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1 - SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Encümenler seçimi için reyler toplandı ve reylerin 

tasnifine kadar celse tatil olundu. 
İkinci celse 

Seçim neticesi tebliğ edildikten sonra 
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti ve 

İngiltere Kıralhğı arasında imzalanan muahede ve 

Lâyihalar 
1 — Gümrük muhafaza kıtalarında takım komu

tanı olarak kullanılacak başgedikliler hakkında kanun 
lâyihası (1/270) (Millî Müdafaa, Gümrük ve inhisar
lar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kıralhğı 
arasında akid ve imza olunan hukukî ve ticarî me-
vaddı adliyeye müteallik mukavelenin tasdiki hak
kında kanun lâyihası (1/271) (Hariciye ve Adliye 
encümenlerine) 

1 —• Kastamonu ve Urfa mebusluklarına se
çilen Rauf Orbay ve Razi Soyere aid intihab 
mazbataları 

BAŞKAN — Kastamonu mebusu Rauf Or
bay, Urfa mebusu Razi Soyerin intihab mazba
taları gelmiştir. Mazbatalar tedkik edilmiştir, 

j — Kastamonu mebusu Rauf Orbay ile Ur
fa mebusu Razi Soyerin and içmeleri 

BAŞKAN — Kendileri burada hazırsalar 
tahlifleri yapılsın. 

(Kastamonu mebusluğuna seçilen Rauf Or
bay and içti). (Alkışlar). 

(Urfa mebusluğuna seçilen Razi Soyar and 
içti). (Alkışlar). 

2 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunun 7 nci 

merbutatmm tasdikma dair kanun lâyihasının Hari
ciye ve Millî {Müdafaa encümenlerince müştereken 
tedkikı kararlaştırıldı ve çarşamba günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan Kâtib Kâtib 
R. Camtez Çanakkale İsparta 

Z. G. Etili K. Ünal 

3 — Vilâyet idaresi kanununun 62 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası (1/272) 
(Dahiliye encümenine). 

Mazbatalar 
4 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 

ve İngiltere Kıralhğı arasında Ankarada imzalanan 
üç taraflı yardım muahedesile merbutlarının tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Millî Müdafaa 
encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazba
tası (1/269) (Ruznameye). 

itiraz yoktur, tamamdır. Bunları ayrı, ayrı re
yinize arzedeceğim: 

Rauf Orbaym mazbatasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Razi Soyerin mazbatasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

maddesinde yazılı (Garb lisanları) tâbirinin tef
siri hakkındaki tezkerenin geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

BAŞKAN — Başvekâletten gelen tezkereyi 
okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
20 - XII -1937 tarih ve 6/4522 sayılı tezkere 

ye ektir; 
1452 sayılı teadül kanununun 7 nci madde

sinde yazılı (Garb lisanlarının) tefsiri hakkm-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTİBLER : Dr. Sadi Konuk (Bursa), Kemal Ünal (İsparta) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

4 — AND İÇME 
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daki teklifin geri alınması Maarif vekilliğince 
istenilmekte olduğundan iadesine yüksek mü
saadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — iade ediyoruz. 
3 — Muğla mebusu Dr. Hüseyin Avni Erca-

nın vefat ettiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Muğla mebuslarından Dr, Hüseyin Avni Er-

canm 27 - X - 1939 cuma günü îstanbulda vefat 
etmiş olduğu Dahiliye vekilliğinden alman 31 -
X - İ939 tarihli tezkerede bildirildiğini arzede-
rim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Arkadaşımızın aziz hâtırasına 
hürmeten bir dakika ayakta sükût edilmesini 
rica ederim. 

(Ayakta bir dakika sükût edildi) 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhu
riyeti ve İngiltere Kıratlığı arasında Ankarada 
imzalanan üç taraflı yardım muahedesile merbut
larının tasdikına dair kanun lâyihası (1/269) [1] 

Mu. E. Rs. Ol. CEMAL MERSİNLİ (İçel) — 
Aziz arkadaşlarım; Hükümetimiz; Türkiye Cüm-
huriyetile Fransa Cumhuriyeti ve İngiltere Kıral-
lıği; arasmda üç taraflı yardım muahedesini ge
çen- içtimada Yüksek Meclisinize arzetmişti. 
Yüksek Meclisiniz bu muahedenin evvel emirde 
Hariciye ve Millî Müdafaa encümenleri birleşe
rek bir encümen halinde tedkikını tensib ve em
retmişti. Tensibiniz veçhile iki encümen bir en
cümen halinde birleştik, muahedenin esbabı mu-
cibesini, metnini, merbutatı ile protokolleri birer 

birer ve madde madde tedkik etti. Encümenin 
değerli azaları, hazır bulunan Hariciye vekili
mizden muhtelif sualler sordular ve aldıkları 
cevabları kanaatli buldular. En nihayet bütün 
encümen azası neticede gerek muahedeyi ve ge
rek onun merbutatmı milletimizin menfaatine, 
vatanımızm selâmetine muvafık gördü ve müt-
tefikan kabul etti. (Şiddetli alkışlar) 

Şimdi ben bu Muhtelit encümenin reisi sıfa-
tile bu muahedenin bu gün müstacelen müzakere
sini, teklif ediyor ve bu teklifimin kabulünü de 
diliyorum; (Kabul ve muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Bu lâyiha 48 saat evvel tab ve 
tevzi edilmiştir. Ruznameye alınmasını ve müs
tacelen müzakeresini Muhtelit encümen reisi 
tekîif ediyor. Bu teklifi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... IBtmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? 

HARİCİYE V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İz
mir) — Arkadaşlar, altı, yedi aydan beri Fır
ka grupu içtimalarmda el birliği ile çalışarak 
vücude getirdiğimiz eser; Türkiye ile Fransa 
ve İngiltere Devletleri arasmda 19 teşriniev
vel tarihinde imza edilmiş olan bu üçlü yar
dımlaşma muahedesi ve merbutları, Millet ve
killerinin son resmî tasvibini almak için bu 

[1] 1 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

gün yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
Söze başlarken hemen söyleyeyim ki, bu 

eserin vücud bulması için beraber çalıştığım 
Fransız ve İngiliz sefirleri, bana eserin büyük
lüğü ile mütenasib büyük birer Devlet adamı 
olduklarını anlamak fırsatmı vermişlerdir. (Al
kışlar). Üçlü muahedenin bu iki kıymetli ame
lesi uzun süren müzakerelerimiz esnasmda az 
vermek veya çok almak gibi hasis fikirlerden 
tamamen uzak kalmışlar ve sadece eserin da
ha büyük bir eser olması için çırpınmışlardır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Diyebilirim ki, üç 
Devletin murahhasları bu muahede için yekdi
ğeri ile münakaşa ve pazarlık etmiş değildir; 
münhasıran biraz evvel arzettiğim gibi eserin 
büyük ve muvaffak bir eser olması için karşı
lıklı ve kıymetli yardımlarda bulunmuşlardır. 
Onun için İngiliz sefiri Knatchbull'e ve Fran
sız sefiri Massigli'ye huzurunuzda teşekkür ede
ceğim. (Alkışlar). 

İşte arkadaşlar, bir taraftan sizlerle, di
ğer taraftan Fransız ve İngiliz Devletleri ile 
yapılan ahenkli ve anlayışlı ve muvazi çalış
malar üç Devleti dünya tarihinin esaslı bir 
dönüm noktası teşkil edecek olan bu üçlü yar
dımlaşma muahedesi içinde sözleri, şerefleri 
ve imzalan ile birleştirdi. Kim ne derse desin 
bu muahede sulha hadimdir ve tamamen hüs
nü niyet eseridir ve bundan sonra üç Devletin 
sulh için çalışmaları daha müessir ve müsmir 
olacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, bu muahedeyi bizim için yalnız 
askerî ve siyasî bir vesika telâkki etmek asla 
doğru olmaz. Bilâkis doğru olan telâkki şu
dur ki, bu siyasî vesikalar milletimiz için si
yasî ve askerî sahalarda olduğu kadar içtimaî 
ve iktisadî sahalarda dahi uzun, mesud ve ve
rimli bir devreye esaslı bir başlangıç teşkil 
edecektir. (Bravo sesleri). Çünkü bundan son
ra Türkiye dünyanın en büyük ve en mede
nî iki milletinin husumetle hatta lâkaydi ile 
baktığı bir mevcudiyet değildir; Türkiye yine 
bu iki milletin sadece terakki ve tealisini sem
pati ile istediği bir mevcudiyet te değildir; 
Türkiye, ilmi ile, irfanı ile, ordusu ile Büyük 
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îngiliz ve Büyük Fransız milletlerinin gözün
de ve dimağında medeniyet için, terakki için, 
sulh için, insanlık için ve bilhassa kendi mev
cudiyetleri için zarurî ve çok faydalı bir var
lık telâkki edilmektedir. (Bravo sesleri ve al
kışlar). Muahedenin büyük manası, bize ve
rilen bu kıymettedir. Eminim ki, bundan son
ra terakki ve medeniyet ve insanlık yollarında 
adımlarımız genişleyecek, halelerimiz sıklaşa-
cak, kardeşlerimiz refaha, Büyük Türk milleti 
hedefine biraz daha yaklaşacaktır. (Alkışlar). 

Türk milletinin bu günkü nesli saltanat dev
rinin asırlarca süren ihmalini, taassubunu, sui
istimalini ve felâketlerini Atatürkün bayrağı 
altmda toplanarak bir hamlede silkinip attık
tan ve Cumhuriyet rejiminin feyiz ve imkân
larını hayatın her safhasında canlandırdıktan, 
dünyanın badireler içinde yuvarlandığı bir de
virde çelikten bir tek adam gibi Büyük Ku
mandan ve Büyük Baş (İsmet İnönü) nün et
rafında toplanmak kiyasetini gösterdikten ve 
böylece artık Türk bayrağmm bundan sonra 
halk çocuklarmm omuzları üstünde mütemadi
yen yükseleceği kanaatini âleme verdikten son
ra... (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) o neslin 
mensub olduğu Türk milletinin medenî ve mü
terakki milletlerle ayni safta ve ayni hizada 
yer alması artık bir hak olmuştu. (Alkışlar). 

îşte Fransız ve İngiliz milletlerinin hakpe
restliğini gösteren bu üçlü muahede bize o hak
kı veriyor. Haklarımızda çok kıskanç, vazi
felerimizde çok titiz olduğumuzu, bundan şüp
hesi olanlara bu kürsüden sizin nammıza tek
rar ediyorum. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Muahedenin hulasaten izahı : 
Birinci madde; 
Bir Avrupalı Devletin Türkiyeye tecavüz et

mesi ihtimalini derpiş etmiştir. Böyle hal vaki 
olduğu takdirde Fransa ve İngiltere Devletleri 
ellerindeki bütün kuvvetlerile Türkiyenin yardı
mına koşacaklardır. 

İkinci madde; 
Akdenizde çıkacak bir harbi derpiş etmiştir. 

Her hangi bir tecavüzden sonra harb Akdenize 
sirayet edecek olursa Âkidler yekdiğerine elle
rindeki bütün kuvvetle yardım edeceklerdir . 

Üçüncü madde; 
Fransa ve îngilterenin Yunanistana ve Ro-

manyaya bir taraflı olarak vermiş oldukları te
minat hakkındadır. 

Bu maddeye göre şayet İngiltere ve Fransa 
Hükümetleri bu verdikleri teminattan dolayı 
harbe girmek mecburiyetinde kalırlarsa biz bü
tün kuvvetimizle yardım edeceğiz. 

Bizim aldığımız teahhüd İngiliz ve Fransız
lara karşıdır. Yunanistan ve Romanyaya kar
şı değil. 

Dördüncü madde; 
Bir tecavüz neticesi İngiltere ve Fransa bu 

t muahedede derpiş edilen ahval haricinde harbe 
tutuşacak olursa; Âkidler için istişare mecburi
yeti ve Türkiyenin hayırhahane bitaraflığı. 

Beşinci madde; 
Yine bir istişare maddesidir, ve iki hal der

piş etmiştir. Birinci hal, Âkidlerden birisinin is
tiklâl ve bitaraflığının idamesine yardım te-
ahhüdünde bulunduğu bir Devlete bir Avrupalı 
Devletin tecavüz etmesi ihtimalidir. 

İkinci ihtimal; 
Taarruz başka bir Devlete karşı yapılmış ol

makla beraber Âkidlerden biri tarafından da te
cavüzün kendi emniyeti için bir tehlike telâkki 
edilmesi ihtimalidir. Bu iki ihtimalde de Âkid
ler müessir olacak müşterek hareketi bulmak için 
süratle istişare edeceklerdir. 

Altmcı madde; kimseye karşı değildir. 
Yedinci madde; üçüzlü ve ikizli. 
Sekizinci madde; münf erid mütareke ve sulh 

yok. 
Dokuzuncu madde; teati ve müddet. 
Nihayet muahedeye merbut hükümlerden biri 

de Rus dostluğumuzu idame ve inkişaf ettirmek 
ve Ruslarla karşı karşıya gelmek ihtimalini ber
taraf eden protokoldür. 

Arkadaşlar; herkes biliyor ki, Büyük harbin 
ve İstiklâl muharebelerinin katği tasfiyesinden 
sonra Türk, îngiliz ve Fransız milletleri hayatın 
her sahasında yeniden incizablar duymağa başla
mış ve bu incizablar hayatın filî sahalarında ken
dini hissettirmekte gecikmemiştir. Alelûmum 
Cemiyeti Akvam içtimaları, kongre ve konferans
lar ve alelhusus Hatay meselesinin halli, Mon-
tröde aktedilen Boğazlar mukavelesi, Niyon kon
feransının mukarreratı bu karşılıklı incizabm 
canlı birer abidesidir. Denilebilir ki, son sene
lerde bu üç Devleti alâkadar eden her meselede 
kendiliğinden bir görüş birliği ve bir hüküm bir
liği hâsıl olmuştur. Bir taraftan hayatm tabiî 
seyrinin yarattığı bu birlik, diğer taraftan biraz 
evvel muhtasaran izaha çalıştığım muahedena-
me hükümleri göz önüne alınacak olursa görü
lür ki, üç taraf murahhasları üçlü muahedeyi 
yapmak için geçici ve muvakkat hâdiselerin te
siri altmda kalmadıkları gibi bu muahede ile üç 
Devlet arasındaki mevcud pürüzlü ve ihtilaflı 
işleri hal ve tanzim için de uğarşmış değillerdir. 
Onlar sadece En Büyük üstadm, hayatın yarat
tığı vakıayı tahrir ve tesbit etmişler ve bu tah
rir ve tesbitin kusursuz olması için de yekdiğeri
ne candan ve karşılıklı yardım etmişlerdir (Al
kışlar). Tekrar edeceğim, muahedenameyi mu
rahhaslar yapmamıştır. Onlar, bu muahedeyi sa
dece yazmışlardır. 

Bu bakıma göre bizim üçlü muahede îngiliz 
adlî, hayatında büyük bir yer tutan ve İngiliz
lerce (Common law) denilen âdet, ahlâk ve ana
nelere müstenid yazısız kanunlara benzer ki, 
bunlarm kuvvetleri ve Ömürleri yazdı kanunla-
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rmkinden çok daha fazla, çok daha uzundur I 
(Bravo sesleri). 

Nihayet arkadaşlar, bu üçlü muahedename- I 
nin Muhtelit encümenin tedkikinden geçen tek
mil merbutatile beraber tasvib olunmasını sizler
den rica ederken içimden gelen bir kanaati bir 
kere daha tekrar ediyorum. Ben eminim ki bu 
üçlü muahede Milletimiz için, Rejimi gibi, Mec
lisi gibi, Şefi gibi uğurlu bir müessese olacaktır 
(Bravo sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar). 

ALt MUZAFFER GÖKER (Konya) — Saym 
arkadaşlar, Hükümetin bu gün Yüksek Meclisin 
tasvibine arzettiği kanun lâyihası Türkiye Cum
huriyeti ile Fransa Cumhuriyeti ve ingiltere 
Kırallığı arasmda 19 teşrinievvelde Ankarada 
imzalanan üç taraflı yardım muahedesile mer- I 
butatmm tasdikini teklif eylemektedir. 

Muahedenin mahiyeti dünyanın ve milletimi
zin yüksek menfaatlan bakımından haiz olduğu 
ehemmiyeti tebarüz ettirebilmek için Cumhuri
yet Hükümetinin B. M. Meclisinin yüksek direk-
tiflerile senelerdenberi takib etmekte bulunduğu 
haricî siyasete ve bu siyasete mesned teşkil eden 
prensiblere kısaca bir nazar atfetmek lâzımdır. 

Saym arkadaşlar, Cumhuriyetimizin her za
man hararetle müdafaa ettiği bir esas; yurdda 
sulh, cihanda sulh umdesidir. Diğer taraftan 
Büyük Meclisin ve Cumhuriyetin her zaman üze
rinde büyük bir hassasiyetle durduğu bir esasta 
millî emnieyti her ne bahaya olursa olsun behe
mehal masun bulundurmaktır. (Alkışlar) Bunun l 
en büyük bir zâmini de kendisine mevdu yüksek 
vatan vazifesini her zaman muvaffakieytle, şe
refle başaracağına kani bulunduğumuz asil Cum
huriyet ordusudur. 

Sulha olan merbutiyetimiz coğrafî vaziyeti- | 
miz gözönünde bulundurmak suretile bir ted
riç takib ederek mütemadiyen inkişaf etti. Hu-
dudlarrmızda ve burada yakın olan mmtakalarda ı 
sulhu kuvvetlendirmek için komşularımızla dost
luk münasebetleri tesisine ve mevcud rabıtaları 
kuvvetlendirmeğe mütemadiyen çalıştık. Bu I 
çalışmalar müsbet neticeler verdi. Sovyet Bir- I 
ligi komşumuzla inkilâbrmızm ilk günlerinde ı 
başlryan ve iki taraf için de ayni derecede f aide 
temin eden dostluk münasebetleri seneler geçtik
çe kuvvetini arttırdı. (Bravo sesleri) Balkan
larda komşularımızın herbiri ile ihtilaflı mese
leleri mütekabil fedakârlıklarla b.alettikten sonra 
itilâflar yaptık. Ondan sonra da Balkanların 
umumî ve müşterek menfaatlerinin zâmini ol
mak üzere umumî bir anlaşmayı, Balkan paktini 
imzaladık. Bu mmtakada birliğe dayanan, gıpta 
edilmeğe lâyik bir sükûn ve emniyet havası te- ı 
essüs etti. Sadaabat paktı Şarktaki komşuları- I 
mızla mevcud dostane münasebetleri bir kat 
daha takviye etti. Garb ve cenub hududîarımız-
daki Devletlerle yapılacak uzlaşmalarla bu dost

luk çemberini tamamlamak tabiî olarak düşündü
ğümüz bir şey oldu. Dostluk havası içinde çere- I 

yan eden müzakerelerden sonra bu da temin 
edildi. İngiltere ve Fransa ile münasebetlerimiz 
mesut bir devreye girdi. Diğer Devletlerle de 
münasebetlerimiz normal bir dostluk havası 
içinde inkişafa devam etti. Türkiye Cumhuri
yetinin sulha olan merbutiyeti her tarafta an
laşıldı. Sulh için çalışanların Türkiye Cumhu
riyetine itimadı, muhabbeti her gün biraz daha 
kuvvet buldu. Avrupa buhranı başlamak üzere 
iken vaziyetimiz budur. Emniyet ve rejim usulü 
insanlık için büyük bir nimet olduğuna inanı
mız bu gün de dünkü kadar kuvvettlidir ve sul
hun bozulmasından mütevellid üzüntümüz de 
o kadar samimî ve büyüktür, dostlarımızın bun
dan bir an bile şüphe etmemeleri lâzımdır. 

İçinde bulunduğumuz senenin ilk aylarında 
Avrupada buhran başladı. Yekdiğerini takib 
eden hâdiseler milletleri emniyetlerini korumak 
için yeni tedbirler almağa şevketti. Dünya iş
leri bu hale gelince Türkiye Cumhuriyetinin 
kendi yüksek menfaatlerile yakmdan alâkadar 
bulunan sahalara buhranm sirayet edebilmesi 
ihtimalini göz önünde bulundurarak yeniden 
bir takım tedbirlerle emniyeti takviye için faa
liyete geçmesi kadar tabiî bir şey olamazdı. 
Tehlikenin hududlarmııza yaklaşması imkânı 
önünde milletimizin yüksek menfaatlerinin icab-
larmı tesadüfün tesirine ve hâdisatm şevkine 
terketmek siyasî ananelerimize hiç bir veçhile 
uygun olamazdı. 

Bu düşünceler sulha hizmet etmek ve emni
yetimizi mahfuz bulundurmak düşünceleri si
yasetini ayni hedeflere tevcih etmiş bulunan 
Fransa ve İngiltere Devletlerile bizi ayni esas
lar üzerinde anlaşmağa şevketti. Bu anlaşma 
hiç de güç olmadı. Asırlarca devam eden sulh 
senelerinde olduğu kadar umumî harbin çetin 
mücadele devirlerinde dahi yekdiğerini takdir 
etmeği öğrenmiş ve bunu hâdiselerle tecrübe et
miş olan üç milletin tarihlerinde, hislerinde böy
le bir anlaşmayı kolaylaştıran bir çok unsur
lar bulunması kadar tabiî bir şey olamazdı. 
Böylece 12 mayıs ve 23 haziran 1939 tarihlerin
de İngiltere ve Fransa ile müşterek beyanname
ler yapıldı. Herkesin bildiği prensibler üzerin
de karşılıklı taahhüdler yapıldı. Bu anlaşma
ların dünya efkârı umumiyesinde hâsıl ettiği 
müsaid intiba hassasiyetimizi tevcih ettiğimiz 
hedeflerin meşruiyetini ve umumî menfaatlere 
uygun oluşunu tezahür ettirmek bakmamdan 
kıymettar bir delil teşkil etmektedir. 

Gün geçtikçe buhranm vehameti arttı. Av
rupada harb başladı ve harb her gün yeni saha
ları ve yeni menfaatleri tehdid etmek istidadmı 
{rösterdi. Hâdisatm bu suretle inkişafı karşı
sında müşterek emniyete aid tedbirlerin ve taah-
hüdlerin daha ziyade sarahat ve vuzuh peyda 
etmesi lâzımdı. Bu gün Yüksek tasvibinize ar-
zedilen Üç taraflı karşılıklı yardım muahedesile 
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merbutatı bu icablarm bir neticesidir. 

İhtiva eylediği hükümler Yüksek tedkikinize 
arzedilmiş olan bu muahede evvelce imzaladı
ğımız iki anlaşma gibi yakm ve uzak menfa
atlerimizin masuniyetim temine ve harbin bu 
mmtakalara sirayetini önlemeye matuf bir emni
yet cihazıdır. Müdahalemizin müessir olabile
ceği sahalarda sulhun ve emniyetin muhafazası
na yarryacak bir emniyet silâhıdır. Bu muahe
de ve merbutatmda tasdik edilmiş olan ahval
de Türkiye Cumhuriyetinin kendi vaziyetinin 
ve yüksek menfaatlerinin icablarına göre nasıl 
bir hareket tarzı ihtiyar edeceğini bütün dün
yanın şimdiden bilmesi bizim ve müttefikleri
mizin olduğu kadar Avrupanm menfaatlerine de 
uygundur. Bu muahede hiç bir Devletin aleyhi
ne müteveccih değildir. Çünkü harekete geç
mesi sulh ve emniyet olarak ifade ettiğimiz kat-
ği esasların ihlâl edilmesile meşruttur. Bu iti
barla diğer Devletlerle mevcud dostane müna
sebetlerin devamma hiç bir veçhile mâni teşkil 
etmiyecek bir mahiyettedir. Cumhuriyet Hü
kümetinin imzasmı taşıyan muahede ve mu
kavelelerle çarpışan hiç bir tarafı yoktur. 

Kânun lâyihasile merbutatmm tedkikini ha
vale buyurduğunuz Muhtelit encümenin kanaati 
budur (Alkışlar), 

ALİ RANA TARHAN (istanbul) — Muh
terem arkadaşlar; bu gün yüksek tasvibinize 
arzolunan siyasî vesikalar 12 mayıs ve 24 hazi
ran tarihlerinde kıymetli Başvekilimizin huzu
runuzda vaki beyanları üzerine zaten kabul bu
yurmuş olduğunuz esasların daha vazıh olarak 
tesbit edilmiş imzalı bir şeklinden başka bir şey 
değildir. O tarihlerde sulh cephesini takviye 
için bir korunma tedbiri olarak kabul buyur
muş olduğunuz beyanat esas vasıflarını bu gün 
de muhafaza etmektedir. Salahiyetli tedkikinize 
sunulan muahedenin başlıca karekteristik nokta
lan şunlardır: 

1 - Tamamile tedafüi mahiyettedir. Başka
ları ile de sulhu takviye için anlaşmalar akdine 
mâni teşkil etmez. 

2 - Müddet, bu günün hâdiselerine maksur 
değildir. 

3 - Komşumuz Sovyet Hükümetine karşı ta
kibe etmekten ayrılmadığımız dostluk siyasetini 
mahfuz tutmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; bu esaslar hiç kimse
nin, yurdunda gözü olmayan, gayesi huzur ve 
sükûn içinde inkişaf ile medeniyete hizmet et
mekten ibaret bulunan fakat yurdun korunması 
hususunda gaflet ve ihmali asla tecviz etmiyen 
Cumhuriyeti Türkiyesinin ana siyasetine uy
gundur. Bundan dolayı Cumhuriyet Halk Par
tisi Müstakil Grupu bu muahedeyi lüzumlu ve 
müessir bir emniyet tedbiri olarak tasvib ve tak
dir ile karşılar (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu muahedenin üç memleket arasmda mev

cud iyi münasebetleri muhtelif safhalarda esas
lı surette inkişaf ettireceğine de inanıyoruz. 

Bu anlaşma münasebetile dostumuz Fransa-
nm ve dostumuz İngilterenin siyasî şahsiyetleri 
ve matbuatı tarafından Türkiye ve Türkler hak
kında vaki takdirkâr ve kadirşinas beyanat ve 
neşriyat hepimizi cidden mütehassis etmiştir. 
Biz de bu dost milletlere karşı ayni takdir ve 
itimad hislerini duymaktayız (Alkışlar). 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Arka
daşlar, bize bu sulh ve şeref muahedesini ge
tirdiğinden dolayı muhterem Başvekilimize ve 
onun aziz arkadaşma teşekkür etmeği, her 
şeyden evvel, bir vazife bilirim. Tarihin bü
yük hâdiseleri vukua geldiği zaman Devlet işi 
başmda bulunmak bir şanstır. Bu şans eğer 
kendisine verilen vazifeyi hüsnü ifa etmiş Hü
kümet recüllerine tesadüf ederse ebedî bir şe
ref kaynağı olur. Aziz Hükümetimiz bu müeb
bet şerefe mazhariyetlerinden dolayı iftihar 
edebilirler. Kendilerini tebrik ederim. Türk 
milletini de sizin şahıslarınızda tebrik ederim. 
Bazı milletlere azlığından dolayı küçük denil
diği bir zamanda 17 milyon Türk milleti, dün
ya mukadderatı mevzubahs olduğu zaman, eli 
tutulacak muazzam bir millet halinde tecelli 
etti. (Alkışlar). Bu isabetli takdirlerinden do
layı da ingiliz ve Fransız Hükümetlerini teb
rik ederim. O milletlere tebşir ederim ki; çok 
isabetli bir harekette bulundular. Imzalarm pa
çavraya çevrildiği, sözlerin kıymeti kalmadığı 
bir zamanda, tarihte olduğu gibi, daima sö
zünde duran, taahhüdünü, her ne pahasına 
olursa olsun, ifaya muktedir olan bir milletle 
elele tutuşmuş bulunuyorlar. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Arkadaşlar, bize bitaraf kalmadığımız için 
itab, tariz ve itirazda bulunanlar oldu. Onlar 
bilmelidir ki, Türk milleti, mukadderatını an
cak kendisi tayin ve tesbit eder. (Bravo ses
leri). Yoksa ahvalin ilcaatma, zamanın icaba* 
tına göre ya şuraya, ya buraya girmek, Türk 
milletinin şanmdan değildir. Zamanını bekle
yerek, her hangi bir fırsattan istifade ederek 
bir diğerinin peyki olmak bize yakışmaz. (Bra
vo sesleri, alkışlar). Düşman hududlarımıza 
geldikten sonra tedbir alacak kadar görgüsüz 
ve tecrübesiz değiliz. 

ZİYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Çok 
görgülüyüz, çok. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Belki medeniyet tarihinde yüksek kademelere 
maatteessüf bir çok esbabdan dolayı çıkama
dık. Esasen 15 senelik Cumhuriyet bayatı da 
buna kâfi değildir. Fakat insaniyet dereeei 
kemalinde hiç bir milletten, daha dun bir mev
ki kabul etmiyoruz. Çünkü biz her milletten 
fazla yaşadık ve her milletten fazla gördük. 
Tecrübemiz bize zamanında tedbir almağı em
retmiştir. Bunu yapmışızdır ve çok güzel yap* 
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mışızdır. Hiç kimse bize harpseverlikle, hiç 
kimse bize emperyalist olmakla bir hata isnad 
edemez. Biz bu devirleri geçirdik arkadaşlar. 
Biz dünyanın bir ucundan obir ucuna gitmiş 
bir milletiz. Biz dünyayı kendisine dar gören 
kumandanların evlâdıyız. Biz şehirler değil, 
Devletler değil, kıtalar fethetmiş kahramanla
rın oğluyuz. Biz o devri atlattık, artık sulh 
ve sükûn içinde, insaniyet için çalışmak isti
yoruz. Arkadaşlar, bu muahedeyi imza etmek
le istediğimiz şey, dünyanm sulhu sükûna ka
vuşması ve sulhun tahtı emniyette görünmesi
dir. Hedefimiz sulhdür, sükûndur ve insani
yet tecellilerini görmek arzusudur. Hiç bir kim
se ile ne husumetimiz vardır, ne de münafere-
timiz vardır. Bizi sevenlerin ebedî dostuyuz. 
Sevmiyenler de bizi sevmediklerinden dolayı 
bizden muhabbetsizlik görürler. Dostluğumu
zun kıymeti, fakat düşmanlığımızın da zararı 
olan milletlerden biri olduğumuz elbette herke
sin malûmudur. Arkadaşlar, bize bitaraf kal
madığımızdan dolayı tariz edenler şunu düşün
melidir ki; iki ay evvel bir terane başladı. 
Küçük Devletler, büyük Devletler. Büyük Dev
letlerin hakkı hayatı vardır. Küçük Devletler 
onların istedikleri kalıba girebilirler. Onla
rın elleri altmda yaşayabilirler. Yeter ki bü
yük Devletler toplansın. Büyüklük ve küçük
lüğü, böyle beşerî bir sahada, böyle içtimaî 
ve aklî bir müessesede insanlar üzerinde ra
kamlara istinad ettirmek kadar büyük hata 
olur mu? 

Bir neferinde 10 insan enerjisi bulunan, 
tarihte binbir kahramanlık yapan bu gün de 
dünya sulhu sükûnunun temini için kendisine 
el uzatılmış olan bir millet 40 milyon nüfusa 
sahib olmadığı için küçük mü addedilecek? 

Arkadaşlar, gözlerimiz sulhu sükûna ve in
saniyet tecellisine matuf olarak istikbale emni
yetle bakryoruz. Dostlarımız imzamızın namü
tenahi kıymetinden ve milletimizin taahhüdle-
rini sonuna kadar tutacağından zaten emindir
ler. Bize bu günkü şerefli günü veren, bize 
bu gün gururla, emniyetle söz söyleten Büyük 
millete ve onun Aziz Şefine namütenahi hürmet
lerimi sunarak sözüme nihayet veriyorum. (Sü
rekli alkışlar). 

HALİL MENTEŞE (izmir) — Arkadaşlar, 
bu muahedelerin imza salâhiyetini hususî içtima-
ımızda Hükümete tam bir ittifakla verdik. Bu 
gün de Millet önünde, tarih önünde tasvib rey
lerimizi yine müttefikan vereceğiz. Bu muahede
ler; Balkanlarda, denildiği gibi Balkanlarda ve 
Şarkî Bahri Sefitte sulhu, emniyeti garanti et
mek kasdile yapılmış muahedelerdir. 

Avrupada başlamış olan harbi lokalize ede
bilirsek dünyanın en mesud milleti olacağız. Fa
kat hâdisatın cereyanı bu günden tamamile tes-
bit edilemez, harb devam ediyor, genişleyebilir. 
Diğer bir bakımdan da memleketimiz kendini 

büyük bir harbin içinde bulabilir. Böyle bir ta
rihî karar alınırken ben bunun esbabı mucibe-
sini kendi noktai nazarlarıma göre serbest su
rette millet karşısında ve tarihimiz karşısında 
izah etmek üzere bu kürsüye çıkmış bulunuyo
rum. Hariciye vekili arkadaşımız evvel emirde 
endişe buyurmasınlar, takdir buyururlar ki sözü
mün ölçüsünü tutarım (Gülüşmeler). Yani ser
best söyleyeceğim demekteki maksadım, mev
zuun nazik olmasından dolayı böyle bir şey söy
lemiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar; geçen mayıs içinde mühim veka-
yi cereyan etti. însburda Alman ve İtalyan er-
kâni harbleri bir toplantı yaptılar. Müteaki
ben İtalyanlar Arnavutluğu işgal ettiler. Benim 
görüşüme göre bu gösteriyor ki büyük bir plâ
nın mukaddemesi olarak bu işgal vaki olmuştur. 
Balkanların vaziyeti cağrafiyesine göre Balkan
lara hâkim olan, şarkî Bahri Sefitte de hâkim 
olur. Binaenaleyh benim görüşüme göre Bal
kanlar tarikile şarkî Bahri Sefide inmek, Süveyşi 
tutmak istediler. Fakat Bahri Sef ide inmek, Sü
veyşi tutmak için üzerimizden geçmek lâzımgeli-
yordu. Şunu da söylememe müsaadenizi rica 
edeceğim; bu vaziyet karşısında ingiltere ile 
vaziyete sarahat vermek, katı tedbir almak lü
zumunu söylediğim zaman ben vaziyeti bu şekil
de görüyorum ingiltere de bunu böyle anla
mıştır ve bizimle mukadderatını tam iştirak va
ziyetinde görerek ittifaka girmişlerdir ve her 
iki millet ciddî menafiinin ve mevcudiyetinin bir 
iştiraki tanımı ile mütekabilen ittifak etmişler
dir ve bu ittifakın akdile bizim üzerimizde baş
layacak bir harbi bertaraf etmiş olduk ve bu 
muahedenin mühim bir rüknü de Sovyet kom
şularımız için yapılmış olan rezervdir. Sovyetlerin 
bu rezervin mahiyetini takdir edeceklerini ümid 
ederiz ve takdir etmelidirler. Bizim coğrafî va
ziyetimizin hususiyetleri vardır. Biz Bahri Si
yah Devleti olduğumuz kadar bir Bahri Sefid 
Devletiyiz de. Sahillerimizin büyük bir kısmı 
Bahri Sefide yaslanmaktadır1 ve memleketimizin 
en zengin mıntakalan o denize sahildir. 

Binaenaleyh biz memleketin emniyetini dü
şünürken Bahrisefidden gelecek tehlikeleri naza
ra almak mecburiyetindeyiz. Fakat ayni za
manda Bahrisayaha da emniyetle bakmamız icab 
etmektedir. Yeni müttefiklerimiz, ingiliz ve 
Fransızlar, bizim bu zarurî vaziyetimizi anlamış
lar ve maddeye Rusya ile karşı karşıya gelme
leri vaziyeti hâsıl olunca bizi icbar etmemek için 
bir kayid kabul etmişlerdir. Eğer Sovyet Rus
ya da bu zarureti bu suretle kabul eder ve bu
nu kendisine hazmettirebilirse o zaman Sovyet 
Rusya ile de, eskiden olduğu gibi, daima dost 
kalacağız. Fakat her halde bilmelidirler ki ge
rek Bahrisefidde ve gerek Bahrisiyahta emniyet 
tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar; Hitler bir nutkunda (O, o ses
leri) müsaade buyurun arkadaşlar, rica ederim. 
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Hitler bir nutkunda demiştir ki, İtalyanlarla 
Almanların mukadderatı tam müşariktir. Ben 
de bu vaziyet karşısında burada bunu ilân edi
yorum ki, bizim de şu vaziyet karşısında İngil
tere ve Fransa ile mukadderatımızda tam müşa
reket vardır. Eğer eski silâh arkadaşımızla kar
şı karşıya geçmek vaziyetine düşersek ve muha
rebe edersek müteessir oluruz. Fakat her halde 
vazifemizi Türk sadakatile ifa edeceğimizi ilân 
ederiz (Alkışlar). 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
başka söz isteyen yoktur. Maddelerin müzakere
sine geçilmesini reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 
ve İngiltere Krallığı arasmda Ankarada imza
lanan Üç taraflı yardım muahedesile merbutla

rının tasdikma dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fran

sa Cumhuriyeti ve İngiltere Krrallığı arasmda 
19 ilk teşrin 1939 tarihinde Ankarada imzalanan 
üç taraflı karşılıklı yardım muahedesile merbu-
tatı, bu husustaki hükümlerine tevfikan meriye
te girmek üzere tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

Etmeyenler ... 

HADDE 2 -
baren meridir. 

BAŞKAN — Kabul edenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunu tatbika İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle re
yinize arzediyorum. 

Bey vermeyen varsa lütfen reylerini versin
ler. Bey toplama muamelesi bitmiştir. 

Beylerin neticesini arzediyorum : 
Türkiye Cümhuriyetile Fransa Cumhuriyeti 

ve İngiltere Kırallığı arasında Ankarada imzala
nan üç taraflı yardım muahedesile merbutları
nın tasdikine dair kanun lâyihasına tasvib et
mek suretile 354 zat rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Nisab mevcuddur. Kanun 354 rey
le kabul edilmiştir (Şiddetli ve sürekli alkışlar, 
bravo sesleri). 

Önümüzdeki cuma günü için müzakere mev
zuu yoktur. Onu müteakib günlerde de kanunî 
tadiller geliyor. Müsaade buyurursanız aym 
17 nci cuma günü (20 nci pazartesi sesle
ri). 20 nci pazartesi günü saat 15 de toplanıl
mak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,10 

Türkiye Cümhuriyetile Fransa Cumhuriyeti ve İngiltere Krrallığı arasında Ankarada imzala
nan üç taraflı yardım muahedesile merbutlarının tasdikma dair kanuna verilen reylerin 

neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Aza adedi 424 
Beye iştirak edenler : 354 

Kabul edenler : 354 
Beddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Beye iştirak etmeyenler : 69 
Münhaller 1 

/ Kabul edenler ] 
İzzet Akosınan 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Beyrak 

Amasya 
Esad Uras 

ismail Hakkı Mumcu 
Ankara 

Ahırı ed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 

Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
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Dr. Münir Soykam 
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Tayfur Sökmen 
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Dr. Mazhar Germen 
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Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
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Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşıl) 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli «® 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
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Reşad Nuri Güntekin 
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Dr. Akif Arkan 
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Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
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Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlv 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Neeib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü BeMt 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesul Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
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Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıra)t 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
İzzet Arakan. 
Osmatn Işm 

Oazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Yusuf Ziya Zarbun 
Hakkâri 

İzzet Ulvi Aykurd 
îçel 

Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esaîd Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızrldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
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Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Ooşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç, 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dilemen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Orgl. Alt Said Akbay» 
tuğan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 
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Kütahya 

Alâettin Tiridoğlu 
Besim A talay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâe, 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Sadulla'h Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Caîüb Yöntem 
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Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çam aş 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşen! Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
İsmail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki B ekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er
demdi 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pckel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Belge 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Sami İşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 
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/ Beye iştirak etmeyenler ] 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav (Hasta) 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Fal ih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 

Aydın 
Adnan Menderes 

Balıkesir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

İçel 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Galib Bahtiyar Göker 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 

Kars 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Hasta) 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (Has
ta) 
Ragıb Akça1 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 

Malatya 
Memed Şevket Özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasrf Çmay 

Manisa 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten (Hasta) 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıooğlu (Hasta) 

Niğde 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 

Seyhan 
Şemsa Işcen 

Siird 
Hulki Aydın (Hasta1) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 

Tekirdağ 
Faik Öztrak (V.) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydm 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

ürfa 
Memed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Hüsamettin Okan 
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S. Sayısı: | 
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti ve İngiltere 
Kıratlığı arasında Ankarada imzalanan üç taraflı yardım 
muahedesile merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Millî müdafaa encümenlerinden mürekkeb 

Muhtelit encümen mazbatası (1/269) 

T. C. 
Başvekâlet 3 - XI - 1939 

Kararlar Dairesi 
Müdürlüğü 
Soyı:6/5748 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cümhuriyetile Fransa Cumhuriyeti ve İngiltere' Kırallığı arasında Ankarada imzala
nan üç taraflı karşılıklı yardım muahedesile merbutlarının tasdiki hakkında Hariciye vekil
liğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince .1 - XI -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

. Esbabı mucibe lâyihası 

Fransa ve ingiltere ile 12 mayıs ve 23 haziran 1939 tarihlerinde yapılan müşterek Beyan
namenin ikinci maddesinde, her üç Devletin millî emniyetlerinin temini zımnında mütekabil ta-
ahhüdleri ihtiva eden uzun müddetli bir anlaşma akdi hususunda mutabık kalındığı Yüksek 
Meclisin malûmudur. 

O tarihten beri gerek Fransa, gerek ingiltere ile müştereken müzakeresine devam edilmiş 
olan bu mütekabil yardım Paktı bu defa, Ankarada üç taraflı olarak, 19 ilk teşrin 1939 tari
hinde imza edilmiştir. 

Her üç Devlet kendi millî emniyetini temin gayesinde işbu muahedeye aşağıdaki hükümle
rin dercinde mutabık kalmışlardır: 

Türkiye her hangi bir Avrupa Devleti tarafından kendisine vukubulacak tecavüz neticesinde 
bu Devletle harbe girdiği takdirde Fransa ve ingiltere Türkiye ile filen teşriki mesai edecek
ler ve ona ellerinden gelen her türlü yardımı yapacaklardır. 

Her hangi bir Avrupa Devleti tarafından yapılacak taarruz Akdeniz havzasında ingiltere ve 
Fransanın sürüklendiği bir harbe müncer olduğu takdirde, Türkiye bu iki Devletle, ve Türki
ye harbe sürüklendiği takdirde de FVansa ve ingiltere onunla filen teşriki mesai eylecekler ve 
ona ellerinden gelen yardımı yapacaklardır. 

Fransa ve Ingilterenin Romanya ve Yunanistana, 13 nisan 1939 tarihli beyannamelerle ver
dikleri teminat meri kaldığı müddetçe, Fransa ve ingiltere bu teminatlar neticesi olarak har
be sürüklendikleri takdirde Türkiye bu Devletlerle filen teşriki mesai eyleyecek ve onlara elin
den gelen yardımı yapacaktır. Bundan başka bir Avrupa Devletinin diğer bir Avrupa Devletine 
taarruzu halinde, Âkidlerden biri taarruza uğrayan Devletle mutabık olarak onun istiklâl veya bita
raflığının müdafaasına yardımı teahhüd eder, veya bir Avrupa Devleti tarafından diğer bir Avrupa 



Devletine v^jkubulaeak tecavüz her üç Âkidden biri tarafından kendi emniyeti içn bir tehlike te
lâkki edilirse Âkidler faydalı görecekleri müşterek hareketin tesbiti zımnında derhal müşavereye ge
çeceklerdir. 

Yukarıda derpiş olunan ihtimallerden hiç birine dahil olmayacak şekilde Fransa ve ingiltere bir 
Avrupa Devleti tarafından kendilerine vukubulacak bir tecavüz neticesinde bu Devletler harbe sü
rüklendiği takdirde Âkidler yine derhal müşaverede bulunacaklar, ve her halde böyle bir ihtimal vuku
unda Türkiye, Fransa ve Ingiltereye - kaı*şr hiç olmazsa hayırhahane bir bitaraf Iîk muhafaza ede
cektir. 

Âkidler bu muahede mucibince harbe girdikleri takdirde ayrı ayrı mütareke veya sulh akdetme-
yeceklerdir. 

Bu Muahede ahkâmı Türkiye ile diğer iki Âli. Âkid tarafından her biri arasında iki taraflı olarak 
muteber bulunacaktır. 

Muahedenin altıncı maddesinde, bu muahedenin hiç bir Devlet aleyhine akdedilmemiş, olub gayesi
nin Âkidler arasında, ieab ettiği takdirde tecavüze karşı mütekabil yardım temininden ibaret olduğu 
tasrih edildikten başka, muahedeye merbut 2 No. lu protokolde* de işbu muahede mucibince Türki-
yenin üzerine aldığı vecibelerin onu Rusya ile harbe girmeğe mecbur etmek neticesini tevlid edeme
yeceği ayrıca beyan olunmaktadır. 

1 numaralı protokol mucibince imzası tarihinden itibaren meriyete giren işbu muahede on beş 
sene için akdedilmiş olub bu müddetin Mtammdan altı ay evvel Âkidlerden biri tarafından mefsu-
hiyeti ilân olunmadıkça mütemadiyen beşer senelik yeni bir müddet için meriyeti kendiliğinden uza
yacaktır. 

Cumhuriyet Hükümetinin şimdiye kadar imzaladığı muhtelif beynelmilel muahede ve mukavele
lerle hemahenk olan işbu muahede ile müzeyyelâtînın kanuniyet kesbetmesi için ilişik kanun layihası 
Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzedilmiştir. ^' 

Hariciye ve Millî Müdafaa encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

Hariciye ve M. M. 
Muhtelit Encürneni . 6 • XI - 1939 
Esas Wo. 1/269 

Katmr No. 2 
Yüksek Reisliğe 

Türkâye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 
ve İngiltere Kırallığı arasında 19 ilk teşrin 1939 
tarihinde Ankarada imzalanan üç taraflı karşı
lıklı yardım muahedesi ile merbutlarının tasdiki 
hakkında Hadeiye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 1 - XI -1939 tarihli ka-
rarile Yüksek Meclisin tasvibine arzölunân. ka
nsın lâyihası ve merbutatı Encümenimize tevdi 
edilmekle Harieiye vekili Şükrü Saraçoğlu ha
zır bulısraduğu halde tedkik ve müzakere olundu. 

Fransa ve İngiltere ile 12 mayıs ve 23 hazi
ran 1930 tarihlerinde yapılan müşterek beyanna
menin hükümlerine tevfikan hazırlanmış olan 
işbu üç taraflı karşılıklı yardım muahedesi es
babı mucibe lâyihasında tasrih edildiği veçhile 
âkidlerin millî emniyetlerinin temini gayesini 

istihdaf etmekte ve gerek muahedenin, gerek 
ona merbut bulunan protokollerin hükümleri 
muhtelif ihtimallere göre bu gayenin tahakkuku
nu istihsale matuf bulunmaktadır. 

Avruparan bu gün harb dışında kalan saha
larında sulh ve emniyetin muhafaza ve istikra
rını istihdaf eden ve şimdiye kadar imzaladığı
mız muhtelif Beynelmilel muahede ve mukavele
lerle ahenkdar bulunan bu muahedenin üzerinde 
büyük bir hassasiytie durduğumuz sulh ve millî 
emniyet davamızı takviye edecek mahiyette ol
makla beraber haç bir Devletin aleyhine müte
veccih olmadığı ve mevcud dostane münasebetle
rin devamına mâni teşkil etmediği görülmüştür. 

Encümenimiz kanun lâyihasını muahede met
ni ve Dfterbutlarile birlikte müttefikan tasvib ve 
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kabul etmiştir. Lâyiha Umumî Heyetin tasvi
bine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim 
olunur. 

M. M. 
Konya 

M. Göker 
Tokşad 

N. Poroy 
Erzurum 

A. Akyürek 
Muğla 

Halil Menteşe 
Ankara 

Muhtelit E. Reisi 
içel 

M. G. Mersinli 
Sinob 

C. K. încedayı 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 
Diyarbakır 

Dr. t.T. Öngören 
Erzincan 

Saffet Arikan 

Kâtib 
istanbul 

A. Şükrü Esmer 
Tekirdağ 
R. Apak 
Kayseri 
N. Toker 
Elâzığ 

F. Ahmed Aykac 
Sivas 

Erzurum 
P. Demirhan 

Ürfa 
A. Yazgan 
Antalya 

Dr. Cemaî Tntnca 
Aydın 

Mümtaz Kaynak 
Diyarbakır 

Zeki Mesud Alsan 
Çorum 

Eyub Sabri Akgöî 

Muğla 
S. Güney 

Konya 
Vehbi Bilgin 

Samsun 
Euşenİ Barkın 

Samsun 
A. F. Engin 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Güîttüşane 
Ziya Zarftım 

Erzuruaa 
Ş. Kaçak 
Tozga€ 

GelM Arat 

Falih Rıfkı Atay N. Sadak Hikmet Bay ur 

istanbul 
Dr. Hakkı Ş. Er el 

Kars 
Hüsrev KiffîM&ğan 

H, ÇermT Çambel 

HÜKÜMETIN TEKLÎM 

Türkiye Cümhurifeti üe Fmnsa Cumhuriyeti 
ve İngiltere Kıratlığı arasında Ankarada im
zalanan, Üç tarafh yardım muahedesile merbut-

. larınm tasdikma dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fran
sa Cumhuriyeti ve ingiltere Kırallığı arasında 
19 ilk teşrin 1939 tarihinde Ankarada imzalanan 
Üç taraflı karşılıklı yardım muahedesile merbu-
tatı, bu husustaki hükümlerine tevfikan meriye
te girmek üzere tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Bu kanunu tatbika İcra Vekil

leri Heyeti memurdur. 

Bg. V. 
Dr. E. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S.I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

3 1 -
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. I. V. 

E. Karadeniz 

. A. Çetinkaya 

X 1939 
M. M. V. 
.V. Tınaz 
Mal. T. 
F. Ağralı 

tk. V. 
II. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti 

N. 
. V. 
Topcoğlu 
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- 4 -
MUAHEDE 

Fransa Reisicumhuru, Majeste Büyük Britanya, İrlanda ve denizleraşırı İngiliz ülkeleri 
Kiralı, Hindistan İmparatoru «Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı için» ve Tür
kiye Reisicumhuru 

Millî emniyetlerinin menfaati iktizası mütekabil mahiyette bir muahede akdini ve tecavüze muka
vemet için yekdiğerine karşılıklı yardım temin eylemeyi arzu ettiklerinden, 

Murahhas olarak, 
Fransa Reisicumhuru: 
Büyük Elçi ve fevkalâde murahhas Legion d'Hoımeur nişanının Oomandeur rütbesini haiz 

Bay Rene Massigli'yi, 
Majeste Büyük Britanya, İrlanda ve denizler aşırı İngiliz ülkeleri Kiralı, Hindistan İmparatoru 

«Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı için» : 
Büyük Elçi ve fevkalâde murahhas Sir Hughe Montgomery Knatchbull - Hugesen, K. O. M. (}'yi, 
Türkiye Reisicumhuru: 

Başvekil ve Hariciye vekâleti vekili, İstanbul mebusu Bay Dr. Refik Saydamı, 
Tayin eylemişler ve bu murahhaslar, usulüne muvafık görülen salâhiyetnamelerini teati ettikten 

sonra aşağıdaki hususatı kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Türkiyeye karşı bir Avrupa Devleti tarafından vaki bir tecavüz neticesinde Türkiye bu Devletle 
muhasamata giriştiği takdirde, Fransa ve Birleşik Kırallık filen Türkiye Hükûmetile teşriki mesai 
edecekler ve ona yedi iktidarlarında olan bütün yardım ve bütün müzahereti ifa eyleyeceklerdir. 

Madde — 2 

1 - Bir Avrupa Devleti tarafından vaki olub Akdeniz mmtakasmda Fransa ve Birleşik Kırallığın 
karışacakları bir harbe müncer olan bir tecavüz hareketi halinde Türkiye filen Fransa ve Birle
şik Kırallık ile teşriki mesai eyleyecek ve onlara yedi iktidarında olan bütün yardım ve bütün 
müzahereti ifa eyleyecektir. 

2 - Bir Avrupa Devleti tarafından vaki olub Akdeniz mıntakasında Türkiyenin karışacağı bir 
harbe müncer olan bir tecavüz hareketi halinde Fransa ve Birleşik Kırallık filen Türkiye ile teş
riki mesai edecekler ve ona yedi iktidarlarında olan bütün yardım ve bütün müzahereti ifa eyleye
ceklerdir. 

r Madde — 3 
Fransa ve Birleşik Kırallık tarafından 13 nisan 1939 tarihli beyannamelerile Yunanistan ve Ro-

manyaya verilen garantiler meriyet mevkiinde kaldığı müddetçe bu iki garantiden biri veya diğeri 
hasebile Fransa ve Birleşik Kırallık muhasamata giriştikleri takdirde Türkiye filen Fransa ve Birle
şik Kırallık ile teşriki mesai eyleyecek ve onlara ye di iktidarında olan bütün yardım ve bütün mü
zahereti ifa eyleyecektir. 

r Madde — 4 

Fransa ve Birleşik Kırallık, birine veya diğerine karşı ikinci ve üçüncü maddeler hükümleri ma
halli tatbik bulmaksızın bir Avrupa Devleti tarafından vaki bir tecavüz neticesinde, bu Devletle 
muhasamata giriştikleri takdirde yüksek Âkid Taraflar derhal istişarede bulunacaklardır. An
cak şurası mukarrerdir ki, Türkiye böyle bir halde Fransa ve Birleşik Kırallık hakkında hiç 
değilse hayirhahane bir bitaraflık muhafaza edecektir. 

( 3. Sayısı : 1 ) 
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Madde — 6 

Yukarıdaki üçüncü maddenin hükümlerine halel gelmemek üzere, 
1 : - Gerek bir Avrupa Devleti tarafından, yüksek Âkid Taraflardan biri Hükümetinin, teca

vüze karşı, kendi muvafakatile istiklâl veya bitaraflığını muhafazaya yardımı taahhüd eylediği 
bir Avrupa Devletine karşı ika edilen tecavüz halinde, 

2 - Gerek bir Avrupa Devleti tarafından ika edilen ve diğer bir Avrupa Devleti aleyhine müte
veccih bulunmakla beraber Yüksek Âkid Taraflardan biri Hükümetinin fikrince kendi emniyeti 
için bir tehdid teşkil eden bir tecavüz halinde, 

Yüksek Âkid Taraflar müessir görülecek her müştrek harekete teşebbüs etmek üzere derhal is
tişarede bulunacaklardır. 

Madde — G 

Bu muahede hiç bir Devlet aleyhine müteveccih değildir. Hedefi, tecavüze karşı koymak için, 
Türkiye, Fransa ve Birleşik Kırallığa, lüzum hâsıl olursa, karşılıklı bir yardım ve müzaherec 
temin eylemektir. 

Madde — 7 

Bu muahedenin hükümleri Türkiye ile diğer iki Yüksek Âkid Taraftan her biri arasında iki ta
raflı taahhüd olarak da muteberdir. 

Madde — 8 

Yüksek Âkid Taraflar bu muahedenin tatbiki neticesi olarak muhasamata girişmiş bulunurlarsa 
ancak müşterek bir mutabakatla mütareke veya su İh akdedeceklerdir. 

Madde — 9 

Bu muanedename tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olan süratle ve ayni zamanda 
Ankarada tevdi olunacaktır. Muahede bu tevdi tarihinde meriyete girecektir. 

Bu muahede on beş senelik bir müddet için akdedilmiştir. Yüksek Âkid Taraflardan hiç biri 
muahedeye nihayet vermek arzusunda olduğunu mezkûr müddetin inkizasmdan altı ay evvel diğer 
iki Tarafa tebliğ etmezse muahede beş senelik yeni bir müddet için kendiliğinden temdid edilmiş 
bulunacak ve böylece devam edib gidecektir. 

Aşağıda imzaları bulunan murahhaslar işbu muahedeyi, muhtevi olduğu hükümleri tasdikan, im
za etmişler ve mühürlemişlerdir. 

Ankarada, üç nüsha olarak, 1939 senesi ilk teşrininin on dokuzunda yapılmıştır. 

R, Massigli 
^ / / . M. Knaichbull - tluc/cnncn 

Dr, Refik Saydam 
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PROTOKOL No. 1 

Aşağıda imzaları bulunan murahhaslar, bu günkü tarihli rnuahedenameyi imzasından itibaren 
meriyete koymak hususunda kendi Hükümetlerinin mutabık bulunduklarını müşahede ederler. 

İşbu protokol, Fransa, Birleşik Kırallık ve Türkiye arasında bu günkü tarihle akdedilen muahe-
ienamenin ayrılmaz bir eüzü olarak telâkki edilecektir. 

Ankarada, üç nüsha olarak, 19 ilk teşrin 1939 da yapılmıştır. 

H. Massigli 
II. M. Knatchbull - Hugessen 
Dr. licfik Saydam 

PROTOKOL No. 2 

Aşağıda imzaları bulunan ve usulüne tevfikan bu hususta salâhiyettar kılınmış olan murah
haslar Fransa, Birleşik Rırallık ve Türkiye arasındaki rnuahedenameyi imza ettikleri sırada 'berveç-
hiati hususta mutabık kalmrşlardır: 

Yukarıda adı geçen muahedename mucibince Türkiye tarafrndan alrnmrş olan taahhüdler bu 
memleketin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı ile müsellâh bir ihtilâfa sürüklenmesini 
mucib olacak veya intaç edecek bir harekete onu icbar edemiyecektir. 

İşbu protokol Fransa, Birleşik Kırallık ve Türkiye arasında bu ...günkü, tarihle akdolunan 
muahedenamenin ayrılmaz bir cüzü olarak telâkki olunacaktır. 

Ankarada, üç nüsha olarak, 19 ilk teşrin 1939 tarihinde yapılmıştır. 

R. Massigli 
M. M. KnatehhuU - Huges&en 
Dr. Itefih Saydam 
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