine kar^i olan dostane hissiyatmi tebariia
ettirmek igin iyi bir vesile oldu ise bahtiyarnn
(Alki^lar). Sjfuphe iioktur ki Hariciye vekilimiz
Kabilde Afganli dostlanmizi ziyaret etmek igin
eline gegecek ilk frrsattan istifade edecektir.
Irak, Iran, Afgan ile bizim aramizda son zamanlarda gok sozii gegen §ark pakti, ademitecaviiz ve miisfavere esasmdadir.
§imdilik iig Devlet arasmda parafe edilmty
bulunuyor. Bu pakt hakkmda is>u Devletlerin
bitis^k komsusu olan Sovyet ittihadi ve tngilterenin malumati oldugu gibi, onlarm hiisnii
telakkilerini farz ettirecek sebeblere de malikiz.
Have etmeliyim ki Tiirkiyenin pakta istirak
eden Devletlerle rabitasi ve yakrn miinasebetleri ayri ayri aramizda mevcud olan muahedelerle zaten miiemmendir. Doktor Arasm seyahati bu pakt mevzuundan ayri ve miistakil bir
$eydir.
tngiltere ile miinasebetlerimizin hakiki bir
dostluk ve emniyet hislerine miistenid oldugunu
soylemek benim igin bahtiyarliktn*. tngilterede
bulundugum zaman da Ingiliz milletinin en salahiyettar ricalinde memleketim hakkmda samimi dostluk hisleri miis,ahede ettim. ve en salahiyettar rical Ingilterenin Turkiye hakkmda
besledigi samimi ve ciddi dostluk hissiyatmi
memleketime getirmemden memnun olacaklarmi
bana izhar etmislerdir (Alkislar) .
Yalniz resmi mahafillerde degil hususi mahafillerde de memleketimiz hakkmda itimad ve sempati gosterilmektedir. Sulh davasmda Ingilterenin
takib ettigi hatti hareketi, zihniyetimize uygun
bulmaktayiz. Memleketlerimiz arasmdaki itimad hisleri, aradaki miinasebetlerin inkis,afi igin
ve beynelmilel sulh davasmda ve emniyet davasmda krymetli bir amil olarak miiessir olmak
igin gok faydali olacaktir.
Italya ile siyasi munasebetlerimiz gok iyi
haldedir. fktisadi munasebetlerimiz inkis.af etmektedir. ttalya ile miinasebetlerimizin en iyi
halde bulunmasi bizim ciddi emelimizdir. Akdenizde biitiin Devletler arasmda suitefebhiim.
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unsurlarm hepsi elimizdedir. Bir takrm - miimlerin isafe ei ilmesi, ihtilaf sebeblerinin ortadan
kiin oldugu kadar hafif tabir kullanmaga ve
kalkmasi ve Akdenizde iyl miinasebat havasmm
aramaga cali§acagim - vaziyetten haberdar olbiitiin politl alara hakim olmasi bizim ciddi armayan ve nihayet vaziyeti bulandirmakta tiirzumuzdur.
lii turlii saike kapilmis olan siyasetcilerin CeArkada^l ,r, memleket bildigi gibi, biitiin
miyeti Akvamda verilen karardan sonra siikudiinyada bil r ki, Akdenizde emniyet ve istikrar bizim igi l gjok kiymetli bir mevzudur. (Bra- nette olmadiklarmi ve bu sukuneti bozmaga galis,tiklarmi goriiyoruz. Hatiblerin bu husustaki envo sesleri, a ki^lar).
Akdenizc a emniyet ve istikran tevlid ve te- di^eleri yalmz Biiyiik Meclisten degil, memleket
min edecek : ier[turlu tedbirleri bu memleket iyi muhitinden de bize aksetmektedir.
kabul ile ka '^ilayacaktir.
Burada miisterih olmak igin bazi noktalari
Fransa il > miinasebetlerimiziii hayirli ve me- g'oz oniinde bulundurmak faydalidir zannedesud inki^afi hakkmda Hariciye vekili arkadarim. Kabul olunan muahedelerin tatbiki va§imiz ve hat bier bundan ewelki mevzuda soz
zifesi bu giin igin Fransaya dii§iiyor. Bu giin
soylemek igi I frrsat buldular. Fransa siyasetitaahhiid ettigimiz muahede ile Hataym tainani idare etm kten birinci derecede mesul olan
miyetinin her vasrta ile mahfuziyeti Tiirkiye
zatlerle yaki iden Tiirkiye ve Fransa arasmdaki
ve Fransaya dii§iiyor. Nihayet bu esaslar Ceesasli emnrj et ve biiyuk politika mevzularmi
miyeti Akvamin miizahereti ve i§tigal sahasiagik bir sure iteigdriistum. Arkadaslarim, Frandir. Hatta eger hukukgular tabiri caiz goriirsanm mesul icalinde ve Fransa Biiyiik Meclisinlerse mesuliyeti altmdadrr. Demek ki biz, alade ve Fransi run efkari umumiyesinde §ahsiyet
kadar olanlarm kuwet ve hiisniiniyetlerile bu
sahibi olan riilbek krymeti haiz biitiin ricalinmuahedelerin tatbik olunacagindan emin olacade Tiirkiyey J kjar§i dostluk beslemek ve Tiirgiz ve nihayet biitiin vasitalar garesiz kalirsa
kiyeye kar§i iyi miinasebet beslemek hususunda
ve hakikaten siyaset tahribcileri biitiin bu beyciddi bir ara i ve kanaat gdrdtigumii soylemekle
nelmilel akidleri hige sayacak kadar tecaviiz
bahtiyarnm. (Alknjslar).
fikirleri gosterirlerse, en nihayet Cemiyeti AkFransa il i aramizda son zamanda gikan Havama iltica etmekten de geri kalmayacagiz.
tay meselesi vardi ve hudud emniyeti iizerinde
Bu gun oradaki vaziyet, Cemiyeti Akvamm
bir takrm ha i^eler gikti. Hatay meselesi Milletler kabul ettigi, tesbit ettigi esaslar dahilinde emCemiyeti koi se^i kararile ve bu giin tasdik buyur- niyetin hiisnii tatbiki, Cemiyeti Akvami te§kil
eden bu kadar milletin mii§terek kefaleti ve
dugunuz mi ahedelerle kati neticesini almistrr.
taahhiidii altmdadrr. Siikunetle soyledigim bu
Benim zann] nca Hatayda vardigrmiz neticenin
sozlerin icinde Hatay igin yapilan anla§manm
asil krymeti bu meselenin iyi bir surette hitam
behemehal ve hulusle tatbik olunmasi igin
buldugu hi kkmda zihinlerimizde hasil olan
kaii miieyyideler mevcuddur iimidindeyim. Esakanaattir. Seynelmilel meselelerin halli husen hatipler gibi milletimiz de Suriye halkisusundaki a uahedelerde yapilan tasfiyelerin
na kar§i hakiki tevecciih ve muhabbetle mahyalnns kagn iizerinde degil, bilhassa zihinmiildiir. Ben bu vadide Suriye halkma kar§i
lerde kabul olunmasile krymeti hasil olur.
Tiirklerin hassasiyetini gostermek igin kiymetli
Onun igin 1 irkiye, Hatay meselesinde varilan
neticeleri ks ti j bir tasfiye addedmektedir. Ha- frrsatlardan istifade ettim. §imdi o mevzuda
tekrar hararetle soz soylemek igin ahval ve
tibler, Hiil umeti, muahedelerin gurasmdan,
§eraitten kafi derecede tegvik gordiigiimii soyburasmdan enkid etmek icin frrsat buldular:
leyemem. Amma kanaatim odur ki milletler
Fakat Yuks ik heyetiniz gibi biitiin millet ve
hakiki
menfaatlerini nihayet siyaset adamlaribiitiin alem dikkat etmi§tir ki nihayet biitiin
na ibram ve icbar edeceklerdir. (Bravo seslehatiblerin, ijzerinde birle§tikleri nokta, kagid
ri, alki§lar).
. uxerine koy Lug^umuz esaslarm sidkile, hulus
lie tatbik >lunmasi iizerindedir. Demek ki,
Hudud iizerinde, Tiirkiye - Suriye hudu§imdi bu hijsi jhulasa ederek ben de soyleyedu iizerinde cikan hadiseler bir takrm muhayim M, Cemiyeti Akvamda varilmis. olan nebereleri intag etti ve onlar dahi ilk temaslarticelerin hajidle ve hulus ile tatbik olunmadan sonra iyi bir yola girdi. Umidimiz zaten
smdan baglfi ihig bir §ey istemiyoruz. (Alki§esasta dost iki memleketin hududu iizerinde
lar).
J :
emniyetin mevcud olmasi prensibinde hig bir
Arkada§Iar, muahedelerin hulus ile tatbik
ihtilaf
yoktur. Mesele bunun iyi tatbikidrr.
olunmasi, | e r §eyden evvel imza edenlerin
Mesele
bunu iyi tatbiktrr. Iyi tatbiki igin Franhiisnii niyJbletfne baghdir. Size biraz ewel
sa
ricali
ile biz ayni kanaat ve ciddiyetle bu
Fransa ile lurltiye arasmdaki sicak havayi ve
i§i
takib
etmek kararmdayiz.
Fransanra iiesul ricalindeki hulusu ifade etHulasa arkada§lanm; Fransa ile miinasebatim. Bu h4lde bu Hatay iizerinde vardigrmiz
timizda hususi meseleler bahtiyar bir surette
anla§malarri hulus ile tatbik olunmasi icin ne
tatbik edildikten sonra yeni bir inkigaf devkadar unsuf tasavvur olunabilirse bu anda o
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rinin, biiytik bir entniyet havasmm hiikiim
stirecegini timid etmek ve timidimizi huzurunuzda soylemek bize hususi bir haz vermektedir.
Balkan Devletlerile mtinasebetlerimizin biitiin millet tarafmdan malum olmayan hemen
hig bir safhasi yoktur.
Port Devlet aramizda agik muhede ve onutn
htikumlerile bir sulh davasi igin baglryiz. Yakm
bar zamanda ben ve Dr. Aras Balkan miittefiklerimizin paytahtlanni beraber veya ayrr ayri
gbrmek bahtiyarligma nail olduk. Memleketimize kar§i mtittefiklerimiz tarafmdan gbsterilen
tevecctih ve muhabbet biitiin diinyanm dikkatini
celbedecek sicaklikta idi. £u memleket Yugoslavyadan, Yunanistandan ve Romanyadan gbrdtigti sicak tezahtirati ayni hareketle kar§iladi.
(Alki§lar).
Arkadaslarmi, dort Balkanli Devletin ayri,
ayri cephelerinden dolayi vaMt, vakit gbriilen
hususi politikalan onlarm Balkan antanti taahhiidleri iizerinde vaziyetlerinin hafif veya
zayif oldugunu zannettirecek propagandalara
sebebiyet vermektedir. Bunu gbruyoruz, amma
buna inanmayin. En yakm temaslarimizla anliyoruz ki dort Balkan Devleti kendilerini birle^tiren sulh idealinde samimi ve sabittirler.
(Bravo sesleri, alki§lar).
Bulgaristan koms,umuzun, ewelce de bir iki
munasebetle huzurunuzda arzettigim Balkanda
sulhu mubafaza etmek ve diger komsjdarile iyi
miinasebetlerini arttmnak igin gosterdigi hiisnii
niyetleri Mz yakmdan ve en saiahiyetli agizlardan isittik. Bulgaristan bizimle hususi bir muahede ile bagli oldugu gibi, Yugoslavya ile de
hususi bir muahede ile baglidrr. Bulgaristan,
Yunanistan ve Homanya ile miinasebetlerini de
bu hale getirmek kararmda oldugunu sbylemi§tir. Bu arzularmi Tiirkiye yalniz te§vik eder
ve elinden geldigi kadar teshil eder. §uphe yok
ki Balkanlarda Bulgaristanla diger kom^ulan
arasmda sicak dostluk havasmm teessiis etmesi
ve biitiin Balkan Devletlermin soyledikleri gibi
ciddi ve iyi niyetli birdostluk yoluna girmesi
hepimiz igin sevingli bir emel ve Avrupa sulhii
igin bir mesnettir.
Bulgaristanla aramizda, §imdi teferruata girmek istemiyorum, milletimizin hassas oldugu
mevzular malumdur. Aramizdaki miinasebetlerde
yekdigerimizm hassas noktalarma dikkat etmekte ve iyi dostlugu inki^af ettirmekte menfaatlerimiz oldugunu mu^ahede ettik. Goriiyorsunuz ki biitiin esaslar, Devletler arasmda sbz olarak
katedilen biitiin mesafeler hayirli ve ileridir.
Bunun iyi bir surette tatbikinde her iki memleketin metalaati oldugunu takdir ediyor ve takib
ediyoruz.
Arkada§lar; size cemiyeti akvam iizerinde
goriislerimizi de soylemek isterim.
Bu miiessesenin kuweti ve zafi son zamanda
miibalaga edilmi^tir. Kuvvetine inaaianlar bii-
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ytik davalarm ve biiytik meselelerin kolaylikla
fili ve kati bir surette halledilebilmesini bekleraiisjlerdir. Bu liizumundan f azla bir hayalperestliktir. Zafmi ileri siirenler onun hig bir faydasi
olmadigmi ve milletlere hig bir teminat vermedigini zannetmektedirler.
Bunu bbyle zannetmek te hakikati, asla
kendi hakiki blcusti dahilinde gbrmemektir.
Cemiyeti Akvam bu giin onun hukukan ve
filen haricinde bulunan JDevletlerin faaliyetinden mahrum bulunmakla biiytik bir mahrumiyet ve zaiflik igindedir. Buna §iiphe yok. Haricinde bulunan Devletlerin kiymetli ve beraber mtigterek gali§malarmi Cemiyeti Akvamda
birle§tirmeleri bu miiessesenin beynelmilel sulh
ideali igin, haiz oldugu yiiksek otoriteyi gok
kuvvetlendireoek, ideal bir §ekle soitacaKxir.
Buna §iiphe yoktur. Bunu temenni ederim.
Ancak bu giinkii hali ile de Cemiyeti Akvam
az bir kiymette degildir. Biiytik bir ehemmiyet ve buytik bir kiymettedir. Milletlerin, §u
kadar gok milletin muayyen sulh hedeflerinde
birle§mi§ olduklarmi soylemeleri, diinya igin,
be§eriyet igin esasli bir mesned te§kil eder.
(Alki§lar). Ondan sonra bu kadar milletin
mesul ricalinin vakit, vakit bulu§arak birbirlerini gbrtip anlamalan az gbrtilecek bir fayda
degildir ve nihayet bazi kiymetli tecrubeler
gbstermi§tir ki Cemiyeti Akvam beynelmilel
meseleleri mtitalea ve bazi ahvalde iyi gareler bulmak igin kiymetli bir vasrtadir ve nihayet Cemiyeti Akvamm beynelmilel sulh igin
gizmis. oldugu ideal herkesin tahakkukuna yardim etmesi temenni olunan bir idealdir. Bununla Tiirkiye, biz, Cemiyeti Akvamm lehinde ve aleyhinde ileri stirtilen biitiin noktalari
dugunerek onun faydali bir miiessese olduguna, onun esaslan dahilinde siyaset takib etmek istedigimize hulus ile ve §uur ile kani oldugumuzu gbstermig oiuyoruz. Arkada§lar,
ba§mda sbyledigim gibi siyasi miinasebetlerimizden bahsederken komsulanmizla mtinasebetleri ayri ayri mevzubahs ettim. Kom§u olmadigimiz Devletlerle de miinasebetlerimiz gok
iyi ve dostanedir ve hig bir memleketle esasli
hig bir ihtilafmuz yoktur. Bunu memnuniyetle
kaydettikten sonra bu gun biitiin diinyanin
sulh davasi ile meggul oldugunu, milletlerin
beynelmilel sulhun idaresini saglam esaslara
istinad ettirmek igin ne gibi tedbirler bulmak
lazimgeldigini aradiklarmi sbyledim. Beynelmilel sulhun devami ve saglam esaslar iizerinde
bulunmasi gareleri aramyor. Hentiz bulunmug
degildir. Memleketimizin sulh igin gok ciddi
arzulu oldugunu bilmekle beraber, onun, beynelmilel sulhun sarsilmaz bir takim esaslara
bagianmami§ oldugunu daima dti§tinmesinde ve
bilmesinde zaruret ve ltizum gbrmekteyiz. Bu
sbzleri onun igin sbyltiyorum. (Bravo sesleri).
Biz sulh davasinda hakiki ve samimi bir
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hadim vaziyftindeyiz. Kendi vesaitimizin, faa~
liyet sahami|m dahilinde beynelmilel sulhun
muhafazasmf calisiriz ve Turkiyenin hayir ve
menfaatini sfilhta bularak onun daima muhafaza edilmesi femennisindeyiz.
Arkada^lir, bu noktanm siyasi zihniyetimiz
olarak anlasjlmasmi isterim. Biz, beynelmilel
sulhun Turkjyeden uzak ve bizim hududlanmizdan cok §yrt yerlerde de bozulmasmi kendi
menfaatimizi ve hayrimiza muvafik gormeyiz.
(Bravo seslefi)
Biz, menieketimizin emniyet ve siyasetini,
her hangi ilfi memleket, arasmdaki nifak ve
ihtilaftan befcleaniyoruz. (Bravo sesleri). Bu
esaslr bir nofctajdir. Biz kendi memleketimizin
emniyetini dlger memleketler arasinda iyi miinasebetler v4 dinniyetli miinasebetler bulunmasile pek alajbelif olunacak, temin olunacak itikadmdayiz (JAlkislar). Onun icindir ki, diger
iM memlekef arasmdaki her hangi bir nifak,
iftiraka karAmayiz. Onun diizelmesini isteriz
ve her hangijiki memleket arasinda nifak ve iftirak husuliiiii asla istemeyiz, bilakis elimizden
geldigi kadaf memleketler arasmda bu kabil
uzakliklarm fre musademelerin ortadan kalkmasmi temenniiederiz. Milletler arasmda miihim
bir uzuv ve Ifuwetli bir millet olarak calisirken
bizi awiyase|imize delil olan, saik olan esasli fikirler veimanevi sebebler, amiller bu soyledigim sebeblfrdir.
Arkadaslir; hariei miinasebetlerimizden gecerek s.imdi c^iihili siyasetimiz iizerinde de bir iki
malumat arzfdecegim.
)C Dahili siyasetimiz iizerinde tek mesele olarak eskiden jbersim dedigimiz Tunceli vilayeti
hadiseleriirinf esasmi ve bu giinkii vaziyetini buzurunuzda efkari umumiyeye agik<ja bildirmek
isterim. Bftyfk Meclisin malumudur M, Hiikumet iki seneferiberi Tunceli mmtakasmda hususi islahat Jrogrami takib etmektedir. Bu program, bu mijtakayi medenilestirmek icjin butun
vasrtalarla vf husmsi hiikiimler dahilinde orada
genis bir cal|ama tef errtiatmi ihtiva etmektedir.
Buna ^imdiyjB kadar orada kanuna muhalefctten kuwet v | zevk almis olan bazi reisler iyi
karsilamadilir. Islahat programma mukavemet
ve muhalefef etjmek istediler. Bu bizi tarihini
tarn soyleyenjiyorum, mart nihayeti - nisan bidayetlerinde hisusi askeri tedbirler almagi icab
ettirdi. Oratfa s,unu diisunduk; mukavemet eden
ve Hukumetif. islahat programma muhalef et eden
mmtakada nl yapmahyiz? gimdiye kadar olan
Dersim tecrupeleri, orada Hiikumetin bir emrine
karsi muhal^et olunca miihim bir kuwet toplayarak o miitakada ciddi tedibat yapmak ve
birakmak. fcz: buna « Sel seferleri » dedik.
Meraiefcetin fir tarafmda bir hadise cikmca onu
kuwetli bir burette ve sel halinde gelib gecmektem bir |ayda. hasil olmayacagi kanaatmde
buhtnduk. jta-i muhalefet edenlerin mukave^
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metlerini bertaraf ettikten sonra kendi programimizm hie bir sey olmamis gibi takib olunmasmi esasli vazifemizden saydik.
Bu giinku vaziyet sudur : Orada jandarma
ve Hukumet kuweti tamamile teessiis etmistir.
Tuncelinde islahat programi olarak dusiindugiimiiz tedbirler fasila gormeksizin devam etmektedir. Yol yapryoruz, mekteb yapryoruz, karakol
yapryoruz. Bir iki ay miiddetle bu islere fasila
gelmis olan yerlerde tekrar bu islere basladik.
§imdiye kadar bu harekat ve faaliyet esnasmda
orada ciddi musademeler oldugunu ve arada
biiyuk zayiat gectigini zannettiklerini isittim.
Onun icin size simdiye kadarki, yani iic ayhk
harekatx, iig ay zarfmda ugradigrmiz hakiki zayiati oldugu gibi soylemek isterim. 14 haziran,
bugiin aldigim rapora gore simdiye kadar olan
zayiat jandarma, asker ve muhafiz korucusu
olmak uzere, 13 sehid, 18 yaralidir. Bunlarm
ioindebir, tanesi subaydir, tegmendir. Bu zayiatm bize elem verdigini ve BUyiik Millet Meclisinin
Mssiyatmda 50k aci yaptigmi miisahede ediyoruz.
Fakat hadisenin ehemmiyeti, bUhassa mubalagali ne^myala karsi yapilan i | karsismda feda-,
karligm fazla olmadigi noktasma nazan dikkatinizi celbetmek isterim. Bugunkii vaziyette arkadaslar tekrar ettigim gibi jandarma, Hukumet vaziyete temamen hakimdir. Kafi dereeede
askeri kuwet orada hazirdir. Islahat programi
takib olunmaktadir. Huzurunuzda soylerken biitiin memleketin ve mahallinde bulunan vatandaslarm. isitmesini isterim ki, Cumhuriyet Hiikumeti oraya islahat programn siis olarak, heves olarak gotormedi. (Bravo sesleri). Ne kadar
miiskulata ugrasa, ne kadar cok sene siirse yaz
ve ki? bu. programi biz orada tatbik edecegiz.
(Bravo sesleri, siirekli alki^lar).
Her hangi bir meseleyi Biiyuk Millet Meclisi
kabul ettikten sonra simdiye kadar nasil ufak
tefek muhalefet ve miiskiilat karsismda vaz gegmek. bizim s,ianmizda ve iktidarimizda olmadisa, bu sefer de programzmizi ve BUyiik Millet
Meclisinin kararmi tatbikten geri kalmayacagtz. (Bravo sesleri alkislar).
Bunun bu suretle ve kanaatle bilinmesi, zannederim ki bizim islerimizi kolayla^tirdigi kadar
heniiz akli basmda olmayan reisleri bian ewel
Hiikumetin kudretli oldugu kadar adaletli ve
sefkatli kucagmda selamet aramalarmm yegane gikar yol olduguna, ikna edecektir.
Arkadaslarnn; goriiyorsunuz ki biitiin meseleleri size acik olarak soyledim. Bundan sonra Hiikumetin umumi faaliyeti iizerinde soz
soylemek igin bu giin Biiyuk Meclisin ruznamestede bultman meseleler ayri, ayri ve canli birer
misal vermektedir.
Imar politikasmi takib ediyoruz. Vergileri
tenzil etmek igin her firsattan istifade ediyoruz.
Mali politika olarak bir kac senedenberi takib
ettigimiz indirme tedbirleri simdiye kadar miis-
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bet netice verdi. tndirdigimiz vergilerden bir
iki senede azalan nisbeti telafi edecek miktarda
karsilik aldik. Bu gun yaptigimiz petrol indirmesinde de ve diger vergi indirmesinden de
memlekette yeni bir inkifaf gorecegimizi limid
ediyoruz.
Vergi lslahmda, imkan buldugumuz her
mevzuda, indirmek siyasetine sasmadan devam
edecegiz (Alki^lar).
Maliye vekili arkadasrmiz Biiyiik Mecliste
biitge miizakeresini yaparken yeni seneye 10 milyon lira kadar bir Hazine vaziyeti devredebilecegini iimid ettigini soylemi?ti. Haziran bidayetindeM Ilk hesablar bize maliye vekilimizin
tahmin ettlgi iyi vaziyetin fazlasiile tahakkuk
ettigini gostermi$tir. 0 Huzurunuzda 10 000 000
soylemisti. Bana verilen malumatta haziran nihayetlnde vaziyetimizin 11 500 000 lira fazlasi
ile intikal ettigidir. (Bravo sesleri, alkislar).
Iyi ve saglam bir biitge memleketimizin biitiin faaliyeti icin 50k itimad veren bir esastrr.
Yeni biitpenin ne kadar saglam mevzular iizerinde kurWdugroiu soylemek igin size soyliyeyim ki ; yfeni bttt§eyi Biiyuk Meclis 231 milyon
kiisur iizerinden kabul etti. Bizim 1936 da tahsil ettigimiz miktar; muvakkat olan, son, sene,
nihayeti hesablarma gore 241 000 000 liradir.
(Alkislar). Gb'riiyorsunuz Id, kabul ettiginiz
biitcenin fazlasmi gegen senede filen tahakkuk
ettirmi? bulunuyoruz. Bu, memleketin iktisadi
hayatxnda tutulan yollarm iyi semere verdigini
ve memleketin mtitemadiyen inkisaf yolunda yiiriidiijyune raaddi bir misal olarak telakW edilir
iimidindeyim.
Arkad&slar, kisa ve miinferid noktalarla siyasetimizin harici, dahili ve umumi hatlarma isaret etmek istedim. Tafsilatmi ve teferruatmi
biitge muzakeresinde etrafile bildiginiz bu esasli
siyaset hatlanni kanaatla takib etmek fikrindeyiz. B|zi bu hususta tasvib ve tesvik ettiginizi yiiksek reylerinizle gostermenizi arzu ederiz.
(Stirekli ye siddetli alkislar).
BASKAN — Kutular one konacaktrr. Esamile gagirildigi vakit arkada§lar liitfen sagdan gelsinler..
(Ordu intihab dairesinden reyler verilme-
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ge baslandi).
BALKAN — Ismi o^unmayan ve rey vermeyen *arkada§ var mi?
Bey toplama mutamelesi bitmiftir.
Hukumetin taleb ettigi itimad reyine igtirak
eden, rey veren arkadaglann adedi (329)
dur. Hepsi mtittefikan Hiikumete itimad beyan
etmiglerdir.
(Surekli ve §iddetli alkislar)
(Basyekil tsmet Inonii surekli ve giddetli
alki§lar arasmda tekrar kiirsiiye geldi).
BASVEKtL ISMET tNONtt — Arkadaslar; ytiksek itimadmiz bizi yeni bir kuwetle
techiz etmektedir. Turkiyenin butiin kuwetlerini kudretli elinde toplayan B. M. Meclisi,
emanet ettigi icra kudretini butiin kabiliyetimizle iyi bir yolda takib etmege, tatbik etmege cali§acagimizdan emin olabilir
(§iddetli alkislar).
BALKAN — Bir takrir vardir.
3 — Antalya nvebusu Dr. Cemal Tuncanin,
Meclisin ikinci te§rinin birinci pazartesi gii~
nilne talikma dair takriri.
Yiiksek Reisligine
Bu igtima senesi zarfmda Hiikumetten
gonderilen kanun lahiyalari intac. edilerek
elde mlihim bir i§ kalmamig
oldugundan,
sayin uyelerin intihab dairelerini dola§malan
ve halk ile temasa gelmeleri ic/Ln tesMlati esasiye kanununun 14 ncii maddesi mucibince
Meclis igtimamm, her sene davetsiz toplanma
tarihi olan ikinci te§rinin birinci pazartesi giiniine talikini teklif eylerim.
Antalya saylavi
Dr. Cemal Tunca
BASKAN — Takriri reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Takrir kabul
edilmigtir.
Arkadaslar; §imdi kabul buyurdugunuz takrir mucibince be§inci devrenin ikinci igtima
senesinin son inikadma hatime veriyorum.
Cumlenizin tatili sihhatle gegirmenizi diler
ve her birinizi saygi ile ayri ayn selamlanm.
(Alki§lar).
Kapanma saati : 17, 30

• am •

B — Son zdbit Jiul&sost
Ciftlikleriai millete ihda buyurdaklarmdan dolayi
Kamutydan Atatiirke sekilen tegekkiir telgrafma gelen cevab ills,
TUrkiye He Iran arasmda aktolunan muahedelerin
kabulii dolayisile Kamutaydan Iran Millet Meclisi
Reisligine sekilen telgrafa gelen cevab okunduktan

sonra,
Rumeli demiryollan iijletme nizamnamesinin ziya,
ve hasar tazminatma miiteallik olan bazi maddelerin
tadiline,
Dahili istihllk vergisi kanununun tadiline,
TUrkiye ile Muur arasmda imzalanan dostluk ve
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ikamet muahedfleri ile tabiiyet mukavelesinin tasdifcma,
Irak ve Iran hududlarma kadar yapilacak demiryollarma,
Dahilf istthltk vergisi kanununa miizeyyel kanunun tadiline,
Giimrlik tarife kanununa bagh bazi cetvellerde yazili resimlerin iidirilmesine,
Sancagm millki temamiyetini tekeffiile ve Tiirkiye - Suriye hitdudunun emniyetine dair muahede ve
protokollerin tafdikma miitedair kanun llyihalan ka-
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bul edildi.
Hukumetin dahilf ve harici siyaseti hakkmda
Bagvekil tsmet Inoniiniin beyanati dinlendikten ve
329 reyle Hiikumete itimad beyan olunduktan sonra,
Antalya raebusu Dr. Gemal Tuncanm, Meclisin
ikinci tesrinin birinci pazartesi giiniine kadar tatili
faalyet etmesi hakkmdaki takriri kabul edilerek inikada nihayet verildi,
Baskan
Katib
Katib
Tokad
Coruh
M. Abdiilhalik Renda
S. T. Genca
Ali Zirh

mmm

1871 sayili kjuiunun 2 Inci maddesinin tadili hakkmdaki 2442 saydi kanuna miizeyyel kanuna
verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmistir)
Aza adedi : 3Q9
Beye istirak edenler :

206

Kabul edenler :
Beddedenler :

296
0

Mustenkifler :
Reye istirak etmeyenler :
Munhaller :

o
103
Q

[Kabul edenler]
Afyon Karthisar
Berc Tiirker
Ceraal Akcm
Haydar Cere.eS
Izzet Akosman
tzzet Ulvi Ay^urd
Mebrure GoneHQ
Amasy$
Bsad Uras
Nafiz Aktin
Ankara
Ahmed Uhis j
Aka Gfandiiz ^
B§ref Demirell
Mfimtaz Okmen
Mii§fik Aya|lis
Rasim A.ktar :
Rif at Araz
§akir Kinaci
Antaly*
Celal Mengilibfcrii
Dr. Cemal Tuftca
Numan Aksoyf

Rasih Kaplan
Tayfur Sokmen
Tevfik Ariean
Tiirkan Org
Ayd%n
Dr. Hulfisi Alatas.
Nazmi Topcoglu
Nuri Goktepe
Bahkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasrf Somyiirek
Hacim Qankli
Hayrettin Karan
tsmail Hakki Uzungar§ili

Memed Demir
Orge Evren
Osman Niyazi Burcu
Rahmi Selguk
Sabiha G6k§ul
Bayazid
Halid Bayrak
thsan Tav

BUetik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalin
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
tsmail Hakki Uzmay
Mitat Dagdemir
§iikrii Giilez
Burdur
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atif Akgiig
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Giiran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Fatin Giivendiren
M. Fehmi Gerceker
Refet Canitez
Sadettin Ferid Talay
§ekibe tnsel
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Qanakkale
Hilmi Ergeneli
§ukrii Ya§m
Ziya Gevher Etili
Qankvn
Hatice Ozgener
Mustafa
Abdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
Qoruh
Akif Akyuz
Ali Zirh
Atif Tfizfin
Fuad Bulca
Qorum
Ali Riza OzenQ
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
tsmail Kemal Alpsar
tsmet Eker
Miinir Q&gil
Nabi Riza Yildirmr
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Denizli
Dr. Haradi Berkman
Dr. Kazsm Samank
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tiirsan
Kaydar \ Rii§tu Oktem
Mazhar:Miifid Kansu
Yusuf Ba§kaya
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Seviiktekin
Huriye Oniz
Tevfik Bilge
Zeki Mesud Alsan
Ziilfu Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Eldziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
AbdtLlhak Firat
Aziz Samih liter
Hikmet Isjk
Erzurum
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgiin
§iikrii Ko<jak
Eski$ehir
Ahmed Ozdemir
tstamat Ozdamar
Osman Isjn
Oazi Anteb
Ali Kriic.
Bekir Kaleli
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Giresun
Gl. thsan Sokmen
Hakki Tank Us
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Ismail Sabuncu
Muzaffer Kilic.
Miinir Akkaya
Gumusane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atag
§evket Erdogan
tgel
Emin tnankur
Fikri Mutlu
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
Atrf Baymdir
Ali Rana Tarhan
Dr. Ne§et Omer Irdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Giirsoy
Sadettin Uraz
Snlah Cimcoz
§ukrii Ali Ogel
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Arnnan
Gl Kazim Inane,
Halil Mentege
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yiicel
Hiisnii Qakir
Kamil Dursun
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§ukrii SaracogTu
Isparta
Hiisnii Ozdamar
Ibrahim Demiralay
^Kemal tTnal
Miikerrem tJnsal
Kars
Baha Ongoren
Esad Ozoguz
Gl. Muhittin Akyiiz
Hiisrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Omer Kiintay
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Kastamonu
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamac,
Sarai Erkman
Sitki §erif Eken
§erif Ilden
Veled tzbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalag
Ferruh Gupgiip
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Resid Ozsoy
Salih Turgay
Kirklareli
Dr. Fuad Umay
§evket Odiil
KirseMr
Ali Riza Esen
Hazim Borekgi
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Hasan Hayri Tan
Ibrahim Diblan
Ibrahim Siireyya Yigit
Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Konya
Bediz Morova
Cemal Tekin
Dr. Osman §evki Uludag
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Kazim Okay
Mustafa Halid tftier
Nairn Hazim Onat
Tevfik Fikret Silay
Kutdhya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
Hiiseyin Rahmi Gfirpmar
Memed Somer
Na§id Ulug
Receb Peker
Malatya
Abdulmuttalib Oker
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Dr. Hilmi Oytac.
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabci
Mihri Pektas.
Osman Taner
Vasrf £!may
Manisa
Dr. Saim Uzel
Hikmet Bayur
Kazim Nami Duru
Kenan Orer
Osman Er§in
Refik Ince
Turgud Tiirkoglu
Ya§ar Ozey
Maras
Alaettin Tiridoglu
Memed Erten
Mardin
Abdiirrezzak ^atana
Dr. Riza Levent
Edib Ergin
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Riza Erten
Mugla
Dr. Hiiscyin Avni Ercan
Hiisnii Kitabci
Nuri Tuna
$ukru Kaya
Mu$
Hakki Kilicoglu
Naki YQcekok
§evki Qiloglu
§iikrfl Ataman
Nijfde
Dr. Abravaya
Dr. Rasim Ferid Talay
Faik Soylu
Halid Mengi
Kamil Irdelp
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Hamdi Yalman
Muhittin Baha Pars
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asnn Sirel
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Etem Tuncel
Meliha Ulag
Memed Ali Yfiriiker
Memed Giinesdogdu.
Ru§eni Barkim
Ziihtii Durukan
Sayhcm
Ali Munif Yegena
Damar Arikof lu
Gl. Naci Eldemz
Hilmi Uran
Ibrahim Mete
Omer Biger
Tevfik Tarman
Siir<ff

Memed Ali Kiirtoglu
§evki Siisoy
Sinob
Dr. Galib Ustiin
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Hulusi Orucoglu
Hiisamettin Okan
Sivas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Ismail Memed Ugur
Mitat §iikru Bleda
Rasim Ba§ara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Ra§id Sevig
Ziya Ba§ara
Tekirdag
Cemil Uybadm
Faik Oztrak
Rahmi Apak
§akir Kesebir
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Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki t)ke
Hiirrem Ergiin
Hiisnii Konay
Resai Erisken
Sureyya Tevfik Genca
Trabzon
Danis, Eyiboglu
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Sirri Day
Siileyman Sim Gedik
Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Muhittin Din§»oy
Refet Ulgen

Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Munib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Omer Evci
Sirri tcoz
Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Ding
Receb Ziihtu Soyak
Rifat Vardar

[Beye iqtirdh etmeyenler]
Afyon Karahisar
Ali Ctetinkaya i(Bakan)
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
(Izinli)
Ankara
Dr. Taptas
Falih Rifki Atay
Hati Qirpan
Kamal Atatur| (R. C.)
Yahya Galib :Kargi
Aydin
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Tahsin San
(Izinli)
Bahkemr
Enver Adaka»
General Kazim Ozalp
(Bakan)
Bayaztd
Ubeydullah
Bilecik
tbrahim Qolak
Salih Bozok =
Bolui
Cemal HiisnuiTaray
Cevad Abbas iGiirer

Hasan Cemil Qambel
Burdur
Halid Onaran
Ibrahim Necmi Dilmen
(Izinli)
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre
Dr. Mustafa Bengisu
Qankm
Fazil Orktin
Ziya Esen
Qoruh
Asim Us
Hasan Cavid
Ihsan Kurtkan
(Izinli)
Ilyas Sami Mu§
Denizli
Necib Ali Kuguka
(S. M.)
Diyarbekir
Rustii Bekit
Edirne
Mecdi Boysan
§eref Aykut;
Eldziz
Fazil Ahmed Aykag

Fuad Agrali
(Bakan)
Tahsin Berk
Erzincan
Saffat Ankan (Bakan)
Erzurum
Aziz Akyiirek
Eski§ehir
Emin Sazak
Yusuf Ziya Ozer
Gazi Anteb
Numan Menemencioglu
(S. M.)
Remzi Giires
Qiresun
Sadri Maksudi Arsal
Talat Onay
Igel
Ferid Celal Giiven
Hakki Saydam
(IzinU)
Istanbul
Ahmed Hamdi Denizuain
Dr Refik Saydam
(Bakan)
Gl. Refet Bele
Halil Et *n Eldcm
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Hayrullah Ergin
Yagar Yazici
Izmir
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Rustii Aras
(Bakan)
Mahmud Esad Bozkurd
Ears
Fuad Koprulii
Kastamonu
Dr. §iikru §enozan
Ibrahim Grantay
Tahsin Coskan
(S. M.)
Kayseri
Faik Baysal (S. M.)
Veli Yasm
Kirklareli
Zuhtu Akin
Kir§ehir
Lutfi Miifid Ozde§
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Muzaffer Goker
Ali Riza Turel
(S. M.)
Kazim Giirel
Mustafa Eken

t :m
Mustafa Ulusan
(Izinli)
Ressam Qevket Dag
Kiitahya
Ibrahim Dalkilig
Muhlis Erkmen
Omer Dine. (Izinli)
Malatya
lsmet Inonii (Basbakan)
Manisa
K&ni Akeken (Izinli)
Sabri Toprak (Izinli)
Tahir Hitit

14-64937

Mara§
Hasan Regid Tankud
Kemal Kusun
Nuri Ural
Mardin
Osman Dinger
Mu$la
Yunus Nadi
Ni§d6
Ahmed Vefik Ulugay
Cavid Oral
Ordu
Ali Canib Yontem
(Izinli)
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Tekirdafi
Yahya Kemal Beyatk
Tokad
Nazim Poroy
Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Siird
Uamdi Olkiimen
Hulki Aydm
Hasan Saka
Ismail Mustak Mayakou
Mitat Aydm
Sinob
Vffa
Cevdet Kerim Ineedayi Ali Saib Ursavag
Yusuf Kemal Tengirsenk
Gl. Ahmed Yazgan
Memed Emin Yurd&kul
Siva*
Zonguldak
Necmettin Sadak
Ragib Ozderairoglu
Ismail Camas
Selim Sirri Tarcan
(tzinli)
Sayhan
Esma Nayman

Ttirkiye - Misir HUkumetleri arasmda 7 nisan 1937 tarihinde imzalanan dostluk ve ikamet
muahedelerile tabiiyet mukavelesinin tasdiki hakkmdaki kanuna verilen reylerin neticesi
( Kanun kabul edilmistir )
Aza adedi : 399
Reye istirak edenler : 296
Kabul edenler : 296
Beddedenler :
0
Mustenkifler
0
Reye istirak etmeyenler : 103
Miinhaller :
0

[Kabul ederiler]
Afycto, Karahisar
Berc Titeker
Cemal Akgm
Izzet Akosman
tzzet Ulvi Aykurd
Mebrure Goneng
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktin
Ankara
Ahmed Ulus
Aka Gundiiz
K§ref Demirel
Miimtaz Okmen
Mtisfik Ayagli
Rasim Aktar
-Kifat Araz

Hacim Qankk
§akir Kmaci
Hayrettin Karan
Antalya
Ismail Hakki UzumjarCelal Mengiliborii
srii
Dr. Cemal Tunca
NTuman Aksoy
Memed Demir
Rasih Kaplan
Orge Evren
Tayfur SStafcen
Osman Niyazi Burcu
Tevfik Arican
Rahmi Selguk
TiirkanOra
. Sabiha Gokgiil
Aydm
Bayamd
Dr. Hulusi Alata§
Halid Bayrak
Nazmi Topcdglu
Ihsan Tav
Nuri Goktepe
Bilecik
Bahketir
Dr. 61. Besim Omer
Cemal Esener
Akahn
Dr. H. Vasif Somyiirek
Bolu
Bnver Adakan
Dr. Emin Cemal Suda

Ismail Hakki Uzmay
Mitat Dagdemir
§iikrii Giilez
Burdur
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atif AkgiiQ
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik GKIran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Fatin Guvendiren
M. Fehmi Ger§eker
Befet Canitez
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
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Hilmi ErgeAeli
§ukru Yagni
Ziya Gevhef Etili
Qan%%r%

Hatice Ozg<fier
Mustafa Jjbdulhalik
Kenda
I
Mustafa On§ay
Qor%h
Akif Akyuzi
Ali Zirh
Asna Us
Atif Tuziin \
Fuad Bulcai
Ali Riza Oztne,
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub SabrHAkgol
Ismail Kemal Alpsar
Ismet Eker ^
Munir Qagil
Nabi Riza Ytldlrim
Denttli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. K&zim Sjamanli
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tutsan
Haydar Ru§tu Oktem
Mazhar Mtiffd Kansu
Necib Ali KXiQuka
Yusuf Bagkaya
Diyarbbkir
Dr. Ibrahim! Tali Ongoren
Gl. Kazim Sivuktekin
Huriye Oniz ;
Tevfik Bilge
Zeki Mesud Alsan
Ziilfu Tigrel;
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltaklfiran
Elatk
Ahmed SaffA Ohkay
Fuad Ziya Gfyiltepe
Erzincan
Abdiilhak Fi|at
Aziz Samih, titer
Hikmet Isik I
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Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgiin
§ukru Kogak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
tstamat Ozdamar
Osman I§m
Gazi Anteb
Ali Kilic.
Bekir Ealeli
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Remzi Gures
Giresun
Gl. Ihsan Sokmen
Hakki Tank Us
Ismail Sabuncu
Muzaffer Kilig
Miinir Akkaya
Sadri Maksudi Arsal
Oumu§ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atac,
§evket Erdogan
Igel
Emin Inankur
Fikri Mutlu
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Atif Baymdir
Dr. Neget Omer Irdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Gursoy
Sadettin Uraz
Salah Cimcoz
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§ukrii Ali Ogel
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Ariman
Gl. Kazim Inane.
Halil Mente§e
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yiicel
Husnii Qakir
Kamil Dursun
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§iikru Saracoglu
Isparta
Hiisnu Ozdamar
Kemal Unal
Miikerrem Unsal
Ears
Baha Ongoren
Esad Ozoguz
Gl. Muhittin Akyiiz
Husrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Omer Kiintay
Kastamonu
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamag
Sami Erkman
Sitki §erif Eken
§erif Ilden
Veled Izbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalac,
Ferruh Gupgiip
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Resid Ozsoy
Salih Turgay
Kirhlareli
Dr. Fuad Umay
§evket Odiil
Ktr§ehir
Ali Riza Esen
Hazim B6rek§i
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Hasan Hayri Tan
tbrahim Diblan
Ibrahim Siireyya Yigit

Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Eonya
Bediz Morov*
Cemal Tekin
Dr. Osman §evki Uludag
Gl. Ali, Fuad Cebesoy
Kazim Okay
Mustafa Halid Uner
Nairn Hazim Onat
Tevfik Fikret Silay
Kutahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
Hiiseyin Rahimi Gurpinar
Memed Somer
Na§id Ulug
Receb Peker
Malatya
Abdulmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytag
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabei
Mihri Pektag
Osman Taner
Vasrf Qmay
Manisa
Dr. Saim Uzel
Hikmet Bayur
Kazim Nami Durii
Kenan Orer
Osman Ergin
Refik Ince
Turgud Tiirkoglu
Ya§ar Ozey
Mara§
Al&ettin Tiridoglu
Memed Erten
Mardin
Abdiirrezzak ^atana
Dr. Riza Levent
Edib Ergin
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Riza Erten
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Mugla
Dr. Huseyin Avni Ercau
Hiisnii Kitabei
Nuri Tuna
§iikru Kaya
Mu§
Hakki Kiliejoghi
Naki Yuoekok
§evki Qiloglu
§iikru Ataman
Nigde
Dr. Abrayaya
Dr. Rasim Ferid Talay
Halid Mengi
Kainil Irdelp
Qrdu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Hamdi Yalman
Muhittin Baha Pars
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Etem Tuncel
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Meliha Ulag
Memed Ali Yiiriiker
Memed Giinegdogdu
Rugeni Barkin
Zuhtii Durukan
Sayhan
Ali Miinif Yegena
Damar Ankoglu
Hilmi Uran
Gl. Naci Eldeniz
Ibrahim Mete
Omer Biger
Tevfik Tarman
Siird
Memed Ali Kurdoglu
Sevki Siisoy
Sinob
Dr. Galib Ustiin
Hulusi Oru§oglu
Hiisamettin Okan
Stvas
Gl. Akif Oztekin Ei
demgil
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[Beye i§tirdk etmeyenlerj
Afyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Haydar ^er<jel
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
(Izinli)
Ankara
Dr. Taptas
Falih Risfki Atay
Hati Qirpan
Kamal Ataturk (R. G.)
Yahya Galib Kargi
Aydm
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Tahsin San (Izinli)
Balikesir
General Kazim Ozalp
(Bakan)
Bayazxd
Ubeyduliah
Bilecik
Ibrahim Qolak

Salih Bozok
Bolu
Cemal Hiisnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Cemil Qambel
Burdur
Halid Onaran
Ibrahim Necmi Dilmen
(Izinli)
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre
Dr. Mustafa Bengisu
Qankvn
Fazil Orkun
Ziya Esen
Qoruh
Hasan Cavid
Ihsan Kurtkan
(Izinli)
Hyas Sami Mug
Diyarbekir
Riigtu. Bekit

Vrfa

Ismail Memed Ugur
Mitat §ukrii Bleda
Rasim Bagara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Ragid Sevig
Ziya Bagara
Tekirdag
Faik Oztrak
Rahmi Apak
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki tike
Hiirrem Ergun
Hiisnii Konay
Resai Erigken
Siireyya Tevfik Genoa
Trabzon
Danig Eyiboglu
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Sirri Day

Edime
Mecdi Boysan
§eref Aykut
Eldziz
Fazil Ahmed Aykag
Fuad Agrali (Bakan)
Tahsin Berk
Erzincan
Saffet Arikan (Bakan)
Eski§ehir
Emin Sazak
Yusuf Ziya Ozer
Gazi Anteb
Numan Menemencioglu
(S. M.)
Oiresun
Talat Onay
tgel
Ferid Celal Guven
Hakki Saydam (Izinli)
Istanbul
Ahmed Hamdi Denizmen

Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Muhittin Dingsoy
Refet Ulgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Miinib Boya
Yozgad
Ceiai Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Omer Evci
Sirri Iqoz
Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Receb Zuhtii Soyak
Rifat Vardar
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Dr. Refik Saydam
(Bakan)
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Gl. Refet B e l e ^ * * "
Halil Etem Eldem
Hayrullah Ergis.
Yagar Yazici
Izmir
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Riigtu Aras
(Bakan)
Mahmud Esjad Bozkurd
Isparta
Ibrahim Demiralay
Ears
Fuad Koprulu
Kastamonu
Dr. §iikru §enozan
Ibrahim Grantay
Tahsin Cogkan
(S. M.)
Eayseri
Faik Baysal (S. M.)
Veli Yasxn
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Kirkl$reH
Ziihtu Akin
Kir§4hir
Lutfi Miifid Ozdes.
Kor^a
Ahmed Hamkli Dikmen
Ali Muzaffef* Goker
Ali Riza Turel (S. M.)
Kazim Giiret
Mustafa Eken
Mustafa Ulmsan
(Izinli)
Ressam Socket. Dag
Kutajiya
Ibrahim Daikilic,
Muhlis Erkmen
Omer Ding (Izinli)
Mdlatya
Ismet Inonu (Basbakan)
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Manisa
Kani Akeken
(Izinli)
Sabri Toprak
(Izinli)
Tahir Hitit
Mara$
Hasan Re§id Tankud
Kemal Kusun
Nuri Ural
Mardin
Osman Dinger
Mu$la
Yunus Nadi
Nigde
Ahmed Vefik Ulucjay
Cavid Oral
Faik Soylu
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Ordu
Ali Canib Yontem
(Izinli)
Ismail Qama§
Selim Sirri Tarean
(Izinli)
Sayhan
Esma Nayman
Siird
Hulki Aydm
Ismail Mii§tak Mayakon
Sinob
Cevdet Kerim Incedayi
Yusuf Kemal Tengir§enk
Stvas
Neomettin Sadak
Tekirda$
Cemil Uybadin

§akir Kesebir
(Bakan)
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Nazim Poroy
Trdbzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi tftkiimen
Hasan Saka
Mitat Aydm
Siileyman Sim Gedik
Vrfa
Ali Saib Ursavas.
Gl. Ahmed Yazgan
Memed Emin Yurdakul
Zonguldak
Raif Ding
Ragib Ozdemiroglu

»»9*«

Diyarbekir istasyonundan Irak ve Iran hududlarma kadar yapilacak demiryoUan hakkmdaki
kanuna verilen reylerin neticesi
( Kanun kabul edilmistir )
Aza adedi
Reye istirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Mustenkifler
Reye istirak etmeyenler
Munhaller

: 399
? 309
: 309
:
0
:
0
:
90
:
0

[Kabul edenler]
Afyon S^trahisar
Berc Turker
Cemal Akgyi
Haydar QeBgel
tzzet Akosman
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure G8iien$
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktia
AnJktra
Ahmed Ulup
Aka Giindifa

E§ref Demirel
Falih Rifki Atay
Miimtaz Okmen
Mii§fik Aya§li
Rasim Aktar
Rifat Araz
§akir Kinaci
Antalya
Celal Mengiliboru
Or. Cemal Tunca
Nfuman Aksoy
Rasih Kaplan
Tayfur Sokmen

Tevfik Arican
Tiirkan Ors
Aydxn
Dr. Hulusi Alata§
Nazmi Topcoglu
Nuri Goktepe
Balikesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyurek
Enver Adakan
Hacim Qarikh
Hayrettin Karan
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Ismail Hakki UzungarSlll

Memed Demir
Orge Evren
Osman Niyazi Bureu
Rahmi Seltjuk
Sabiha Gokgul
Bayaztd
Halid Bayrak
thsan Tav
BUecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalm
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Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
tsmail Hakki Uzmay
Mitat Dafdemir
§iikru Giilez
Bursa
Asaf Doras
Atif Akg|§
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refiki Giiran
Dr. Sadi Xonuk
Esad Sagay
Patin Giifendiren
M. Fehmi Ger<jeker
Refet Oanrtez
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
Qanakkale
Hilmi Ergeneli
§ukru Yagm
Ziya Gevher Etili

Qmkm
Hatiee Ozgener
Mustafa AbdulhaBk
Renda
""-*'
Mustafa dnsay
Qoruh
Akif Akyuz
Ali Zirh
Asim Us
Atif TuzSn
Fuad Bulea
tlyas Sami Mu§
Qprum
Ali Jtiza Ozenc.
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sahri Akgol
tsmail Kemal Alpsar
tsmet Eker
Munir Qagil
Nabi Riza Yildirrra
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kizirja Samanli
Emin Asian Tokad
Gl. §efikLTursan
Neeib All Kiicftka
Mazhar Mufid Kansu
Yusuf Bagkaya

M-6^:L037

Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Sevuktekin
Huriye Oniz
Tevfik Bilge
Zeki Mesud Alsan
Zulftt Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Mecdi Bjoysan
Elaziz
Ahmed Saffet Ghkay
Fazil Ahmed Aykae,
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzmcan
Abdulhak Firat
Aziz Samih titer
Hikmet Isik
Erzurum
Aziz Akyurek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmea
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgun
§ukru Kcxjak
EsJcisekir
Ahmed Ozdemir
tstamat Ozdamar
Osman I§m
Gazi Anteb
Ali Kihe.
Bekir Kaleli
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Memed §ahin
Numan Menemencioglu
Omer Asim Aksoy
Remzi Gures>
Giremn
Gl. thsan Sokmen
Hakki Tank Us
tsmail Sabuneu
Muzaffer Kijm
Munir Akkaya
Sadri Maksudi Arsal

0:1

Gumusane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atag
gevket Erdogan
Igel
Emin tnankur
Fikri Mutlu
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Atif Baymdir
Dr. Ne§et Omer Irdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Gursoy
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Sal all Cimcoz
gukrii Ali Ogel
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Aran an
Gl. Kazim Inane,
Halll Mente§e
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yiice]
Hiisntj Qaknr
Kamil Dursun
Mahmud Esad Bozkurd
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§iikru SaracogTu
Isparta
Hiisnu Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Kemal Unal
Kars
Baha Ongoren
Esad Ozoguz
Gl. Muhittin Akyuz
Husrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Omer Kuntay
Kastamonu
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamae,

Sami Erkman
Sitki §erif Eken
Serif Ilden
Veled Izbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalac,
Faik Baysal
Ferruh Gupgiip
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Resid Ozsoy
Salih Turgay
Ktrklareli
Dr. Fuad Umay
§evket Odul
Kirsehir
Ali Riza Esen
Hazim Borekgi
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Hasan Hayri Tan
Ibrahim Diblan
Ibrahim Siireyya Yigit
Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Konya
Ali Muzaffer Goker
Bediz Morova
Cemal Tekin
Dr. Osman §evki Uludag
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Kazim Okay
Mustafa Halid Oner
Nairn Hazim Onat
Tevfik Fikret Silay
Kutahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
Huseyin Rahmi Gfirpinar
Memed Somer
Na§id Ulug
Receb Peker
Malatya
Abdiilmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytag
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Mu§
Emrullah Balkan
Hakki Kilicoglu
Gl. Osman Kcjptagel
Mahmud Nedjn Zabci NaM Yucekok
§cvki Qiloglu
Mihri Pekta§ i
§ukrii Ataman
Osman Taner \
Ni$de
Vasif Qinay j
Dr. Abravaya
Manis^
Dr. Rasim Ferid Talay
Dr. Saim Uzel
Faik Soylu
Hikmet Bayurt
Halid Mengi
K&zim Nami |)uru
Kamil Irdelp
Kenan Orer
Ordu
Osman Ergin
Ahmed Ihsan Tokgoz
Refik Ince
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Turgud Turkcjglu
Hamdi Yalman
Ya§ar Ozey
Muhittin Baha Pars
Marafl
Samsun
Alaettin Tiridoglu
Ali Tunali
Memed Erten \
Dr. Asrai Sirel
MardH
Etem
Tuncel
Abdurrezzak §atana
Meliha Ula§
Dr. Riza Leveiit
Memed Ali Yiiruker
Edib Ergin
Memed Gune§dogdu
Hilmi Qoruk |
Ru§eni Barkm
trfan Ferid 4lpaya
Zuhtii
Durukan
Riza Erten
Sayhan
Muglak
Ali
Miinif
Yegena
Dr. Hiiseyin A^gni Ercan
Damar Ankoglu
Hiisnu Kitabct
Nuri Tuna
Esma Nayman
§ukru Kaya i
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran
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Ibrahim Mete
Omer Biger
Tevfik Tarman
Siird
Memed Ali Kurtoglu
§evki Susoy
Sinob
Dr. Galib tJstiin
Hulusi Orugoglu
Husamettin Okan
Stvas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Ismail Memed Ug"ur
Mitat §ukru Bleda
Rasim Bagara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Gunaltay
Vasfi Ra§id Sevig
Ziya Ba§ara
Tekirdajj
Cemil Uybadm
Faik Oztrak
Rahmi Apak
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki Uke
Hurrem Ergun
Husnii Konay
Resai Eri§ken

Siireyya Tevfik Genoa
Trdbzon
Danis. Eyiboglu
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Sim Day
Siileyman Sirn Gedik
Urfa
Behcet Gunay
Fuad Gokbudak
Muhittin Dingsoy
Refet tJlgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Munib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Omer Evei
Sungur
Sirri tgoz
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Ding
Receb Zuhtii Soyak
Rifat Vardar

[Reye i^tirdk etmeyenlerj
Afyon Kardjkisar
Ali Qetinkaya JBakan)
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
(tzinli)
Ankara
Dr. Taptas
Hati Qirpan
Kamal Ataturkf (R. C.)
Yahya Galib feargi
Ay dm
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Gejrmen
Tahsin San (Jzinli)

Bahkesir
Gl. Kaznn Ozalp (Bakan)
Bayaztd
Obeydullah
Bflecik
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Husnu Taray
Cevad Abbas Gurer
Hasan Cemil Qambel
Burdur
Halid Onaran
Ibrahim Necmi Dilmen
(Izinli)

Mustafa §eref Ozkan
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre
Dr. Mustafa Bengisu
(Izinli)
Qanktn
Fazil Orkiin
Ziya Esen
Qorvh
Hasan Cavid
Ihsan Kurtkan
(Izinli)
Denizli
Haydar Ru§tii Oktem
Diyarbekir
Rugtu Bekit
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Edirne
§eref Aykut
Elaziz
Fuad Agrali (Bakan)
Tahsin Berk
Erzincan
Saffet Arikan (Bakan)
Eski§ehir
Emin Sazak
Yusuf Ziya Oeer
Giresun
Talat Onay
Igel
Ferid Celal Gtiven
Hakki Saydam
(Izinli)
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Istanbul
Ahmed Hamdi Denizmen
Dr. Reffle Saydam (Bakan)
Gl. Refet Bele
Halil Etem Eldem
Ya§ar Yazici
Izmir
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Riigtii Aras
(Bakan)
Isparta
Mtikerrem tJnsal
Ears
Fuad KSprulfl
Kastamonu
Dr. §iikru §enozam
Ibrahim Grantay
Tahsin Coskan
(S. M.)
Kayseri
Veli Yasm

Dahili iitihlak
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Ktrklareli
Ziihtu Akin
Ktr§ehir
Lutfi Miifid Ozdes
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
AH Riza Tiirel (S. M.)
Kazim Gurel
Mustafa Eken
(Izinli)
Mustafa Ulusan
(Izinli)
Ressam §evket Dag
Kutahya
Ibrahim Dalkilig
Muhlis Erkmen I
Omer Ding
(Izinli)
Malatya
Ismet Inonu (Basbakan)
Manisa
Kani Akeken (Izinli)
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Sabri Toprak
(Izinli)
Tahir Hitit
Mara§
Hasan Re§id Tankud
Kemal Kusun
Nuri Ural
Hardin
Osman Dinger
Mugla
Yunus Nadi
Nigde
Ahmed Vefik Ulugay
Cavid Oral
Ordti
Ali Canib Yontem
(Izinli)
Ismail Q a m a §
Selim Sirri Tarcan
(Izinli)
Siird
Hulki Aydin
Ismail Miistak Mayakon

Sinob
Cevdet Kerim Incedayi
Yusuf Kemal Tengir§enk
Sivas
"Tecmettin Sadak
Tekirdag
§akir Kesebir
(Bakan)
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Nazim Poroy
Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi Clkumen
Hasan Saka
Mitat Aydin
Urfa
Ali Saib Ursavag
Gl. Ahmed Yazgan
Memed Emin Yurdakul
Zonguldak
Ragib Ozdemiroglu

vergisi kanununa
miizeyyel 2448 sayili kanunda degi§iklik yapilmasma dair
kanuna verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmistir)
Aza adedi : 399
Reye i§lirak edenler : 304
Kabul edeiJer : 304
Reddedenler
0
Mustenkifler :
0
Reye istirak etmeyenler
95
Miinhaller
0

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Berc Tilrker
Cemal Akgin
tzzet Akosman
tzzet UM Aykurd
Mebrure Goneng
Amasya
Esad Urae
Nafiz Aktin

Ankara
Ahmed Ulus
Aka Giinduz
Egref Demirel
Hati Qirpan
Miimtaz Okmen
Miisfik Aya§li
Rasim Aktar
Rifat Araz

§akir Kmaci
Antalya
Cel&l Mengiliborii
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Tayfur Sokmen
Tevfik Arican
Tiirkan Ors

Aydin
Adnan Ertekin
Dr. Hulusi Alatas.
Nazmi Topcoglu
Nuri Goktepe
Baltkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasrf Somyurek
Enver Adakan
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Hacim Qankli
Hayrettin Karau
Ismail Hakki |UzunQar§ili

Memed Deinif
Orge Evren
Osman Niyazl Burcu
Rahmi Selguk
Sabiha GokQiS
Bayaztd
Halid Bayrafc
Ihsan Tav
Bilecik
Dr. Gl. Besmi Omer
Akalin

Bote
Dr. Emin Cemal Suda
Ismail Hakki Uzmay
Mitat Dagdemir
§iikrii Giilez
Burdur
Halid Onaran
Mustafa §erel Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atif Akgiig
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Giiran
Dr. Sadi Konmk
Esad Sagay
Fatin Guvendlren
M. Fehmi Ge<§eker
Refet Canitez?
Sadettin Ferii Talay
§ekibe Insel
Qanakk&le
Ahmed Cevad Emre
Hilmi Ergeneli
§ukru Ya§m
Ziya Gevher ptili
Qankvm
Fazil Orkun
Mustafa Ab4iilhali>
Renda
Hatice Ozgengr
Mustafa Onsay
Qoruh
Akif Akyiiz i
Ali Zirh
Asim Us
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Gazi Anteb
Atif Tiiziin
Ali Kdig
Fuad Bulca
Bekir Kaleli
(Jorum
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Ali Riza Ozeng
Dr. Mustafa Cantekin Memed §ahin
Numan Menemencioglu
Eyub Sabri Akgol
Omer Asim Aksoy
Ismail Kemal Alpsar
Remzi Giires
Ismet Eker
Munir Qagil
Qiresun
Nabi Riza Yildirim
Gl. Ihsan Sokmen
Ismail Sabuncu
Denizli
Muzaffer Kilig
Dr. Hamdi Berkman
Miinir Akkaya
Dr. Kazim Samanli
Sadri Maksudi Arsal
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tiirsan
Gumu§ane
Haydar Ru§tii Oktem Ali §evket Ondersev
Mazhar Miifid Kansu
Durak Sakarya
Yusuf Bagkaya
Edib Servet Tor
Diyarbekir
Hasan Fehmi Atac.
Dr. Ibrahim Tali On- §evket Erdogan
goren
Igel
Gl. Kazim Sevuktekin Emin Inankur
Huriye Oniz
Fikri Mutlu
Tevfik Bilge
Hamdi Ongun
Zeki Mesud Alsan
Istanbul
Ziilfii Tigrel
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Edirne
Atif Baymdir
Dr. Fatma Memik
Dr. Neget Omer Irdelp
Faik Kaltakkiran
Dr. Tugamiral Hakki
Eldziz
§inasi Erel
Ahmed Saffet Ohkay
Dr. Refik Saydam
Fuad Ziya Qiyiltepe
Fakihe Oymen
Erzincan
Hamdi Giirsoy
Abdiilhak Firat
Sadettin Uraz
Hikmet I§ik
Salah Cimcoz
Erzurum
§ukrti Ali Ogel
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer Ziya Karamursal
Fuad Sirmen
Izmir
Gl. Pertev Demirhan
Benal Arman
Gl. Zeki Soydemir
Gl. Kazim Inane,
Nafi Atuf Kansu
Halil Mentege
Nafiz Dumlu
Hamdi Aksoy
Nakiye Elgiin
Husnu Qakir
§ukrii Kogak
Kamil Dursun
Rahmi Koken
Eski§ehir
Sadettin Epikmen
Ahmed Ozdemir
§ukrii Saracoglu
Istamat Ozdamar
Isparta
Osman I§m
Husnu Ozdamar
Yusuf Ziya Ozer

Ibrahim Demiralay
Kemal t)nal
Miikerrem Unsal
Ears
Baha Ongoren
Esad Ozoguz
Gl. Muhittin Akyiiz
Hiisrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Omer Kiintay
Kastamonu
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamag
Sami Erkman
Sitki §erif Eken
§erif Ilden
Veled Izbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalag
Faik Baysal
Ferruh Gupgiip
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Resld Ozsoy
Salih Turgay
Ktrklareli
Dr. Fuad Umay
§evket Odul
Ktr§ehir
Ali Riza Esen
Hazim Borekgi
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Hasan Hayri Tan
Ibrahim Dibl&n
Ibrahim Sureyya Yigit
Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Konya
Ali Muzaffer Goker
Bediz Morova
Cemal Tekin
Dr. Osman §evki Uludag
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Kazim Okay
Mustafa Halid Uner
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Nairn fiazim Onat
Tevfik Fikret Silay
Kutahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
Hiiseyin Bahmi Gurpmar
Memed Somer
Muihlis Erkmen
Na«id Iflug
Receb Peker
Malatya
Abdiilmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytac,
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabci
Mihri Pektag
Osman Taner
Vasif Qmay
Manisa
Dr. Saim Uzel
Hikmet Bayur
Kazim Kami Dura
Kenan Orer
Osman Ergin
Refik Ince
TahirBitit
Turgud Turkoglu
Ya§ar Casey
Mara}
Alieddin Tiridoglu
Memed Erten
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Mardin
Abdiirrezzak §atana
Dr. Biza Levent
Edib Ergin
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Riza Erten
Mugla
Dr. Hiiseyin Avni Ercan
Hiisnii Kitabci
Nuri Tuna
^ukruKay*
Hakki Kilicoglu
Naki YucekOk
§evki gilogln
§ukru Ataman
Nigde
Dr. Abravaya
Dr. Basim Ferid Talay
Faik Soylu
Halid Mengi
Kamil Irdelp
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Dr. Ziya Naki Yaltinm
Hamdi Yalman
Muhittin Baha Pars
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Etem Tuncel
Meliha Ula§

0 :1

Memed Ali Yuriiker
Memed Giinesdogdu
Rugeni Barkin
Ziihtii Durukan
Seyhan
Ali Munif Yegena
Damar Arikoglu
Esma Nayman
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran
Ibrahim Mete
Omer Bi§er
Tevfik Tarman
Siird
Memed Ali Kurtoglu
§evki Susoy
Sinob
Dr. Galib ttstiin
Hulusi Orueoglu
Husamettin Okan
Sivas
Gl. Akif Oztekin Erderagil
Ismail Memed Ugur
Mitat §iikru Bleda
Basim Ba§ara
Bemzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Basid Sevig
Ziya Basara
Tekirdatf
Faik Oztrak

Tokad
Galib Pekel
Gl. Srtki Uke
Hurrem Ergun
Besai Erisken
Siireyya Tevfik Genca
Trabzon
Danis Eyiboglu
Seniha Hizal
Siileyman Sirn Gedik
Vrfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Muhittin Dingsoy
Befet Ulgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Miinib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emm Draman
ftrner Evei
S i m Igoz

$ungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Ragib Ozdemiroglu
Beceb Zuhtii Soyak
Bifat Vardar

[Beye igtirdk etmeyenler]
Afyon Karahisar
AM Qetinkaya (Bakan)
Haydar Qergel
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
(IzinM)
Ankara
Dr. Taptas
Valih Bifki Atay
Kamal Atatiirk (B. C.)
Yahya Galib Kargi
Aydtn
Dr. Mazhar Germen

Tahsin San
(Izinli)
Balikesir
Gl. Kazim Ozalp
(Bakan)
Bayatxd
Obeydullah
BUecik
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Husnu Taray
Cevad Abbas Gurer

Hasan Cemil Qambel
Burdur
Ibrahim Necmi Dilmen
(Izinli)
Qanakkale
Dr. Mustafa Bengisu
Qankvrx
Ziya Esen
Qoruh
Hasan Cavid
Ihsan Kurtkan (Izinli)
llyas Sami Mu§

Denizli
Necib Ali Kii^iika
(S. M.)
Diyarbekir
Biistu Bekit
Edime
Mecdi Boysan
§eref Aykut
Fazil Ahmed Aykac,
Fuad Agrali
(Bakan)
Tahsin Berk
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Erzincan
Aziz Samih titer
Saffet Aribaai
(Bakan)
Erzuium
Dr. Saim Aji Dileirre
Eskisfhir
Emin Sazak
Giresun
Hakki TariH Us
Talat Onay
Ud
Ferid CelaHGttveii
Hakki Saydam
(tzinli)
Istanbul
Ahmed Hamdi DUkmen
(trinli)
Gl. Refet B|le
Halil Etem Eldem
Hayrullah Elgin
Yagar Yazici
Izmir
Celal Bayar (Bakan)
(Bakan)
DP. Tevfik Bugtu" Aras
(Bakan)

14-6 1937

Hasan Aii Yiicei
Mahmud Esad Bozkurd
Ears
Fuad KopriUu
Kastamonu
Dr. §ukrii genozan
Ibrahim Grantay
Tahsin Coskan
(S. M.)
Kayseri
Veli Ya^m
Ktrklardi
Ziihtu Akin
Ktr§ehir
Lutfi Mufid Ozde§
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Riza Tiirel
(S. M.)
Kazim Giirel
Mustafa Eken
Mustafa Ulusan
(tzinli)
Ressam §evket Dag
Kiitahya
Ibrahim Dalkdig
Omer Ding (tzinli)
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Malatya
Ismet tnonii (Basbakan)
Manisa
Kani Akeken (tzinli)
Sabri Toprak
(tzinli)
Mara§
Hasan Regid Tankud
Kemal Kusun
Nuri Ural
Mardin
Osman Dinger
Mugla
Yunus Nadi
Nigde
Ahmed Yefik Ulugay
Cavid Oral
Ordu
Ali Canib Yontem
(tzinli)
Ismail Qamag
Selim Sirri Tarcan
(tzinli)
Siird
Hulki Aydin
Ismail Miistak Mayakon
Sinob
Cevdet Kerim Incedayi .

Yusuf Kemal Tengirgenk
Sivas
Necmettin Sadak
Tekirdag
Cemil Uybadin
Rahmi.Apak
§akir Kesebir
(Bakan)
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Hiisnii Kdnay
Nazim Poroy
Trdbzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi tllkumen
Hasan Saka
Mitat Aydm
Raif Karadeniz
Sirri Day (S. M.)
Vrfa
Ali Saib Ursavas
Gl. Ahmed Yazgan
Memed Emin Yurdakul
Zonauldak
Raif Ding

Giimriik tarijfe kanununu degigtiren 2255 sayilx kanuna bagli cetvelin 695 B, 0 bagliklannda fazili resimlerin indirilmesi bakkmdaki kanuna verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmistir)

?

1

AJ sa adedi
Reye istirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Miinhailer
Reye istirak etmeyenler
Munhaller

: 399
: 301
: 301
:
0
:
0
: 98
:
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[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Berc Tiirker^
Cemal Akgmt
Haydar Qergfl

tzzet Akosman
tzzet Ulvi Aykurd
Mebrure Goneng

AImasya
Esad Ur as
Nafiz Ali t m
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Ankara
Ahmed Ulus
Egref Demirel
Hati Qirpan

I :%
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Miimtaz ttkmen
Dr. Sadi Konuk
Miisfik Ayagli
Esad Sagay
Rasim Aktar
Fatin Giivendiren
Rifat Arfcz
Mustafa Fehmi Ger<jeker
§akir Kmaci
Refet Canrtez
Sadettin Ferid Talay
Antalya
$ekibe Insel
Celal Mengiliboru
Dr. Cemal Tunca
Qanakkale
Numan Aksoy
Ahmed Cevad Emre
Rasih Kaplan
Hilmi Ergeneli
Tayfur Sokraen
§iikru Ya§m
Tevfik Arican
Ziya Gevher Etili
Turkan O p
Qankvrx
Aydm
Fazil Orkiin
Adnan Ertekin
Hatice Ozgener
Dr. Hulusi Alatag
Mustafa Abdiilhalik
Nazmi Tdpcoglu
Renda
Nuri Goktepe
Mustafa Onsay
Baltketir
Qoruh
Cemal Esener
Akif Akyiiz
Dr. H. Vasif Somyiirek Ali Zirh
Enver Adakan
Atif Tiiziin
Hacim Q&nkli
Fuad Bulca
Hayrettin Karan
Qorum
Ismail Hakki Uzun<jar- Ali Riza Ozeng
gili
., ,x Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Memed Demur
Ismail Kemal Alpsar
Orge Evren
tsmet Eker
Osman Niyazi Burcu
Miinir Qagil
Rahmi Sel^uk
Nabi Riza Yildirnn
Sabiha GokQii]
Denizli
Bayaztd
Dr. Hamdi Berkman
Halid Bayrak
Dr. Kazim Samanli
Ihsan Tav
Emin Asian Tokad
BUecik
Dr. Gl. Besim Omer Gl. §efik Tiirsan
Haydar Rugtii Oktem
Akalin
Mazhar Miifid Kansu
Bolu
Dr. Einin Cemal Suda Necib Ali Kuguika
Yusuf Bagkaya
tsmail Hakki Uzmay
Diyarbekir
Mitat Dafdemir
Dr. Ibrahim Tali Ongiikru Giilez
goren
Burdur
Halid Onaran
Gl. Kazim Seviiktekin
Mustafa §eref Ozkan
Huriye Oniz
Tevfik Bilge
Bursa
Zeki Mesud Alsan
Asaf Doras
Ziilfii Tigrel
Atif AkfSc,
Dr. Galij> Kahraman
Edirne
Dr. Refik Gtiran
Dr. Fatma Memik

c: i

Faik Kaltakkiran
Elaziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Abdulhak Firat
Aziz Samih liter
Saffet Arikan
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgiin
§iikru Kogak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
tstamat Ozdamar
Osman Igm
Yusuf Ziya Ozer
Qazi Anteb
Ali Kilic,
Bekir Kaleli
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Remzi Giires
Giresun
Gl. thsan Sokmen
Hakki Tank Us
Ismail Sabuncu
Muzaffer Kilig
Miinir Akkaya
Sadri Maksudi Arsal
Gumii§ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atac.
§evket Erdogan
Igel
Emin Inankur
Fikri Mutlu
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
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Dr. Neget Omer trdelp
Dr. Refik Saydam i
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Giirsoy
Sadettin Uraz
Salah Cimcoz
§ukrii Ali Ogel
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Ariman
Gl. Kazim Inane,
Halil Mentege
Hamdi Aksoy
Husnii Qakir
Kamil Dursun
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§iikrii Saracoglu
Isparta
Hiisnu Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Kemal Unal
Miikerrem Onsal
Kars
Baha Ongoren
Esad Ozoguz
Gl. Muhittin Akyiiz
Memed Nazif Sirel
Hiisrev Kizildogan
Kastamonu
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamac,
Sami Erkman
Sitki §erif Eken
Serif Ilden
Veled Izbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kala§
Faik Baysal
Ferruh Gupgiip
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Regid Ozsoy
Salih Turgay
Kirklareli
Dr. Fuad Umay
§evket Odiil
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Ktr§ehir
Ali Riza Es£n
Hazim Borek§i
Memed Seyf|li
KoccMi
Ali Dikmen \
Hasan HayrJ Tan
Ibrahim Diblhn
Ibrahim Siirejyya Yigit
Kemalettin Qlpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Konya
Ali Riza Tur#l
Bediz Morova
Cemal Tekin^
Dr. Osman gbvki Uludag*
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Kaznn Okay
Mustafa Halid tfrier
Nairn Hazim Onat
Tevfik Fikref Silay
Kutahya
Besim Atalay?
Dr. §akir Ahmed Ediz
Hiiseyin Rahafi Gurpinar
Memed Somer
Muhlis Erkmefi
Na§id Ulug :
Receb Peker
Malatya
Abdiilmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytec,
Emrullah Barjkan
Gl. Osman Koptagel
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Mahmud Nedim Zaber Hamdi Yalman
Muhittin Baha Pars
Osman Taner
Samsun
Vasrf Qm&y
Ali Tunali
Manisa
Dr. Asim Sirel
Dr. Saim Uzel
Etem Tuncel
ITikmet Bayur
Meliha Ula§
Kaznn Nami Dura
Memed Ali Yiiriiker
Kenan Orer
Memed Giinegdogdu
Osman Er<jin
Eu§eni Barkm
Tahir Hitit
Zuhtii Durukan
Turgud Tiirkoglu
Sayhan
Ya§ar Ozey
Ali Munif Yegena
Maraq
Damar Ankoglu
Alaettin Tiridoglu
Esma Nayman
Memed Erten
Gl. Naci Eldeniz
Mardin
Hilmi Uran
Abdiirrezzak §atana
Ibrahim Mete
Dr. Riza Levent
Omer Bicjer
Edib Ergin
Tevfik Tarman
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Siird
Riza Erten
Memet Ali Kurdoglu
Mugla
§evki Susoy
Nuri Tuna
Sinob
§ukru Kaya
Dr. Galib ttstiin
Hulusi Orugoglu
Mu§
Hiisamettin Okan
Hakki Kilicoglu
Sivas
Naki Yiicekok
Gl.
Akif
Oztekin Er§evki Qiloglu
demgil
§iikru Ataman
Nigde
Ismail Mehmed Ugur
Dr. Abravaya
Mitat §ukrii Bleda
Dr. Rasim Ferid Talay Rasim Ba§ara
Halid Mengi
Sabiha Gorkey
Kamil trdelp
§emsettin Giinaltay
Vasfi Ra§id Sevig"
Ordu
Ziya Bagara
Ahmed Ihsan Tokgoz
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Tekirdag
Cemil Uybadm

Faik Oztrak
Rahmi Apak
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki ttke
Hurrem Ergun
Husnii Konay
Resai Erigken
Siireyya Tevfik Genoa
Trabzon
Danis. Eyiboglu
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
S i m Day
Suleyman Sirn Gedik

Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gdkbudak
Muhittin Dingsoy
Refet tfrgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Miinib Boya
Tozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Omer Evci
Srrn I<joz
Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Receb Zuhtii Soyak
Rifat Vardar

[Beye i§tirdk etmeyenler]
Afyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Amasye
Ismail Hakki J^Eumcu
(IzinU)
Ankara
Aka Gunduz
Dr. Taptas

P'alih Rifki Atay
Kamal Atatiirk (R. C.)
Yahya Galib Kargi
Aydtn
Dr. Mazhar Germen
Tahsin San
(IzinU)

BaUkesir
Gl. Kazim Ozalp
(Bakan)
Bayazid
Ubeydullah
BUecik
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
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Bolu
Cemal Hiisnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Cemil Qambel
Burdur
Ibrahim Necmi Dilmen
(IzinU)

t : 76
Qamkkale
Dr. Mustafa Bengisu
Qanktr*
Ziya Esen
Qoruh
Asim Us
Hasan Cavid
thsan Kurtkan
(tzinli)
Ilyas Sami Mu§
Diyarbekir
Rugtii Bekit
Edirne
Mecdi Boysan
geref Aykut
EWziz
Fanl Ahmed Aykae.
Fuad Agrali
(Bakan)
Tahsin Berk
Erzinoan
Hikmet Igik
Erzurum
Dr. Saim Ali Dilemre
Eski§ehir
Emin Sazak
Gazi Anteb
Numan Menemencioglu
(S. M.)
Giresun
Talat Onay
Igel
Ferid Celal Guven
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Hakki Saydam
(tzinli)
Istanbid
Ahmed Hamdi Denizmen (Izinli)
Atif Baymdir
Gl. Refet Bele
Halil Etem Eldem
Hayrullah Ergin
Ya§ar Yazici
Izmir
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Rustii Aras
(Bakan)
Hasan Ali Yiieel
Mahmud Esad Bozkurd
Ears
Fuad Koprulu"
Omer Kuntay
Kastamonu
Dr. gukrii §enozan
Ibrahim Grantay
Tahsin Coskan
(S. M.)
Kayseri
Veli Ya$m
Kirklareli
Ziihtu Akin
Kirqehir
Lutfi Miifid Ozdes.
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Muzaffer Goker

C :1

Kazim Giirel
Mustafa Eken
Mustafa Ulusan
Ressam gevket Dag
Kutahya
Ibrahim Dalkilig
Omer Ding
(tzinli)
Malatya
tsmetlnonii (Ba$bakan)
Mihii Pektas.
Manisa
K^ni Akeken (tzinli)
Refik tnce
Sabri Toprak
(Izinli)
Mara§
Hasan Resjd Tankud
Kemal Kusun
Nuri Ural
Mardin
Osman Dinger
Mugla
Dr. Hiiseyin Avni Ercan
Hiisnu Kitabci
Yunus Nadi
Nigde
Ahmed Vefik Ulugay
Cavid Oral
Faik Soylu
Ordu
Ali Canib Yontem
(tzinli)

Ismail Camas,
Selim Sim Tarcan
(IzinU)
Siird
Hulki Aydm
Ismail Miistak Mayakon
Sinob
Cevdet Kerim Incedayi
Yusuf Kemal Tengir§enk
Siva*
Necmettin Sadak
Remzi Qiner
Tekirdag
§alrir Kesebir
(Bakan)
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Nazim Poroy
Trdbzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi tflkiimen
Hasan Saka
Mitat Aydm
Vrfa
Ali Saib Ursavas
Gl. Ahmed Yazgan
Memed Emin Yurdakul
Zonguldak
Raif Ding
Ragib Ozdemiroghi

I : 76
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Sancagm m|lld tamamiyetini tekeffiile Tiirkiye - Suriye hududunun teminine dair muahede ve anla§manm, ve bunlar ile beraber imza ve teatlolunan beyanname, mektub ve protokollerin tasdiki hakkmdaki kanununa verilen reylerin neticesi
( Kanun kabul edilmistir)
Aza adedi : 399
Reye igtirak edenler : 315
Kabul edenler : 315
Reddeder.ler :
0
MugtenMfler :
Q
Reye istirak etmeyenlcr ; Q4
Munhaller :
0

[Kabul edenler]
Afyon Karthisar
Ali Qetinkayat
Berc Turkey J
Cemal Akgm ?
Haydar Qergel
Izzet Akosmanf
tzzet Ulvi Aykurd
Mebrure Gonejic.;
Ankara
Ahmsd Ulus \
Esref Demireli
Falih Rifki Aiay
Mumtaz Okmem
Mii§fik Aya§lr
Rasim Aktar Rifat Araz
§akir Kmaci \
Antaly*
Celal Mengilitfirii
Dr. Cemal Tube*
Numan Aksoy^
Rasih Kaplan!
Tayfur Sokmep
Tevfik Arieani
Tfirk&n Or*
Aydin
Adnan Ertekim
Dr. Hulusi AUta§
Nuri Gdktepe «
Baltkesw
Cemal Esener
Dr. H. Va«f Slmyurek
Enver AdakanJ
Hacim Qanklii
Hayrettin Karf/n

tsmail Hakki Uzunsarsrii
Memed Demir
Orge Evren
Osman Niyazi 3urcu
Rahmi Selcuk
Sabiha GokQiil
Bayaztd
Halid Bayrak
thsan Tav
Bilecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalm
Bolu
Cemal Husnu Taray
Dr. Emin Cemal Suda
Ismail Hakln Uzmay
Mitat Dagdemir
§iikru Giilez
Burdur
Halid Onaran
Mustafa, §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atrf AkgiiQ
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Guran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Patin Giivendiren
M. Fehmi Ger§eker
Relet Canitez
Sadettin Ferid Talay
§ekibe tnsel

(Janakkale
Ahmed. Cevad Emre
Hilmi Ergeneli
§iikrii Yasm
Ziya Gevher Efcili
Qanktr*
Fazil Orkun
Hatice Ozgener
Mustafa Abdftlhalik
Renda
Mustafa Onsay
Qoruh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Asim Us
Atrf Tuzfln
Fuad Bulea
Qorum
Ali Riza Ozeng
Dr. Mustafa. Cantekin
Eyub Sabri Akgol
tsmail Kemal Alpsar
tsmet Eker
Munir Qagil
Nabi Riza Yildinm
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kazim Samanli
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tursan
Haydar Rfistti Oktem
Mazhar Mufid Kansu
Necib Ali Kficjka*
Yusnif Basjkaya

Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Sevuktekin
Huriye Oniz
Tevfik Bilge
Zeki Mesud Alsan
Zulfii Tigrei
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Ahmed Saffet Ohkay
Fazil Ahmed AykaQ
Fuad Agrali
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Abdfilhak Firat
Aziz Samih titer
Hikmet I§ik
Saffet Arikan
Erzurum
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgun
§iikrfi Kogak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
tstamat Ozdamar
Osman I|m
Yusuf Ziya Ozer

1 : 76
Gaii Anteb
Ali K1I19
Bekir Kaleli
01. Ali Hikmet Ayerdem
Memed §ahin
Numan Menemencioghi
Omer Asnn Aksoy
Remzi Gures
Oiresun
Gl. thsan Sokmen
Hakki Tank Us
Ismail Sabuncu
Muzaffer Kike.
Miinir Akkaya
Gumu§ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atag
§evket Erdogan
tgel
Emin Inankur
Fikri Mutlu
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Atrf Baymdir
Dr. Neget Omer Irdelp
Dr. Refik Saydam
Dr. Tu&amiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Giirsoy
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Sal&h Cimcoz
^ u k r u l l i Ogel
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Ariman
Celal Bayar
Gl. Kazim Inano.
Halil Mentege
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yflcel
Hiisnii Qakir
Kfimil Dursun
Mahmud Esad Bozkurd

146. 1937

0 :1

Gl. Ali Fuad Cebesoy
K&zim Okay
Mustafa Eken
Mustafa Halid tJner
Mustafa Ulusan
Nairn Hazim Onat
Tevfik Fikret Silay
Kutahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
Hiiseyin Bahmi Gurpinar
Memed Somer
Na§id Ulug
Beceb Peker
Malatya
Abdiilmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytac.
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabci
Mihri Pektag
Osman Taner
Vasrf
Qmay
Ahmed Hilmi Kalag
Manisa
Faik Baysal
Dr.
Saim
Uzel
Ferruh Gupgiip
Hikmet
Bayur
Hasan Ferid Perker
Kenan Orer
Resid Ozsoy
Osman Ergin
Salih Turgay
Refik Inee
Kirklareli
Tahir Hitit
Dr. Fuad Umay
Turgud Tiirkoglu
§evket Odiil
Yagar
Ozey
Ktr§ehir
Mara§
Ali Riza Esen
Al&ettin Tiridoglu
Haznn Borekci
Memed
Erten
Kocaeli
Mardin
Ali Dikmen
Abdiirrezzak §atana
Hasan Hayri Tan
Dr. Riza Levent
Ibrahim Dibl&n
Ibrahim Siireyya Yigit Edib Ergin
Hilmi Qoruk
Kemalettin Olpak
Irfan Ferid Alpaya
Nedim Bozatik
Riza Erten
Bagib Akca
Mugla
Sal&h Yargi
Dr. Hiiseyin Avni Ercan
Konya
Hiisnii Eitabci
Ali Riza Tfirel
Nuri
Tuna
Bediz Morova
§iikru
Kaya
Cemal Tekin
Mu§
Dr. Osman §evki UluHakki Kilicoglu
dag

Bahmi KSken
Sadettin Epikmen
§iikrii Saracoglu
Isparta
Hiisnii Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Kemal t)nal
Miikerrem t)nsal
Ears
Baha OngSren
Esad Ozoguz
GL Muhittin Akyfiz
Memed Nazif Sirel
Husrev Kizildogan
Omer Kiintay
Eastamonu
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamac.
Sami Erkman
§erif Ilden
Sitki §erif Eken
Veled Izbudak
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NaJd YUcekok
§evki Qiloglu
giikrii Ataman
Mfide
Dr. Abravaya
Dr. Basim Ferid Talay
Faik Soylu
Halid Mengi
Kamil Irdelp
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Hamdi Yalman
Muhittin Baha Pars
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Etem Tuncel
Meliha Ula§
Memed Ali Yiiruker
Memed Giinegdogdu
Rugeni Barkm
Ziihtii Durukan
Sayhan
Ali Miinif Yegena
Damar Ankoglu
Esma Nayman
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran
Ibrahim Mete
Omer Biger
Tevfik Tarman
Siird
Memet Ali Kurtoglu
§evki Susoy
Sinob
Dr. Galib ttstiin
Hulusi Orugoglu
Hiisamettin Okan
Stvas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Ismail Memed Ugur
Mitat §ukrii Bleda
Rasim Bagara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Ragid Sevig
Ziya Bagara
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Tekiidaj}
Cemil Uybafkn
Faik Oztraj
Rahmi Apaf
§akir Keselir
Tokad
Galib Pekel!
Gl. Sitki tJte
Hiirrem Erjjun
Hiisnu Konay
Resai
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Sfireyya Tevfik Genca
Trabzon
Danig Eyiboglu
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Sirri Day
Siileyman Sirri Gedik
JJrfa
Behcet Gunay
Fuad GSkbudak
Muhittin Dingsoy
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Refet tftgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Munib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Omer Ev«i

Sim tS3z
Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Dine,
Receb Ziihtu Soyak
Rifat Vardar

[Beye i§tirak etmeyenler']
Ama$ya
thsan Kurtkan
Esad Uras ?
(tzinli)
Ismail Hakki Mnmcu
tlyas Sami Mug
(Izinli)
j
Diyarbekir
Nafiz Aktml
Rugtu Bekit
Ankara
Edirne
Aka Giindui
Mecdi Boysan
Dr. Taptas J
§eref Aykut
Hati Qirpanj
Eldziz
Kama! Atatitrk (R. C.) Tahsin Berk
Yahya Galilt Kargi
Erzurum
Ay din
Aziz Akyiirek
Dr. Mazhar fJermen
Dr. Saim Ali Dilemre
Nazmi Topceglu
Eskisehir
Tahsin San I
Emin Sazak
(tzinli)
Giresun
Bahktsir
Sadri Maksudi Arsal
GL Kftzmi Oialp (BaTalat Onay
kan)
|
tgel
Bayakd
Perid Celal Guven
Ubeydullah j
Hakki Saydam
Bilecik
(tzinli)
Ibrahim Qoldk
Istanbul
Salih Bozok j
Ahmed Hamdi DenizBot4
men
Cevad Abbai Giirer
Gl. Refet Bele
Hasan Cemil) Qambel
Halil Etem Eldem
Burd^r
Yagar Yaziei
tbrahim Neci^i Dilmen
Izmir
(Izinli)
j
Dr. Tevfik Rugtii Aras
(Bakan)
Qanak^ple
Dr. Mustafa feengisu
Ears
Fuad
Koprulu
Qankkt*
Ziya Esen f
Kastamonu
Dr. §iikru §enozan
Hasan Cavid

tbrahim Grantay
Tahsin Cogkan
(S. M.)
Kayseii
Nahid Kerven
Veli Yasm
Kvrklareli
Ziihtu Akm
Kxrsehir
Lutfi Mufid Ozdeg
Memed Seyfeli
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Muzaffer Goker
Kazim Giirel
Ressam §evket Dag
Kiitahya
tbrahim Dalkilm
Muhlis Erkmen
Omer Din?
(tzinli)
Malatya
ismet Inonii (Bagbakan)
Manisa
Kani Akeken (tzinli)
Kazim Nami Duru
Sabri Topralr
(tzinli)
Mara§
Hasan Regid Tankud
Kemal Kusun
Nuri Ural
Mardin
Osman Dinger

Mugla
Yunus Nadi
Nigde
Ahmed Vefik Ulugay
Cavid Oral
Ordu
Ali Canib Yontem
(tzinli)
tsmail Qamag
Selim Sirri Tarcan
(Izinli)
Siird
Hulki Aydm
|smail Mu§tak Mayakon
Sinob
Cevdet Kerim tncedayi
Yusuf Kemal Tengirgenk
Sivas
Neomettin Sadak
Tekirdag
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Nazim Poroy
Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi tfrkiimen
Hasan Saka
Mitat Aydm
JJrfa
Ali Saib Ursavas
Gl. Ahmed Yazgan
Memed Emin Yurdakui
Zonguldak
Ragib Ozdemiroglu
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Ismet Inonii Kabinesine verilen itimad reylerin
Aza adedi
Reye istirak edenler
Itimad reyi verenler
Reddedenler
Mustenirifler
Beye istirak etmeyenlrr
Mftnhaller

:
:
:
:
:
:
:

neticesi

399
223
229
0
0
70
0

t Itimad reyi verenler ]
Afyon Karahisar
Berc Tiirkfer
Cemal Akgm
Haydar Qere,el
tzzet Akosman
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Goneng
Amasya
Bsad Uras
Nafiz Aktm
Ankara
Ahmed Ulus
Aka Gimdiiz
Esref Demirel
Hati Qirpan
Falih Rrfki Atay
Miimtaz Okmen
Miisfik Ayasli
Basim Aktar
Rifat Araz
§akir Kinaci
Antalya
Celal Mengiliboru
DP. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Tayfur Sokmen
Tevfik Arican
Turkan Ors
Aydtn
Adnan I^rtekin
Dr. Hmlftsi Alata§
Nazmi Topcoglu
Nuri GSktepe
Bahkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyiirek

Enver-Adakan
Hacim Qariklj
Hayrettin Karan
Ismail Hakki Uzungarsjli

Memed Demir
Orge Evren
Osman Niyazi Burcu
Rahmi Selc.uk
Sabiha G6k§ul
Bayazid
Halid Bayrak
Ihsan Tav
Bilecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalm
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal HusniL Taray
Cevad Abbas Gurer
Dr. Emin Cemal Suda
Ismail Hakki Uzmay
Mitat Dagdemir
§ukrii Gtilez
Burdur
Halid Onaran
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atrf AkgiiQ
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Guran
Dr. Sadi Komik
Esad Sagay
Fatin Gtivendiren
M. Fehmi Gergeker

Befet Canitez
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
Qandkkale
Ahmed Cevad Emre
Hilmi Ergeneli
§ukru Yasin
Ziya Gevher Etili
Qank%n
Fazil Orktin
Hatice Ozgener
Mustafa Abdulhalik
Renda
Mustafa Onsay
Ziya Esen
Qoruh
Akif Akyuz
Ali Zrrh
Asim Us
Atrf Tiizun
Fuad Bulca
Hasan Cavid
Ilyas Sami Mug
Qorum
Ali Biza Ozen<j
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar
Ismet Eker
Munir Qa|il
Nabi Riza Yildmm
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kazim Saraanli
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tiirsan
Haydar Ru§tu Oktem
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Mazhar Mufid Kansu
Necib Ali KuQiika
Yusuf Ba§kaya
Biyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Sevuktekin
Huriye Omz
Tevfik Bilge
Zeki Mesud Alsan
Zulfii Tigrel
Edime
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Elaziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fazil Ahmed Aykac.
Fuad Agrali
Fuad Ziya Ciyiltepe
Erzincan
Abdiilhak Firat
Aziz Samih liter
Saffet Ankan
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgitn
§ukrii Kogak
Eskisehir
Ahmed Ozdemir
Istamat Ozdamar
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Osman Igm
Dr. Osman gevki UluSadettin Epikmen
Yusuf Ziya Oaer
dag
§iikrii Saracoglu
Gazi AnUb
Isparta
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Ali KiiiQ
Hiisnii Ozdamar
Kazim Okay
Bekir Kaleli
Ibrahim Demiralay
Mustafa Eken
Gl. AU HUfnet Ayer- Kemal tlnal
Mustafa Halid t)ner
dem
Miikerrem Unsal
Mustafa Ulusan
Memed §ah a
Nairn Hazim Onat
Ears
Omer Asxtn Aksoy
Tevfik Fikret Silay
Baha Ongoren
Bemzi Qme ^
Kiltahya
Esad Ozoguz
Besim Atalay
Girefun
Gl. Muhittin Akyiiz
Dr. §akir Ahmed Ediz
Gl. thsan Sfkmen
Hiisrev Kizildogan
Huseyin Rahmi GiirpiHakki TariJt Us
Memed Nazif Sirel
nar
Ismail Sabufictt
Omer Kiintay
Muzaffer Ej|ig
Memed Somer
Kastamonu
MunirAk%a
Muhlis Erkmen
Dr. Tevfik Asian
Talat Onayj
Na§id Ulug
Nuri Tamac,
Gilmikam
Beceb Peker
Sami Erkman
Ali §evket pndersev ' Srtki §erif Eken
Malatya
Durak Sakqrya
Abdiilmuttalib Oker
§erif llden
Edib Servetj T6r
Dr. Hilmi Oyt&e.
Veled Izbudak
Hasan Fehxji Atag
Emrullah
Barkan
Kayseri
§evket E r d ^ a n
Gl. Osman Koptagel
Ahmed Hilmi Kalac,
Mahmud Nedim Zabci
1Q$
Faik Baysal
Mihri Pekta§
Emin Inank^ir
Ferruh Gupgiip
Osman Taner
Fikri Muttij
Hasan Ferid Perker
Vasif
QJmay
Hamdi Ongim
Nahid Kerven
Manisa
lstai&ul
Besid Ozsoy
Dr. Saim Uzel
Ali Barlag j
Salih Turgay
Hikmet Bayur
AH Bana Tfrhan
Ktrklareli
Kazim Nami Dura
Atif Baymcfr
Dr. Fuad Umay
Kenan Orer
Dr. Ne§et 0|&er Irdelp §evket Odul
Osman Ergin
Dr. Tugamf?al| Hakki
Kir§ehir
Befik Ince
§inasi Erel)
Ali Biza Esen
Tahir Hitit
FLkibe OynfBnj
Hazim Borekgi
Turgud Tiirkoglu
Hamdi Giir^oy
Memed Seyfeli
Yagar
Ozey
Sadettin Urfiz
Kocaeli
Salah Cimcfz j" .
Mara§
Ali Dikmen
giikrii Ali (}gel
Alaettein Tiridoglu
Hasan Hayri Tan
Ziya. Karamlirsal
Ibrahim Siireyya Yigit Memed Erten
Mardin
Urjk- \
Ibrahim Diblan
Abdiirrezzak §atana
Benal Arimln I
Kemalettin Olpak
Dr. Biza Levant
Gl. Kazim ^nang
Nedim Bozatik
Edib Ergin
Halil Ment^e |
Bagib Akca
Hilmi Coruk
Hamdi Aks|y
* Salah Yargi
Irfan Ferid Alpaya
Hasan Ali I'iicel
Konya
Biza Erten
Hiisnii Qak$
Ali Muzaffer Goker
Mugla
Kamil Durslin;
Ali Biza Tiirel
Dr. Huseyin Avni Erean
Mahmud Es(id Bozkurd Bediz Morova
Hiisnii Kitabci
Rahmi Kdkfa j.
Cemal Tekin

J
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Nuri Tuna
Yunus Nadi
Mu§
Hakki Kilicoglu
Naki Yiicekok
§evki Qiloglu
§iikrii Ataman
Nigde
Dr. Abravaya
Dr. Basim Ferid Talay
Faik Soylu
Halid Mengi
Kamil Irdelp
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Hamdi Yalman
Ismail Qamag
Muhittin Baha Pars
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Etem Tuncel
Meliha Ula§
Memed Ali Yuruker
Memed Gune§dogdu
Bu§eni Barkm
Ziihtu Durukan
S&yhan
Ali Miinif Yegena
Damar Arckoglu
Esma Nayman
Gl. Naei Eldeniz
Hilmi Uran
Ibrahim Mete
Omer BiQer
Tevfik Tarman
Siwd
Memed AM Kurdogkt
§evki Susoy
Sinob
Cevdet Kerim tncedayi
Dr. Galib tfetiin
Hulusi Orugoglu
Husamettin Okan
Yusuf Kemal Tengir§enk
Swat
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Ismail Memed Ugur

1 : 76
Mitat §ukrii Bleda
Rasim Bagara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Ragid Sevig
Ziya Ba§ara
Tekirdag
Cemil Uybadm
Faik Oztrak
Rahmi Apak
§akir Kesebir ^ (j,;
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Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki Uke
Hiirrem Ergun
Hiisnii Eonay
Resai Eri§ken
Siireyya Tevfik Genca
Trdbzon
Dani§ Eyiboglu
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Sirn Day

C:1

Stileyman Sirn Gedik
Vrfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Muhittin Dingsoy
Refet Olgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Munib Boya
Yozgad
Ceiai Arat

Ekrem Pekel
Emin Draman
Omer Evci
Sirn Igoz
Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Ding
Rifat Vardar

[Beye i§tirdk etmeyenler]
Eastamonu
Afyon Earahisar
§eref Aykut
Dr. §ukru genozan
Ali Qetinkaya (Bakan)
Eldziz
Ibrahim Grantay
Amasya
Tahsin Berk
Tahsin Coskan
Ismail Hakki Mumcu
Erzincan
(S. M.)
(IzinU)
Hikmet I§ik
Eayseri
Ankara
Eski§ehir
Veli Yasm
Dr. Taptas
Emin Sazak
Eirklareli
Kamal Atatiirk (R. C.)
Oazi Anteb
Yahya Galib Kargi
Numan Menemencioglu Ziihtu Akm
Eir§ehir
Aydxn
(S. M.)
Lutfi Miifid Ozde§
Dr. Mazhar Germen
Giresun
Konya
Tahsin San
Sadri Maksudi Arsal
Ahmed Hamdi dikmen
(IzinU)
Igel
K&zim Giierl
Bahkesir
Ferid Cel&l Giiven
Ressam §evket Dag
General Kazim Ozalp
Hakki Saydam
Eutahya
(Bakan)
' (Izinli)
Ibrahim DalkiliQ
Bayaztd
Istanbul
UbeyduUah
Ahmed Hamdi Deniz- Omer Ding (Izinli)
Malatya
Bolu
men (Izinli)
Ismet Inonu (Basbakan)
Hasan Cemil Qambel
Dr. Refik Saydam
Manisa
Burdur
(Bakan)
Kani Akeken (Izinli)
Ibrahim Necmi Dilmen Gl. Refet Bele
Sabri Toprak
(IzinU)
Halil Etem Eldem
(IzinU)
Hayrullah
Ergin
Qanakkale
Ya§ar Yazici
Mara§
Dr. Mustafa Bengisu
Hasan Re§id Tankud
Qoruh
Izmir
Kenial Kusun
Ihsan Kurtkan
Cel&l Bayar
Nuri Ural
(Izinli)
(Bakan)
Dr. Tevfik Riistu Aras
Mardin
Diyarbekir
(Bakan)
Osman Dinger
Rii§tu Bekit
Ears
Mugla
Edirne
Fuad Koprulii
§iikru Kaya (Bakan)
Mecdi Boysan

Ni$de
Ahmed Vefik Ulugay
Cavid Oral
Ordu
Ali Canib Yontem
(Izinli)
Dr. Ziya Naki Yaltinm
Selim Sirri Tarcan
(IzinU)
Siird
Hulki Aydm
Ismail Miistak Mayskon
Stvas
Necmettin Sadak
Tekirdag*
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Ntznn Poroy
Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi tllkumen
Hasan Saka
Mitat Aydm
Vrfa
Ali Saib Ursavas
Gl. Ahmed Yazgan
Memed Emin Yurdakul
Zonguldak
Ragib Ozdemiroglu
Receb Ziihtii Soyak

\>m<i
T. B. M. M. Matbaast

S. Sayisi: 238
1871 $ayi!> kanunun 2 nci maddesinin tadili hakkindaki
2442 aayili kanuna muzeyyel kanun layihasi ve iktisad ve
Butge encumenleri mazbatalan (1/865)
T. J7.
Bafvetiftlet
Kararlar l^iidiirlugii
Sayi 4 6/1978

4 -VI -1937
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine

2442 sayife kanuna zeylen Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinin 3 - VI-1937 tarihli toplanlismda Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikde
sunulmustur
Ba^vekil
1
/ . tnonii

I

Esbabi mucibe

i

Vergileriijiizin seyrini imitemadi surette takib eden Hiikmet smai miiesseselerin muharrik kuvvet olarak saffettikleri elektriikten 2442 numarali kanun mucibince alinan resim iizerinde yaptigi tetkikat neticesfride bu resim muhtelif mamulatm maliyet bedeline miitehalif nisbetlerde tesiri dokundugunu tesbii etmi^tir.
Nisbeti kflovat saat basina bir kurus veya yirmi para olan anezkur resim bazi mamulatm maliyet bedelinda Qojk hafif nisbette yer aldigi halde bazisinda hissolunacak derecede tesir icra etmektedir. Bu husipta bir fikir istihsali icin bir kac, misal verilmesi faideli gorulmiistur.

Itnyat
Galvanizli sag
Konserve

givi
Pamuklu mensucat
Yiinlii mensucat

0,0002
0,001
0,0014
0,0016
0,004
0,007

Ipekli mensucat
Qukulata
Kursun kalem
Un '
Kereste
Qimento

0,006
0,01
0,012
0,0125
0,021
0,05

Hayat pajialiligini gidermek icin biit^enin miisaadesi derecesinde vergilerden tenzilat yapmagi
siyaset edinfn Hukumet bu defa da mezkur resmin sinai mamulatm maliyet bedeline hissolunacak derecede jtesdri dokunan tarafmi izale etmegi dusunaniis. ve bu malksadla tanzim ve takdim olunan merbut kanun layihasinda muharrik kuvvet olarak kullanilan elektrik resminin mamulatm
maliyet bedejnde binde yedi buguktan fazla yer tutmamasi esasi kabul ve teklif olunmustur.
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Iktisad enciimeni mazfoatasi
T. B. M. M.
Iktisad enciimeni
Esas No. 1/865
Karar No. 55

5 - VI - 1937

Yiiksck Reislige
2442 numarali kanuna zeyil olmak iizere Tliikfiniet^c hazirlanarak Biiyiik Meclise
takdim
oilman ve enciimeni in ize de liavale buyurulan
kanun layihasi Maliye vekaleti siyasi miistesari
hazir oldugu halde miizakere ve tetkik olundu.
Layiha; 22 temmuz 1931 tarih ve 1871 numarali kanunun ikinci maddesinin tadili hakkmdaki 2442 numarali kanunun birinci maddesinin
(C) fikrasma gore kuvvei muharrike
olarak
elektrik kullanan sinai miiesseselerden alinmakta olan istihlak resminin bazi sanayi snbelerinde maliyete miihim tesir yaptigi goriilmesi iizerine bu simfa dahil olan sinai miiesseselerdc
elektrik istihlak resininin tenzilini istihdaf etmekte ve bu maksadla
mcvaddi mamulesinin
maliyetinde kullandigi elektrik kiymeti binde
yedi bugugu gegen sinai nviiessese ziimrelerinde
istihlak resininin bu hadde kadar
tenzili icjn
Hiikumete salahiyet verilmesi hiikmiinii ihtiva
eylemektedir.
Oerek esbabi mueibe mazbatasmdan, gerek
verilen izahattan anlasildigma gore bazi sinai
miiessese ziimrelerinde elektirikin maliyetteki
tesiri binde yedi buc.uk haddinin esasen dununda
oldugundan layiha bunlara mlidahale etmemis
olacak ve tenzil salahiyeti bilhassa un, cimento
fabrikalan ve maden oeaklari gibi mevaddi
mamulelerinin maliyet bedelinde kullandiklari
elektrikin tesiri binde kirk veya elli derecesini

bill an sinai muessese ziimreleri lehinde tatbik
edilmek icab edecektir .
Eciimenimiz bu tenzil ile biitc'ede bir kac yiiz
bin lira raddesinde bir fodakarlik iktiham edildigini nazan itibare alarak ve bu salahiyetin
kullamlacagi sanayi ziimrelerinde satis fiatmm
de elektrik resin indeki tenzilat ile miitenasib
tenezziillere tabi tutulacagi
diisiiniilerek layihayi esas itibarile say am kabul gormiis ancak
bun dan evvel de eneumenimiz diger mazbatalarnida arzettigi gibi kuvvei muharrikesi elektrik
veya buhar olan sanayi miiesseseler arasinda fark
ihdas etinis olan elektrik istihlak resminin tekrar tetkika tabi tutulmasi ve aradaki adaletsizligin kaldinlmasini lemin edecek yeni tatdbirler aranmasi lfiznri geldigi hakkmdaki temennisini tekrar eylentekten farig olamamistir.
Layiha maddeleri aynen kabul edilmistir. Havalesi mucibince alakadar enciimenlere tevdi buyurulmak iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
tk. E. Reisi
M. M.
Katib
Tekirdag
Oiresun
Nigde
ASI. Kescbir

Zonguldak
IT. Karabacak
Samsun
A. Tunali
Gumiisane
E 8. Tor.

( S. Sayisi : 238 )

ft.

llden

Afyon K.
B. Tiirker
Konya
II. Dikmen
Izmir
B. Arirnan

Ankara
E. Demirel
Kayseri
V. Yasm

Biitge Enciimenin mazbatasi
T.B.^M.
Biltge Erkmrneni
Mazbata |Vo; 154
EsasNoll/865

7-VI-1937

Yiiksek Reislige
2442 sajfli kanuna ek olarak hazirlanib
Basvekaletiij 4-VT-1937 tarih ve 6/1978 sayili
tezkeresile f'iiksek Meclise gonderilen kanun
layihasi l k t ^ a d Enciimeni mazbatasile birlikte
Encumenimifce verilmis olmakla Maliye vekili
Fuad Agralifhazir oldugu halde okundu ve konusuldu.
]
Sanayidel muharrik kuvvet olarak kullanilaii
elektrikten Mirian istihlak resminin maliyet fiatma yapmi,kta oldugu tesir sanayi ziimrelerinin her birin ie baska, baska oldugu gibi bir ziirareye dahil lolan miiesseselerin her biri iizerinde de ayn, iayti oldugu ve bunun netieesi olarak muhtelifi sanayi subeleri arasmdaki rakabet
miisavati ihial olundugu ve maliyet fiati da
yiiksek bir Hadde kaldigi igin resmin maliyet
fiatma nazaifm; tevhidine ve indirilmesine Iiizum hasil oli^usive bu maksadla sevkedildigi anlasilan layihjf Bnciimenimizee de muvafik go-

riilerek kabul edilmis ve tavzih maksadile gerek
baslikta ve gerekse metinde bazi degisiklikler
yapilmistir.
Umumi Heyetc,e miistacelen miizakere edilerek tasvib buyurulmak uzere Yiiksek katmiza
sunulmustur.

Beis
Rs. V.
MM.
Burdur
Isparta
TraJbzon
M. $. Ozkan Mukerr&m tfnsal R. Karaderiiz
Ka.
#
Istanbul
Qorum
QOYWOQ.
F. Oymen
M. Cantekin
E. S. Akgol
Edirne
Kayseri
Kirsehir
F. Kaltakkiran
N. Kerven
M. Seyfeli
Manisa
Maras
Ordu
T. Turkoglu
A. Tiridoglu
H. Yalman
Seyfhan
Naci Eldeniz
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HUKtMIETtN

BtlTQE ENCttMENlNtN DE<H§TtRl§l

TEKLlFl

2-142 sayili kanuna. miizeyyel kanun layilwsi

MADDE 1 — 2442 sayili kanunun 1 nci maddesinin (C) bendine asagidaki fikra ilave
edilmistir:
(Ancak bir sanat ziimresinde muharrik kuvvet olarak elektrik kullanan smai miiesseselerin ddeyecekleri resim, mamulatm maliyet
bedelinde % 0, 75 si tecaviiz ettigi takdirde
Hukuimet, o krsmi sanayi igin bu resmi, mezkur
nisbete kadar indirmege salabiyetlidir.

MADDE2 — Bu kanun nes^i
muteberdir.

tarihinden

MADDE3 — Bu kanun hukumlerini yerine
getirmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
3 - VI -1937
B§.V.
Ad.V.
M. M. V.
1. Inonii
$. Saracoglu
Da. V.
Ha. V. V.
Ma. V.
§. Kaya
$. Saracoglu
F. Agrali
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
S. Ankan
°>. Bwyar
S. I. M. V.
G. I. V.
Zr. V.
D. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

Dahili istihlak vergisi kanununun ikinci maddesine bir fikra He mustakil bazi maddeler ildvesine dair olan 1.871 sayili kanunun ikinci maddesini degistiren 2442 sayili kanuna ek kanun
layihasi
MADDE 1 — 24 - V -1934 tarib ve 2442 sayili kanunun birinci maddesinin (C) fikrasi
asagidaki sekilde degistirilmistir:
C) Bilumum smai anuesseselerde ve hususi
umumi islerde (tramvay dahil) kuwei muharrike olarak istihlak edilen elektrigin beher kilovat saatinden asagida yazili resimler almrr:
1) Istihlak edilen elektrigin beher kilovat
saatinin fiati 9 kurusa kadar (9 kurus dahil)
ise bir kurus,
2) Istihlak edilen elektrigin beher kilovat
saatinin fiati 9 kurusdan yukan ise 20 para,
3) Havagazmm beher metre mikabi 20 para.
Ancak bir sanat zumresinde muharrik kuvvet olarak elektrik kullanan smai miiesseselerine odeyecekleri resim, mamulatm maliyet bedelinde % 0,75 i tecaviiz ettigi takdirde Hiikumet, o kismi sanayi igin bu resmi, mezkur nisbete kadar indirmege salabiyetlidir.
MADDE 2 — Aynen kabul edilmistir.
MADDE 3 — Aynen kabul edilmistir.

( S. Sayisi : 238 )

S. Sayisi: 242
Dahil? iistihlak vergisi kanununa muzeyyel 2448 sayih kanunda degi§iklik yapilmasma dair kanun layihasi ve Gumruk ve inhisarlar ve Butge encumenleri mazbatalan (1/866)

T. Cj
Ba§vekal\t \
Kararlar miii,urlugu
Sayi : 6^977

4-VI-1937
Buyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine

12 haziraif 1930 tarih ve 1718 mimarali dahili istihlak kanununa miizeyel 2448 sayili kanunu
tadilen Maliy^ vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinin 3 - VI -1937 tarihli toplantismda
Yiiksek Med i§e arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur.
Basvekil
/ . trwnu

i

Esbalbi mucilbe

Petrol miiftekkatiniii miidafaa vasitalarinda ve ekonomik
hayattaki ehemmiyeti giinden
giine arttigi jjihetle bu vaziyeti goz oniinde bulunduran Hiikumet ayni zamanda motorlii nakil vasitalarnfin memleketimizde
tezayiid ve inkiasfmi temin igin almacak tedbirlerden biri
olmak iiezre fmnlarcn en muhim istihlak maddesi olan benzinin fiatini ucuzlatmaga karar vermastir.
j
Diger tar|ft$n benzin fiatinin ucuzlatilmasma gidildigi sirada memleketimizin bir gok taraflarmda t^jjnvir
vasitasi olarak kullanilan
ve aynea traktorlerin isletilmesinde istimal edilen petrol fi^tleriniii indirilmesi de zaruri gorullmiistiir.
Gerek benliin gerek. gazyagi fiatlerinde temini matlub ucuzlugun
halkimizca
hissolunacak
ve bu maddelerin istihlakini cogaltaeak dereeede olmasi igin halen bunlardan ithal sirasmda
alinan vergil^in; yarcsina kadarmin kaldirilmasi yoluna gidilmistir.
Bu iki mfeddeden ithal sirasmda alinan vergiler asag^ida gosterilmistir:
Benzinden kilo
Petrolden kilo
ba§ma Ks.
basma K§.
Giimriik re|mi
Belediye hijsesi
Istihlak veifgisi
Muamele v^rgisi (Takriben)

13.
1.
4.
2.

20
32
15
23

12. 60
1. 26
1. 64

|
20. 90
15. 50
Benzin ve gazyagmdan ithal sirasmda alinan vergilerin yarisi nisbetinde kilo basma benzinden 10 kiisurj kurus ve gazyagmdan da yedi kiisur kurus miktarmda vergi tenzilati yapilmasi
maksadile Gtfnruk tarife kanununun da tadili lazim gelmis ve bu tadile aid kanun layihasi
ile her iki m^ddeden almmakta olan gumriik resimlerinin kilo basma altisar kurusa kadar
indirilmesi hajtkmda Hiikumete salahiyet verilmesi istenilmistir.
Bagli olarlk takdim olunan kanun layihasi da benzinden 2448 numarali kanun mucibince

— 2—
almmakta olan istihlak resminin 4. 15 kurustan 2. 5 kurusa kadar indirilmesi hususunda Hiikumete salahiyet itasmi derpis etmektedir.
Yukarida yazili azami tenzilat hadlerinin tatbiki halinde benzin ve gazyagmdan hini ithalde
almmasi lazim gelen vergiler de asagida gosterihnistir:
Benzinden kilo
Petrolden kilo
basina Ks.
basma Ks.

6. —
0, 60
2. 50
1. 30

Gumriik resmi
Belediye hissesi
Istihlak vergisi
Muamele vergisi (Takriben)

6. —
0, 60
—
1. —

10. 40
7. 60
Benzin ve gazyaglarmi ucuzlatmak maksadile bunlardan almmakta olan vergilerin yari yarrya tenzili defaten tatbik olundugu takdirde elyevm ear! nisbetler iizerinden vergileri
verilerek
memlekete ithal edilmis olan benzin ve petrollarm satilmasi muskilat kesbedecegi gibi bunlari
ellerinde bulundiiranlarm da yedi ihtiyarlarmda olmayan bir sebeble mutazarrir olacaklari ve
boyle bir zararm vukuu da sayani arzu bulunmadigi cihetle tenzilatli tarifelerin, stok satislarma
zaman birakmak maksadile, kanunun meriyetinden bir ay sonra tatbik
mevkiine konulraasi
derpis edilmis ve layihanm ikinci maddesi bu esasa gore tanzim olunmustur.

Grtimruk ve inhisarlar enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
G. ve 1. Enciimeni
Karar No. 20
Esas No. 1/866

5 -VI -1937

Yiiksek Reislige
12 haziran 1930 tarih ve 1718 numarali Dahili istihlak kanununa miizeyyel 2448 sayili kanunu tadilen Maliye vekiligince hazirlanan ve
Basvekaletin 4 haziran 1937 tarih ve 6/1977 sayili tezkeresile Buyiik Meclise sunulan kanun layihasi Encumenimize havale edilmekle Maliye
vekili ve Giimriik ve inhisarlar vekili hazir oldugu halde muzakere ve tetkik edildi.
Hukumetge gosterilen esbabi mucibe yerinde
gorulerek layihanm serlevhasinda bir kelime tashih ve birinci maddedeki (B) fikrasi Hiikumet
mumessillerinin de mutabakatile katiyeti ifade
eder bir surette yazilmi§ ve kanun layihasi kabul

edilmistir.
Havalesi mucibince Biit^e enciimenine verilmek iizere Yiiksek Reislige sunuldu,

G. ve 1. En. Rs.
Qorum
1. Eker
Amasya
N. AJctm
Sinob
H. Orucoglu
Mugla
Dr. H. Ercan

( S. Sayisi ; 242 )

M. M.
Istanbul
8. JJraz
Aydm
N. Goktepe
Seyhan
1. Mete

Ka.
Balikesir
S. Gorkey
Yozgad
Ekrem Pekel
Samsun
M. Gune§dogdu

—

3 —

•

Btitce enciimeni mazbatasi
T. JJ.Jf. M.
Butge etipumeni
Rwar iVJ?. 151
Esas No\l/B66

7 - VI - 1937

Yuksek Eeislige
Dahili isphjtfc vergisi kanainuna muzeyyel
2448 sayili ifantmda degi^iklik yapilmasma dair
olup B a ^ e k | M m 4 - VI - 1937 tarih ve 6/1977
sayili tezker^ile Yliksek Meelise sunulan kanun
layihasi Gunbuk ve inhisarlar eneumeninm mazbatasile birlfttei encumenimize verilmis olmakla
Maliye vekiti Fuad Agrali hazrr oldugu halde
okundu ve kjnqsuldu.
Tarifo k|nitnunun 695 nci maddesinin (B)
fikr&smda y # i l i maddelerden 2448 sayili kanun
mucifoinee alijimakta olan 4,15 kurus istihlak resminin 2,50 kfrujsa indirilmesi hakkmdaki bu kanun layihasi alipan izahat uzerine Gurciriik ve
inhisarlar en suamemnin tadilati dairesinde enciimenimizee ddkabul edilmistir.
Aneak ikaijunjun meriyetine mebde teskil eden
tarihin 15 tei|muz 1937 olarak tasrihi ayni maddelerden aliitmakta olan gumriik resminden
tenzilat yapiljiasi hafckmda olup enciimenimizde
muzakere edil|refc Yuksek heyete arzedilen kanun
layihasile bu jcanunun ayni giinde meriyete gire-

bilmesini temin efcmek luzumlu goruldugiinden
ikinei madde bu sekilde degistirilmis ve benzin
petrol fiatlairinin tenziline matuf olan bu layiha•mxi nriistacelen anuzakeresi encumenimizee miinasib goriilmustur.
Mustaeelen muzakeresi dilegile Uinuini heyetin tasvibine konulmak iizere Yuksek Reisligo
sunuldu.

Reis
R. V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. §eref Ozkam,
M. Pnsal
E. Karadeniz
Katib
Istanbul
Qorum
Qorum
F. Oymen
M CanteMn
8 . Sabri Akgol
Edirne
Kayseri
Kirsehir
F. Kaltakkiran
N. Kerven
M. Seyfeli
Manisa
Maras
Ordu
A. Tiridoglu
T. Turkoglu
H. Yalman
Seyihan
Naci Eldenie

( S. Sayisi : 242 )

H t M M E T l N TEKLlFl

GtlMRUK VE iNHlSAiRLAiR ENOtlMENlNlN
DEGI^TlRlSt

12 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralt dahili
istihlak vergisi kanununa miizeyyel 2448 numarali kanunu muaddil kanun layihast

12 haziran 1930 tarih ve 1718 numarah bahili
istihlak vergisi kanununa miizeyyel 2448 numarah kanunun tadiline dair kanun layihast

MADDE 1 — 28 - V -1934 tarih ve 2448 numarali kanunun birinci maddesiniii (B) fikrasi
asagida yazili sekilde degstirlmi§tir.
B) Tarife kanununun 695 nci maddesinin
«B» fikrasinda yazili maddelerden 4, 15 kurus.
Hjiikumet bu miktari 2, 50 kurusa indirmeg-e salahiyetlidir.

MADDE 1 — 28 - V - 1934 tarih ve 2448 numarali kanunun birinci maddesinin (B) fikrasi asagrda yazili sekilde degistirilmistir.
B) Tarife kanununun 695 nci maddesinin
«B» fikrasmda yazili maddelerden 2, 50 kurus.

MADDE 2 — Isbu kanun nesrinden bir ay
sonra muteberdir.

1YCADDE 2 — Hiikumetin ikinci
aynen.

MADDE 3 — Isbu kanun hukumlerini yiiriitmeg'e Adliye, Maliye, Gumruk ve inhisarlar
vekilleri wiemurdur.
3 - VI - 1937
Bs. V.
Ad. V.
M. M. V.
1. Inonu
S. Saracoglu
Da. V.
Ha. V. V.
Ml. V.
$. Kaya
S. Saracoglu
F. Agrah
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
8. Ankan
C. Bayar
S. I. Mj. V.
G. I. V.
Zr. V.
Dr. R. Say dam Ran a Tarlian Muhlis Erkmen

MADDE 3 — Hiikumetin uc,uncu maddesi
aynen.

( S. Sayisi : 242 )

maddesi

5—
BUTC^tBKOOMBNtNtN DE&l§TtRt§t

MABDE 1 -r- G-umriik ve inhisarlar enciimeninin 1 n(L maddesi aynen.

MADDE g — Bu kanun 15 temmuz 1937 tarihinden ntu1 jberdir.
MADDE | — Hiikumetin 3 ncii maddesi
aynen.

( S. Sayisi : 242 )

S. Sayisi: 2 4 4
Gumruk tarife kanununu degi§tiren 2255 sayih kanuna
baglicejtvelin 695 6X pozisyonlannda yazili resimlerin indirilmesf hakkinda kanun layihasi ve Gumruk ve inhisarlar
I ve But?e enciimenleri mazbatalan 1/867

T. <f.
BasveMlet

4-VI

i

-1937

Kararlar v^uSurlugu
Sayi : \/W6

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
31 mayis 5.933 tarih ve 2255 sayili kanuna bagli cetvelin 695/B, C pozisyonlannda yazili resimlerin indirib^esi; hakkinda Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinin 3 - V I - 1 9 3 7
tarihli toplaiftisinda
Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmi^ttir.
I
Ba§vekil
i '•
t. tnonil

J

Mucib sebebler

Bir taraftjtn hayati ueuzlafcmaga, diger taraftan da motorlu. vasitalarin eogalmasmi kolaylastirarak memlelf^tin iktisadi inkisafina, yardim etmek gayesile tarife kanununun 695 nci maddesinin
«B» pozisyonilnda yazili benzinin 13,20 ve ayni maddenin C pozisyonunda yazili petroliin 10,60 lira
olan gumruk jresianlerinin 6 liraya indirilmesi muvafik gorulmus ve bunu temin igin ilisik layiha
hazirlanmisstirj
Bu iki m^jidenin ithal sirasinda halen alinmakta olan vergiler sunlardir :
J
Benzin
Petrol
1
Kilo basma
Kilo basin a
|
Kuru? S.
Kurus S.
Gumruk resmi
13
Belediye hissesi
1
4
tstihlak vergisi
Muamele » (takribi) 2

20
32
15
23

12
1
0
1

60
26
00
64

20

90

15

50

—2—
Takdim edilen kanun layihasrada bu nisbetler asagida yazili miktarlara indirilmektedir.
Benzin
Petrol
Kilo
basina
Kilo basina
Kurus S. Kurus S.
6
0
2
2

00
60
50
23

10

40

Giimriik resmi
Belediye hissesi
tstihlak vergisi
Muamele » (takribi))

6
0
0
1

00
60
00
64
55

Vergilerin bu nisbetlere tenzilile benzinde kilo basina 10 kiisur kurus, petrolda sekiz kurusa
yakin bir ucuzluk temin edilmis olacaktir.
1936 takvim yili rakamlarina gore benzin ve gazyagi ithalati ile buna tekabiil eden vergiler
a^agida gosterilmistir.
Benzin : Ithatat
27 505 048
Gazyagi :
»
30 857 117
Vergiler:
Giimriik
resmi
Lira
Benzin
Gazyagi

3 630 666
3 887 997

Belediye
hissesi
Lira
363 066
388 800

tstihlak
Lira
1 141 460

Muamele
Lira
620 000
520 000

- • • - • • - !

Yekun
Lira
5 755 192
4 796 797
10 551 989

tthalat ayni miktarda farzedildigi takdirde yeni nisbetlere gore alinaeak varidat su olacaktir
Giimriik
resmi
Lira
Benzin
Gazjragi

1 650 302
1 851 427

Belediye
hissesi
Lira
165 030
185 142

Istihlak
Lira
687 626

Muamele
Lira
360 000
285 000

* Yekun
Lira
2 862 958
2 321 569
5 184 527

Bu hesaba gore senelik tenezziil miktari 5 367 462 lira tutmakta ise de ucuzluk neticesi olarak
memleketin simdikinden fazla yapilacak ithalattan elde edilecek fark ve bunlarin sanayi hayatinda yapacaklari inkisaf sebeblerile Hazine icjn baska yollardaii elde edilecek menafi ve varidatin
resim nisbetlerinin indirilmesinden ileri gelecek olan noksani yavas yavas fazlasile telafi edecegine suphe edilmemektedir.

( S. Sayisi : 244)

3—
Giimriik ve inhisarlar enciimeni mazbatasi
T. B. m M.
G. ve 1. Enciimeni
Karar No. JZP
Esas No. 1^867
I

5-VI-1937

Yiiksek Beislige

31 mayis|1933 tarih ve 2255 sayili kanuna
bagli cetvelii 695/B, C Posizyonlarinda yazili
resimlerin inflirilmesi hakkmda Maliye vekilliginee hazirlajnan ve Basveikaletten 4 haziran
1937 tarih ve?ve 6/1976 sayili tezkeresile Buyiik
Meclise sunulan kanun layihasi Encumenimize
havale edilm|kle Maliye vekili ve Giimriik
ve inhisarlarj miiste§ari hazir bulundugu halde
tetkik ve mi^akere edildi.
Hiikumetgjje gosterilen mucib sebebler yerinde goriilerekl kanun layihasi aynen kabul edilmigtir.

Havalesi mueibince Biitge enciimenine verilmek iizere Yiiksek Beislige sunuldu.

M. M.
G. ve I. En. Bs.
Qorum
Istanbul
/. Eker
8. Vraz
Seyihan
Yozgad
Ekrem Pekel
1 .Mete
Amasay
Aydin
N. Aktm
N. Goktepe
Mugla
Dr, H, A. Ercm

Ka.
Balikesir
8. Gokgul
Sinoib
H. Orugoglu
Samsun
M. Gilnesdogdu

Biitge enciimeni maabatasi
T. B. M. U.
Biltge enciimeni
Mazbaia No.tl52
Esas No. lMw

7 - 7 7 - 1937

Yiiksek Beislige
Gumriik tferife kanununu degistiren 2255
sayili kanunajj bagli eetvelin 695/B, C pozisyonlarmda y|zili resimlerin indirilmesi hakkmda olub Bas^ekaletin 4 haziran 1937 tarih ve
6/1976 sayili jtezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Gumriik ve inhisarlar enciimeninin mizbatasile birlikte
enciimenimize
Verilmis olmajda Maliye vekili Fuat Agrali hazir oldugu h | l d e okundu ve konusuldu.
2255 sayilj kanuna bagli eetvelin 695/B ve
695/C pozisy#nlarma aid benzin ve benzerlerinin giimriik fesimlerinin beher yiiz kilosundan almmafrta olan 12,60 ve 13,20 liranm
altisar liraya ?indirilmesine dair olan bu kanun
layihasi alinain izahat iizerine enciimenimizce
de kabul edilfnisftir. Ancak ticaret
erbabina
ellerindeki sloklan sarfedebilmelerine vakit
ve imkan veilnek ve ayni
maddelerden alinmakta olan is|tihlak vergisinin tenzili hakkmda
olub enciimeijmizce kabul edilerek
Yiiksek

Meclise arzedilen kanun ile bu kanunun ayni
giinde meriyet mevkiine girmelerini temin eylemek maksadile ikinci maddenin (Bu kanun
15 temmuz 1937 tarihinden muteberdir) seklinde
dgistirilmesi muvafik goriilmiistiir.
Miistacelen miizakeresi dilegile Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Beislige
sunuldu.
B. V.
M. M.
Beis
[sparta
Trabzon
Burdur
M. Unsal
R. Karadeniz
M. fjl. OzJcan
Katib
Qorum
Qorum
Isparta
M. Cantekin
E. S. Akgol
F. Oymen
Kayseri
Kirsehir
Edirne
N. Kerven
F. Kaltakkiran
M. Seyfeli
Manisa
Maras
Ordu
T. Turkoglu
A. Tiridoglu
H. Tabnan
Seyhan
iV. Eldmiz

( S . Sayi&r : 244)

BtlTQE ENCUMENlNlN DEOI§TlRl§I

HlOEjOMiETlN TEKLlFt
31 mayts 1933 tarih ve 2255 sayih kanuna baglt
cetvelin 695/ B, C pozisyorilannda yaetli resins
lerin i^dirUmesi hakkmda kanun layhasi
MADDE 1 — 31 mayts 1933 tarih ve 2255
sayili kanuna bagli cetvelde yazili resimlerden
695/ B pozisyonuna aid 13, 20 lira, 6 liraya,
695/ C Jozisyonuna aid 12, 60 lira, 6 liraya
indirilmi^tir.
I
MADDE 2 — ts/bu kanun nesri giinttnden
bir ay sonra muteberdir.
MADDE 3 — Isbu kanunun hiikiimlerini icraya Maljy«» Iktisad ve Gumruk ve inhisarlar
vekilleri memurdur.
3-VI-1937
B9. %
Ad. V.
M.M. V.
1. tnonii
$. Saragoglu
Da. V.
Ha. V. V.
Ma. V.
F. Agralt
#. Saracoglu
Ik. V.
Na. V.
8. Ankan
C. Bayar
Zr. V.
S. t i l . V.
G. I. V.
J>r. B. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiftir.

MADDE 2 — Bu kanun 15 temmuz 1937 tariMnden muteberdir.
MADDE 3 — Aynen kabul edimi?tir.

m. v.

( S . Sayisi: 244)

S. Sayisi: 255
Diyarbekir istasyonundan Irak ve Iran hududlarma kadar
yapilacak demiryollan hakkinda kanun layihasi ve Nafia ve
Butge enctimenleri mazbatalan (1/876)

T. Ci
Basvekilet
Kararlar mudiitiugu
Sayi : 6\2017

7-VI-1937

Biiyiik Millet Meclisi Ytiksek Reisligine
Diyarbekm istisyonundan Irak ve Iran hududlarma kadar yapilacak demiryollan hakkinda Maliye vekilligiiuse liazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 7 - VI -1937 tarihinde Ytiksek Meclise arzi
kararlastinlart kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Ba§vekil
/. tnonii

Esbabi

mucibe

Malum olcjugu vecjhile hatlanmiz, §arkta kom$u bulundug'umuz memleketlerle heniiz iltisak
peyda etmemiftir. Hatlarimizin temin ettigi iktisadi menafii arttirmak ve bunlari daha verimli
bir hale koynmk ic,m bu iltisaki bir an evvel vtieude getirmege zaruret vardrr.
Bu maksadla hatlarimizin Irak ve Iran hududlarma kadar temdidine baslanmak ve bunlar
ic,in 50 milyors lira sarfina mezuniyet istihsal edilmek tizere bagli kanun layihasi ihzar kilinmistir.

•

Nafia enctimeni mazbatasi

T. B. M. M.
Nafia en&umeni
Esas No. 1/876
Karar Nb. 18

8 - VI - 1937

Ytiksek Re&slage
Diyarbekir! istasyonundan Irak ve Iran hu,
dudlanna k a d | r yapilacak demiryollan hakkinda Mjaliye veHilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri heyetimce 7 - VI - 1937 tarihinde Ytiksek Mieclise aizi kararlastrnlan kanun layihasi
ve esbabi mucfbesi Nafia vekaleti Siyasi miiste$an hazir oilu|ju halde tetkik ve mtizakere

edildi

Htikumetin muoib sebebler mazbatasindan ve
verilen izahattan tenewur eden encumenimk
komsu memleketlerle iktisadi menafiimizi ziyadele^tirib takviye etmek ve komsularimizm
transit esya ve nakliyatindan ekonomik faydalar temin edecek bu hatlann bir an evvel vueude getirilmesi noktai nazarmdan mali tedbirler almmasmi enctimenimiz yerinde gormfis ve

layihayr aytten-kabul etoiftir.
Havalesi mucibince Butge encflmenine tevdi
edilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur.
N&ito ]lii Reisi
M. M.
Katib
Erzincaii
Kayseri
Manisa
A. 8. Itfer
A. HUmi Ealag
Afyon K.
Elaziz
Eskisehir
> C. Akgtn
F. Z. Qiyiltepe
A: Ozdemir

Eskisehir
tgel
Izmir
0. I§m
F. Mutlu
8. Epikmen
Kars
Kastamonu
Kiitahya
Baha Ongoren Veled tzbudak
1. Dalkthg
Malatya
Nigde
Samsun
V. Qmay
H. Mengi
Dr. A. Sirel
Tokad
Gl. 8. tike

Butce enctimeni mazbatasi

T.B.M.M.
Butge encumeni
Mazata No. 159
Esas Nhi 1/876

9-VI-1937

Yiiksek Reislige
Diyarbekir istasyonundan Irak ve Iran hududlarma kadar yapilacak demiryoUari hakkradn,
olup BasveMletin 7 haziran 1937 tarih ve 6/2017
sayili tezkeresile Yiiksek Meelise sunnlan kanun
l&yihasi Nafia encumeninin mazbatasile birlikte
Enciimenimize tevdi edilen kanun layihasi
Maliye vekili Fuad Agrali hazir oldugu halde
okundu ve konusuldu:
§imendiifer hatlarcmizm seneden seneye
buyiimesi memlektimizde nmnakaleyi ve binnetice tieari, ikiosadi, inkisafr temin ederek yurdun umranma ve halkm refahma hadim olmaktadir. Komsu memleketlerle munasebatm
artmasi ise elde edilecek menafii bir kat daha
ziyadelestireceginden Hiikumetin bu kanun layihasile teklif etti|i insaat Encumenimizce de

memnuniyetle karsilanmis ve layiha oldugu gibi
kabul edilmistir.
Miistacelen miizakeresi dilegile Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reislige
sunuldu.
Rs. V.
M. M.
Ka.
Isparta
Trabzon
Istanbul
Mukerrem Vnscd R. Karadeniz
F. Oymen
Balikesir
Qorum
Edirne
E. Adakan
M. Cantekin \ F. Kaliakkiran
Gazi Anteb
Izmir
Malatya
H. Ayerdem
K. Inang
0. Taner
Manisa
Maras
Mus
T. Turkoglu
A. Tiridoglu
$. Qiloglu
Muf
Ordu
S. Ataman
H. Yalman

(S. Sayisi : 255 )]

HttKtTMETlN TEKLlFt
Diyarbekir istasyonundan Irak ve Iran hududlanna kadar yapilacak demiryollari hakkmda
kanun layihasi
MADDE I — Demiryollarmin Diyarbekir
istasyonundan itibaren Irak ve Iran hududlanna kadar temdidi ve Vangolii sahilinde demiryollarma muktazi tesisatm yapilmasi igin ceman
elli milyon liranm sarfina ve bu i§ler igin gelecek senelere sari taahhiidlere girigmege Nafia
vekili mezundur.
MADDE 2 — Resulmali elli milyon lirayi tecaviiz etmemek ve hiikumetge tesbit edilecek
senelik tediyeS miktarlari her sene biitgeye konulmak tizere bono ihracma Maliye vekili mezundur.
MUVAKKAT MADDE — Bu kanun ile verilen salahiyete istinaden 1937 mali senesinde
yapilacak i§ler igin fevkalade membalardan elde
edilecek varidattan azami iki milyon liraya ka-

dari bir taraftan varidat butcesine irad ve diger taraftan Nafia butgesinde agilacak hususi
fasla tahsisat kaydolunur.
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
MADDE 4 — Bu kanunun hukumlerini icraya Nafia ve Maliye vekilleri mezundur.
7 - VI -1937
B ? . V.
Ad. V.
M. M. V.
/. tnonu
$. Saragoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V. V.
ML V.
$. SaracogL
F. AgraU
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
S. Arikan
A. (Jetinkaya
C. Buy or
S. 1. M{. V.
G. I V.
Zr. V.
Dr. R. Say dam liana Tarlmn Muhlis Erkmen

( S. Sayisi : 255 ),'

S. Sayisi: 272
Sancagm mulkl tamamiyetini tekeffiile, Turkiye - Suriye
hududunun teminine dair muahede ve anla§mamn ve bunlar ile beraber imza ve teati olunan beyanname, mektub
ve protokollerin tasdiki hakkmda kanun layihasi ye
Hariciye encumeni mazbatasi (1/879)
T. en
BafveHlet
Kararlar mfijjlurlugu
Sayt: (i/2063

9 - VI - 1937

Biiyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Sancagii miilki tamamiyetini tekeffiile, Turkiye - Suriye hududunun teminine dair muahede
ve anlasmangn ve bunlar ile beraber imza ve teati olunan beyanname, mektub ve protokollerin
tasdiki hakkinda Hariciye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri heyetince 9 - VI - 1937 tarihinde Yiiksejk Mteclise arzi kararlastirclan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Ba^vekil
/. tnonii

Esbabi

mucibe

Uzak ve yakm mazide, tarihi vakalar ile, ana vatandan ayn dusen Turk camialarinin mukadderatma karsi, ea miihim vasif ve umdelerinden biri de milliyetcilik olan, Turkiye Cumhuriyetimn
lakayd kalaniamasi pek tabiidir. Eserleri hal ve vaziyete gore miitecelli olan bu insani ve asil alalia Tiirtkiye Oiimhuriyetini yurdumuzun yam basrnda ve bitisiginde sakin Hatay Tiirkleri i<jin onlarrn taJbiatei giizel oldugu kadar siyasten ve iktisaden de miihim, ezeli ve edebi vatanlanni mustakil ibir varlok temin ve bu varligi kabiliyetli ve serefli kardeslerimizin maddi ve manevi inkisaf
ve terakkilerfne hadim teskiiat ve vesait ile teehiz etmek emelini gutmege sevketmstir. Ciimhuriyet
Hiikumetinins bu yiiksek gaye ugrunda son zamanlarda yaptigi siyasi tesebbiislerin ve giristigi ^etin
ve nazik mifcadelelerin seyrii safhalari malumdur. Ni'hayet Milletler Cemiyeti k a r a n ile vanlan
neticeler, mefeleyi sekil farkmdan kati nazar. Tiirkiyeee takib olunan gayeye muvafik surette halletmistir
Bu neticeferin teyid ve taikviyesine ve feu vesile ile bazi meselelerin hal ve intacmi teshile medar
olmak iizere iTurkiye ve Fransa arasinda Sancagm miilki temamiyetini tekeffiile ve Turkiye ve
Suriye hudufunun teminine dair Turkiye ile Fransa arasinda bir muahede, bir anlasma ve bir
nriisterek beyanname ve bunlara miiteallik olmak iizere lie, protokol ile optanlar hakkmda bir
mektub kabut ve teati edilmistir. Miitalealarindan muhtevalan ve liizum ve ehemmiyetleri geregi
gibi tezahiir fedecek olan ve ayrica esbabi mucibe layihasmda tafsil ve ltnabina liizum goriilmiyen
bu beynelmilil vesikalar Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin tasvib ve kabuliine arzedilmistir.

—2—
Hariciye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Hariciye. encumeni
Esas No. /879
Karar No. 41

10 - VI -1937

Yiiksek Reislige
Sancagin miilki tamamiyetini tekeffiil ve
Tiirkiye - Suriye hndudunun teminine dair olarak Tiirkiye ile Fransa arasmda 29 mayis 1937
tarihinde Cenevrede yapilan muahede ve anla§ma ile ayni mahal ve zamanda iki taraf arasinda imza ve teati olunan miisterek beyanname,
(optanlar) mektnbu ve iic, protokoliin tasdiki
hakkmda Hariciye
vekilligincc hazirlanarak
Basvekaletten Yiiksek Meclise sunulan kanun
layihasi ve esbabi mucibcsi 10 haziran 1937 tarihinde; Hiikumet namma Hariciye Siyasi miistesari Nnman Menemencioglu hazir oldugu haide, enciimenimizde okundu ve goriisuldii.
Bu hususta Hiikumet tarafindan verilcn sifahi tafsilat bu muahede ve anlasma ile muste-

rek beyannamenin muayyeii statiisii ve rejirni
dahilinde Sancagin tamamiyeti miilkiyesini ve
Tiirkiye - Suriye hududunun masuniyetini temine hadim olacagi anlasilmakla layihai kanuniye
aynen kabul edilerek Yiiksek katnuza sunuldu.
l a . En. Rs. N.
Bu M. M.
Antalya
Kastatnonu
Ir. Carnal Tunca
S. tlden
Ankara
Diyarbekir
F. At ay
Z. M. Alsan
Erzurum
P. Demirhan
Mauisa
Hikmet Bayur

Izmir
IIalii

Katib
Kastamonu
S. ilden
Elaziz
F. Ahmed Aykac
Kars
M. Akyuz
Nigde
Kdmil trdelp

KUKUMETlN TEKLlFt
Sancagin mullet tamamiyetini tckeffiile, Tiirkiye
Suriye hududunun teminine dair muahede ve anlapnamn ve bunlar ile bember imza ve teati olunan beyanname, mektub ve protokollerin tasdiki
hakkmda kanun layihasi
MADDE 1 — Sancagin miilki tamamiyetini
tekeffule ve Tiirkiye - Suriye hududunun teminine dair Tiirkiye ile Fransa arasmda 29 mayis
1937 tarihinde Cenevrede yapilan muahede ve
anlasma ile ayni mahal ve zamanda iki taraf
arasmda imza ve teati olunan miisterek beyanname, optanlar mektubu ve tie protokol tasdik
edilmistir.
MADDE 2
teberdir.

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Icra vekilleri Heyeti memurdur.
9 - VI - 1937
M. M. V.
Bs. V.
Aid. V.
S. Saragoglu
K. Ozalp
/. Inonu
Da. V.
Mai. V.
Ha. V. V.
F. Agrali
S. Saracoglu
Ik. V.
M i V.
Na. V.
S. Artkan
il. Qetinkaya
C. Bayar
Zr. V.
G. I. V.
S. I. M. V.
r. R. Say dam Eana Tarhan Muhlis Erkmen
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- 3 SAljrCA&IN TAMAMtYETl MttLKlYESlNl TEKEFFttL EDEN

MllAffiDE

Bir tarajftan,
Tiirfriye Reisicumhuru
Diger tiraftan,
Frarisa Reisicumhuru
Cemiyetf Akvam Konseyi tarafmdan 27 kanunusani 1937 de Cenevrede kabul edilen mukarrerata ve a3Jni tarihte Konseyce ittihaz olunan karara tevfikan,
Saneagmj statiisii ve ana yasasma riaycti temin icin her iki Hiikumetin hangi §ekillerde yardimda buhniacaklarmi tesbit etmek arzusunda bulunduklanndan,
Salahiyett kamileyi haiz murahhaslari olarak :
TurkiyeS Reisicumhuru:
Hariciye vekili ve Izmir mebusu Bay Dr. Tevfik Ru§tii Aras,
Hariciye Siyasi mustesan, Gazi Anteb mebusu Bay Numan Menemencioglu,
Riytseti Ciimhur umumi katibi, Hasan Riza Soyak'i
Fransa jteisiciimhuru:
Harjciye Naziri, Mebus Bay Ivon Delbos,
Harjciye Nezareti Siyasi Muste§an, Mebus Bay Pierre Viennot,
Tiirjiyede Biiyiik Elci ve Fevkalade murahhas Bay Henri Ponsot'yu
Tayin etrii§lerdir.
Bu murahfiaslar, usuliine muvafik bulunan salahiyetnamelerini teati ettikten sonra berveghi ati
ahkami karatlastirmislardir :
Madde — 1
Fransa v<f Tiirkiye, Sancagm tamamiyeti miilkiyesini tekeffiil ederler.
Madde — 2

!

Yiiksek A|rid Taraflar, statii ile tayin olunan Sancak arazisinin tamamiyeti tehdid edildigi
takdirde birlirte veya ayri, ayrr, Cemiyeti Akvam Konseyini bila tehir haberdar etmegi taahhiid
ederler.
Aeil tedbijbler almmasi iktiza ettigi halde, Konsey tarafmdan bir karar ittihazma degin, Yiiksek
Akidler bu hjisusta aralannda anla§acaklardir.
Madde — 3

!

;

Sancak arfezisine miiteveccih bir tecaviiz tehdidi veya her hangi bir taarruz, acil tedabir ittiha^
zmi zaruri kjarsa, Fransa ve Tiirkiye bu tehdidi muktazi bilcumle vasitalarla onlemegi taahhiid
ederler.
Yiiksek Alfid Taraflarm erkamharbiyeleri, her iki Hiikumete dugen vecibelerin icrasmi ieabmda temin icjn, ittilaz edilecek tedbiri tesbit ve ihzar maksadile dogrudan dogruya temas halinde bulunacaklardir. \
Madde — 4
Cemiyeti 4kvam Konseyi tarafmdan kalbul edilen metinlerle meydana gelen Sancak rejimine
riayetle miikellef olan Yiiksek Akid Taraflar, Konsey tarafmdan bu rejimin tatbikini murakabe
hakki istimal edilirken, ittihaz edilecek kararlara riayeti temin i§in kendilerine yapilacak tavsiyeleri tatbika amade bulundUklaririi beyan ederler.
Konseyin fir kararrna tevfikan Yiiksek Akid Taraflarm icrasma davet olunacaklan her hareket
iki Hiikumet fcrasmda mukaddem bir anlasma mevzuunu te§kil edecektir.
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Madde — 5
Konsey karan ile tesbit edilmi§ olan Sancak statusune kar§i acil bir tehdid te§kil eder hadiseler zuihur ettigi takdirde Yiiksek Akid Taraflar ibila teahhur bn vaziyet hakkmda bir karar
alacaklar ve
bundan Konseyi aeilen haberder etmenin miinasib olub olmayaeagini takdir edeceklerdir.
Madde — 6
Cemiyeti Akvam konseyince almmis bir kararm
ierasrni teminen akdedilmis olan i§bu muahede, Cemiyeti Akvama mevdu vazifeyi tahdid eder mahiyette tefsir edilemiyecek veya Cemiyeti
Akvam paktinm Yiiksek Akidlere tahmil ettigi vecibelere halel getirmiyecektir.
Madde — 7
Isbu muahede, miimkiin olan en krsa mtiddet zarfmda tasdik edilecek ve tasdiknamelor Pariste
teati olunacaktir.
Bu muahede, tasdiknamelerin teatisi tarihindemeriyet mevkiine girecektir.
Tasdikan lilmekal,
mislerdir.

her iki Taraf murahhaslari

isbu muahedeyi

imza etmisler ve

miihurle-

Cenevrede, iki niisha olarak, bin dokuz yiiz otuz yedi senesi mayis aymm 29 ncu giinii tanzim
edilmistir.
imzalar :
Ivon Delbos
Pierre Viennot
Henri Ponsot

TURKlYE - S t M Y E HSUDUDUNTJN TEMlNtME

Dr. T. Rii§tu Arajs
N. Menemencioglu
H. B. Soyak

MttTEDAtR

ANLAgMA

Bir Taraftan, Tiirkiye Reisiciimhuru,
Diger Taraftan, gerek kendi namrna gerek beynelmilel akidlerle Suriye iizerinde kendisine
tanmmis olan salahiyetlere miisteniden hareket eden Fransa Reisiciimhuru,
Cemiyeti Akvam konseyi tarafindan 27 kanunusani 1937 tarihinde kabul edilen mukarrerata
tevfikan,
Fransa ile Suriye beyninde mevcud miinasebati mahsusayi nazan itibara alarak,
Cemiyeti Akvam kararile Suriyenin hakimiyet ve istiklaline tarn bir surette
kavusacagmi
derpis. edefek,
Suriyenin tamamiyeti miilkiyesine riayetkar olarak,
Ve Tiirkiye ile Suriye arasmda dostluk ve iyi konusuluk miinasebatmi, Tiirkiye, Fransa ve
Suriyenin tesriki mesai etmeleri suretile, temin etmek arzusunda olarak,
Bir dostluk ve teminat anlasmasi akdine karar vermisler ve bu maksadla asagida isimleri yazih
muraMiaslarini tayin etanislerdir:
Tiirkiye Reisiciimhuru:
Bay Doktor Tevfik Ru§tii Aras, Izmir mebusu ve Hariciye vekili;
Bay Numan Menemencioglu, Gazi Anteb mebusu ve Hariciye vekaleti Siyasi mustesari;
Bay Hasan Riza Soyak, Riyaseti Ciimhur Katibi umumisi.
„

;
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Fransa ! Jeijsicumlmru:
Baji Ivon Delbos, Mebus ve Hariciye naziri;
Bajf Pierre Viennot, Mebus ve Hariciye Siyasi mustesari;
Bay§ Henri Ponsot, Tiirkiyede Fevkalade raurahhas ve Biiyiik e\qi.
Bu murajihaslar, usuliine muvafrk bulunan salahiyetnamelerini teati ettikten
ati afoikami t|kaiprur ettir>mi$lerdir:

sonra berveghi

Madde — 1
Yiiksek 4 k i d Taraflar, 3 mayis 1930 da Halebde imza edilen tahdidi liudud nihai protokolile tesbit olutian Tiirkiye - Suriye hududunu kati olarak tanirlar ve isbu hududun masuniyetini tekeffiil ederlet*.
f

Madde — 2

Yiiksek AJrid Taraflar, gerek Tiirkiye arazisinde, gerek Suriye arazisinde diger Tarafm rejimi
veya emniyefi aleyhine miiteveccih fillerin ihzar ve ikaini men igin ellerinden gelen bileumle tedbirleri ittihai eyleyeceklerdir.
Bu maks4dla hususi ahkam vazi liizumlu goruldugu takdirde, bu ahkam Tiirkiye ile Suriye
arasinda akt|lunaeak hususi anlasmalara mevzu teskil edecektir.
|

Madde — 3

Cemiyeti JA.kvamin bir karan neticesi olarak Suriyenin harici miinasebetleri mesuliyeti yalniz
Suriye Hiikupietine intikal ettiginden, Fransa ile Suriye arasindaki munasebati mahsusa baki kaldigi miiddetcjf, Fransa, Tiirkiye - Suriye hududunu tekeffiil etmekte devam edecektir.

1

Madde — 4

Isbu anla|ma, miimkiin olan en kisa miiddet zarfinda tasdik olunaeak ve tasdiknameler Pariste teati edilefektir.
Isbu anlafma, tasdiknamelerin teatisi tarihinden itibaren meriyete girecektir.
Yiiksek Ajrid Taraflar, Suriye Hukumetinin isbu anlasmaya vaki olacak iltihakini ewelden
kabul ettikleiini beyan ederler.
Tasdikan jilmekal, her iki Taraf murahhaslari isbu anlasmayi imza etmisler ve muhiirlemislerdir.
CenevredeJ 29 mayis 1937 tarihinde iki niisha olarak tanzim olunmustur.
I
tmzalar:
I
Ivon Delbos
Dr. T. Bilstii Aras
|
Pierre Viennot
N. Menemencioglu
\
Henri Ponsot
H. B. Soyak
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Mtt§TEREK BEYANNAME
Tiirkiye ve Fransa:
Sancagm tamamiyeti miilkiyesini tekeffiil eden muahede ile Tiirkiye - Suriye hududunun teminine niiitedair anlasmaya,
Sancak meselesinin hal ve tesviyesi ? Lozan muahedesile tesbtt edilmis bulunan miilki statii hakkmda hig bir ihtilaf birakmainis olmasma,
Umumi sulhun takviyesine ayni derecede bagli bulunmalarma ve bu maksad ile aralarmdaki
mesai birligini Milletler Ceniiyeti gergevesi dahilinde teyid arzusunda ohnalanna,
§arki Akdenizde emniyete miiessir bir surette istirak etmege azmetmis bulunmalarma binaen,
Suriye arazisi ile Liibnan arazisinin tamamiyetine riayeti miitekabilen taahhiid eder,
Ve Suriye ile Liibnanin tarn istiklal ve hakimiyete kavusmalarmi teshil hususunda inutabakatlarmi kaydederler.
Her iki Devletin tarn istiklal ve hakimiyte kavusmalarmi hazirlamak ve bu Devletler ile kendi
arasinda mevcud miinasebati mahsusayi tayin etmek maksadlarile bunlar ile akdetmis odugu anlasmalari, Fransa Iliikumeti Milletler Ceniiyeti konseyinin tasvibiiie arzeyledigi zaman, Tiirkiye bu
anlasmalarin Konsey tarafindan tasvib edilmesi igin yardimda bulunacaktir
Konsey, bu anlasmalari tasdik eyledikge, Tiirkiye bunlari taniyacak ve Suriye ile Liibnanin Milletler Cemiyetine namzedligini miidafaa edecektir.
Bu yeni vaziyeti derpis ederek, Tiirkiye ile yukarida adi gegen Devletler arasmdaki miinasebetlerin saglam esaslar iizerine tesisini teshil etmegi Tiirkiye ve Fransa ayni derecede arzu etmekte
olduklanndan, Tiirkiyenin merbut protokol ahkamma tevfikan girismege amade bulundugu miizakeratta, Fransa, kendi hesabma, her tiirlii muaveneti ibzal edecektir.
Cenevrede 29 mayis 1937 tarihinde iki niisha olarak tanzim kilmmistir.
tmzalar :
tvon Delbos
Dr. T. B. Aras
Pierre Viennot
N. Menemencioglu
Henri Ponsot
H. B. Soyak

Tiirkiyede
Fransiz Sefareti

27 mayis 1937

Tiirkiye Harieiye Vekiline
Tiirk vatanda§larmin Suriyedeki emlaki ile Suriye ve Lubnanlilarm Tiirkiyedeki emlaki meselesini halletmek iizere 27 te§riniewel 1932 de Ankarada imzalanan mukavclcyo ve tiirk optanlari
ile Suriye ve Liibnanli optanlar hakkmda ayni gun teati edilen mektuplara atfen, optan, meselesinin heyeti umumiyesini halle matuf atideki teklifati Hiikunietim tarafindan Tiirk Hiikumetinin
tasvibine arzeylemekle §eref kesbeylerim.
1 — Lozan muahedenamesinin 31 nci maddesinin tatbiki dolayisile Tiirkiye lehine hakki hiyarlarini istimal etmis, olan kimseler ile 30 mayis 1926 tarihinde Ankarada imza edilmi§ olan mukavelenamenin 3 ncii maddesi ahkamma tevfikan Suriye ve Liibnan lehine hakki hiyarlarim istimal
eden kimselerden, yukarida mevzubahs 27 te§rinievvcl 1932 tarihli mukavelenamenin tamamen icr a edildiginin miittefikan kabul olundugu tarihten itibaren alti aylik bir miihlet zarfmda ikametgahlarcni miitekabilen bir taraftan Tiirkiyeye, diger taraftan Suriye ve Liibnana nakletmemis.
olanlar hakki hiyarlarim kati olarak kaybedecekler ve hig bir muameleye hacet kalmaksizm bir
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taraftan Sufiy6 veya Lubnan tabiiyetini ve diger taraftan Turk tabiiyetini iktisab eyleyeceklerdir.
2 — 30 igiistos 1024 tarihinde memaliki ecnebiyede miitemekkin bulunub Lozan muahedenamesinin 34 n< ii inaddesinde tesbit edilen miililetler dahilinde menseleri olan memlekette meri tabiiyet lehine l a k k i hiyarlarmi kullanmagi ihmal etmi$ olan aslen Snriyeli veya Liibnanli kimseler, i$bu mutanreratm kabulii tarihinden itibaren bir senelik bir miihlet zarfmda bu hakki hiyarlarmi istimal edebileceklerdir.
3 — Isbiu mtikarreratm birinci fikrasi mucibince tanzim edilmis olan ikametgah nakli beyannameleri alakatlarlar tarafmdan Tiirkiyede valilere ve manda altmdaki Devletlerde Ali komiserlik
delegelerine isal edilmek iizere eski ikametgahin bulundugu mahal memurini idariyesine gonderileeektir.
Isbu muk irreratm ikinci fikrasmm birinci bendi mucibince tanzim' kilman hakki hiyar beyannameleri alakadarlar tarafmdan ikametgahlarcnin bulundugu mahal Fransiz konsoloslarma gonderilecebtir. %bu beyannameler Fransa Hiikumeti marifetile Tiirkiye Hukumetinin lttilaina isal edilecektir.
j
Bu mukafrerati Tiirkiye Hiikumeti nazari itibare aldigi takdirde muhteviyatini tekrarliyan
bir isiar ile "berni haberdar etmek' lutfunda bulunursaniz Ekselansmiza kar§i minnettar olurum.
§urasi mukafrerdir ki iki mektubumuzun teatisi, Ekselansmizm cevablan tarihinden muteber olmak iizere, ^ukumfetim ile Tiirkiye Hiikumeti arasmda itilaf kiymetini haiz olaeaktir.
Ihtiramati faikamm teminatmi

liitfen kabul buyurunuz Bay Vekil.
Imza
H. Ponsot

T. Ct
Hariciye velialeti

29 mayis 1937
Tiirkiyede Fransa Biiyuk Elgisine

Ekselans, I
JJu gunkiijtarihli bir mektubla Ekselansmiz. optanlar meselesinin heyeti uimimiyesini tesviye
maksadile atfleki hiikiimleri Turk Hiikumetinin nazari tasvibine arzeylemisti.
1 — Loza^ muahedenamesinin 31 nei -maddesinin tatbiki dolayisile Tiirkiye lehine hakki hiyar*
larini istimal e mig olan kimseler ile 30 mayis 1926 tarihinde Ankarada imza edilmis olan mukavelenaF,~
nin 3 ncii mad<lesi abkamma tevf ikan Suriye ve Lub nan lehine hakki hiyarlarmi istimal eden kimselerden, 27 testinievvel 1932 tarihli Ankara mukavelenamesinin tamamen icra edildiginin miittefikan kabul #lundugu tarihten itibaren alti aylik bir miihlet zarfmda ikametgahlarmi miitekabilen
bir taraftan Tiirkiyeye diger taraftan Suriye ve Liibnana nakletmemis olanlar hakki hiyarlarmi
kati olarak kqybedecekler ve hie. bir muameleye hacet kalmaksizm bir taraftan Suriye veya Liibnan tabiiyetin| ve diger taraftan Turk tabiiyetini iktisab eyleyeeeklerdir.
2 — 30 ag ustjos 1924 tarihinde memaliki ecnebiyede miitemekkin bulunub Lozan muahedenamesinin 34 nc i maddesinde tesbit edilen miihletler dahilinde men§eleri olan memlekette meri tabiiyet lehine J a k k i hiyarlarmi kullanmagi ihmal etmis olan aslen Suriyeli veya Liibnanli kimseler, isbu muk? rr^ratm kabulii tarihinden itibaren bir senelik bir miihlet zarfmda bu hakki hiyarlarmi istimal ^dehileceklerdir.
3 — Isbu pmkarreratm birinci fikrasi mucibince tanzim edilmi§ olan ikametgah nakli beyannameleri alakadtrlar tarafmdan Tiirkiyede valilere ve manda altmdaki Devletlerde Ali Komiserin
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Delegelerine isal edihnek iizere eski ikainetgahm buundugu mahal memuriiii idariyesine gonderilecektir.
tsbu mukarreratin ikinci fikrasimn birinci bendi anucibince tanzim kilinan hakki hiyar beyannameleri alakadarlar tarafindan ikametgahlarmin bulundugu mahal Fransiz konsoloslarina gonderilecektir. Isbu beyannameler Fransa Hiikumeti marifetile Tiirkiye Hukumetinin
ittilama isal
edilecektir.
Ekselansinizin tebligine cevaben, sebkeden teklifata Tiirkiye Hukumetinin muvafakat ettigini
bildirmekle seref kesbederim.
thtiramati faikamm teminatini lutfen kabul

buyurunuz Bay Biiyuk Elcj.
N. Menemencioglu

TtJKiK - FRANSIZ MlttSTEREK BEYA/NNAMESlNE MBEiBUT PROTOKOL
Yiiksek Akid Taraflar aijsagida yazili hususlarda mutalbik kaldiklarini beyan ederler:
1 - Suriye ve Liibnanm, Milletler Cemiyetinin foir karari lie tarn istiklal ve hakimiyetlerine kavustuklarr tari'hte, Fransa Huk&metinin Suriye veya Liibnan veyahut her iki Devlet nam ve
hesabina aktetmis oldugu tekmil mnahede, mukavele veya diger akidlerdeii dogan hukuk ve veciibeler Suriye ve Liibnan Hiikumetlerine, bunlardan her birini alaikadar cttigi nisbette, kendiliklerinden intikal edecektir.
2 - Cemiyeti Akvamin bu karanni derpis ederek yukarida adr gegen muahedeleri, gerek bu
karar dolayisile gerek Fransa - Suriye ve Fransa - Liibnan muahedelerinin meriyete girmesi
miinasebetile, Suriye ve Liibnanin iktisab edecegi vaziyete uygun kilmak igin, Tiirkiye ve Fransa ihtiyac. halinde icab eden faideli tedbirleri alacaklardir.
3 - Ayni miilabaza ile, Tiirkiye - Suriye ve Tiirkiye - Liibnan arasmdaki tabii miinasebatin
inkisafini temin igin yapilm'asina liizum goriilecek anlasmalarin ve hassaten ikamet, ticaret,
seyrisefain, ticari miibadele, demiryolu m.unakalati ve sail* mukavelelerin akdine Tiirkiye ve
Fransa
biitiin gayretlerini sarfedeceklerdir.
4 - 27 -tesrinievvel 1032 tarihli demiryolu mukavelesi teyid olunur.
5 - Optanlara aid mesail merbut mektublarm teatisi ile hallolunmustur.
Cenevrede 29 mayis 1937 tarihinde iki niisha olarak tanzim kilinmistir.
Imzalar :
Tvon Delbos
Dr. T. Ru§tu Aras
Pierre Viennot
N. Menemencioglu
Henri Pottisot
H. R. Soydk
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T t J I ^ t p - FRANSIZ MENAFllNliN TAKVtYESlNE MOTEDAlR PROTOKOL
Cenevredl takarriir eden anlasma ile Tiirkiye ve Fransanin dostane tesriki mesaisinin teyid
edilmis bulujidugu $u sirada,
Yiiksek Xkid Devletler karsilikli menfaatlerinin saglamlasmasmi ve inki^iafmi gormek hususunda ki, mti|terek arzularini kayid etmek azminde bulunmakta ve bu maksadla bir ikamet mukavelesi akdini isfihdaf, tebaalarmi alakadar eden ve heniiz muallakta bulunan islerin tasfiyesini tacil ve ibu
niyetle yenf tesriki mesai anasin taharri eylemek hususlarmda mutabik kalmi§lardir.
Cenevredf 1$37 senesi mayisinm 29 ncu giinii iki niiaha olarak tanzim edilmistir.
Imzalar :
Ivon Delbos
Dr. T. Rii$tu Aras
Pierre Viennot
N. Menemencioglu
Henri Ponsot
If. R. Soyak

1MZA POROTOKOLtt
\ttzmlimz| tuamar arasmda bugiin a^agidaki vesikalar imza edilmistir:
1 - SaneaJin; tamamiyeti miilkiyesini tekeffiil eden muahede,
2 - Turkrje •> Suriye hududunun teminine miitedair anlasma,
3 - Tiirk 4 Fransiz miisterek beyannamesi.
4 - Bu befaninameye merbut protokol,
Bu vesrkajarin, tasdiknameleri teat' ediH^gi gun birlikte meriyete girecekleri kararla§tirclmi§tir.
1
Cenevrede 29 mayis 1937 tarihinde iki nusha olarak tanzim kilmmistir.
Imzalar :
Ivon Delbos
Pierre Viennot
Henri Ponsot

«•»

Dr. T. Rustu Aras
N. Menemencioglu
H. R. Soyak

11
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S. Sayisi: 2 7 3
rurkiye ve Misir Hukumetleri arasinda 7 nisan 1937 tarihinde imzalanan dostluk ve ikamet mukaveleleri ile tabiiyet rnukavelesinin tasdiki hakkmda kanun layihasi ve
Hariciye encumeni mazbatas- (1/819)
T. C.
Ba§v kdlet
Kararlar w udurlu^u
Sayt ^6/1688

14

-V-1937

Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine
Tiiikiyefve Misir Hukumetleri arasinda 7 nisan 1937 tarihinde imzalanan dostluk ve ikamet
muahedderi ile tabiiyet mukavelesinin tasdiki hakkmda Hariciye vekilligince hazirlanan ve tera Vekilleri Hjeyetince 1 3 - V - 1 9 3 7 tarihinde Yuksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi
esbabi muci leslle birlikte sunulmustur.
Basvekalet vekili
j
Dr. R. Saydam

I

Esbabi mucibe

Misir Hmkuaneti Kiraliyesi ile Hiikumeti Cumhuriye arasmdaki
revabrti dostanenin tesyidi
ve Lausannf muahedesinden beri muallakta kalmis bulunan bazi tabiiyet islerinin hallii tesviyesi ve tarafceyn tebaasinin yekdigerinin iilkesiade yerlesmesi hakkmin tanzimi sadedinde ahiren,
Hiikumeti dumhuriyemizin simdiye kadar aktettigi bu kabil muahedat ve mukavelat hukiimlerine
uygun olarak Ankarada 7 nisan 1937 tarihinde Misir Hiikumeti Kiraliyesi ile bir dostluk ve bir
ikamet mual|edesi ve bir de tabiiyet mukavelesi akdu imza edilniistir.
Ciimhurifet Hiikumetinin harici siyasetinde siar edinmis oldugu umdeler ile hemahenk olan isbu
lie, vesikanir| tasdiki Biiyiik Millet Meclisinin yuksek reyine anzolunur,

—2—
Hariciye enclimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Hm-ciye enciimeni
Karar : No. 40
Ems : No. 1/819

10 -VI

Yiiksek
Turkiye ve Misir Hukumetleri arasinda
7 nisan 1937 tarihinde imzalanan dostluk ve
ikamet muahedeleri ile tabiiyet mukavelesinin
tasdiki hakkmda Hariciye vekilligince hazilalirb 13 - V -1937 tarihinde Basvekaletten Yiiksek Mjeclise arzedilen kanun layihasi enciimnimizde okundu ve esbabi mucibesi ineelendi.
Bu faususta ibeyneddiivel imuayyen formuller
dahilinde tanzim edilmis olan isbu muahede
Ciimfeuriyet Hukiimetile Misir Kiralligi arasinda eari miinasebati hasenenin bir kat daha

- 1937

Eeislige
tem(inine hadim goriilmekle
kanun layihasi
aynen kabul edildi ve Yiiksek katiniza sunuldu.
Hariciye En. R. N. Bu M. Ml
Katib
Kastamonu
Aintalya
Kastamonu
£. tlden
Dr. Cemal Tunca
A^. llden
Diyarbekir
Ankara
Elaziz
Z. M. Alsan
F. Atay
F. A. Aykag
Erzurum
Izmir
Kars
P. Demirhan
Halil Merit esc
M. Akyiiz
M&nisa
Nigde
Jfikm-et Bayur
Kdmil trdelp

HttKtFMETlN T E K L t F t
Turkiye ve Misir hukumetleri arasinda 7. IV. 1937
tarihinde imzalanan dostluk ve ikamet
muahedeleri ile tabiiyet mukavelesinin tasdikine
dair kanun layihasi
MADDE 1 — Turkiye Oumhuriyeti Hiikumeti ile Misir Kiralhgr Hukumeti arasinda
7 - IV -1937 giiniinde Ankarada imzalanmi§ olan
dostluk ve ikamet muahedeleri ile tabiiyet mukavelesi tasdik edilmis, ve usulen tanzim edilecek tasdiknamelerin teatisi i§in Hiikumete mezuniyet verilmi§tir.
MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden itibaren muteberdir.

MADDE 3 — Bu kanunun icrasina tcra Ve13 - V -1937
illeri Heyeti memurdur.
M. M. V.
Ad.V.
Bs. V. V.
)r. R. Sayda m §. Saragoglu
K. Ozalp
Ml. V.
H. V. V.
Da. V.
F. Agrali
S. Kaya
$. Saracoglu
Ik. V.
Mf. V.
Na. V.
C. Bayar
S. Arikan
A. Qetinkaya
S. t. M. V.
G. t. V.
Zr. V.
Dr. R, Saydam
Rana Tarhan
Muhlis Erkmen
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T M K J Y E - MISIR DOSTLUK M U A H E M S l
Bir tar iftan
Tu 'kiye Reisiciimhuru,
Diger t^,raftan
Majjeste Misir Rirali.
Tiirkiye ile iVEiter beynindeki ananevi miinasebati ve tabii yakinliklari miisahede ederek aralarmda meveud dostluk ve kardeslik bftglarmi tesyid etmek samimi arzusile ayni dereeede mutehassis bulunarik, bir dostluk muahedesi aktine k a r a r vermisler ve murahhaslari olarak:
Tiirkiy^ Reisiciimhuru:
Haficiye vekili, Izmir mebusu Ekselans Dr. Tevfik Riistii Arasi;
Majeste Misir Kirali:
An :ara Elgisi ve Fevkalade murahhasi Ekselans Mohammed El - Mofti El - Gazaerli Beyi;
tayin etmis^rdfr.
Mu§ariinfleyfli murahhaslar usuliine uygun bulu nan salahiyetnamelerini yekdigerine teblig ettikten sonra, afagidaki ahkami kararla§tirmi§lardir:
f

Madde — 1

Tiirkiye |le I Misir arasmda bozulmaz sulh ve samimi ve daimi dostluk eari olacaktir.
|

Madde — 2

Yiiksek r 'arftflardan her birinin diplomatik miimessilleri ve kezalik heyetlerinin kordiplomatige dahil b Iciirnle memurl'ari diger Tarafm tilkesinde, miitekabiliyet sartile, sair Devletlerin
diplomatik niemjurlarina tanman ayni imtiyazlar, ihtiramat ve muafiyetlerden miistefid olacaklardir.
Madde — 3
Yiiksek jfkid Taraflardan her biri digeri nezdine gerek Hukumet merkezinde, gerek diger miimasil ecnebi lajanlarcnin ikametleri kabul edilen basliea sehirlerde ikamet edeeek olan meslekten
bagkohsolds, feofisolos ve muavin konsoloslar tayin etmek hakkmi haiz olacaktir.
Bundan iiaatla Yiiksek Akid Taraflardan her biri, diger Tarafm ewelee muvafakatini istihsal ettikten ionra, meslek memurlari haricinde, yukarida anilan sehirlerde ikamet edeeek olan,
fahri baskoniolqs, konsolos ve muavin konsoloslar tayin etmek hakkim haiz olacaktir. Bunlar hie.
bir veghile ijaniet ettikleri memleket tebaasi meyanindan intihab edilemiyeceklerdir.
Usulen E sqtiaturu hamil bulunacak olan her iki smif ajanlar, tarn bir miitekabiliyet §artile,
her iki Tara ta,; hukuku diivelce tahsis edihnis haklar, imtiyazlar ve salahiyetlerden istifade edeceklerdir.
Madde — 4
tsbu mualjed^ tasdik edileeek ve tasdiknameler siirati miimkine ile Kahirede teati edileeektir.
tsbu muajiedle, tasdiknamelerin teatisini (takib eden on besinei giin) meriyet mevkiine girecektir.
Yukandal i ahkami tasdikan
mislerdir.

Taraf eyn murah haslari isbu rauahedeyi imzalamislar ve miihiirle-

Ankarada f 7 tnisan 1937 tarihinde iki niisha ola rak tanzim edilmistir.
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TtiBKtYE - MISIR tKAMET MUAHEDESl
Bir taraftan,
Tiirkiye Reisicumhuru,
Diger taraftan,
Majeste Misir Kirali,
Halisane munasebetlerinin inkisafi hususunda ayni samimi arzu ile miitehassis olarak bir ikamet mukavelesi akdine karar vermisler, ve murahhaslan olarak:
Tiirkiye Reisicumhuru :
Hariciye vekili, Izmir mebusu Ekselans Dr. Tevfik Riistii Arasi,
Majeste Misir Kirali:
Ankara Elgisi ve Fevkalade Murahhasi Ekselans Mohammed El-Mofti El-Gazaerli Beyi,
tayin etmislerdir.
Miisarunileyh murahhaslar usuliine uygun ibulunan salahiyetnamelerini yekdigerine teblig
ettikten sonra, asagidaki hiikiimleri kararlastirmislardir:
Madde — 1
Yuksek Akid Taraflardan her birinin tebaasi, memleketin kavanin ve nizamatma riayet ederek,
memnu yerler ve mmtakalar miistesna olmak iizere, tebaai mahalliyenin veya ecnebiler ic,in ahkami mahsusa var ise en ziyade mazhari miisaade millet tebaasmm, tabi olduklari veya olacaklarmdan gayri her hangi bir takyidata tabi olmaksizm, diger Akid Tarafm iilkesine serbest^e
duhul ile seyahat, ikamet ve yerlesebileeekleri gibi onu her zaman terkedebileceklerdir.
Yuksek Akid Taraflardan her biri, gerek Sbir mahkeme huibmu neticesinde, gerek ahlak zabitasma,
saglik zabitasma veya dilencilige muteallik kanunlar ve nizamlar hukmii mucibince veya Devletin
ic. veya dis emniyetine dokunur sebeblerden dolayi diger Tarafm tebaasmdan olan eshasi iilkesinde yerlesmekten veya ikametten menetmek yahud memleketten tebid etmek hakkmi muhafaza
eder.
Madde — 2
Isbu mukavele Yuksek Akid Taraflardan her birinin muhacereti men ve eenebi iseiler ile ucretlilerin kabulii ve kullanilmasi hakkinda hususi tedbirler ittihaz etmek hakkina halel getirmez.
Madde — 3
Yuksek Akid Taraflardan her birinin tebaasi diger Taraf iilkesinde memleketin kanun ve nizamlarma tevfiki hareket ederek her nevi menkul ve gayrimenkul iktisab ve temelluk ve onu her
hangi bir sekilde tasarruf hususunda en ziyade mazhari miisaade millet tebaasi muamelesinden
mustefid olacaklardir. §urasi mukarrerdir ki, bunlar yalniz memleketin kanunlari mucibince
ecnebiler tarafmdan iktisabi kabul edilen emvali iktisab edebileceklerdir.
Madde — 4

'

Yuksek Akid Taraflardan her birinin tebaasi, diger Tarafm iilkesinde, memleketin kanun ve
nizamlarma tevfikan, her nevi sanat ve ticareti ve memleketin kanunu mucibince yerli tebaaya
hasredilmis veya edilecek olanlardan maada, her nevi hirfet ve ticaret icra edebileceklerdir.
Madde — 5
Yuksek Akid Taraflardan her birinin tebaasi, digerinin iilkesinde, ticaretleri, sanatlan, hirfetleri, meslekleri dahil olmak iizere sahislan, emval, hukuk ve menafileri igin, her ne mahiyette
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— 5olursa olsun| yerli tebaadan eibayet olunanlardan baska veya daha §ok miktarda vergi, har§ veya
tekalifi tedrfre lie miikellef olmayacaklardir.
Ikamet ^je yerle^me i§in odenmesi lazimgelen resimler ve harclar hususunda, iki Taraf tebaasi
en ziyade mfsaadeye mazhar millet muamelesinden istifade edeceklerdir.
Mezkur ijebaa mallarmin sati§indan miitevellid esmani ve aynen mallarmi memlekette meri ahkamm kuyujlu tahtinda ihraea mezun olacaklar ve. bu hususta ecnebi sifatlan dolayisile tebaai
mahalliyenii| tediye edeceginden daha fazla tekalif, riisum ve aidata tabi tutulmiyacaklardir.
Madde — 6
Yuksek j | M d Taraflardan herbirinin tebaasi digerinin iilkesinde kara, deniz, hava ve milli muhafiz veya |nijis kuvvetlerinde hizmeti askeriyeden ve keza hizmeti askeriyenin yerine kaim olan
her mecburij et veya tekliften muaf olacaklardir.
Bunlar d get askeri miikellefiyat istimvallere de ancak yerli tebaa i§in derpis. edilen §erait nisbetinde tabi olacaklardir.
Madde — 7
Yuksek kid Taraflardan herbirinin tebaasina aid mallar diger Taraf iilkesinde ancak kanunun derpi§ ejti j|i menafii umumiyeye miiteallik esbab dolayisile istimlak edilecektir. Bu tebaanin
miitekabilen her iki Taraf iilkesinde meri kanun ile yerli tebaa lehine taninan tazminati almaga
hakki olacak ir.
Bu tazmiiat verilmedikge veya usulen depo edilmedikge hie, bir istimlak muamelesi yapilmiyacaktir.
Madde — 8
Yuksek J|kid Taraflardan herbirinin tebaasi diger Taraf iilkesinde §ahislarina ve mallarma
miiteallik olacak itebaai mahalliye misillu kavanin, mehakim ve sair makamatm tarn himayesinden
miistefid olacjaklardir.
Tebaai majialliye, misillu iddia veya miidafaai hukuk igin her derecedeki mehakime miiracaat
edebilecekler We itebaai mahalliye gibi her davada, avukat, dava vekili, ve ajanlarm, bulunduklari
iilke kanunlafini gore bu mesiekleri ifaya mezun eshas meyanindan intihab etmek serbestisine malik olacakdirljtr.
Mutekabilifret gartile, her iki memleket tebaasina, ecnebi vasfmi haiz olmalanndan dolayi, ne
nam altinda fclupsa olsun, hig bir kefalet akgesi veya depozito yatirmak mecburiyeti tahmil edilmeyeeektir.
Madde — 9
Yuksek X :id; Taraflardan her birinin tebaasi diger Taraf iilkesinde hukuku diivelin umumi
medeni, cezai ve
prensiblerine evfikan ve yerli tebaa ile ayni serait tahtinda* mali, ticari, idari
sair mahiyett eKi ikamin, kararname, emirname, nizamnamelerle mahalli mevzuat ve tebaai mahalliyeye tahsis edlleii mehakime tabi olacaktir.
Ahkami sdhsiy*e hususunda Yuksek Akid Taraflarm her birinin mahkemeleri, nizami ammeye miiteallik kayaid kaydi ihtirazisi tahtinda, davada taraf olanlann milli kanutflarini tatbika
ineebur olacatttiri
Madde — 10
Smai, mali sirketler, sigorta ve nakliyat kumpanyalan da dahil olmak iizere Tarafeynden birinin arazisi uz jiriae merkezi idaresi olan ve bura kanunlarma tevfikan mevcud bulunan eshamli
( S. Sayisi : 273 )

— 6—
sieketler veisair tidari §irketler diger Tarawa usulen mevcud tamnaeaktir. Bu sirketler diger Tarafm meri olan veya olaeak kavanin ve nizamatina tebaiyet ederek ve bu Tarafm mevzuati bir miisaade almak meeburiyetini derpis ediyorsa bu musaadenin istihsalinden sonra bu memleket topraklannda yerlegebilecekler ve arada t'ilyaller, §ubeler ve ajanslar tesis ve mMdei ve mMdedakyih sifatile
dava ikame «debileeeklerdir.
Yiiksek Akid Taraflardan birinin mevzuati dairesinde teessiis etmis olan bu sirketlerin faaliyeti,
diger Tarafm arazisi iizerinde iera edUdigi >miiddet§e, bu Tarafm kanun ve nizamlanna tabi
olacaklardir. Faaliyetleri dolayisile en ziyade mazhari miisaade millet sirketlerinden daba az miisaadekar muameleye tabi tutulmiyacaklardir.
Sekizinei maddenin hiikiimleri, mallarmin adli ve kanuni himayesine miiteallik bilciimle hususatta isbu maddede derpis edilen sirketlere de ayni sekilde tatbik edilecektir.
Yiiksek Akid Taraflardan her birinin sirketleri ve bunlarm filyalleri, subeleri ve ajanslari diger
memleket arazisi iizerinde tekalif, riisum ve harelar bakimindan en ziyade mazhari miisaade millet
sirketlerinden dalia yiiksek bir mali miikellefiyete tabi tutulmiyacaklardir.
§urasi mukarrerdir ki, bu sirketler kanunun tayin ettigi kefalet akgelerini yatirmaga ve ecnebi sirketler icin muktazi miisaadeleri istihsal ve bunlarm tesciline miiteallik harclan tediyeye
mecbur tutulacaklardir. Bu sirketler ancak milli sirketler igin derpi§ edilmis serait ve nisbet dahilinde askeri miikellei'iyet ve istimvallere tabi tutulacaklardir.
Sermaye, irad ve kazanc, iizerinden hesab edilen vergiler hususunda Yiiksek Akid Taraflardan
her biri digerinin sirket, filyal, sube ve ajanslarmi, verginin nevine gore, ancak bunlarm kendi arazisi iizerinde" yatirdiklan sermaye hissesi, sahib olduklari emval, tahakkuk ettirdikleri karlara veya islere gore vergiye tabi tutacaktir.
Bu sirketler memleketin kanunlarma tebaiyet ederek en ziyade mazhari miisaade millete tatbik edilen serait dahilinde her tiirlii emvali menkule iktisab edebileceklerdir. Keza u§iincu madde mucibince sirketin faaliyeti igin zaruri olan emvali gayrimenkule iktisabi da bu sekilde olacaktir. §u kadar ki gayrimenkul iktisabi sirketin gaycsi olmaya.
Madde — 11
Iki Yiiksek. Akid Taraf arasinda isbu mukavelenin tefsiri yiiziinden tahaddiis edecek ve diplomasi tarikile halledilemiyeeek ihtilaflar miittefikan tahkimname yolile bir hakeme havale olunacaktir.
Madde — 12
Isbu miuahede tasdik edileeek ve tasdiknameler Kahirede teati edilecektir. Bu muahede, tasdiknamelerin teatisinden bir ay sonra meriyete girecek ve iic, sene miiddetle vacibiilicra olaeaktir. Bu miiddetin inkizasmdan alti ay evvel feshedilmedikc.e kendiliginden temdid edilmis bulunacak ve bu takdirde Yiiksek Akidlerden biri onu feshetmek niyetinde oldugunu diger Taraf a teblig ettikten alti ay sonraya kadar meriyiilicra olacaktir.
Yukaridaki ahkami tasdikan
lerdir.

Tarafeyn murahhaslan igbu muahedeyi imza ve tahtim

Ankarada, 7 nisan 1937 tarihinde iki niisha

olarak tanzim edilmistir.
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TURKlYE - MISIR TABflYET MTPKAVELBNAMESl
Bir tar^ftan
r
BvafeayeReisiciimhuru,
Ve di§fi r t$raftan
Ma, estie Misir Kirali,
Eski OSD anli tebaasinin, iki Devleti alakadar eden bazi tabiiyet meselelerini halletmegi kar§ilikli menfaafberine uygun telakki ederek,
Bu husuia jbir mukavele akdine karar verini§ler ve murahhaslan olarak:
TurkiyefReisicumhuru :
Haifciye Vekili, Izmir mebusu Ekselans Dr. Tevfik Ru§tu Aras'i
MajesteJMisir Kirali :
An&rida f evkalade murahhas ve orta Elei Ekselans Mohammed El - Mofti El Gazaerli Beyi myip etmislerdir.
Mii§aruni|eyh murahhaslar usuliine uygun gorulen salahiyetnamelerini yekdigerine teblag ettikten sonra|a§|^idaki hiikumleri kararla§tirmi§lardir :
•

I

Madde — I

5 sontegrib 11914 tarihinde Misirda yerle§mis, olub aslen Tiirk olan ye kendileri yahud babalari
Tiirkiyede, ifisirda, ecnebide veya 24 temmuz lft.28. tarihli Lozan muahedesi mucibince Tiirkiyeden
ayrilmis. ara^id^n birinde dogmus. bulunan eski Osmanli tebaasi, eger Misir tarafindan Misir tabiiyetini ihra£ etmig telakki edilmis, iseler Tiirk tabiiyetiiii ihtiyar etmek hakkini haiz olacaklardir.
Ancak sufasi mukarrerdir ki, bu kimselerden kendileri ve babalari da Misirda dogmus bulunanlami bu fakjki hiyarlari olmayaeaktir.
J

Madde —- 2

5 son tesi|n 1914 tarihinden sonra Misira gitmis olan eski Osmanli tebaasi Tiirk
tabiiyetini
muhafaza edi*.
Bununla tferajber, bunlardan aslen Tiirk olmayan ve isbu mukavelenin meriyet rafevkiine girmesi
tarihinden evirel Misir tabiiyetini ihraz etmis bulunanlar Misirli sayilirlar.
Madde — 3
Misir yerljlig^nden istifade eden ve 5 son tesrin 1914 tarihinde Tiirkiyede yerlesmis bulunan
eski Osmanli tebaasi Tiirk tabiiyetini muhafaza etmis sayilir
Ancak bufla^dan kendileri ve babalari da Misirda dogmus bulunanlar Misir tabiiyetini ihtiyar etmek lfakkmi haiz olacaklardir.
Madde — 4
Misir yerl iginden istifade eden ve 5 son tesrin 1914 tarihinde ecnebi memleketlerde yerlesmis, fakat aslfn Tiirk olub kendileri ve yahud babalari Tiirkiyede, Misirda veya 24 temmuz 1923
tarihli Lozan pniahedesi mucibince Tiirkiyeden ayrilmis araziden birinde dogmus, Tiirk tabiiyetini
muhafaza etmis eski Osmanli tebaasi, Misrr Hflkumetince Misir tabiiyetini iktisab etmi§ sayilmayacaklardir.
J
Ancak burlardan kendileri ve babalari da Misirda dogmus bulunanlar Misir tabiiyetini ihtiyar
etmek: hakkini haiz olacaklardir.
Madde — 5
1 ncij 3 nci ve 4 ncii maddelercb derpis olunan hiyar. hakki isbu mukavelenin meriyet mevkiine
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girmesindetL itibaren bir scnelik bir miiddet icjnde kullanilmis olmalidir.
1 nei maddeyi tatbikan, ihtiyar, Tiirkiyede
Dahiliye vekaletine, Misirda Tiirkiye Elgiligine ve
ecnebi memleketlerde Tiirkiye Elgilikleri ile konsolosluklarma bildirilecektir.
3 ncii ve 4 ncii maddeleri tatbikan ihtiyar, Misirda Dahiliye nezaretine, Tiirkiyede Misir
Elciligine ve ecnebi memleketlerde Misir Elcjliklerine veya konsolosluklarma bildirilecektir,
Madde — 6
1 nci, 2 nci, 3 ncii ve 4 ncii maddeler mucibince
den agagi ya§taki gocuklara bihakkin §amildir.

tanmmis

olan tabiiyet

evli kadina

ve 18

Madde — 7
Tiirkiye Elgiligi, 5 nci maddede derpis olunan muddetin bitmesinden itibaran iic, ay iginde, 1 nci
madde mucibince Tiirk tabiiyeti lehinde hiyar haklarmi kuUanmis olanlann listelerini Misir Hariciye vezaretine vereeektir. Bu listeler, evli kadmlarm ve sagir gwuklarm isimlerini miisir bulunacaktir.
Yukanda anilan listelerin tevdiinden sonra, Misir Hariciye vezareti, bu listelerde yazili kimselerin hiyar sartlarmi haiz olub olmadiklarma gore, listelerde birakilmalan veya bunlardan gikan l m a l a n hususunda Tiirkiye Elgiligi ile anlasacak, ve Elgilik ile bilitilaf, kati bir liste tesbit
edecektir.
Madd© — 8
Misir Elgiligi, 5 nci maddede derpis olunan muddetin bitmesinden itibaren iig ay iginde,
3 ncii ve 4 ncii maddeler mucibince Miisir tabiiyeti lehine hiyar haklarmi kullanmi§ olanlann
listelerini Tiirkiye Hariciye vekaletine vereeektir. Bu listeler evli kadmlarm ve sagir goguklarin
isimlerini miisir bulunacaktir.
Y u k a n d a anilan listelerin tevdiinden sonra, Tiirkiye Hariciye vekaleti, bu listelerde yazili kimselerin hiyar §artlanni haiz olub olmadiklarma gore, listelerde birakilmalan veya bunlardan gikanlmalari hususunda Misir elgiligi ile anla§acak, ve elgilik ile bilitilaf, kati bir liste tesbit ede cektir.
Madde — 9
Hariciye Vezareti, ikinci maddenin ikinci fikrasi ile derpis. olunan §artlar dahilinde Misir tabiiyetini iktisab eden §ahislarm listelerini i§bu mukavelenin meriyet mevkiine girmesinden itibaren iig
aylik bir miiddet iginde Kahirede Tiirkiye elgiligine vereeektir. Bu listeler evli kadmlarm ve sagir
gocuklann isimlerini mii§ir bulunacaktir.
Yukanda anilan listelerin tevdiinden sonra, Tiirkiye elgiligi, bu* listelerde yazili kimselerin §eraiti
mezkureyi haiz olub olmadiklarma gore, listelerde birakilmalan veya bunlardan gikanlmalan hususunda Misir Hariciye vezaretile anlagacak ve, vezaret ile bilitilaf, kati bir liste tesbit edecektir,
Madde — 1 0
Yukanki maddelerde derpis, olunan kati listeler herhangi bir sahsin matlub sartlan haiz olmadigi tebeyyiin ettigi takdirde karsjlikli bir anlasma ile tashih edilebileceklerdir.
f:

Madde — 11

t§bu mukavele tasdik edilecek ve tasdiknameleri, miimkiin olan stiratle, Kahirede teati edilecektir. Mukavele, tasdiknamelerin teatisinden bir ay sonra meriyete girecektir.
I§bu ahkami tasdikan iki Taraf murahhaslari bu mukaveleyi imza ve tahtim eylemi§lerdir.
Ankarada, 7 nisan 1937 tarihinde iki niisha olarak tanzim edilmi§tir.
( S. Sayisi : 273 )
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NlEAi PROTOKOL

Tiirkiyf ile Misir arasmda bugiinkii tarihte imzalanan tabiiyet mukavelenamesi hiikumler in e
uygun olalak hakki hiyarlarmi kullanmi? olan $ahislar,
tabiiyetinden feragat ettikleri memleketi bu vfizden terke mecbur olmiyacaklar ve orada obiir vatandaslarina bah$olunan haklardan
istifadeye |devam edeceklerdir.
I^bu mfikavelenamenin meriyete girmesinden once Tiirkiyenin kendi tebaasindan saydigi ve
tabiiyetlerij i$bu mukavelename ile tayin olunan ^ahislar ile mallari hakkinda Tiirkiyede tatbik
edilmig olaji tedbirler, hiikumler, kanuni, idari ve adli kararlarm netayiei miikteseb kalacaktir.
t$bu §ahislkra bu suretle taninan yeni tabiiyet hie, bir veghile mevzubahis neticeleri degi§tirmiyeeektr. i
Ankara : 7 nisan 1937

(S. Sayan: 273)

