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SABIK ZABIT HULÂSASI 
İhsan Alp hakkındaki Arzuhal encümeni mazbata

sının müzakeresi gelecek inikada bırakıldıktan sonra, 
Nahiye müdürü Hami Türkşen ve jandarma yüz

başısı Şükrü Türkoğluna aid Arzuhal encümeni maz
batası ile, 

Devlet havayolları umum müdürlüğünün 1937 
malî yılı hesabı katğisine, 

Tahlisiye umum müdürlüğünün yedi aylık hesabı 
katğisine, 

Devlet konservatuvarma dair kanun lâyihaları ka
bul edildi. 

Türkiye ile İsveç arasında mevcud ticaret ve kli
ring anlaşmalarının bir ay müddetle temdidine, 

Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına zeylen akdo-

lıman protokolün tasdikına, 
Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına bağlı 2 sa-

yrlı listede tadilât icrası hakkındaki notaların tasdi
kına, 

Türkiye - Lettonya ticaret anlaşmasına bağlı ye
niden tanzim olunan listelerin tasdikına, 

Türkiye ile Romanya arasında akdedilen ticaret 
ve tediye anlaşmalarının tasdikına dair kanun lâyi
halarının birinci miizaıkereleri yapıldı ve çarşamba 
günü toplanılmak üzere inkada nihayet verildi. 

Başkan vekili 
Ş. Günaltay 

Kâtib 
Gazianteb 

B. Kaleli 

Kâtib 
Niğde 
C. Oral 
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2 — HAVALE 

Lâyihalar 
1 — Türkiye - Yugoslavya ham afyon anlaşma

sının 1 nisan 1940 dan 1 temmuz 1940 tarihine kadar 
üç ay temdidi hakkında kanun lâyihası (1/414) (Ha
riciye ve tktısad encümenlerine) 

Mazbatalar 
2 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye kanunu 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/305) (Ruz-
nameye) 

3 — Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü 
teşkiline ve vazifelerine dair kanun lâyihası ve Mu
vakkat encümen mazbatası (1/404) (Ruznameye) 

4 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 

EDİLEN EVRAK 
— • . - - - - • • . . . • • * — ? - • - • - • * / & * » & 

umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Devlet demiryolları ve 
limanlan işletme umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
katği hesabı hakkında kanun lâyihası ve Divanı mu
hasebat encümeni mazbatası (3/246, 1/319) (Ruz
nameye) 

5 — 472, 2395 ve 2731 sayılı kanunların tadiline 
dair kanun lâyihası ve tktısad, Gümrük ve inhisarlar, 
Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/338) (Ruznameye) 

6 — Muamele vergisi hakkında kanun lâyihası ve 
tktısad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/340) (Ruznameye) 

B I B I N O I CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canıtez 

KÂTÎBLER : Oavid Oral (Niğ de), Vedid Uzgören (Kütahya) 

^•*-

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Aydın, Bilecik ve Zonguldak mebusluk
larına seçilen Agâh Sırrı Levend, Kasım Oülck 
ve 11 asim Atıf Kuyuçağın intihal) mazbataları
nın tasdiki 

BAŞKAN — Mebusluğa yeni intihab olunan 
arkadaşlarımızdan Agâh Sırrı Levend, Kasım 
Gülek, Hazim Atıf Kuyucağm intihab mazbata
ları gelmiştir. Mazbatalara hiç bir itiraz yok
tur, usulüne muvafıktır, birer birer reyinize ar-

zediyorum. 
Aydın mebusluğuna seçilen Agâh Sırrı Le

vendin mazbatasını reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bilecik mebusluğuna seçilen Kasım Gülekin 
mazbatasını reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmişür. 

Zonguldak mebusluğuna seçilen Hazim Atıf 
Kuyucağm mazbatasını reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 — AND İÇME 

1 — Aydın mebusu Agâh Sırrı Levend ve 
Jlilecik mebusu Kasını Guleğin and, ivmesi. 

BAŞKAN — Bu arkadaşlardan burada ha
zır bulunanlar, tahlifleri yapılmak üzere, kür
süye teşrif buyursunlar. 

(Agâh Sırrı Levend (Bilecik) ve Kasım Gule
ğin tahlifleri yapıldı.) (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bütçe kanunu lâyihası pazartesi 
günü tevzi edilmişti. Tensib buyurursanız önü
müzdeki pazartesinden itibaren her gün saat 
14 de içtima yapacağız. (Muvafık sesleri). O 
halde reyinize arzediyorum. 

Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Ka-

itibaren 
bul edilmiştir. 

Önümüzdeki pazartesi gününden 
hergün saat 14 de içtima edeceğiz. 

Yüksek Reisliğe 
Bu günkü gelen evrak listesinin 3 numara

sında bulunan Matbuat umum müdürlüğü teş
kilât ve vazifelerine dair olan kanun lâyiha
sının malî sene başının yaklaşması dolayısile 
bu günkü ruznameye alınarak müstacelen mü
zakere edilmesini arz ve teklif ederim. 

Muvakkat encümen M. M. 
Kütahya mebusu 

A. Tiridoğlu 
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&AŞKAN — Mazbatanın evvelâ ruznameye 

alınmasını reye arzediyorum. Teklifin bu kıs
mını kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul 

1 —- Siİrd mebusu Şefik Özdemirin, Arzuhal 
encümeninin 8 -IV -1940 tarihli haftalık karar 
cedvelindeki 1134 sayılı kararın Umumî Heyette 
müzakeresine dair takriri ve Arzuhal encümeni 
mazbatası (4/14) [1] 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mütalea var mr? 
ŞEFÎK ÖZDEMÎR (Siird) — Arkadaşlar, 

meseleyi hulâsatan arzedeceğim: 
Maliye meslek mektebi talimatnamesinin 

5, 14 ve 15 nci maddelerinin tadilini vekâlet
ten bir istida ile ricada bulunan mekteb mü
davimlerine vekâlet ve mekteb idaresi tarafın
dan verilen cevabda; talimatname hükümleri
nin katği olması itibarile buna imkân olmadı
ğının bildirilmesine karşı mekteb müdavimle
ri de Arzuhal encümenine sundukları istidala
rında mekteb idaresini âmir bulunan talimatna
menin : 

1 - Kamutayca kabul edilmiş bir kanun ve
ya ittihaz edilmiş bir karar, 

2 - Devlet şûrasının tedkikinden geçirilmiş 
bir nizamname, 

3 - Ve her hangi bir kanun tatbiki için ih
zar ve icra Vekilleri Heyetinin tasvibine ikti
ran eyleyen talimatnamelerden biri olmayıp 
sadece vekâlet tarafından kaleme alınmış umu
mî bir yazı mahiyetinde bulunduğuna ve bir 
vekâlet tarafmdan ayni maksadla mebde ve 
müntehası bir olarak tesis edilen iki malî mü
essese aralarında hukukî ve idarî bakımdan 
tatbik edilecek hükümlerin yekdiğerine aykırı 
olmasında bir isabetsizlik olduğu Tapu ve ka
dastro mektebi müdavimlerinin beş numaradan 
aşağı iki dersten numara alanlar ikmale tâbi 
tutuldukları halde Maliye meslek mektebi mü
davimlerinin üssü mizaniyi doldurduğu halde 
iki dersten beş numaradan dûn numara alan
ların ikmale tâbi tutulduğu, halbuki Tapu 
mektebinde yalnız üssü mizanî adedini doldu
ranların imtihanlarını kazanmış sayılmalarına 
nazaran bu iki mekteb imtihanlarmdaki pek 
bariz bir farktan dolayı bariz bir mağduriyet 
olduğu gibi Tapu ve kadastro mektebi müda
vimleri umumî ve ikmal imtihanlarında mu
vaffak olmadıkları takdirde mekteb idaresinin 
kendilerine gerek yol ve gerekse iaşe masraf
larının tazmin ettirilmesine dair mekteb tali
matnamesinde bir hüküm olmadığı halde ayni 
vekâletin ayni maksadla ehliyetli elemanlar 
yetiştirmek üzere ve ayni derecede tahsil 

[1] 137 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

edilmiştir. 
Müstacelen müzakeresini kabul buyuranlar... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER EDİLEN MADDELER 
görmüş memleket gençlerinden ayni şart
lar dahilinde bir çatı altına topladığı 
iki müesseseden birisine fevkalâde kolaylık
lar ve bilhassa malî tazminat almamak 
gibi çok âdilâne bir usul tatbik ettiği ve 
mezkûr mekteb müdavimlerinin birinci senede 
G-erek umumî ve gerekse ikmal imtihanlarını 
kazanmayanları gelecek senenin umumî imti
hanlarına, (Yalnız masrafları kendilerine aid) 
olmak şartile girmeğe müsaade ettiği halde Ma
liye meslek mektebi müdavimlerine maalesef 
böyle bir müsaade verilmediği gibi aynı za
manda da birinci senede umumî ve ikmal imti
hanlarını her hangi bir talihsizlik eseri olarak 
kaybeden gençleri gelecek senenin ne umumî 
ve ne de ikmal imtihanlarına girmek hakkından 
mahrum edildiği gibi mekteb idaresinin bu kü
çük maaş erbabı olan gençlerden hem yol ve 
hem de iaşe bedeli olarak sarfettiği asgarî 400 
lira gibi ağır bir paranın maafaiz ve hem de 
defaten kendilerinden bir ceza olarak tahsiline 
gitmesi ve bu küçük maaş erbabı olan gençleri 
iaşe ve geçim bakımından çok müşkül bir va
ziyete sokması gibi pek ağır hükümleri muhtevi 
olan Maliye meslek mektebi talimatnamesinin 
bu ağır ve tahamülfersa maddelerinin tapu ve 
kadastro ve Gümrük ve inhisar mekteblerinde 
tatbik edilen talimatname ahkâmı gibi kolaylık 
gösterilmesine dair Maliye meslek mektebinde 
imtihanı kazanamayan takriben 100 kadar gen
cin mekteb idaresine vermiş olduğu dilekçeleri 

reddedilmesi üzerine en büyük bir mercii âli olan 
Büyük Millet Meclisini temsil eden Arzuhal en
cümenine müracaata muztar kalıyorlar ve di-
yorlarki, mekteb idaresi tatbik etmekte oldu
ğu talimatnamesini katiyetle tatbik ettiğinde 
İsrar edemez. Zira bu talimatnamenin nihayet 
umumî bir yazı mahiyetinde olduğuna kani bu
lunan idare zaman, zaman bu talimatname hü
kümlerini mekteb müdavimleri hakkında seyya
nen tatbik edememiş ve bunda bazı istisnaî mu
ameleler yapmış olduğundan mezkûr talimatna
menin katği bir mahiyeti haiz bulunmadığını ve 
kabili tebdil ve tağyir olduğunu mekteb ida
resi kendi fiil ve hareketile isbat etmiştir. Bu
na şahid olarak bazı misal göstermek mümkün
dür. Bu cümleden olmak üzere Edirne hususî 
muhasebe müdürlüğünden okutulmak üzere mek
tebe çağırılan sınıf arkadaşlarımızdan 446 sayılı 
Cevad Tuncay 1938 - 1939 ders yılı umum imti
hanlarında bizler gibi muvaffak olamadığından 
dolayı onun da mekteble alâkası kesilerek va
zifesi basma iadesi icab ederken anlayamadığı-

— im -
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iniz her hangi bir sebeb ve tesir dolayısile bu 
arkadaşımızın tekrar mektebe ve geçemediği 
aynı smıfa devam ettirilmesi ve bu hususta Ma
liye meslek mektebi idaresile Edirne vilâyeti 
muhasebei hususiye müdürlüğü arasında cere
yan eden 35 - 92406/35581 sayılı ve 9 - XI-1939 
tarihli muhabere neticesinde Cevad Tunca böyle 
ve hilaf talimatname azamî bir teshilât verildi
ği gibi aynı mektebde muvaffak olamayan Na-
fia vekâleti muhasebe memurlarından Lûtfi Ar
kalın da bir dersten üç defa imtihan edildiği 
ve buna da hilafı talimat bu derecede bir tes
hilât gösterildiği Maliye vekâleti zatişleri umum 
müdürlüğünde mevcud 26-IX-1938 tarih ve 
84 - 92407/31234 numaralı muhabere dosyasının 
tedkikile iddiamızın tamamile yerinde oldu
ğuna dair Arzuhal encümenine ikinci defa tak
dim ettiğimiz dilekçemizde musırran bahsettiği
miz halde Arzuhal encümeninin 1134 numaralı 
ve 29-III-1940 tarihli ittihaz ettiği birinci ve 
15 - V -1940 tarihindeki ikinci kararında (dilek 
sahihleri Maliye meslek mektebine aid talimat
nameyi bilerek bu mektebde tahsile talib olmuş
lar ve neticede imtihanda muvaffak olamadık
larından talimatname hükümleri dairesinde me
muriyetlerine iade edilmişlerdir. Talimatname
nin değiştirilmesi suretile emsali mekteb ve 
kurslarda olduğu gibi ikinci sene de mektebe 
devamlarının teğminini istemekte iseler de mev
cud talimatnamelerden herhangi birisinin gös
terilecek ihtiyaç üzerine encümende değiştiril
mesine mesağ ve imkân olmadığından dilekleri
nin reddine karar verilmiştir). Demiş ve mekteb 
idaresinin tatbik usullerindeki cereyan edildiği 
iddia edilen müsavatsızlık keyfiyetinin vaki olub 
olmadığı hususunda bir tedkik ve tahkikatta 

bulunulub bulunulmadığı cihetle de meskût geçiril
miş olduğu keyfiyeti dolayısile encümenin mez
kûr 1134 numaralı kararmm bir çok memleket 
gençlerinin âti ve istikballerile ehemmiyetle alâ
kadar bulunmasından bu kararın bir kere de 
Heyeti Celilenizde müzakeresini faydalı gördüm. 
Verilen kararın noksan kalan kısımlarının tek
rar encümence ikmali için bir takrir takdim 
ediyorum. 
RUŞENİ BARKIN (Samsun) — Arkadaşlar; 

ben bu mazbatada bir eksiklik görüyorum, iaşe
yi, bir de gidib gelme masrafını tazmin ettiri
yorlar. Amma aldıkları maaşı tazmin ettirmi
yorlar. Rica ederim, bu meseleyi ' biraz muha
keme edelim. Bu memleket ulu orta para sarfe-
dilecek bir memleket değildir. Hazinenin, köy
lünün vaziyeti gözümüzün önündedir. Daima 
müsamaha edersek doğru olmaz. Hem Devleti, 
hem mektebi iğfal ediyor, hem de üstün para 
istiyor. Kendisi tembel, ehliyetsiz, çalışmamış
tır. Bunların maaşlarını da tazmin ettirmek 
lâzımdır. Bu hususta söyliyeceğim şeyler çok
tur. Bütçe müzakeresi esnasında arzedeceğim. 

Ar. E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Ma
liye vekâletince açılan maliye meslek mektebinde 
(İşitmiyoruz sesleri). Maliyenin genç, münevver 
memurlarından alınan talebe bir sene tahsilden 
sonra memleketin muhtelif mahallerine maliye
nin kuvvetli elemanları arasında dağıtılır. Bu 
hususta bir talimatname vardır. Bunda bir se
nelik tahsilde muvaffak olmak şarttır. Aksi 
halde talebe memuriyetine iade edilir, aldığı 
harcırah ve iaşe bedeli kendisine ödettirilir. Bu 
mazbatada isimleri zikredilen gençler bir senede 
muvaffak olamamışlar, memuriyetlerine iadele

ri iktiza etmiş olduğundan Arzuhal encümenine 
müracaat etmişler ve Encümene emsal mekteb-
ieri göstermek suretile bir sene daha okumağa 
müsaade istemişler Elde mevcud talimatnameye 
göre buna imkân olmadığı için dilekleri redde
dilmiş. Bu gençler son vermiş oldukları bir is
tidada Edirne hususi muhasebesinden Maliye 
meslek mektebine gönderilib bir sene muvaffak 
olmadığı halde ikinci sene okumasına müsaade 
edilen bir arkadaşlarını misal göstermek sure
tile ... 

ŞEFİK ÖZDEMÎR (Siird) — İkinci bir ar
kadaşları daha var. 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Onun hak
kında tatbik edilen muamelenin kendileri hak
kında da tatbikini istemişler. Biz keyfiyeti su
al ettik. Filhakika bu mekteb Maliye meslek 
mektebidir. Ancak hususî muhasebede Devletin 
kavanini maliyesine vukuf hâsıl etmesi lâzımge-
len bir çok memurlar mevcud olduğu için Dahi
liye vekâleti hususî muhasebe memurlarına arzu 
edildiği surette bu mektebde masrafları, da Da
hiliye vekâletinden tesviye edilmek üzere memur 
talebe okutturulmaktadır. İşte bu kabilden bir 
genç bu mektebe gönderilmiştir. Birinci sene 
muvaffak olamayınca ikinci sene de yine husu
sî muhasebece masrafı kabul etmek suretile bu 
mektebe devam etmiştir. Bu suretle gönderil
miş olanların masraflarını Maliye üzerine alma
mıştır. Onun için hâdiseyi gençlerin taleblerini 
haklı gösterecek kâfi bir sebeb olarak görmedik 
ve bu sebeble encümen evvelki kararında ısrar 
etmiştir. 

ŞEFİK ÖZDEMÎR (Siird) — Efendim, bu 
dilek sahiblerinin her ne kadar malî tazminat 
ciheti ağır olsa dahi hiç olmazsa gelecek sene 
kabullerini ve her türlü masraflarının kendile
rine aid olmasını istidalarında istemektedirler. 
Bu nazarı itibare alınmamıştır. Halbuki, şimdi 
mazbata muharriri arkadaşım buyuruyorlar 
ki, hususî muhasebe memuru olan Cevad 
Tunç, gelecek sene masrafı Dahiliye bütçesin
den verilmek üzere okutulacaktır. Bina -
enaleyh, bu efendiler de zaten gelecek 
mektebe tekrar kabul edilemez deniyor. Halbu
ki bu efendiler gelecek senelerin masrafları ve
rilmek üzere mektebe kabullerini rica ediyor
lar. Neden birinin tesir dolayısile, talebi kabul 
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ediliyor da diğer gençlerin dilekleri kabul edil
miyor? Taleb ayni taleb, rica ayni rica, maksad 
ayni maksaddır. Para cihetini bir tarafa bıra
kalım. Bu efendilerin gelecek sene imtihanlara 
girmelerini tasvib edebilirlerdi, bu cihet de ya
pılmamıştır. 

ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Or
du) — Masraflarını kendileri vermek şartile 
bunların kabullerini malûmu âliniz encümen ya
pamaz, encümen böyle bir karar veremez. Bunun 
için yeni bir hüküm vazetmek lâzımdır. 

Edirne hususî muhasebesinden gelen gençle
re gelince; hususî muhasebe bunlar için tahsisat 
vermiş, okutmuştur. Maliye vekâleti talimatna
menin hilâfına ikinci sene de okutmak üzere bir 
teahhüde girmiş değildir. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Bir efen
dinin maliye tarafından gönderilmesile diğerinin 
muhasebei hususiye tarafından gönderilmesi, 
ikisi de dolayısile Devlet tarafından gönderil
miş olmıyor mu? İkisi arasında ne fark görüyor
sunuz? 

ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Od
du) — Arzuhal encümeni yeni bir hüküm ko
yacak vaziyette değildir. Bunu arzediyorum. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâzığ) 
— Arkadaşlar; Maliye vekâleti, elemanlarını 
mümkün olduğu kadar malûmatlı arkadaşlarla 
teçhizetmek için iki şey düşündü, Birincisi; bu 
Meslek mektebi, diğeri de, Mektebi mülkiyeye, 
ayrıca bir kanunla kabul buyurduğunuz, sırf 
maliye bütçesinden parası ödenmek üzere yüz ta
lebe alınması. Binaenaleyh şimdiye kadar bü
yük ihtimam sarfetmekteyiz ki bu mekteblerden 
elimize geçen elemanlar hakikaten işe yarar ar
kadaşlar olsun. Yapmış olduğumuz talimatna
mede, şimdiye kadar hiç bir istisna yaratılmış 
değildir. Hatta son zamanlarda, şunu da açık
ça arzedeyim ki, vilâyetlerden Meslek mektebi
ne gelecek olan arkadaşların her hangi bir su
retle, şöyle veya böyle defterdar tarafından in
ha edilmelerine dahi kanaat etmiyerek maliye 
müfettişlerine dedik ki, siz inha edeceksiniz, gi-
dib teftiş edib, yerinde görüb, evet bu çocuk 
Meslek mektebine girerse bundan istifade olu
nur derse alıyor bu suretle de bir istifaya tâbi j 
tutmuş oluyoruz. 

Muhasebei hususiyelerden talebe kabul edi- | 
lib edilmemesi meselesine gelince, vilâyetler mü- j 
racaat ettiler,, gelsin dedim, parasını verirler, i 
10 sene, 20 sene okuturlar onu bilmem. Maliye \ 
bu mektebi kendisi için açmıştır. Durak Sakar
ya arkadaşımızın dediği gibi vakia o da Hazine, 
bu da Hazine amma onun düşünüşü başka, bizim
ki başkadır. Ben maliye kadrosuna göre mekteb 
açtım. Talimatname mucibince, arkadaş buraya 
gelirsen, ben senin yevmiyeni, harcırahını, me
muriyet maaşını veririm amma bir sene için mu
vaffak olamazsan bunları tazmin edersin dedim. 
O da peki diyor, bu şartla kabul ediyor. Mu-
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hasebei hususiye böyle düşünmüyor. Maliye ve
kili, sen de böyle düşünme, derseniz, arzettiğim 
gibi Meslek mektebinden şimdiye kadar elde 
edilen istifadeyi tahdid etmiş oluruz. Bu gün 
iftiharla huzurunuzda söylelyebilirim ki, Mes
lek mektebinden yetişen gençleri askerî usule 
tâbi tutarak behemehal şarka göndermekteyim. 
Umumî müfettişlikten aldığım işaratı huzuru
nuzda gösterebilirim, daima beyanı memnuni
yet etmektedirler. Hakikaten talebeler orada 
malî seviyenin yükselmesine hizmet etmektedir
ler. Hedefin bozulmamasını istirham ediyorum. 

RUŞENİ BARKIN (Samsun) — Hazine bu 
gibilere maaş veriyor mu? Kabiliyet göstere-
mezse, tembellik ederse yol parasını, iaşesi
ni tazmin ettiriyor da maaşı neden geri alın
mıyor? (Memurdur sesleri). 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Evet memurdur, muvakkat memuriyetle bura
ya izam ediliyor. Oradaki vazifesini iyi ifa 
etmezse tazminat alıyoruz. 

RUŞENİ BARKIN (Samsun) — Aldıkları 
I maaşları bile istirdad etmeli, yazık memleke

tin parasma. 
ŞEFİK ÖZDEMİR (Siird) — İmtihanda 

muvaffak olamıyan efendilerin, gelecek sene 
imtihanlarına, masrafları kendilerine aid ol
mak üzere, girmek hususundaki arzularına ne 
buyurursunuz? 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Arzettiğim gibi, bir sene içerisinde isbatı liya
kat etmek kabiliyetinde ise ne âlâ, değilse ola
maz. Para meselesi mezvubahs değildir, bu 
kabiliyeti gösteren arkadaşlarla gösteremiyen-
ler arasında bir fark gözetmiyelim mi? (Doğ
ru, doğru sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebebler dolayısile Arzuhal en

cümeninin vermiş olduğu 1134 sayılı kararınm 
tedkikı bakımından noksan kaldığına kanaat 
ettiğim cihetlerinin ikmali için kararın tek
rar Arzuhal encümenine iadesini arz ve teklif 
eylerim. 

Siird mebusu 
Ş. Özdemİr 

(Olmaz, olmaz sesleri). 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 

Nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

O halde mazbatayı reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Deninzli mebusu Dr. Kâzım Samanlının 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 
mazbatası (3/188) [1] 

[1] 154 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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(Mazbata okundu) 

BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/216) [1] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

4 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/217) [2] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

5 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/227) [3] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

6 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/228) [4] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

7 — Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılma
sına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/406) [5] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mutalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 155 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 156 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[3] 157 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[4] 158 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[5] 151 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı büt
çesinde (4 000) liralık münakale yapılmasına 

dair kanun 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü 
1939 malî yılı bütçesine ilişik cedvelde yazılı 
tertibleri arasında (4 000) liralık münakale ya
pılmıştır. 

F. 

OEDVEL 

Muhassasatm nevi 
Tenzil 

Lira 
Zam 
Lira 

11 Defatir ve evrakı matbua 1 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

12 Daimî memuriyet harcırahı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

13 Muvakkat memuriyet har
cırahı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

14 Müfettişler harcırahı 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

25 Arşiv ve galerinin umumî 
masrafları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

27 İmaretler masrafı 2 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

8 — Başvekâlete bağlı Matbuat umum mü
dürlüğü teşkiline ve vazifelerine dair kanun lâyi
hası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/404) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyiha evrakı varideden ruz-
nameye alınmıştır. Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı?. 

ALİ RANA TARHAN (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar; matbuata ve turizme ehemmi
yet atfedildiğini gösteren bu lâyihanın esasma 
tabii ben de taraftarım. Yalnız bu münasebetle 

[1] 159 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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Başvekâletin üzerine almış olacağı altıncı işle 
bu makamın fevkalâde yani tahammül edilmez 
derecede iş karşısında kalacağını Huzuru âliniz
de tebarüz ettirmek isterim. Diyanet işleri, Ev
kaf umum müdürlüğü, istatistik umum müdür
lüğü, Beden terbiyesi umum müdürlüğü, Umumî 
murakabe heyeti reisliği... Bugün bunların hepsi 
Başvekâlete merbuttur. Eğer Matbuat umum 
müdürlüğü de Başvekâlete rebtedilecek olursa 
altmcı bir iş daha ilâve edilmiş olacaktır. Ko
ordinasyon heyeti reisliğini bu münasebetle ha
tırınıza getirmek isterim. Bu ayrıca bir makam 
olmamakla beraber Başvekili her zaman meşgul 
eden yorucu ve çok şümullü bir iştir. Bu iş
lerden her birisinin başında yüksek derecede, 
muktedir zevat var. Fakat bunlarm hiç birisi 
Meclise karşı mesul değildir. Bu işlerin hep
sinden Meclise karşı mesul Başvekildir. Bir 
taraftan Başvekilin bu işlerin teferrüatile de

ğil, esaslarile meşgul olmasına ben imkânı mad
dî görmüyorum. Netice ne oluyor?. Meclise 
karşı mesul olmayan zevat kürsüye gelib izahat 
veriyorlar. Vakıa nizamnamei dahilimiz buna 
müsaiddir. Fakat bu ancak istisnai ahvale 
münhasır olmak lâzımdır. Başvekilin bunlara 
aid işlerle meşgul olmasına imkân olmadığı için 
meselâ Evkaf umum müdürü, Başvekâlet müste
şarı gelib burada izahat veriyorlar. Bunların hiç 
birisi Meclise karşı mesul değildir. Demekki bu 
işte iki mahzur vardır, birisi Başvekilin bunlarla 
meşgul olmasına imkân olmaması, ikincisi de 
Meclise karşı mesul olmayan zevatm ellerinde bu 
işlerin kalmasıdır. Bunlara bir de altmcısmm 
ilâvesinde bendeniz şahsan isabet görmüyorum. 
Bunun için çare ne olabilir?. Muhtelif çareler 
hatıra gelebilir. Birincisi : Mevcud müessesele
ri mevcud vekâletlere bağlamak. Fakat şimdiye 
kadar bunun yapılmadığına ve yapılanlarının da 
değiştirildiğine bakılırsa bunlarm bir vekâlete 
rabtedilmesinde muayyen bir vekâlete rabtedil-
mesinde mahzur görüldüğü anlaşılıyor. Mamafih 
tekrar tedkik edilebilir. Ve içlerinden bir 
kısmı belki mevcud vekâletlere bağlanabilir. 
Çarenin birisi bu olabilir, ikinci çare bazı mem
leketlerde olduğu gibi bir Başvekillik muavin
liği ihdas edilebilir ve Meclise karşı o mesul 
olur. Bu gibi işlerin heyeti umumiyesinin ora
ya bağlanması mümkün olabilir. Üçüncü çare 
de bir aralık tecrübe edildiği gibi siyasî müste
şarlıklar ihdas edilebilir bütün vekâletler için 
değil yalnız Başvekâlet için bir veya iki tane. 

Bir çare de mevcudlar hakkında ayrıca tedki-
kat yapıb düşünmekle beraber yenisi için on
lara ilâve etmeyib bir vekâlet ihdası mevzuuba-
his olabilir. Bunların hangisi daha muvafık 
olur, bu ciheti en eyi takdir edecek Hükümet
tir. Bendeniz mütalea olarak arzediyorum, her
halde bunlarm adedinin çoğalmamasına ehemmi
yet vermenizi rica ediyorum. 
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| BAŞKAN — Başka mütalea var mı? (Hayır 
i sesleri). 
! Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 
I Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

j Başvekâlete bağlı matbuat umum müdürlüğü 
i teşkiline ve vazifelerine dair kanun 
i MADDE 1 — Bu kanunda yazılı vazifeleri 
I ifa etmek üzere Başvekâlete bağlı (Matbuat 
I umum müdürlüğü) adile bir umum müdürlük 

teşkil edilmiştir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi re

yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etrniyenler... 
Kabul edilmiştir. 

I MADDE 2 — Matbuat umum müdürlüğü bir 
I umum müdürün emri altında, matbuat, radyo-
| difüzyon ve turizm müdürlüklerinden ve bunla-
| rm bürolarından teşekkül eder. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Umum müdür Başvekil tara
fından intihab ve Cumhur Reisinin tasdikile ta
yin olunur. 

I Şube müdürleri ile beşinci ve daha yukarı 
! derecedeki memurlar Umum müdürün inhasile 
1 Başvekil tarafından ve diğer memurlarla müte-
! ferrik müstahdemler Umum müdür tarafından 
i tayin edilir. 
I Umum müdür; kadro ve memurluk unvan-
! larile mukayyed olmaksızın memurlarını lüzum 
! gördüğü vazife ve mahallerde istihdam edebilir. 

Umum müdürün tayini 3656 sayılı kanunun 
6 ncı maddesi hükmüne tâbidir. 

j BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re-
I yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
| 1er... Kabul edilmiştir. 
I MADDE 4 — Umum müdürlüğün başlıca 
| vazifeleri şunlardır: 
| a) Memleket içinde ve dışında siyasî, iktı-
| sadî, içtimaî ve harsî hareketler bakımından bü-
j tün neşriyatı takib etmek, 
I b) Memleket içinde ve dışında; millî siya

set ve menfaatlerimizi ihlâle matuf olabilecek 
propagandaları karşılamak, rejimin dahilî ve 
haricî siyaseti hakkında efkârı umumiyeyi ten
vir etmek ve icabına göre münasib göreceği 
vasıtaları kullanarak neşriyat yapmak ve yap
tırmak, 

c) Millî ahlâk, haberlerin doğruluğu, yaban
cı tahrikat ve propagandalar, Devlet icraatının 
efkârı umumiyeye lâyik oldukları ebat ve ehem
miyette arzı millî kültür ve Matbuat kanunları 
bakımlarından iç neşriyatı; 

Memleketlerin cihan siyasetindeki temayül
leri, dahilî siyasetlerindeki tezahürleri, Türkiye 

i ile olan münasebetleri ve kültür hareketleri ba-
I kımlarmdan haricî neşriyatı takib eylemek; 
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d) Millî matbuatın inkilâb prensiplerine, 

Devletin umumî siyasetine ve memleket ihti
yaçlarına uygun olmasını teğmine çalışmak ve 
bunların meslekî inkişaf ve faaliyetleri için reh
berlik etmek; 

e) Beynelmilel matbuat, radyodifüzyon ve 
turizm teşekküllerile meslekî temas ve münase
betlerde bulunmak; 

f) Matbuat kanununun tatbikatına nezaret 
etmek; 

g) Radyodifüzyon postaları vasıtasile halkı
mızın siyasî, içtimaî, iktisadî, harsî ve bediî ih
tiyaçlarını tatmin edecek programlar ihzarını 
ve tatbikini teğmin etmek; 

h) Memleket dahilinde yapılan filimlerin 
senaryolarını ve hariçten gelen filimleri ve 
memleket sahnelerinin repertuvarlannı kontrol 
etmek; resim, gramofon plâkları ve diğer bütün 
neşir vasıtalarını nezareti altında bulundurmak 
ve her hususta memlekete zararlı tesirler yapa
cak mahiyette olmamalarına dikkat etmek ve 
zararlı mahiyette gördüklerinin yapılmasına mâ
ni olacak tedbirler almak halkımızı tenvire 
ve memleketimizin yabancı memleketlere tanıt
mağa yarayan her nevi faydalı neşriyat ve se
naryolar hazırlatmak ve bu gibi eserler vücude 
getirilmesine yardım ve bunun için lüzumlu va
sıtaları tedarik etmek; 

i) tç ve dış turizmin millî siyaset ve iktisadî 
ihtiyaçlarımıza uygun ve memlekete faydalı 
olacak şekilde inkişafına hadim tedbirler almak 
ve memleket içinde turizmin işlerini tanzim et
mek ve bunları murakabe altında bulundur
maktır. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Yıllık ödenecek mikdarı, 
150 000 lirayı geçmemek üzere Anadolu ajansı 
Türk anonim şirketile on seneye kadar teahhüd 
icrasında, Matbuat umum müdürlüğü salahiyet
lidir. e 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 3222 numaralı telsiz kanunu 
ile radyodifüzyon postalarına ve telsiz telefon 
alıcı tesisatına aid olmak üzere Münakalât ve
kâletine ve P. T. T. Umum müdürlüğüne verilen 
hak ve salâhiyet ve vazifeler, mevcud teşkilâti-
le birlikte Matbuat umum müdürlüğüne devre
dilmiştir. Bu vazife ve salâhiyetlerin hangi ma
kamlar tarafından ifa ve tahsilatın ne şekil ve 
ne suretle teğmin edileceği bir nizamname ile 
tesbit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 3656 sayılı kanuna bağlı maaş
lı memurlar cedvelinden bu kanuna bağlı (1) 

numaralı cedvel muhteviyatı çıkarılmış ve mez-
kâr kanuna (2) numaralı cedvel eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuarnlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Matbuat umum müdürlüğünün 
ücretli memurlar kadrosu, bu kanuna bağlı (3) 
numaralı cedvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Matbuat umum müdürlüğü 
teşkilâtına ve vazifelerine dair 2444 ve bu kanu
na bağlı teşkilât kadro cedvelini değiştiren 3361 
numaralı kanunla, Ticaret vekâleti teşkilât ve 
vazifelerine dair 3614 numaralı kanunun turiz
me aid olan 10 ncu maddesi ve 2594 numaralı 
kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 2594 numaralı 
kanuna tevfikan Hariciye vekâletile Anadolu 
ajansı Türk Anonim şirketi arasında akdedilen 
mukavelenamenin Hariciye vekâletine bahşet
tiği haklar ve tahmil ettiği vecibeler Matbuat 
umum müdürlüğüne devredilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Altıncı maddede 
yazılı nizamnamenin meriyeti tarihine kadar, 
mezkûr madde mucibince Matbuat umum mü
dürlüğüne devredilen vazife ve salâhiyetlerden 
fennî muayeneler icrasına ve ruhsatname itacma 
ve ücret istifasına müteallik muameleler, Müna
kalât vekâleti ve P. T. T, Umum müdürlüğü ta
rafından ifa edilir ve bu suretle Hazine namına 
yapılan tahsilat için P. T. T. İdaresine % 10 ai
dat verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun 31 mayıs 1940 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun ahkâmını tatbi-
ka İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 
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Açık reye arzedilen lâyihalar için rey vermi-

yen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

9 — Örfî idare kanunu lâyihası ve Millî 
Müdafaa, Dahiliye ve Adliye encümenleri maz-
batalan (1/67) 

BAŞKAN — Bu lâyihanın ikinci müzekere-
sini yaptığımız sırada altıncı maddesi Encümene 
gitmişti. Encümenin mazbatasını okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Örfî idare kanun lâyihasının 15 - V - 1940 

tarihinde cereyan etmiş olan ikinci müzakeresi 
sırasında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının ta
diline dair Sivas mebusu Abdurrahman Naci 
Demirağ ve arkadaşları ve Gümüşhane mebusu 
Hasan Fehmi Ataç ile Rize mebusu Kemalettin 
Kumu tarafından takdim olunan tadilnamelerin 
Umumî Heyet tarafından nazarı mütaleaya alı
narak Encümenimize tevdi buyurulması üzerine 
zikri geçen tadilnameler muhteviyatı takrir sa-
hibleri Hasan Fehmi Ataç ve Abdurrahman Naci 
Demirağm huzurile tedkik ve müzakere olundu: 

Tedkika mevzu olan her iki tadilname 6 ncı 
maddenin birinci fıkrasına teşriî masuniyete 
müteallik hükümlerin mahfuz tutulduğunu teğ-
mine matuf bir fıkra ilâvesini istihdaf etmekte
dir. Örfî idare mahkemelerinin vazifesini tayin 
eden bu maddenin Teşkilâtı esasiye kanununun 
17 nci maddesini tadil eder mahiyette olmadığı 
ve gerek Hükümet tarafından teklif gerek Millî 
Müdafaa, Dahiliye ve Adliye encümenlerince 
tesbit olunan şeklin bu esas dairesinde tanzim 
edilmiş olduğu lâyihanın birinci müzakeresinde 
tebarüz ettirilmiştir. 

İhtilaflı olan nokta, birinci müzakerede ka
bul ve tesbit edilmiş olan 6 ncı madde metnine 
bu hususa dair ayrı bir hüküm ilâvesine lüzum 
olub olmadığı keyfiyetinden ibarettir. 

Encümen ekseriyetine göre tatbikatta her hangi 
bir tereddüde mahal verilmemek üzere mahfuzi-
yeti kabul ve iltizam olunan ve örfî idare kanunu
nun Teşkilâtı esasiye hükümlerini takyid edici 
mahiyeti nazara alındığı takdirde istisnaî bir 
usulü muhakeme tesis eden her hangi bir ka
nuna bu yolda bir kayid ilâvesine lüzum olmasa 
dahi bu istisnanın böyle bir takyide cevaz ve
ren örfî idare kanununda zikir ve tasrihinin 
muvafık olacağı ekseriyetle karar altına alın
mıştır. Ekalliyet reyinde bulunanlar Münir Ça
ğıl (Çorum), Fuad Sirmen (Rize), Şinasi Devrin 
(Zonguldak) Teşkilâtı esasiye kanununun 86 ncı 
maddesinde örfî idare kanunu ile ancak muay
yen hususların şahıs, ikametkâh masuniyetlerile, 
matbuat müraselât cemiyet ve şirket hürriyetle
rinin takyid ve talik edilebileceği kabul edildi
ğine göre örfî idare kanununun Teşkilâtı esa
siye kanununun diğer ahkâmını ve ezcümle teş
riî masuniyete müteallik 17 nci maddesini ta

dil edemiyeceği ve bu itibarla kanuna teşriî ma
suniyetin mahfuz tutulduğu hakkında bir hü
küm ilâvesine hukukan lüzum ve imkân görüle
mediği gibi bu hükmü ihtiva etmiyen diğer ka
nunlarla yapılacak mukayesenin tatbikatta ihti
lâf ve müşkülâta sebebiyet verebileceği müta-
leasında bulunmuşlardır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 

Numan Aksoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
Bursa Gazianteb Hatay 

Atıf Akgüç Ö. A. Aksoy Hamdi Selçuk 
Kayseri Mardin Rize 

Reşid Özsoy H. Menemencioğlu Fuad Sirmen 
Sinob Tokad Trabzon 

C. Atay S. Atanç F. A. Barutçu 

MADDE 6 — Örfî idare altına alınan yerler
de aşağıdaki fiilleri işleyenler ve bu fiillere işti
rak edenler örfî idare komutanı tarafından ta-
leb edildiği takdirde sıfat ve memuriyetleri ne 
olursa olsun örfî idare mahkemelerinde muha
keme olunurlar. Teşriî masuniyete aid Teşkilâtı 
esasiye hükümleri mahfuzdur. 

1 - Türk ceza kanununun ikinci kitabının bi
rinci babının birinci, ikinci ve dördüncü fasıl
larında yazılı Devletin şahsiyetine karşı cürüm
ler; 

2 - Türk ceza kanununun ikinci kitabının be
şinci babının birinci faslında yazılı suç işlemeye 
tahrik fiillerile ikinci fasılda yazılı cürüm ika 
için cemiyet teşkil etmek suçları; 

3 - Türk ceza kanununun ikinci kitabının al
tıncı babının ikinci faslında yazılı Devlete aid 
mühür, damga ve sair alâmetlerin tatbiki hak
kındaki suçlar; 

4 - Türk ceza kanununun ikinci kitabının ye
dinci babında yazılı âmmenin selâmeti aleyhin
deki suçlar; 

5 - Türk ceza kanununun ikinci kitabının 
onuncu babının ikinci faslında yazılı yağma, 
yol kesme, adam kaldırma suçları; 

6 - Türk ceza kanununun 179, 180, 188, 234, 
235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 255, 256, 257, 
258, 260, 264, 316, 317 nci maddelerinde yazılı 
suçlar; 

7 - Askerî ceza kanununun 75, 93, 94, 95, 96 
ncı maddelerile 148 nci maddenin ikinci fıkra
sında ve 160 ncı maddesinde yazılı suçlar. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 15 — Bu kanunun icrasına îcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
GALÎB PEKEL (Tokad) — Heyeti umumi-

yesi hakkında mazbata muharriririne bir sual 
tevcih edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 11 nci madde « hare
kât mıntakası » tabiri Hasan Fehmi arkadaşımı
zın takriri üzerine tadile uğramış, « Vekiller 
Heyetinin karar verdiği harekât mmtakaları » 
şeklinde madde takyid edilmiştir, o suretle re
ye konulub kabul edilmiştir. Maddenin beşin
ci satırında « harekât mmtakası » mevcud oldu
ğu gibi 9 ncu satırında da « harekât mmtakası» 
vardır. Bunun ikisi ayni mahiyettedir, burada 
da « icra Vekilleri Heyetinin karar verdiği ha
rekât mmtakası » olmak lâzımgelir. Böyle 
olunca ibare; madde burada bir takrir üzerine 
derhal tadil edildiği için altının tutub tutmadı
ğına dikkat edilmemiştir, tereddüdü mucib olu
yor. Onun için dokuzuncu satıra « harekât 
mmtakası » ndan evvel (bu) kelimesinin ilâve 
edilmesi icabetmektedir. 

ADLİYE E. M. M. ŞlNASl DEVRİN (Zon
guldak) — Bittabi 9 ncu satırda mevzubahs olan 
harekât mmtakası 5 nci satırındakinin aynidir. 
Eğer tavzihi için böyle bir ilâve icabediyorsa bir 
mahzur yoktur. 

GALIB PEKEL (Tokad) — Kezalik 11 nci 
satırda da « harekât mmtakalarma » dan sonra 
« ve bu » kelimeleri yazılmalıdır. 

BAŞKAN — Encümen muvafakat ediyor mu? 
ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Evet. 
BAŞKAN — Maddeye (bu) kelimesinin ilâ-

sini encümen kabul etmiştir. Reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

1.0 — Almanyaya 5 050 000 liraya kadar ih
raç edilecek mallar ve halen gümrüklerimizde 
bulunan Alman mallarının kâffesinin memle
ketimize idhal olunması hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazba
taları (1/317)' [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, madde
lere geçiyoruz. 

Almanyaya 5 050 000 liraya kadar ihraç edile
cek mallar ve halen gümr tizlerimizde bulunan 
Alman mallarının kâffesinin memleketimize 

idhal olunması hakkında kanun 

MADDE 1 — 5 050 000 liraya kadar ve 

[1] Birinci müzakeresi 52 nci inik ad zablın-
dadır. 

merbut listede gösterilen mikdarlarda Alman
yaya tütün, kuru üzünm, incir, fmdık, pamuk 
tonumu, zeytinyağı, küsbe, susam, hurda in
cir ve fıstık ihraç edilebilmesi ve halen güm
rüklerimizde bulunan Alman mallarının kâf
fesinin memleketimize idhal olunması hakkın
da 30 -1 - 1940 ve 31 -1 -1940 tarihinde Anka-
rada Almanya sefareti ile teati olunan mek-
tublar kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

11 —• Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
numaralı cedvelin Maarif vekâletine aid kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun lâ
yihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/378) [İ] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, madde
lere geçiyoruz. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadü
lüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numa
ralı cedvelin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 3656 sayılı kanunun 2 nci mad
desine bağlı bir numaralı cedvelin Maarif teş
kilâtına aid kısmındaki Maarif müdürleri, mü
dür muavinleri, lise, orta ve öğretmen okulla
rı öğretmenlerile öğretmen muavinleri ve me
murlarına aid kadro ilişik bir numaralı cedvel-
de gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Bir tadil takriri vardır, oku
yacağız : 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzedeceğimiz sebeblere binaen 3656 

numaralı kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki lâyihanın birinci maddesine bağlı bir 
numaralı cedvelden birinci dereceden üç, ikin
ci dereceden beş ve üçüncü dereceden on mu
allim ve Maarif müdürünün tayyini ve ikinci 
maddeye bağlı iki numaralı cedvelin de bu 

[1] Birinci müzakeresi 52 nci inikad zabtın-
dadır. 
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esasa göre tashihini arz ve teklif eyleriz. 

Gümüşane Eskişehir Bingöl 
H. F. Ataç Emin Sazak Feridun Fikri 

Yozgad Bursa Sinob 
S. Korkmaz Dr. G. Kahraman C. Atay 

Tokad Çankırı Siird 
S. Atanç Ziya Esen Ş. Özdemir 

Sinob Maraş Maraş 
t. Cemal Aliş Dr. K. Bayizit M. Erten 

Mardin Bolu Manisa 
S. Düzgören E. Yerlikaya K. Örer 

Çankırı Gazianteb 
Dr. A. Arkan Nuri Pazarbaşı 

Yüksek Reisliğe 
ikinci müzakeresi yapılmakta olan lâyihanın 

birinci maddesine bağlı cedvelde yazılı birinci, 
ikinci ve üçüncü derecelerinin tayyi hakknıda 
17 imza ile verilen tadilname dahilî nizamname
nin 117 nci maddesine tevfikan Encümenimize 
tevdi edilmesi üzerine yapılan müzakere netice
sinde mezkûr cedveldeki birinci ve ikinci dere
celerin kaldırılmasına ekseriyetle karar veril
miş olmakla keyfiyet encümen namına Yüksek 
Heyete arz ve teklif olunur. 

Bütçe encümeni M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
BAŞKAN — Verilen tadilname Nizamnamei 

dahilinin bir maddesi mucibince encümene veril
mişti. 

Encümen mütaleasını arzediyor. Bunun üze
rinde mütalea var mı? Encümenin teklifini reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. Kabul buyurulan tadilname 
mucibince cedveldeki iki derecenin kaldırılması 
kabul edilmiş oluyor. 

Maddeyi buna göre reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cedvelden 1939 malî yılı sonuna kadar mevkuf 
tutulacaklar bağlı (2) sayılı cedvelde gösteril
miş olub bu cedvel 1939 malî yılı muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (L) işaretli cedvelin 
Maarif vekilliği (Liseler, öğretmen okulları ve 
orta okullar) kısmı yerine konulmuştur. 

FERİDUN FlKRl (Bingöl) — L cedvelinin 
de evvelce kabul edilen tadilnameye göre tas
hihi lâzımdır. 

BAŞKAN — Evet, kabul edilen tadilnameye 
göre bu cedvel de tashih edilmiştir. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1490 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yerine 
getirmeğe Maliye ve Maarif vekilleri memur
dur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

12—• 3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/ 393) [1] 

BAŞKAN -
lere geçiyoruz. 

ikinci müzakeresidir. Madde-

3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştiril
mesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 1702 ve 1880 sayılı kanunların 
tadiline dair olan 2517 sayılı kanunun ikinci 
maddesinde sözü geçen ve 3043, 3413 sayılı ka
nunlarla tadil edilen cedvelin yerine bağlı ced
vel konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Cedvel kanun hükmündedir, okunsun. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Maarif vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz. 

13 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununa bazı 
hükümler eklenmesine ve mezkûr kanunun 4 n-
cü maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve 
millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/359) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâ
zığ) — Arkadaşlar, bu lâyiha eski mütekaidler-
le eytamın maaşlarına bir mikdar zammı ihtiva 
eden bir lâyihadır. Mayısın 22 sinde bulun
maktayız. Bu maaşatın vaktile tahakkuk mua
melelerini yapıp kendilerine hazirandan itiba-

[1] Birinci müzakeresi 52 nci inikad zabtın-
dadır. 

[2] 146 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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ren tevzi etmeği tahtı teğmine almak üzere mü
saade buyurursanız müstacelen müzakeresini ri
ca ediyorum (Kabul sesleri). 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Devlet memuru olarak veya orduda subay bu
lunarak Devlet hizmetini 25 sene yapmış ve son 
yarım asır zarfında vuku bulan 5 - 6 muharebe
de kimisi muzafferiyetin husulüne âmil olan hiz
mette, kimisi de bizzat muharebede bulunarak 
nihayet daha gencine yerini terketmiş, fakat ma
atteessüf 1325 tarihli kanuna tevfikan tekaüd 
olarak Hükümeti Cümlmriyenin bu husustaki ni
metinden müstefid olamamış olan mülkî ve as
kerî mütekaidlerin ve bunlardan ölenlerinin 
yetimlerinin zamanla, para iştira kuvvetinin az
lığı ve bir çok şeylerin fiatlarınm yükselmesi 
dolayısile yaşayış hallerini elîm vaziyete ve de
rin ıstıraba ve hatta sefalete duçar etmiştir. 

İmparatorluğun haksızlıklarını ve fenalıklarını bi
rer birer ortadan kaldıran Cumhuriyet Hü
kümetinin adalet ve şefkati bunlar üzeri
ne de çevrilmiştir. En mühim ve müş
kül bir zamanda bu vatandaşların maaşlarına 
zam yapmak suretile lûtfunu göstermiş olmasın
dan dolayı bu kanun lâyihasını çok yerinde ve 
isabetli olduğunu arzederken Başvekilimize ve 
onun Hükümetine ve kıymetli Maliye vekiline 
derin saygılarımla teşekküratımı arzetmeği bir 
vecibe bilirim (Müstacelen sesleri). 

Kİ. KÂZIM KARABEKÎR (İstanbul) — Es
ki tekaüdlerimizin ve gerekse onların bıraktık
ları ailelerinin çok elemli hali hepimizce malûm
dur. Ayrıca bendeniz de geçen yıl bütçesinde 
onların içinde bulundukları çok acı ve elîm va
ziyeti tasvir etmiştim. Onun için bu kanunu 
şükranla karşılarım. Ancak mesele bu kanunla 
bitmiş olmuyor. Bilhassa nazarı dikkatinizi üzer
lerine atfedeceğiniz diğer bir heyet daha vardır. 
Onlar da : İstiklâl harbine filen iştirak ettikleri 
halde ayrı bir kanuna tâbi olan kimselerdir. 
Bunların içerisinde birinci ve ikinci Millet Mec
lislerinde aza olanlar da vardır. O zaman na
sılsa « kanun neşri tarihinden itibaren muteber
dir » kaydinin konulmasile ayni mecliste ayni 
mesuliyetle hizmet etmiş vatandaşlar birbirin
den ayrılmıştır ve bunun gibi ayni orduda ay
ni mesuliyet ve fedakârlıkla hizmet etmiş va
tandaşlar da birbirinden ayrılmıştır. Bunların bu 
ayrılışından şu vahim içtimaî şekil hâsıl oluyor; 

meselâ yüksek bir kumandan yüksek bir mesuliye
ti üzerine almıştır. Fakat o kanunun neşrinden ev
vel tekaüd olmuşlardır. Sonra onun emir zabi
tidir ve pek ufak rütbelidir veya memurdur. 
Bunlar o kanunun neşrinden sonra tekaüd ol
duğu için makûs bir vaziyete düşmüşlerdir. Ta
biî gerek mesuliyet, gerek hizmet bakımından bu 
kötü fark her halde idame edilmemelidir. Bun
dan başka bu gün normal olarak bir muharebeye 
giren zabitan başkadır, ayni zamanda saltanat 
Hükümetine isyan ederek, teşekkül etmiş bir 

millî Hükümete tâbi olarak muharebeye girmek 
yine başkadır. Şu halde İstiklâl harbine giren 
yani vazifesini ifa eden o muhterem heyet ayni 
zamanda omuzlarına büyük bir mesuliyet de 
almış oluyorlardı. O da saltanat hükümetine 
karşı isyan etmiş, yüz çevirmiş olmalarıdır. Şu 
halde nasıl oluyor da böyle bir mesuliyet kabul 
etmiş ve vazifelerini ifa etmiş olan arkadaşla
rı; sırf kanunun nasılsa konmuş olan o cümle-
sile diğerlerinden ayırd ediyoruz. Bunu bende
niz Parti müzakeresinde daha açıkça ve etraf
lıca arzetmiştim. Onun için Hükümetimizden 
rica ediyorum ki, bu yardımı bunlara da yapsınlar 
- esasen bu büyük bir yekûn tutmıyacaktır - ve 
istiklâl harbi tekaüdlerini ve eytamını diğerlerin
den ayırmasınlar. Cumhuriyet Hükümetimizin 
böyle muhtelif şekillerde ayni vazifeyi görmüş 
ve hatta mevki itibarile daha büyük mesuliyet 
yüklenmiş ve belki de daha ağır vazife görmüş 
arkadaşlardan bu lûtfu esirgemesinler. -

Kısaca şunu bir daha misal ile arşedeyim: 
İstiklâl harbinde askerlik dairesinde oturmuş 
bir mülâzim veya ufak bir memur birinci, ikinci 
Büyük Millet Meclisine gelmiş tekaüdlüğünü bu 
kanundan sonra ifa ettirmiştir. Sonra daha 
yüksek bir kumandan veyahud en yüksek bir 
memur ayni Meclise gelmiş ve o kanundan evvel 
tekaüd olmuştur. Bunların arasında ne fark 
görürsünüz? 

Keza muharebe meydanlarında fedakârane 
çalışmış olan yüksek bir kumandan büyük bir 
mesuliyete girmiş fakat bu kanundan evvel te
kaüd olduğu için mağdur olmuş, sonradan asker
lik dairesinde hiç bir mesuliyet almamış olan ufak 
rütbeli bir arkadaş sırf bu kanundan sonra te
kaüd olmakla diğerinden çok fazla bir içtimaî 
mevkie mazhar edilmiştir. Bunların yekûnları 
azdır. Onun için Hükümetten çok rica ediyo
rum. Bütçe zamanına kadar böyle bir kanunla 
gelmiş olsun. 

Gl. CEMAL MERSİNLİ (İçel) — Aziz ar
kadaşlarım, Bir sene evvel tam bu zamnda yük
sek huzurunuza çıkmış, bu eski emektarların 
geçen büyük harbde kesilen maaşlarının veril
mesini, bazı arkadaşlar gibi ben de istirham et
miştim. O zaman Sayın Başvekilimiz bu kür
süden vaid buyurmuşlardı. Bu yapılacaktır 
demişlerdi. Daha sonra Büyük Kurultayın 
muhterem azasından bir zat, yine bu kürsüden, 
bu işin bir millet işi olduğunu arzetmişti. Yine Sa
yın Başvekilimiz eski vadini tekrar buyurdular. 
Cumhuriyet. Hükümetinin vadini ifa edeceğine 
ben katiyen iman ediyorum. Bu emniyetim üç 
esasa istinad ediyor. Bu esaslar hakkında be
nim imanım kuvvetlidir. 

Birincisi; bir millet, hele bizimki gibi derli 
toplu yekpare bir millet ilâhî bir kudrettir. Onun 
yapamayacağı iş yoktur, onun için muhal yok
tur, her şey mümkündür. Yeterki, istesin. 
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İstemek bizatihi bir kudrettir. Misali işte hu
zurunuzdaki kanun. Bundan 26 sene evvel, ya
ni 1914 senesinde büyük harb başladığı zaman, 
Hükümet Hazinenin sıkıntısını defetmek için bu 
emektarlardan da bir mikdar yani % 50 ye ya-
kin bir parayı maaşlarından kesmişti. Bu gün 
1940 da Hazinenin sıkıntısı belki ondan daha 
çoktur. Öyle iken bu paranın* bir kısmı verili
yor. Bundan beş, on sene evvel Hazinenin vari
datı 10, 15 milyon daha yüksek iken verilemi
yordu, bu gün 40 milyon noksan iken verilebili
yor. 

ikinci dayandığım nokta haktır. Hak da 
bizatihi ilâhî bir kuvvettir. O kuvvet medeniye
tin, insaniyetin kuvvetidir. Kuvvet tecelli etti-
mi adalet beraberdir. Medenî milletlerde hak ve 
adalet beraber yürür. Hak tecelli ettimi adalet 
ihmal kabul etmez. O, mutlaka başlamalıdır. 
Muhtelif esbabla o başlar, fakat tedriç kabul 
eder, tedricen başlar. Nitekim bu sefer bu eski 
emekdarların 4,5 milyon lira iken muhtelif es-
bab ile, hazır vaziyet dolayısile 1,5 milyon lira 
veriliyor, 

Üçüncü itimad ettiğim nokta, büyük Mille
timin, onun Büyük Meclisinin onun sayın Hü
kümetinin, hepimizin başında bulunan büyük 
Şefimizin hakkı tanır, adaleti yapar, halkı se
ver olduğuna emindim. (Bravo sesleri ve alkış
lar). Bu kanun huzurunuza geldi. Kabul buyur
duğunuz anda yüz bine yakın halkı ferahlandı
racaksınız; sevindireceksiniz. Filhakika yaşlı, 
orta yaşlı otuz bin kişi maaş alacaklardır. Fa
kat bunun iki üç misli yavruları var. Mekteble-
rine koşub gidiyorlar. Bunlar içinde vatan ümi
di ve istikbali var. Kim bilir bunların içerisin
den ne kıymetli insanlar yetişecektir? Onun 
için bu kanunu lütfen kabul ederek bu yavru
ları sevindirin. Size minnetlerimi, hürmetlerimi 
takdim ederim.( Bravo sesleri ve alkışlar.) 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Tekaüdlerin terfihi mevzubahs olurken ben bu
rada harb malûllerini nazarı dikkate alacağgım. 
Biliyoruz ki, 1683 numaralı kanunla mütekaidle-

rin maaşına %10, malûllerin maaşına da %25 zam-
medilmiştir. Daha evvel 551 numaralıkanunla ma
lûller terfih edilmiş ve bunların maaşlarından hiç 
bir şey kesilmemesi ve daha sair bazı faydalar 
gösterilerek hakikaten terfihin ne demek oldu
ğu ve lezzeti tanıtılmıştı. 551 numaralı kanun, 
esası teşkil ediyordu, halbuki bugün yeni ka
nunun esbabı mucibesinde ve metninde malûl
lere terfih hakkının verilmemesi orta yerde ba
zı haksızlıkların tekrar yaşıyacağına sebeb teş
kil edecektir. Bütün malûlleri demiyorum. Fa
kat bir kısım malûller; bunları 1929 da barem 
kanunundan evvel ve sonraki malûller diye ayır
mak doğru olur. İstiklâl harbinin başından ni
hayetine kadar iştirak etmiş ve harb bittikten 
sonra yapılan sıhhî muayenede maluliyeti 
tebeyyün ederek tekaüd edilmiş yahud vak

ti geldiği için tekaüd edilmiş zabitlerin, 
1929 da çıkan baremle tekaüd edilen ar
kadaşlarının maaşlarına nazaran üçte bir 
nisbetinde az maaş almışlardır. İstiklâl harbi
nin ihtidasından nihayetine kadar çalışmış olan 
bir zabit, istiklâl harbinin bitmesile aradan bir 
müddet geçiyor ve kabahati olmadan, yahud 
liyakatsizliği olmadan 1927 de meselâ tahdidi sin 
dolayısile tekaüd ediliyor. Rütbesi binbaşıdır. 
O zaman barem kanunu olmadığı için bu binbaşı 
fevkalâde tahsisatla birlikte 40 - 45 lira maaş 
alıyor. İstiklâl harbinden sonra orduya tekrar 
iltihak eden bir binbaşı 1929 da tekaüd ediliyor, 
fakat bu zamanda barem kanunu mevcud oldu
ğundan dolayı 120 lira alıyor. Türkiye Cumhu
riyetini, vücude getiren, İstiklâl harbini gör
müş bir binbaşının aldığı para ile bu harbe gir
memiş veya sonradan gelmiş binbaşının aldığı 
para farkı gayet aşikârdır. Bir kısmı harbe gir
memiş, harbin meşakkatlerine göğüs germediği 
halde bilâhare barem kanunundan istifade ede
rek ilerlemiştir. Binaenaleyh arada böyle ga
yet aşikâr bir haksızlık vardır. Deniliyor ki 
eski kanunlarla esasen malûllere terfih zammı 
verilmiş oluyor, fakat terfih zammı artık mem
lekette hiç istikbal namına bir şey görmiyen, 
hayatı olduğu yerde kalan bir adama verilen 
aylık tazminattan ibarettir. Ayni zabit barem 
kanunundan evvel tekaüd edildiği halde barem 
kanunundan sonra tekaüd edilen malûl arkadaş
larına hiç olmazsa müsavi bir terfih hakkı veril
melidir. Barem kanunundan istifade edilerek ter
fihleri tamamlanmış olan malûllerin arkasında 
geriye kalan mülâzim ve yüzbaşı olmak üzere 
684 zabit vardır. 3255 numaralı kanunla malûl
lerin terfihi cihetine gidilince 350 bin lira tah
sisat verilmişti. Fakat bu paranın ancak 280 
bin lirası sarfedilmiş ve 70 bin lirası kalmıştır. 
Arzettiğim 684 malûl kendi emsalleri derecesin
de terfih edildiği takdirde, yani maaşlarına 
% 25 ilâve edildiği takdirde sarfı lâzım gelen 
para ancak 30 - 40 bin liradır. Bunun zaten 70 
bin lirası vardır. 

Maddeler geldiği zaman tekrar söz olmamak 
için bu kanunun malûllerin terfihine müteallik 
olan maddesini yani 3255 numaralı kanunun 
hariç bıraktıklarının istisnasını ortadan kaldıra
rak yahud bu türlü malûllere de % 25 zamme
dilmek suretile tadil edilmesi için Bütçe encüme
ninin kanunu mümkünse geri almasını ve bu 
suretle tadil ederek tekrar getirmesini rica edi
yorum. 

Bu yapıldığı takdirde memlekette hakikaten 
şimdiye kadar eski ve yeni kanunla tekaüd ol
muş olan mütekaidler arasındaki ikilik bu ka
nunla bertaraf edilmiş olur. Bu olmazsa yine 
ortada sızlayan yürekler kalacak ve haksızlık 
devam edecektir. Teklif ettiğim şekil gayri ka
bili kabul bir şey değildir. Arzettiğim gibi esa-
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sen verilmekte olan üç yüz elli bin lira tahsi- | 
sattan artan yetmiş bin lira ile belağan mabe-
lağ bu karşılanabilir. Bendeniz buna nazarı 
dikkatinizi celbederek bu hususta ricada bulu
nuyorum. 

BAŞKAN — Hükümet lâyihanın müstacelen 
müzakeresini teklif ediyor. Kabul edenler... Et- | 
miyenler... Kabul edilmiştir. ı 

Heyeti umumiyesi hakkmda başka mütalea 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununda bazı deği
şiklikler icrasına ve vatanî hizmet tertibinden 
verilen maaşlara zam yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1683 sayılı Askerî ve mülkî 
tekaüd kanununun meriyetinden evvelki hü-
kümlere göre bağlanmış olan tekaüd ve yetim 
aylıklarının tahsisatı fevkalâde ve yüzde on 
zamlarile birlikte baliğ olduğu mikdarm yüzde 
yirmi beşi, maaşı aslilerine ilâve edilmiştir. I 

Bu ilâve tahsisatı fevkalâde ve yüzde on 
zamma tâbi değildir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Evvelki lâyihalara rey vermiyen varmı? Rey 
vermiyenler lütfen reylerini kullansınlar. I 

MADDE 2 — Vatanî hizmet mukabili bağ
lanmış olan aylıkların tutarlarının yüzde 25 i 
maaşlarına zammolunmuştur. Bu zamma tahsi
satı fevkalâde verilmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1683 numaralı kanundan ev
velki hükümlere göre maaş almakta iken mezkûr 
kanunun neşrinden sonra vefat eden mütekaid-
lerin halen maaş almakta bulunan yetimlerine 
de yüzde yirmi beş zam yapılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hatay Hükümetinden devredi
len tekaüd ve yetim maaşları ve 551 numaralı 
kanundan istifade eden mütekaidlerle 3255 nu
maralı kanun hükmünden müstefid bulunan ye
timler bu kanun hükmüne tâbi değildir. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar, şimdi okunan dördüncü mad
de üzerine bilhassa nazarı dikkatinizi celbe-
derim. Maddede deniliyor ki, (ve 551 numa
ralı kanundan istifade eden mütekaidlerle 
3255 numaralı kanun hükmünden müstefid bu
lunan yetimler bu kanun hükmüne tâbi de
ğildir). 

Eski tekaüd kanunile tekaüd edilmiş va-
xandaşlara bir müsavat teğmini için âlicenab 
Hükümetimiz ahvali hazırayı nazarı itibare 
almıyarak sırf adalet namına eski mütekaidin | 

| maaşları üzerine yüzde yirmi beş nisbetinde 
yapılacak zamaim için bir mikdar fedakârlık 
yapmıştır. Bu husus şayanı şükrandır. 

Görüyorum ki, eski tekaüd kanunile teka-
üdlükleri icra kılınmış olan harb malûlleri ve 
yetimleri bu zamdan istifad ettirilmemiştir. 
Halbuki bu malûllerin adedi pek azdır. Yani 

i 684 tür. Muhterem Hükümetimizin bu gibileri 
de bu nimetten mahrum bırakmaması adalet 
prensiblerine uygun olur. Zaten bunlar teğ
men ve yüzbaşı gibi küçük rütbeli zabitandan 
ibaret bulundukları için aslî maaşları çok az
dır. Verilecek zam da ona göre çok az ola
cağı gibi nihayet bu günkü bu mevzuata göre 
bu malûllere verilmesi icab eden zamaim tak
riben senevi kırk bin lirayı geçmez. Madem
ki muhterem Bütçe encümeni vatanî hizmet 
mukabili bağlanmış aylıkların tutarlarının yüz
de yirmi beşi maaşlarına zammolunmasmı ka
bul etmiştir, öyle ise nazarı dikkatinizi cel-

I betmek istediğim harb malûlleri memleketin 
I müdafaası yolunda sakat kalan ve adedleri pek 

azalmış bulunan vatandaşlar oldukları hasebile, 
nimet ve atıfete asıl bunlar muhtaçtırlar ki, 
bu kimselerin de eski tekaüd maaşlarile teka
üd edilmiş olmalarından emsalleri gibi ayni 
yüzde yirmi beşin ilâvesini teklif ediyorum. 

I Vakıa 1937 senesinde 3255 numaralı kanun
la mevzubahs ettiğim malûllere bir misli terfih 
zammı verilmiş ise de, bu terfih zammı malûl
lerin duçar olduğu maluliyetini telâfi edecek 
bir yardımdan başka bir şey değildir. Halbuki 
teklifim, mademki eski kanunla tekaüd edilen 
bilûmum vatandaşlarla Bütçe encümeninin 
ilâve ettiği vatanî hizmet mukabili bağlanmış 
olan aylıkların tutarlarının yüzde yirmi beşi 
maaşlarına zammolunmuştur, diye kabul edili
yor, ne için geride kalan bu yedi yüz harb ma
lûlü subaylar da bu zamdan ve Hükümetimizin 
yüksek ve şefkatli atıfetinden mahrum bırakıl
mış olsun? Atalarımızın tam yerinde sarf etti
ği bir söz vardır ki, o da (Elihsanı bittamam) 
dır. (Gülüşmeler). Ben de onu, bu Yüksek 
Meclisten rica ediyorum ve buna dair bir de 
takrir takdim ediyorum. Harb malûllerine ve 
onların yetimlerine verilecek zam helâldir, is
raf değildir. 

ALI RÎZA TÜREL (Konya) — Efendim, me
selenin esasına dair maruzatta bulunmayacağım. 
Yalnız Berç Türker arkadaşımızın yaptığı teklif, 
şimdiye kadar söylenen şeyler Hükümetin veya 
Bütçe encümeninin bu maruzatı nazarı dikkate 
alarak kanunda tadilât yapılmasını ve bu maaş
lara zam teğmin edilmesini mutazammmdır. 
Berç Türker arkadaşımız bu hususta bir takrir, 
daha doğrusu bir tadil teklifi şeklile müdahale
de bulunmuştur. Halbuki bizim nizamnamei da
hilimiz, Devlet varidatının azaltılması veya 
masraflarının tevsiini istilzam edecek olan tek-

I liflerin muayyen bir usule tâbi olarak yapılma-
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sini emretmektedir. Bu hususta Bütçe encüme
ni mazbata muharriri arkadaşımızın vaziyeti 
tenvir etmesini rica ediyorum. 

Vaziyet şudur : Devletin muvazenei umumi-
yesine taallûku olacak her teklifi mebusların 
fevri olarak yapmasına karşı nizamname vazıı 

bir tedbir düşünmüştür. însiyatif hakkın Hü
kümetle mebus arasında taksim edilmiş olduğu 
memleketlerde Hükümetin, mebusun bu insiya-
tif hakkını tahdid eden bazı mevzuat vardır. 
Bunlardan biri de böyle Devletin masraflarının 
artırılması veya varidatının eksilmesine dair 
teKİiflerdir. Bizim Dahilî nizamnamemizde bu 
fasıl bütçe müzakeresi faslı altındadır, halbuki, 
ayni şeyin mecburî olduğu yerlerde bunun aksi
dir. Yani Devletin varidatına menfi bir şekil
de tesir edebilecek zat maaşları tahsisi, artırıl
ması, bilvasıta vergilerin eksiltilmesi veyahud 
alelümum Devlet masraflarının çoğalması neti
cesini verecek olan teklifler, her hangi bir ka
nun münasebetile olursa olsun, mebuslar tara
lından 50 imzali bir takrirle veyahud Bütçe en
cümeni Mazbata muharriri veya Hükümetin 
muvafakatile yapılabileceği yolunda bir şey 
vardır. Binaenaleyh, bu usul meselesinin tak
rir reye konmazdan evvel halli lâzımgelir. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Önce halli lâzımgelen bir mesele şeklinde te
lâkkisi icab ediyor. O da Ali Riza arkadaşımı
zın söylediği Dahilî nizamname hükmüne taal
lûk eden bir meseledir. Bu babdaki nizamnamei 
dahilî hükmüne göre bahis buyurdukları şekilde 
yapılması istenen husus, bütçede mevzu tahsisa
tın tezyidi, veya vergilerin tenkisi zammı gibi 
vaki olacak teklifler hakkındadır. Şimdi müza
kere edilen kanun tekaüd kanununun tadiline 
müteallik olmak itibarile bu kanun, tahsis şart
larını ve bu usulleri gösterir hükümlerden iba
rettir. Binaenaleyh, bütçe hakkında dahilî ni
zamnamede mevzu olan ve buyurdukları mua
melenin yapılmasını istilzam eden hükümlerin 
burada tatbikma ve mevzubahs olmasına lüzum 
olmadığı kanaatindeyim. 

Önce Dr. Şevki arkadaşımın, bilâhare Bere 
Türker arkadaşımın beyanatı, malûl gazilerden 
eski kanuna göre tekaüd edilenler hakkında bu 
günkü lâyiha ile teklif edilen % 25 zamdan müs-
tefid olmaları lâzımgeleceği hakkındaki mütale-
alarıdır. 

yapılan şeylerin kâfi olduğu, yani bu kifayet 
malî istitaatımıza nazarandır ve diğer müteka-
idlere göre daha fazla yapılamıyacağmı ifade 
etmişlerdir ki kendilerinin alkışlar arasında 
kürsüden ayrılmasına göre bu beyanatın tasvib 
edildiğine pek güzel bir işarettir. Şimdi bu ve
sile ile bizim de encümende tedkikatımızda, 
harb malûlleri hakkında istisnaî bir kaydı ihtiva 
eden, Hükümet lâyihasının bu maddesinin neye 
istinad ettiği hakkında verilen malûmatı Yük
sek Meclis huzurunda hulâsatan arzedeyim. 
Şimdi Harb Malûllerinin neden terfihine çalı
şılmak lâzım geleceğini; bunların fadakârlıkla 
memleket uğrunda sebkeden hizmetleri yüzün
den uğradıkları maluliyet hasebile bunlara mil
letin ne dereceye kadar alâka gösterdiğini uzun 
uzadıya burada edebiyat yaparak ifadeyi zaid 
addederim. Bunlar hayatta bulundukça kendi
lerini, yetim ve dulları millet tarafından kendi 
kuvvet ve istitaatınm yettiği mertebede refaha 
kavuşmasına itina edileceğine şüphe yoktur. 
Ne Hükümet ne de Meclisi Âli bunlar hakkında 
hiç bir fedakârlığı diriğ etmez. Fakat yapılacak 
fedakârlık, mevcud imkâna göredir. Bu kayıd-
larla bağlı olduğumuzu teslim etmek lâzım gelir. 
Şimdiye kadar mevcud mevzuatımıza nazaran 
harb malûlleri, bir kere tekaüd kanununun al
tıncı maddesinde; tekaüd edileceklerin tekaüd 
olundukları memuriyet maaşları emsalinin tu
tarından % 25 ini geçemiyeceği tesbit edildiği 
halde harb malûlleri hakkındaki hükümlere gö
re bunlara tahsis edilecek maaş bulundukları 
memuriyetlerin maaşını tecavüz etse dahi bu hü
kümden istisna edildiği gösterilmiştir. 

Sonra eski kanuna göre maaş alan mütekaid 
ve yetimlere bundan evvel % 10 zam yapıldığı 
zaman askerî malûllere % 25 zam yapılmıştır. 
Yani o günkü zammın % 10 ve bu günkünün % 
25 olduğuna göre yekûnu % 35 tutar. Bu 35 e 
karşı zaten % 25 harb malûlleri için mukadde
ma verilmiştir. Aradaki fark olsa, olsa % 10 
nisbetinde kalmıştır. Sonra 551 ve 3255 numa
ralı kanunlara göre terfih zammı tahsis olun
muş olan harb malûllerine verilen maaşın aile
lerine intikal edeceği de kaydedilmiştir. Bu iti
barla bir misal olarak söyliyebiliriz ki, bir ge
neralin dul refikasına 305 lira maaş bugün Ma
liyeden verilmektedir. Böyle bir misali bu vesile 
ile nazarı dikkatinize arzederim. 

Yine son Barem kanununda, mütekaidlerin 
hizmette istihdam, edildikleri takdirde tekaüd 
maaşlarından ne nisbette kesileceği yazılıdır. 
Fakat bu mütekaid harb malûlü ise hiç bir ten
zilât ve tevkifat yapılmaksızın tekaüd maaşını 
tam olarak alır. 

Bundan sonra 1485 numaralı kanun muci
bince her sene inhisar beiyelerinden alman bir 
milyon küsur bin liranın yarısı harb malûllerine 
tevzi edilmektedir. 

Gl. Cemal Mersinlinin biraz evvel izah buyur
dukları gibi hakikaten geçen sene mayısın 22 
nci günü kendileri, bu günkü % 25 zam teklif 
edilen mütekaidler hakkındaki temennilerini bu 
kürsüden söyledi. Sonra söz alan Başvekilimiz 
bunun nazarı dikkate alınacağını beyan etmiş | 
ve o beyanatın sonunda harb malûlleri hakkında t 
bazı malûmatı da Meclisi Âliye vermişti. Verilen | 
malûmatta da harb malûlleri hakkında şimdiye | 
kadar neşredilen kanunlarla terfihleri hakkında J 
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Şimdi görülüyor ki; Büyük Meclis muhtelif 

tarihlerde harb malûllerinin terfihi için elinden 
gelen ve bütçenin müsaade ettiği nisbette yar
dımlarda bulunmuştur. Bu gün teklif edilen % 
25 çok açık bir fark gösteriyor ve hakikaten eski 
tekaüd kanununa göre gerek mütekaid bulunan 
ve gerek ölübde o kanuna göre maaş alan yetim 
ve dullarının vaziyeti çok sızıltıya ve haklı şi
kâyete meydan veriyordu. Geçen sene gene bu
rada izhar edilen temennileri ve haklı şikâyet
lere tercüman olunarak söylenilen mütaleaları 
Hükümet nazarı dikkate aldı. Bu günkü vazi
yette büyük bir fedakârlık sayılabilecek bir bu
çuk milyon lira 1940 bütçesine konmuştur. Baş
kaca yapılacak imkân olmadığı cihetle teklif 
edilen kânunun aynen kabulü ve harb malûlleri 
hakkında daha fazla bir yardım gösterilmesi 
imkânı bulunmadığının da hali hazır vaziyeti 
nazarı dikkate alarak Yüksek Heyetinizce tensib 
buyurulmasmı bilhassa nazarı dikkatinize arze-
diyorum. 

BEKÎR KALELİ (Gazi Anteb) — Bir sual 
soracağım. Arkadaşların konuşmaları arasında 
eski kanunla tekaüd edilmiş malûllerin 600 kü
sur kişi olduğu ve bunların ekseriyetinin de mü-
lâzim ve yüzbaşı rütbesinde bulundukları ve ni
hayet bu % 25 zam yapıldığı takdirde 40 000 
liradan ibaret bir portesi olacağı ifade edildi. 
Arkadaşımızda bu hususu teyid eden veya nak
zeden bir malûmat var mıdır. Ve bu iddia ha
kikat şemmesi taşıyor mu?. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Bu malûller hakkındaki rakamı arzedeyim. 
Elimdeki rakama göre bunların mikdarı 1194 tür. 
Bunlardan 241 meri kanuna göre tekaüd edil
miştir. 

Bu rakam çıkraca 953 kalır. 3255 numaralı ka
nunla 244 kişi de merî kanun hükümlerine inti
bak etirilmiştir. Geriye 709 zat kalır. Bunlar 
eski kanun hükümlerine göre mütekaid malûl
lerdir. Şimdi aldığım malûmata göre bunlarm 
içinde vefat edenler de varmış. 10 -12 kişi de bu 
suretle tenzil edilince 690 mütekaid kalır. 

Fakat arzettiğim vaziyete göre malûllere ter
fih zammı olarak 1 346 887 lira verilmektedir. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Bunun 
portesi nedir? 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Rakam itibarile bu kadar malûmatım var. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim malûllerin terfihinde daimî maluliyet
lerden bahsediyorsunuz. Buna inanıyorum. Za
ti âliniz de yüksek bir terfihden bahsediyorsu
nuz, buna da inanıyorum. Ben bu malûller ara
sında bilhassa terfih görmemiş kısımların oldu
ğunu görüyorum. Ayni vatan hizmetinde bu
lunmuş, fakat arkadaşlarından çok aşağı bir 
mevkide kalmış bir kısım vardır. Onların da 
mevcudu 684 dür.Hepsi de mülâzim ve yüzbaşı-

/ dır. Bunların hepsine % 25 zammolunursa tutan 
vasatî olarak 40 - 50 bin lira eder. Umumiyetle 
terfihden bahsettiniz amma. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Maluliyet meselesini böyle mutlak bir ma
nada anlayıb ona göre muhakeme yürütmek 
muvafık olmıyacağı kanaatmdayım. Çünki 551 
sayılı harb malûllerinin terfihi hakkındaki ka
nun, maluliyet derecelerini nazarı dikkate al
mış, bunları her üç senede bir muayeneye tâbi 
tutar. 3 senede kendilerinin maluliyeti daha 
fazla arıza tevlid ediyorsa dereceler üzerinde 
daha fazla zam da yapılır Bu zam hepsine mü
savat üzere verilmemiştir. Hariçte başka işde 
çalışıb çalışamıyacakları nazarı dikkate alınmış 
ve kanuna göre 6 derece üzerinden maluliyet 
tesbit edilmiştir. Bunlar 20 liradan başlayarak 
yükselir. Bu itibarla herhangi bir harb malûlü, 

bugün memleketin yardım kabiliyesine göre, 
muhtaç bir vaziyette tasvir edilemez. Daha faz
la terfihi arzu ediyoruz. Amma tekrar arz et
mek mecburiyetindeyim oda imkânla mukayyed 
bir şeydir. Şimdi bu kanun vesilesile eski mü
tekaitlere ve onların yetimlerine verilecek % 
25 zam karşısında harb malûllerinin hiç biri 
mağdur mevkidedir denilemez. 

Gönül ister ki imkân olsa da onlara da ve
rilse idi. Fakat o imkân da bendenizin şahsî 
kanaatime göre bu verilen yüzde yirmi beş de
ğil yüzde elli derecesinde olmalıydı ki onlara da 
bir az verelim demelidi. Alâkadar hatiblerin, 
General Cemal arkadaşımızın izah ettikleri gi
bi, eski mütekaidlerin vaziyeti, bu günkü şerait 
tahtında bir buçuk milyon lira gibi bütçede 

bir fedakârlık kabul edecek derecede nazarı dik
kate alınmağa şayandır. O vaziyet harb malûl
leri için tasvir edilemez amma, tekrar ederim, 
harb malûlleri gibi çok hassasiyetle üzerinde 
durduğumuz ve geçmiş vaziyetlerini hürmetle 
karşıladığımız bu zümreye karşı zıd bir fikir 

ne encümenin ve ne de Meslisi âlide bir zatın 
hatırından geçmez. İmkânla meseleyi ölçtüğü
müz takdirde ortada onların mağduriyetini mu-
cib olacak bir sebeb ve onlara karşı alakasızlık 
gibi bir vaziyet yoktur arkadaşlar. 

Kaleli arkadaşımızın suallerine, şimdi Mü
dürü umumî beyden aldığım malûmata göre 
cevab arzediyorum, 175 bin liralık bir tahsisata 
ihtiyaç varmış. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Temas etti
ğim mesele alelade bir şekil meselesinden ibaret 
olsaydı İsrar etmezdim. Fakat bu gün sebebleri 
gayet derin bir meseleye temas etmiş bulunu
yoruz. O itibarla Riyasetin bu hususta bir ka
rar vermesi lâzım geleceğini tahmin ediyorum. 
Eğer kendileri Heyeti umumiyenin kararmı 
almak lüzumunu hissediyorlarsa bu karan alır
lar. 
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Nizamnamei dahilinin 127 nci maddesinin 

ikinci fıkrası : 
«Umumî ve zatî maaşlar, tahsisat, gündelik 

ve harcırahların arttırılmasına, memuriyet ihda
sına veya bunların merî kanunlarla muayyen 
olan hududları haricinde tevsiine dair mebuslar 
tarafından tadilname veya bütçeye munzam 
madde teklif edilemez.» 

Bundan sonraki fıkrada : 
«Her iki fıkradaki hükümler bilâvasıta ver

giler kanunlarına tahsisat itasını tazammun 
eden kanunlara da şamildir.» 

Demekle bu ilk iki fıkranın hükümlerini, 
herhangi bir kanunla bir tahsisat itasını tazam
mun ediyorsa o kanunlara da teşmil etmiş olu
yor. 

Elimizde bulunan kanun lâyihası, bizzat 
mazbata muharriri tarafından da ifade edilmiş 
olduğu veçhile, pazartesi günü müzakeresine 
başlanacak olan bütçeye 175 bin lira zam yapa
cak olan bir kanundur. Hatta bu lâyihanın Mec
listen daha evvel geçeceği düşünülerek bütçeye 
de bu tahsisat konmuştur. 

Binaenaleyh bu lâyiha kabul edilir edilmez 
otomatikman bütçeye 175 bin lira tahsisat ilâve 
edilmiş olacaktır. Yapılan bir teklif vardır, bu 
da verdikleri izahlara göre, 40 000 lira ilâvesini 
tazammun etmektedir. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
175 bin lira. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Kanunun 
portesinden değil yapılan teklifden bahsediyo
rum. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
175 bin liradır. 

ALt RÎZA TÜREL (Devamla) — Güzel. 
Demek ki eyi anlayamamışım. Herhalde bir 

tahsisat itasında otomatikman bir tadil teklifi, 
bir tek mebus tarafından yapılamaz. Ayni mad
denin son fıkrasını müsaadenizle hatırlatayım. 
Bu maddede münderiç takyidat Hükümet veya 
Bütçe encümeni tarafından kabul edilen veya 
elli imzayı havi olan tekliflere şamil değildir. 
Bu teklifler Bütçe encümenine havale olunur. 
Bunların dahi Bütçe encümeni tarafından ted-
kik edilmesini vazii kanun istemiştir. Çünkü 
Bütçe encümeni bu teklif üzerine bütçenin mu
vazenesini yapması lâzımdır. Bu gibi ferdî ta-
leblerin esasını tedkik ederek bütçede bir mu
vazenesizliğin vukuuna mâni olacaktır. Binaen
aleyh Riyasetten rica ediyorum; kendileri tak
riri reye koymakta tereddüd ediyorlarsa, heyeti 
umumiyenin reyini alsınlar. 

BAŞKAN — Berç Türker arkadaşımız teka-
üd aylıklarının bir kısmının arttırılmasını ta
zammun eden bir takrir verdiler. 

Ali Rıza arkadaşımızın buyurdukları, Da
hilî nizamnamenin 27 nci maddesi mucibince, 
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mebuslar bütçedeki tahsisatın arttırılmasını 
mutazammın takrirler veremezler. Efendim, 
bu, bir defa bütçe müzakeratma aid bir madde
dir. Öteden beri Yüksek Meclisin telâkkisi ve 
tatbikat, bu gibi takrirlerin verilmemesi bütçe 
fasıl ve maddelerine aiddir. Yani bir mebus 
bütçe fasıl ve maddelerindeki tahsisatın art
tırılması için teklif yapamaz. Elyevm müzake
re ettiğimiz kanun alelade bir kanundur. Onun 
için Riyaset bu takriri reye koymak zarure
tindedir. Eğer Yüksek Meclis ayrıca bu hu
susta müzakere açar, bir prensib kararma va
rılırsa tabiî ona göre muamele yapılır. Öyle 
bir karar verilmediğine göre Riyaset bu tak
riri reye koymak mecburiyetindedir. 

Bu mevzu üzerinde söz isteyen var mı? 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim esbaba binaen dördüncü madde
nin (ve 551 numaralı kanundan istifade eden 
mütekaidlerle 3255 numaralı kanun hükmün
den müstefid bulunan yetimler) mealindeki fık
ranın tayyini teklif ediyorum. 

Afyon mebusu 
Berç Türker 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan
lar... Âlmıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

O halde maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüd kanununun dördüncü maddesinin (B) 
ve (C) fıkraları ve bunlara aid sütunlar kal
dırılmıştır. 

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

MADDE 6 —• Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11 — Türkiye - Fransa Ticaret ve seyrisefa-
in mukavelenamesine müzeyi) el anlaşma ile Te
diye anlaşması ve tetümmaiınm iasdikı hak
kında kanun lâyihamı ve Hariciye ve Iktısad en
cümenleri mazbataları (1/233) 

BAŞKAN — Birinci müzakeresi yapılacak 
maddelerden 1 numaralısını teşkil eden bu lâ
yiha dün tevzi edildiği için onu müzakere ede-
miyeceğiz, ikinci maddeden başlıyoruz. 
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15 — Türkiye île İngiltere arasında 2 eylül 

1936 tarihinde imza edilen Türk - ingiliz Ticaret 
ve kliring anlaşmasının tasdiktna dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve îktısad encümenleri maz-
baeaları (1/303) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? (Hayır sesleri). Maddelere ge
çilmesini reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile İngiltere arasında 2 eylül 1936 ta
rihinde imza edilen Türk - İngiliz ticaret ve 

kliring anlaşmasının tasdikma dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile İngiltere arasında 
2 eylül 1936 tarihinde imza edilen Türk - İn
giliz ticaret ve kliring anlaşması 17 eylül 1936 
tarihinden itibaren meri olmak üzere tasdik ve 
kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

16 — Türkiye - İngiltere arasında münakid 
27 mayıs 1938 tarihli müzeyyel Ticaret ve kliring 
anlaşmasının türkçe metninde görülen imlâ fark
ları ile tabı hataları ve tercüme farklarının tas
hihi için teati edilen notalar ile merbutu olan mu-
sahhah anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Îktısad encümenleri mazba
taları (1/287) 

BAŞKAN — Bunun da miadı gelmemiştir. 
Geçiyoruz. 

17 — Türkiye - İngiltere müzeyyel Ticaret 
ve kliring anlaşması ile tadil edilmiş bıdunan 
2 eylül 1936 tarihli Ticaret ve kliring onlaşması-
na bağlı 4 sayılı listeye çiçek soğanlarının ilâve
sine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisad 
encümenleri mazbataları (1/96) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiye hakkında mü
talea var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 149 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 144 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

1940 C : 1 
Türkiye - İngiltere müzeyyel Ticaret ve kliring 
anlaşması ile tadil edilmiş bulunan 2 eylül 1936 
tarihli Ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı 
4 numaralı listeye, çiçek soğanlarının ilâvesine 
dair Londrada İngiltere Hükümeti ile teati olu
nan 14 son teşrin 1938 tarihli notaların kabul 

ve tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — 27 mayıs 1938 tarihli Türkiye -
İngiltere müzeyyel Ticaret ve kliring anlaşması 
ile tadil edilmiş bulunan 2 eylül 1936 tarihli Ti
caret ve kliring anlaşmasına bağlı 4 numaralı 
listeye, çiçek soğanlarının ilâvesine mütedair, 
Londrada İngiltere Hükümeti ile teati olunan 
14 son teşrin 1938 tarihli notalar kabul ve tas
dik olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

18 — Türkiye - İngiltere Ticaret ve kliring 
anlaşmasına bağlı ve hususî takasa mevzu teşkil 
eden Türk malları listesine, bedelleri Commodities 
Limited şirketine ödenecek eşya müstesna olmak 
üzere, bütün Türk emtiasının idhali için teati 
olunan notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Îktısad encümenleri mazbataları 
(1/227) [1]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye - İngiltere Ticaret ve kliring anlaşması
na bağlı ve hususî takasa mevzu teşkil eden Türk 
malları listesine bedelleri Commodities Limited 
şirketine ödenecek eşya müstesna olmak üzere 
bütün Türk emtiasının idhali için teati olunan 

notaların tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — İngiltere ile aramızda mevcud 
ve 27 mayıs 1938 tarihli munzam anlaşma ile ta
dil edilen 2 eylül 1936 tarihli Ticaret ve kliring 
anlaşmasına merbut ve hususî takasa mevzu 
teşkil eden Türk mallarını gösterir listeye, 27 
mayıs 1938 tarihli munzam itilâfm 4 ncü madde
sinin 2 nci fıkrası II paragrafmda musarrah olub 
bedelleri Türkiye - İngiltere Commodities Limi
ted şirketine tesviye kılmacak eşya müstesna 

[1] 143 sayilı basmayazı zabtın sonundadır. 
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olmak üzere, bütün Türk emtiasının idhali husu
sunda İngiltere Hükûmetile teati olunan mek-
tublar, imzası tarihinden itibaren meri olmak 
üzere, kabul ve tasdik kılınmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN —Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
19 — Türkiye - İngiltere Ticaret ve kliring 

anlaşmasına merbut listeye kitdb ve mevkuteler 
için her üç ayda bir 6 000 liralık bir kontenjan 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
îktısad encümeni mazbataları (1/256) [1] 

HARİCÎYE E. M. M. ALİ MUZAFFER GÖK-
ER (Konya) — Efendim; Hükümetten gelen ve 
Hariciye encümenince kabul edilmiş olan me
tin Îktısad encümeninde tadil edilmiş, kararna
menin tasdiki şekline konulmuştur. Bundan ev
velki bir kanun lâyihasında ayni mesele mevzu-

bahsedildi ve Heyeti Umumiye protokollerin 
tasdiki yolunda dermeyan edilen mütaleaya iş
tirak ile lâyihayı ona göre kabul buyurmuştu. 
Bendeniz kanun lâyihasının Hükümet metni esas 
olarak almmasmı ve Hariciye encümeninin tek
lifi şeklinde okunub reye konulmasını teklif 
ediyorum. Takdir Heyeti aliyenindir. 

BAŞKAN — Hükümetin göndermiş ve Ha
riciye encümeninin kabul etmiş olduğu proto
kollerin tasdikına aid lâyihada, son encümen Îk
tısad encümenidir. Bu encümenin metninin 
müzakeresi lâzımgeliyor. Fakat Hariciye encü
meni Hükümetin maddesinin müzakeresini isti
yor. Bunu reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında başka mütalea 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İngiltere ile aramızda mevcud 27 mayıs 1938 ta
rihli Ticaret ve Kliring Anlaşmasına merbut lis
teye kitab ve mevkuteler için her üç ayda bir 
6 000 liralık bir kontenjan ilâvesi hakkında İn
giltere ile yapılan Anlaşmanın tasdikine dair 

kanun 
MADDE 1 — İngiltere ile aramızda mevcud 

27 mayıs 1938 tarihli munzam Ticaret ve Kliring 
Anlaşmasının birinci maddesinde zikredilen 

listeye İngiltereden memleketimize gelen ve 
gümrük tarifemizin 348 ve 349 ncu pozisyonla
rına giren kitab ve mevkuteler için her üç ayda 
bir 6 000 Türk liralık munzam bir kontenjan 
ilâvesi hakkında Hariciye vekâletile İngiltere 
Büyük Elçiliği arasmda nota teatisi suretile ya
pılan Anlaşma kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
20 — İngiliz menşeli mallar bedellerinin su

reti tesviyesi ve idhal edilemeyen İngiliz menşeli 
malların idhalini teğminen nota teatisi suretile 
yapıları anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve, Îktısad encümenleri maz
bataları (1/322) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İngiliz menşeli mallar bedelinin sureti tesviyesi 
ve idhal edilemeyen ingiliz menşeli malların id
halini teğminen nota teatisi suretile yapılan 

anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — 1 kânunuevvel 1939 tarihinden 

itibaren İngiliz menşeli mallar bedellerinin 
kiliring yolu ile tesviyesi usulünün kaldırılması 
ve 30 teşrinisani 1939 tarihine kadar gümrükle
rimize gelmiş olub muhassas plafonları tüken
miş olduğundan dolayı idhal edilemeyen İngi-
\\ zmenşeli malların, I temmuz 1939 tarihinden 
itibaren kliring plafonlarmda kullanılmayan 
pozisyonlarından münakale yapılarak idhalini 
teğmin için Londra Büyük Elçiliğimiz ile İn
giltere Hariciye nezareti arasında nota teatisi 
suretile yapılan Anlaşma kabul ve tasvib olun
muştur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

[1] 140 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

21 — Türkiye - İngiltere ticaret ve tediye an
laşması ile melfuflannın tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri 
mazbataları (1/336) 

BAŞKAN — Lâyihanın miadı dolmamıştır. 
Geçiyoruz. 

22 — Türkiye - İngiltere ticaret ve seyrisefa-
in muahedesinin tadiline müteallik anlaşmanın 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
İktısad encümenleri mazbataları (1/337) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londrada 
imza edilmiş olan 1 mart 1930 da Ankarada 
münakid ticaret ve seyrisefain muahedesinin 
tadiline müteallik anlaşmanın tasdiki hak

kında kanun 

MADDE 1 — İngiltere ile aramızda 3 şubat 
1940 tarihinde Londrada imza edilmiş olan ve 
1 mart 1930 da Ankarada münakid ticaret ve 
seyrisefain muahedesinin tadiline müteallik bu
lunan anlaşma kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

23 — Ereğli kömür havzasındaki ocakların bir
leştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve İktısad, 
Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/290) 

BAŞKAN — Bu lâyihanın da henüz miadı 
gelmemiştir; bunu da geçiyorum. 

[1] 145 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

24 — Türkiye - Yugoslavya ham afyon satışı 
anlaşmasının üç ay müddetle uzatılması hakkın
da kanun lâyihası Hariciye ve İktısad encümen
leri mazbataları (1/328) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Yugoslavya arasında mevcud 31 
mart 1939 tarihli ham afyon satışı anlaşmasının 
hitam tarihi olan 31 ilk kânun 1939 tarihinden 
itibaren 3 ay müddetle temdidi hakkında kanun 

MADDE 1 — Yugoslavya ile aramızda mev
cud ve hükmü 31 ilk kânun 1939 tarihinde biten 
31 mart 1939 tarihli Ham afyon satışı anlaşma
sı hitam tarihinden itibaren 3 ay müddetle uza
tılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edil

miştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum : 
Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 

bütçesinde (4 000) liralık münakale yapılmasına 
dair kanuna, kabul etmek suretile (302) zat rey 
vermiştir. Binaenaleyh kanun (302) reyle ka
bul edilmiştir. 

Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdür-
ğü teşkiline ve vazifelerine dair kanuna, kabul 
etmek suretile (308) zat rey vermiştir. Binaen
aleyh kanun (308) reyle kabul edilmiştir. 

Almanyaya (5 050 000) liraya kadar ihraç 
edilecek mallar ve halen gümrüklerimizde bu
lunan Alman mallarının kâffesinin memleketi
mize idhal olunması hakkındaki kanuna, kabul 
etmek suretile (301) zat rey vermiştir. Binaen
aleyh kanun (301) reyle kabul edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur, cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

[1] 152 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde (4 000) liralık münakale yapılmasına dair 

kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 
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Hasib Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
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Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mi tat Yenel 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

Afyon Karahisar 
Ali Çetmkaya (V.) 
İzzet A koşman 

Ankara 
Aka Gündüz ; 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet tnönü (Rs. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Baükesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdüllıalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us (M.) 

I : 54 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

22-5-1940 C : 1 
Yozgad 

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

[Reye iştirak etmeyenler] 
Çorum 

Münir Çağıl 
Denizli 

Dr. Kâzım Samanlı 
Diyarbakır 

Rüştü Bekit * 
Edime 

Osman Şahinbaş 
Elâzığ 

Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
S. Arıkan (V.) 

Erzurum 
Nakiye El gün 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
tsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Peri d Celâl Güven 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

izmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
liüsrev Kızrldoğan 
(M.) 
Serafettin Karacan 
Zihni Orhun 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemal ettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgenerali Ali Said Ak-
baytuğarı 

Konya 
Ahmed Ham di Dikmen 
Ali Rıza Türel (M.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr, Ali Süha Delilbalşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Vasıf Çın ay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 

Zonguldak 
Hasaıı Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Hüsnü Yaman 
llefik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. izzettin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğhı 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr Rasim Ferid T al ay 

(M.) 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yöntem (M.) 

Biz* 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörük o r 
(M.) 
Zühtü Durukan 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 
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Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

î : 54 
Tekirdağ 

Cemil Uybadm 
Faik Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Resai Erişken 

22-5-1940 C : 1 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Sami Erkman 

. Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Sami îşbaj 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 

«*•»• 

Başvekâlete bağlı Matbuat umura müdürlüğü teşkiline ve vazifelerine dair kanuna verilen 

Afyon Karahisar 
Beıç Türker 
Cemal Akçın 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağr% 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 

reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 308 

Kabul edenler : 308 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : o 
Reye iştirak etmeyenler : 120 

Münhaller : ı 

/ Kabul edenler / 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydtn 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşıh 
Oımam Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

- 2( 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

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

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

)3 — 

Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya îsfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçdoğlu 



Şakir Baran 
Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

E4irn* 
Dr, Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fasıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tıızer 
Gl. Pertev Demirli an 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emi» Sazak 
îstamat öüdamar 
Tzzet Arakan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

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

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Soın-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. thsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

içel 
Ahmed Ovacık 
Gl, Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarh an 
Atıf Bayındır 
Dr. R. Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fafkihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursaü 

İzmir 
Benal Aranan 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rtühmi Köken 

-1940 C : 1 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Kar» 
Esad özoğuz 
Gl, Muhittin Akyüz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri T amaç 
Rıza Saltuğ 
Talisin Coşkan 

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

Kırklareli 
Bürhanettm Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebe«oy 
izzet Erdal 

Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 

Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tüm er 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rrdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Man sur Bozdoğan 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlıı 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
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Halid Menjgi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan ] 

Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kcmalettin Kanıû 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmer 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 

t : 54 22-5-
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
tsmail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
miraf 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
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Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Vrfd 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan ' '1 

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

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazini Atıf Kııyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahiso* 

Ali Çetinkaya (V) 
Ağrı 

ihsan Tav 
Amasya 

Esad Uras 
Ankara 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Ba'ha Pars 

ÇanakkaU 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us (M.) 
Atrf Tüzün 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sagıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Giresun 
tsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 

Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

Izmvr 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Reşad Mimaroğlu 
Şenime Yunus 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
(M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
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Kocaeli 

Kemal ettin Olpak | 

Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan 

Konya 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Refik tnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Ziya (Kayran (M.) 
Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. izzettin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem (M.) 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Hasan Oavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
(M.) 
Zühtü Durukan 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er
dem gil (M.) 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı üay 

Tunceli 
Sami Erkman 

ürfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Sami Işbay 

Van 
fbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

\>m<i 

Almanyaya 5 050 000 liraya kadar ihraç edilecek mallar ve halen gümrüklerimizde bulunan Al
man mallarının kâffesinin memleketimize idhal olunması hakkındaki kanuna verilen reylerin 

neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Az£ t adedi : 42Q 
Reye iştirak edenler : 301 

Kabul edenler : 301 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 127 

Münhaller : l 

/ Kabul edenler ] 
Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Beyrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 
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Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topçoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

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

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necimi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Gtiran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güi<?ç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergen el i 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
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Fazıl Nazmi örkün 
Ziya îsfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ÖngöreD 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr, Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fıralt 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukaaı 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
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 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarha-n 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 

Faikihe Öymen 
Gl. Kâzım Karabekif 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursa'l 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Gl. Muhittin Akyüz 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

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

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
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Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Riza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galib Gültekin 
Gİ: Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptageİ 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 

Kâzını Nami Durn 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza, Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Sadulla'h Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde, 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Hali d Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed thsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcarı 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kem alettin Kamu 

Raif Dinç 
Samsun 

Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Neemi Sel men 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdeni ir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Renizi Çin er 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazmı Trak 

Tolcad 
Cemal Kovalı 

Galib Pekeİ 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç. 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yen el 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 

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

Zonguldak 
Hasarı Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Ağrı 

thsan Tav 
Ankara 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Yahya Galib Kargı 
Antalya 

Tayfur Sökmen 
Aydın 

Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 

Muzaffer Akpınar 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örge Evren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Ren da 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us (M.) 
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Denizli 

Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Arıkan (V.) 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

îçel 
Dr. Muhtar, Berker 
Emin tnankur 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
MÜkerrem Unsal 

İstanbul 
Alımed Şükrü Esmer 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 

Hasan Âli Yücel (V.) 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
(M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Salâh Yargı 

Konya 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Refik tnce 

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

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamüğla 
Or. Gl. İzzettin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 

Ordu 
Ali Ca*nib Yöntem 
(M.) 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemrc 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
(M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 

İsmail Safa özler 
(M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
GL Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak (M.) 

Tekirdağ 
Cemil Uy badın 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Sırn Day 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Sami İşbay 

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Yusuf Ziya özençi 

. . . > • . . • « • • • • 



T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 137 
Siird mebusu Şefik Özdemirin, Arzuhal encümeninin 
8-IV-I940 tarihli haftalık karar cedvelindeki 1134 sayılı kara
rın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 

encümeni mazbatası (4/14) 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal encümeninin 29 - III - 1940 tarih ve 1134 sayılı kararının nizamnanıei dahilinin 57 nci 
maddesi mucibince Umumî Heyette müzakeresini arz ve teklif ederim. 

3 - V - 1 9 4 0 
Siird mebusu 

~ Ş. özdemir 

Arzuhal encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Arzuhal encümeni _, * 15 - V - 1940 
Esas No. 4/14 
Karar No. 1134 

Yüksek Reisliğe 
Maliye meslek mektebinde bir sene muvaf

fak olamadıklarından dolayı memuriyetlerine 
iade edilmelerinden ve gelib gitme masraflarile 
iaşe bedellerinin kendilerinden tahsiline teşeb 
büs edildiğinden şikâyet eden ve bu husustaki 
talimatnamenin değiştirilmesini isteyen İhsan 
Alp ve arkadaşlarının dileklerinin reddine dair 
Arzuhal encümenine 29 - III - 1940 tarihinde 
sadır olan 1134 sayılı karara kanaat edemiyen 
Siird mebusu Ş. Özdemirin dileği üzerine Dahili 
nizamnamenin 57 nci maddesine tevfikan hâdise 
yeniden tedkik ve işin icabı müzakere olunmuş
tur. 

Dilek sahihleri Maliye meslek mektebine aid 
talimatnameyi bilerek bu mektebte tahsile taüb 
olmuşlar ve neticede imtihanda muvaffak olama
dıklarından talimatname hükümleri dairesinde 
memuriyetlerine iade edilmişlerdir. Talimatna

menin değiştirilmesi suretile emsali mekteb ve 
kurslarda olduğu gibi ikinci sene de mekteb 
devamlarının teğminini istemekte iseler de mev-
cud talimatnamelerden her hangi birisinin gös
terilecek ihtiyaç üzerine encümende değiştiril
mesine mesağ ve imkân olmadığından dileğin 
reddine dair evvelce ittihaz olunan kararın ta 
dilini mucib bir sebeb görülemediğinin Yüksek 
Heyete arzına karar verildi. 
Arzuhal E. Reisi M. M. Kâtib 

Giresun Ordu Samsun 
/. Sökmen H. Şarlan M. Ulaş 

Bolu Bursa Çorum 
L. Gören M. F. Gergeker N. Kayaalp 

Gazianteb Ordu Samsun 
M. Şahin Dr. 7 . Demir N. Fırat 

Tokad Kocaeli 
M. Develi î. Tolon 





S. Sayısı: |40 
Türkiye - İngiltere Ticaret ve Kliring anlaşmasına merbut 
listeye kitab ve mevkuteler için her üç ayda bir 6 000 lira
lık bir kontenjan ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Hari

ciye ve Iktısad encümenleri mazbataları (1/256) 

T. C. 
Başvekâlet 25 - X - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/5610 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İngiltere ile aramızda mevcud 27 mayıs 1938 tarihli Ticaret ve kliring anlaşmasına merbut lis
teye kitab ve mevkuteler için her üç ayda bir 6 000 liralık bir kontenjan ilâvesi hakkında İngiltere 
ile yapılan anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
19 - X - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Bahsi geçen anlaşmanın 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden İcra Vekilleri Heyetince 
19 - X - 1939 tarihinde tasdiki takarrür etmiş olduğu arzoluııur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

İngiltere ile aramızda mevcud 27 mayıs 1938 tarihli munzam ticaret ve kliring anlaşmasının 
birinci maddesinde zikredilen listede İngiltereden memleketimize gelen kitab ve mevkuteler için kon
tenjan derpiş edilmemişti. Bu hal neticesi işbu memleketten kitab ve mevkute getirilmesi hususu 
bazı müşküllerle karşılaşmış ve halbuki memleketimizin ingilizce kitab ve mevkutelere olan ihtiyacı 
ise derkâr bulunmuş olduğundan bu hususu teğmin için yukarıda bahse mevzu edilen kontenjan 
listesine bu günkü ihtiyacımızı karşılamak üzere üç ayda bir 6 000 türk liralık bir kontenjan ilâvesi 
düşünülmüş ve bu hususta İngiltere Hükûmetile mutabık kalınarak bir anlaşma yapılmıştır. 

Memleketimizde ingilizce bilen sınıfın fikrî ihtiyacını teğmin için lâzım olan kitab ve mevkuteleri 
en müsaid şartlar içinde tedarik maksadile yapılan bu anlaşma menfaatlerimize uygun olmakla tas
dik ve kabulü Büyük Millet Meclisinin tasvib ve tasdikma arzolumır. 

Hariciye V. vekili 



T. B. M. M. 
Hariciye ene ilmeni 

Esas No. l/2i)6 
Karar No. 7.7 

Haric iye encümeni mazbatas ı 

Yüksek Reisi ii 

:>S - fil - U)ÎO 

İngiltere ile aramızda 27 mayıs 193S tarihli 
ticaret ve kliring anlaşmasına, merbut lisleu, 
kitab ve mevkuteler için her üç ayda bir O OOO 
liralık bir kontenjan ilâvesi hakkında İnğillere 
ile yapılan anlaşmanın tasdiki hakkında. Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince 19 - X - 1989 tar ihinde Yüksek Meclise ar
zı karar laş t ı r ı lan kanun lâyihası («babı muci.be-
sile birlikte encümenimize havale buyurulınakla 
tedkik ve mütalea olundu: 

ik i memleket arasındaki fikrî münasebetlerin 
inkişafını teğmin eder mahiyetie bulunan ka
nun lâyihası encümenimizce aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi veçhile İktısad encümenine -levdi 
buvurulnıak üzere Yüksek "Reisliğe arzolunur. 

Hariciye Kin. R. 
Erzincan 
S. Arıl;<tu 

Antalva 

M. VI. Kât il» 
Konya İstanbul 

M. Goker A. S. Esmer 

Divarbakır 
Dr. Gemal Tunca Dr. İ. Tali Öngören 

Diyarbakır Erzurum İzmir 
Zeki M. Alsan Dertev D emir han II. Menteşe. 

.Kars Sivas Tekirdağ 
G. Muhillin Akııitı N. Sadak V. K. Heıjallı 

Toksıd 
V. Doroif 

î k t ı s ad encümeni mazbatas ı 
T. B. M. M. 

İktısad encümeni 
Esas No. 1/256 
Karar No. 17 Yüksek Reisliğe 

ingi l te re Hükümet i ile aramızda ıtıevcud 
27 mayıs 1938 tar ihl i munzam ticaret ve kl ir ing 
anlaşmasının birinci maddesinde adı geçen liste
de Ingi l tereden Türkiyeye gönderilen kitabi arla 
mevkut mecmualar için bir kontenjan derpiş edil
mediği cihetle mezkûr memleketten gelen kitab ve 
mevkuteler bedelinin t ed iya tmda müşkülâta ma
ruz kal ındığından gümrük tarifesinin 348 ve 349 
ncu pozisyonlarına giren ki tab ve mevkuteler için 
her üç ayda bir 6 000 Türk liralık munzam bir 
kontenjan kabulü hakkında İngi l tere ile yapı lan 
ani aşım anın tasdiki için Hariciye vekâletince ha
zır lanarak Başvekâletin 25 ilk teşr in 1939 tarih 
ve 6/5610 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise su
nu lan kanun lâyihası]e merbutu evrak Encüme
nimize de havale buyuru lmuş o lduğundan keyfi
yet tedkik ve müzakere olundu : 

Y u k a r ı d a adı geçen munzam t icaret ve kli
r ing anlaşmasının birinci maddes inde zikredilen 
kon ten jan l istesinde Ingi l te reden gelen kital) ve 
mevkute ler için ayr ı bi r kontenjan derpiş edil
memiş olması mezkûr memleketten getirilecek 

6 - V - 1940 

ki tab ve mevkute ler bedelinin t ed iya tmda müş
kü lâ t a maruz ka l ınacağı ve net ice, i t ibari]e de 
Tngilterede neşredilen k i t ab ve mevkute le rden 
ilim ve sanat ve fikir ist ifadeleri teğmini güç
leşeceği cihetle bu mahzurun izalesi maksadi le 
Hükümetçe tanzim kılınmış olan kanun lâyihası 
küçük bir tavzih ile Encümenimizce de kabul 
edilmiş o lduğundan Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
İktısad E. Reisi 

(! i resmi 
/. Sabuncu, 

Afyon K. 
Here T ürker 

Denizli 
TaMr Berk ay 

İstanbul 
A. Da ver 

Kars 
A'. A rıkh. 
Tunceli 

M. Yencl 

Bu M.M. 
Diyarbakır 

N. Sünkitay 
Ankara 

A. Ulus 
Edi rne 
T. Göksel 
i s tanbul 

1. Hamdı Denizmeıı 
Kastamonu 

M. Celâl Bayar 

Kât ib 
Afyon K. ' 

Bursa. 
IHzh Gülce 

Erzincan 
AS'. Başolae 

İzmir 
Benal Anmam 

Konya 
11. Dikmen 

( S. Sayısı : L40 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İngiltere ile aramızda mevcud 27 mayıs 1938 ta
rihli Ticaret ve Kliring Anlaşmasına merbut lis
teye kitab ve mevkuteler için her üç ayda bir 
6 000 liralık bir kontenjan ilâvesi hakkında İn
giltere ile yapılan Anlaşmanın tasdikine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — İngiltere ile aramızda mevcud 
27 mayıs 1938 tarihli munzam Ticaret ve Kliring 
Anlaşmasının birinci maddesinde zikredilen 
listeye îngiltereden memleketimize gelen ve 
gümrük tariiemizin 348 ve 349 ncu pozisyonla
rına giren kitab ve mevkuteler için her üç ayda 
bir 6 000 Türk liralık munzam bir kontenjan 
ilâvesi hakkında Hariciye vekâletile İngiltere 
Büyük Elçiliği arasında nota teatisi suretile ya
pılan anlaşma kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 
muteberdir. 

İşbu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

19 - X -1939 
M. M. V. 
İV. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
İk. T. ve Ti. V. V. 

/ / . Çakır 
Zr. V. 

Bş. V. ve Ha. V. V. Ad. V. 
Dr. B. Saydam F. Okyar 

Da. V. Ha. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. Na. V. ve Zr. V. V. 
Yücel A. F. Gebcsoy 

S. İ. M. V. . G. İ. V. 
Dr. H. Alataş E. Karadeniz 

Mü. V. 
A. Cetivkaını-

Ti. V. 

İKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

İngiltere ile aramızda mevcud 27 mayıs 1938 ta
rihli ticaret ve kliring anlaşmasına merbut lis
teye kitab ve mevkuteler için her üç ayda bir 
6000 liralık bir kontenjan ilâvesi hakkında İngil
tere ile yapılan anlaşmanın tasdiki hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — İngiltere ile aramızda mevcud 
27 mayıs 1938 tarihli munzam ticaret ve kliring 
anlaşmasının birinci maddesinde zikredilen lis
teye îngiltereden memleketimize gelen ve güm
rük tarifemizin 348 ve 349 ncu pozisyonlarına 
giren kitab ve mevkuteler için her üç ayda bir 
6 000 türk liralık munzam bir kontenjan ilâvesi 
hakkında Hariciye vekâleti ile İngiltere Büyük 
Elçiliği arasında teati edilen notanın 2294 sayılı 
kanuna tevfikan İcra Vekilleri Heyetince kabul 
edildiğine dair 2/12186 sayılı ve 19 - X - 1939 
tarihli karanrame tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

S. S«ıvısı : 140 
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2/12186 

Kararname sureti 

İngiltere ile aramızda mevcud 27 mayıs 1938 tarihli munzam Ticaret ve Kliring anlaşmasının birin
ci maddesinde zikredilen listeye, Ingiltereden memleketimize gelen ve Gümrük tarifesinin 348 ve 
349 ncu pozisyonlarına giren kitab ve mevkuteler için her üç ayda bir 6 000 türk liralık munzam 
bir kontenjan ilâvesi hakkında 2/12066 sayılı kararname ile verilen salâhiyete istinaden ingiltere se
fareti ile teati edilib Hariciye vekilliğinin 16 - IV - 1939 tarih ve 50387/418 sayılı tezkeresile tevdi 
olunan ilişik notalar icra Vekilleri Heyetince 19 - X - 1939 tarihinde tedkik olunarak; 2294 sayılı 
kanunun ikinci maddesine tevfikan tasdiki kabul olunmuştur. 

Bay Vekil 

1. Kıraliyet Hükümeti Hariciye Nazırından aldığım talimata atfen Büyük Beritaııya ve Şimalî 
İnanda Müttehid Kırallığı Hükümetinin, Loııdarada 27 mayıs 1938 tarihinde imzalanmış bulunan 
munzam ticaret ve kliring itilâfının birinci maddesinde zikredilen listeye Müttehid Kıratlıktan ge
len ve türk gümrük tarifesinin 348 ve 349 numaralı bendlerine giren kitab ve mevkuteler için üç 
ayda bir 6 000 Türk liralık 'munzam bir kontenjan ilâvesini istediğini arz ile şeref kesbederim. 

2. Türkiye Hükümeti yukarıda maruz tesviye suretini muvafık bulduğu takdirde bu notanın 
zati Devletlerinin cevablarile birlikte Müttehid Kurallık Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti ara

sında bir itilâf şeklinde telâkki edilmesini ve bu itilâfın makabline teşmil suretile 1 kânunu sani 
1939 tarihinden itibaren meriyete konularak aralıkta Müttehid Kırallıktan gelen bu gibi eşyanın 
Türkiyeye girmesi hakkında diğer hükümler konulmadıkça 31 kânunu evvel 1939 tarihine kadar 
muteber kalmasını teklif eylerim. 

Bu vesile ile ihtiramatı faikamı teyid eylerim Bay Vekil. 
Ekselans Bay Dr. Kefik Saydam 

Türkiye Cumhuriyeti Bş. V. ve Hariciye 
Vekâltei vekili İmza 

II. M. KnatchbuU - Huy essen 
Ankara, 10 ilk teşrin 1939 

' Bay Büyük Elçi, 

27 mayıs 1938 tarihinde Londrada imzalanmış, bulunan Türkiye - İngiltere munzam Ticaret ve 
Clearing itilâfının birinci maddesinde zikredilen listeye Müttehid Kırallıktan gelen ve Türk güm
rük tarifesinin 348 ve 349 ncu maddelerine giren kitab ve mevkuteler için her üç ayda bir 6 000 Türk 
liralık munzam bir kontenjan ilâvesi hususunda Cumhuriyet Hükümetinin mutabık olduğunu, 10 
ilk teşrin 1939 tarih ve 202 sayılı mektubunuza cevaben, Ekselanslarına bildirmekle şerefyab olu
rum. 

Cumhuriyet Hükümeti bu Anlaşmanın makabline teşmil suretile 1 son kânun 1939 tarihinden 
itibaren meriyete konulması ve, aralıkta Müttehid Kırallıktan gelen bu kabil eşyanın Türkiyeye 
duhulü hakkında yeni hükümler konulmazsa, 31 ilk kânun 1939 tarihine kadar muteber kalması 

hususunda da mutabıktır. 
En derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Büyük Elçi, 

kkselâs Hariciye vekâleti vekili N. 
Sir Hughe M. Knatchbull-Hugessen Numan Menemencioğlu 

Büyük Britanya Büyük Elçisi 
Ankara 
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S. Sayısı: 141 
İngiliz menşeli mallar bedellerinin sureti tesviyesi ve idhaî 
edilemeyen İngihz menşeli malların idhalini teğminen nota 
teatisi suretile yapılan anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 

lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri 
mazbataları (1/322) 

T. G. 
Başvekâlet ~ 4-III - 1910 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/900 . Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

ingiliz menşeli mallar bedellerinin kliring yolile tediyesi usulünün JL kânunuevvel 1939 tarihin
den itibaren kaldırılması ve 30 teşrinisani 1939 tarihine kadar gümrüklerimize gelib de muhassas 
plât'onları tükenmiş olduğundan dolayı idhal edilemeyen İngiliz menşeli malların idhalinin teğnüui 
için Londra Büyük Elçiliğimizle İngiltere Hariciye Nezareti arasında nota teatisi suretile ya-x 

pılan anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
7 - II - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve ilişikle-
rile birlikte sunulmuştur. 

Bahsi geçen alnaşmanm İcra Vekilleri Heyetince imza tarihinden itibaren muvakkaten meri
yete girmek üzere tasdiki kabul edilmiş olduğuna da arz ederim. 

« - Başvekil 
• • "' • Dr. R, Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Londrada cereyan etmekte olan ticarî müzakerelerin yeni bir anlaşmaya müncer olmasına inti-
zaren, İngiltere ile aramızda mevcud ve 27 mayıs 1938 tarihli munzam anlaşma ile tadil edilen 2 
eylül 1936 tarihli ticaret ve kliring anlaşmasına merbut ve hususî takasa mevzu teşkil eden Türk 
mallarını gösteren 4 numaralı listeye, 27 mayıs 1938 tarihli munzam anlaşmanın 4 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasında musarrah olub bedelleri Türkiye - ingiltere «Commodities Limited» Şirketine tesviye 
kılınacak olan eşya müstesna olmak üzere bütün Türk mallarının idhali hususu 2/11852 sayılı ka
rarnameye istinaden 23 ağustos 1939 tarihinde İngiltere sefaretile nota teatisi suretile tahakkuk et
tirilmiş olduğundan 1 teşrinievvel 1939 tarihinden itibaren kliring yolu ile tediyat usulünün refi ve 
plâfonlarm kaldırılması İngilizler tarafından teklif olunmuş ve halbuki aralıkta 1 teşrinievvelden 
itibaren başlayacak olan üç aylık plâfonlar kendiliğinden tatbik mevkiine girmiş bulunduğundan 
kliring usulünün 1 teşrinievvel tarihinden itibaren kaldırılması kabil olamamış ve teşrinievvelde baş
layan üç aylık plâfonun teşrinievvel ve teşrinisani aylarına tahsisile 1 temmuz 1939 dan itibaren 
Gümrüklerimize gelmiş olub plâfpnları tükenmiş olduğundan dolayı memlekete idhal edilememiş bu
lunan İngiliz menşeli emtianın mezkûr taribden itibaren kullanılmayan pozisyonlardan münakale 
yapılmak suretile idhal ve İngiliz emtiası bedellerinin .1 kânunuevvel 1939 dan itibaren kliring yolu 
ile tediyesi usulüne nihayet verilmesi hususunda İngiliz Hükûmetile mutabık kaimmiş ve keyfiyet 
Londra Büyük Elçiliğimizle İngiltere Hariciye nezareti arasında nota teatisi suretile teğmin olun
muştur. 
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tki memleket ticaretinin takas esaslarum bağlanmasından sonra vücud sebebi kalmıyan kliringin 

ilgası ve işbu kliringin ilgasından evvel gümrüklerimize gelmiş bulunan malların kliring esasları 
dairesinde tasfiyesini teğmin için yapılan bu anlaşma menfaatlerimize uygun görülmüş olduğundan 
tasdiki Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunnr. 

Hariciye enoümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye encümeni 
Esas No. 1/322 
Karar No. 19 

28 - TU - 19-10 

Yüksek Reisliğe 

İngiliz menşeli mallar bedellerinin kliring yo
lu ile tediyesi usulünün 1 kânunuevvel 1939 tari
hinden itibaren kaldırılması ve 30 teşrinisani 1939 

tarihine kadar gümrüklerimize gelib de muhassas 
plâfonları tükenmiş olduğundan dolayı idhal edi-
lemiyen İngiliz menşeli malların idhalinin teğ-
mini için Londra Büyük elçiliğimizle İngiltere 
Hariciye nezareti arasında nota teatisi suretile 
yapılan' anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 7 - II - 1940 tarihinde Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi 
ve merbutlarile birlikte Encümenimize havale bu-
yurulmakla Hariciye vekilinin huzurile tedkik 
olundu: 

İki memleket arasındaki ticarî münasebetlerde 
takas esasının kabulü üzerine evvelce tatbik olu
nan kliring usulünün ilgasını tazammun eden ve 
bu ilga keyfiyetinden evvel gümrüklerimize gel

miş olan İngiliz mallarının kliring usulleri dai
resinde tasfiyesini teğmin için yapılan ve im
zası tarihinden itibaren muvakkaten meriyet mev
kiine konulmuş bulunan bu anlaşma menfaatleri
mize uygun görülmüştür. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile Îktısad encümenine tevdi buyuru! mak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi 
Erzincan 

S. Ankan 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
-* 

Erzurum 
Pertev Demirhan 

Sivas 
N. Sadak Yo 

M. M. 
Konya 

M. Göker 
Diyarbakır 
Dr. 1. Tali 

öngören 
İzmir 

Halil Menteşe 

Tekirdağ 
ihya Kemal Beyi 

Kâtib 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 
Diyarbakır 

Zeki M. Alsan 

Kars 
Gl. Muhittin 

Akyüz 
Tokad 

ı,tl! N. Poroy 

îktisad encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

'Îktisad encümeni 
Esas No. 1/322 
Karar No. 26 

10 - V -1910 

Yüksek Reisliğe 

İngiltere menşeli mallar bedelinin kliring 
yol ile tediyesi usulünün 1 kânunuevvel 1939 ta
rihinden itibaren kaldırılması ve 30 teşrinisani 
1939 tarihine kadar gümrüklerimize gelmiş ol
dukları halde muhassas plâfonları tükenmiş ol
duğundan idhal edilmiyen İngiliz menşeli' inal
ların nihaimi teğmin mnksadile Londra Büyük 

Elciliğimizle İngiltere Hariciye nezareti arasın
da nota teatisi suretile yapılan anlaşmanın tas
diki hakkında Hariciye vekâletince tanzim edil
miş ve İcra Vekilleri Heyetince 7- I I -1940 ta
rihinde Yüksek Meclisin tasdikına arzı karar
laştırılmış olan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikle encümenini ize de havale edilmiş oldu-

( S. Sayısı : 141 ) 



— 3 — 
ğundan Hariciye vekâletinden gelen alâkadar 
memurlar huzurile tedkik ve müzakere olundu. 

îki memleket arasında daha evvel mevcud 
olduğu, halde faydalı bir tarzda işletilmesine im
kân bulunamayan kliring anlaşmalarının ilgasi-
le menfaatimize uygun bir takas usulünün ka
bulü hakkında iki Taraf Hükümetleri arasında 
müzakere cereyan ettiği bir zamanda gümrük
lerimize gelmiş olan İngiliz menşeli malların es
ki kliring anlaşması dahilinde plafonlarımn 
kalmamış olduğundan dolayı gümrüklerimizden 
geri çevrilmesi muvafık görülemediğinden ge
rek 1 kânunuevvel 1939 tarihinden itibaren İn-
giliz menşeli malların bedelinin kliring yolile 
tesviyesi usulünün ilgası ve gerek 30 teşrinisani 
1939 tarihine kadar gümrüklerimize gelmiş bu
lunan yine İngiliz menşeli malların 1 temmuz 
1939 tarihinden itibaren İngiliz plafonlarmda 
kullanılmayan pozisyonlardan münakale sure* 

tile idhali İngiltere ile aramızda yeniden tessüs 
etmeğe başlayan ticarî ve iktisadî münasebetle
rin takviyesine hadim bir tedbir görülmüş ol
duğundan bu babdaki kanun lâyihası encüme-
nimizee de aynen kabul edilmekle Umumî Heye
tin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunuldu. 

Ik. E. Reisi 
Giresun 

/. Sabuncu 
Afyon K. 

B. Türker 
Eskişehir 

Emin Sazak 
İstanbul 

Bu M. M. Kâtib 
Diyarbakır Afyon K. 

İV. Sünkitay H. Erkan 
Ankara Bursa Erzincan 

A. Ulus Fazlı Güleç S. Ba§otaç 
Gümüşane İçel 

Edib Servet Tör Dr. M. Berker 
İzmir Kars 

A. H. Denizmen Benal Anman K. Ariklı 
Tunceli 

Mitat Yenel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İngiliz menşeli mallar bedellerinin sureti tesvi
yesi ve idhal edilemeyen İngiliz menşeli malla
rın idhalini teğminen nota teatisi suretile yapı
lan arılaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1 kânunuevvel 1939 tarihin
den itibaren İngiliz menşeli mallar bedellerinin 
kliring yolu ile tesviyesi usulünün kaldırılması 
ve 30 teşrinisani 1939 tarihine kadar gümrükle
rimize gelmiş olub muhassas plafonları tüken
miş olduğundan dolayı idhal edilemeyen İngi
liz menşeli malların, 1 temmuz 1939 tarihinden 
itibaren kliring plafonlarmda kullanılmayan 
pozisyonlarından münakale yapılarak idhalini 
teğmin için Londra Büyük Elçiliğimiz ile İn
giltere Hariciye Nezareti arasında nota teatisi 
suretile yapılan Anlaşma kabul ve tasvib olun
muştur. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden 

muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

7 - II - 1940 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. 1. V. 

R. Karadeniz 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

( S. Sayısı : 141 ) 
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\ *"v' ••• " Foreıgn Office, S. W. 1. 

&'" No. B 10432/7213/M 22 teşrinisani 1939 

Bksclâ,ns, 
Büyük Britanya ve Şimalî îrlânda Müttehid Kırallığı Hükümeti, 27 mayıs 1938 de Londrada 

imza edilenTeslihat kredisi ve garanti anlaşmalarının şamil oldukları kontratlar icabı olarak ihraç 
edilen mallar istisna edilmek şartile, ileride Türkiyeye ihraç edilecek bütün Müttehid Kırallık 
mallarının takas muamelesine tâbi tutulmasını arzu ettiğini Ekselansınıza bildirmekle kesbi şeref 
eyler. 

2. Bu itibarla, atideki hususatı teklif etmekle şeref kazanırım: 
(a) 2 eylül 1936 da Londrada imza edilen Ticaret ve kliring anlaşmasının 7 nci maddesi ve 

madde 9 (1) inin (IV) ncü fıkrası mucibince bedelleri hususî hesaba yatırılmak ve kliring hesabı
nın (A) tâli hesabı yolile transfer edilmek suretile ödenmesi lâzım gelen Müttehid Kırallık eşyasınm 
1 kânunuevvel 1939 dan itibaren Türkiyeye idhaline müsaade edilmeyecek ve binaenaleyh bu ta
rihten itibaren 27 mayıs 1938 tarihli munzam Ticaret ve kliring anlaşmasının birinci maddesinin 
hükmü kalmayacaktır. 

(b) Munzam anlaşmanın birinci maddesi ahkâmı mucibince 31 kânunuevvel 1939 da hitam bulan 
üç aylık müddet için muhtelif sınıflardan Müttehid Kırallık eşyasının her sınıfa tahsis edilen kon
tenjanların c. i. f. kıymetleri mecmuuna tekabül edecek mikdarda muhtelif sınıflarda Müttehid 
Kırallık eşyasının 30 teşrinisani 1939 da hitam bulan iki aylık müddet zarfında idhaline müsaade 
edilecektir. Munzam anlaşmanın birinci maddesi mucibince bu kontenjanlar, 30 eylül 1939 da hi
tam bulan üç aylık müddet zarfında istimal edilmeyen mikdarları da ihtiva edeceklerdir. 

*(c) 30 teşrinisani 1939 tarihine kadar bu suretle istimal edilmemiş olan kontenjan bakiyeleri, 
sair sınıflara mensub olan ve o tarihte idhal edilmek üzere kaydedilmiş olub da kendi sınıflarına 
aid kontenjanların tükenmesi yüzünden idhal edilememiş bulunan eşyanın, Türkiye gümrüğüne 
duhul için kayid tarihleri sırasile, idhaline hasredilecektir. 

3. Türkiye Hükümeti bu teklifleri kabul ettiği takdirde, işbu nota ile Ekselansınızın kabulü 
mübeyyin cevabının, derhal mevkii meriyete girecek bir anlaşma olarak telâkki olunmasını teklif 
etmekle kesbi şeref eylerim. 

îhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim. 
îmza 

(Halifax) 

22 teşrinisani 1939 
Lord Cenahları; 

Metni aşağıya naklolunan bu günkü tarihli notanızı aldığımı bildirmekle kesbi şeref eylerim: 

Ekselans, 

Büyük Beritanya ve Şimalî îrlânda Müttehid kırallığı Hükümeti, 27 mayıs 1938 de Londrada 
imza edilen teslihat kredisi ve garanti Anlaşmalarının şamil oldukları kontratlar icabı olarak ihraç 
edilen mallar istisna edilmek şartile, ileride Türkiyeye ihraç edilecek bütün Müttehid Kırallık 
mallarının takas muamelesine tâbi tutulmasını -arzu ettiğini Ekselansınıza bildirmekle kesbi keref > 
eyler. 

2. Bu itibarla, âtideki hususatı teklif etmekle şeref kazanırım: 
(a) 2 eylül 1936 da Londrada imza edilen ticaret ve kliring Anlaşmasının 7 nci maddesi ve mad

de î) (T) inin (IV) ncü fıkrası mucibince bedelleri hususî lıensaba yatırılmak ve kliring hesabının 
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(A) tâli hesabı yolile transfer edilmek suretileödenmesi lâzım gelen Müttehid Kırallık eşyasının 
1 kânunuevvel 1939 dan itibaren Türkiyeye idhaline müsaade edilmeyecek ve binaenaleyh bu ta
rihten itibaren 27 mayıs 1938 tarihli munzam ticaret ve kliring Anlaşmasının birinci maddesinin 
hükmü kalmayacaktır. 

(b) Munzam anlaşmanın birinci maddesi ahkâmı mucibince 31 kânunuevvel .1939 da hitam bu
lan üç aylık müddet için muhtelif sınıflardan Müttehid Kırallık eşyasının her sınıfına tahsis edi
len kontenjanların c. i. f. kıymetleri mecmuuııa tekabül edecek mikdarda muhtelif sınıflarda 
Müttehid Kırallık eşyasının 30 teşrinaisni 1939 da hitam bulan iki aylık müddet zarfında idhaline 

müsaade edilecektir. Munzam Anlanşmanm birinci maddesi mucibince bu kontenjanlar, 30 eylül 
1939 da hitam bulan üç aylık müddet zarfında istimal edilmeyen mikdarları da ihtiva edecek
lerdir. 

(c) 30 teşrinisani 1939 tarihine kadar bu suretle istimal edilmemiş olan kontenjan bakiyeleri, 
sair sınıflara mensub olan ve o tarihte idhal edilmek üzere kaydedilmiş olub da kendi sınıflarına aid 
kontenjanların tükenmesi yüzünden idhal edilememiş bulunan eşyanın, Türkiye gümrüğüne duhul 
için kayid tarihleri sırasile, idhaline hasredilecektir. 

3 - Türkiye Hükümeti bu teklifleri kabul et tiği takdirde, işbu nota ile Ekselansınızın kabulü 
mübeyyin cevabının, derhal mevkii meriyete girecek bir anlaşma olarak telakki olunmasını teklif 
etmekle kesbi şeref eylerim. v 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Müttehid Krallık Hükümetinin bu husustaki teklifini kabul 
ettiğini ve notanızla işbu cevabî notayı iki Hükümet arasında derhal meriyete girecek bir an
laşma olarak telakki ettiğini cevaben bildirmekle kesbi şeref eylerim. 

Ihtiramatı faikamm kabulünü rica ederim. 

• — < 
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S.Sayısı: U3 
Türkiye - İngiltere Ticaret ve Kliring anlaşmasına bağlı ve 
hususî takasa mevzu teşkil eden Türk mallan listesine, 
bedelleri Commodities Limited şirketine ödenecek eşya 
müstesna olmak üzere, bütün Türk emtiasının idhali için 
teati olunan notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 

Hariciye ve îkıtsad encümenleri mazbataları (1/227) 

13 -IX -1939 

Büyük Millet Mec lisi Yüksek Reisliğine 
Türkiye - ingiltere Ticaret ve kliring anlaşması na bağlı ve hususî takasa mevzu teşkil eden Türk 

malları listesine, bedelleri Commodities Limited şirketine ödenecek eşya müstesna olmak üzere, bütün 
Türk emtiasının idhali için teati olunan notaların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 11 - IX - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. v ^ Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

ingiltere Hükûmetilc Londrada cereyan etmekte olan müzakerelerin bitmesine intizaren ve ihra
cat mevsimimizin başladığı güz ayları ihtidasında mallarımızın daha geniş bir mikyasta ingiliz pa-
zarlrmda satılabilmesini teğminen ingiltere ile aramızda mevcud ve 27 mayıs 1938 tarihli munzam an
laşma ile tadil edilen 2 eylül 1936 tarihli ticaret ve kliring anlaşmasına merbut ve hususî takasa mevzu 
teşkil eden Türk mallarını gösterir 4 numaralı listeye, 27 mayıs 1938 tarihli anlaşmanın 4 ncü madde
sinde musarrah olub bedelleri Türkiye - ingiltere Commodities Limited Şirketine tesviye kılınacak 
eşya müstesna olmak üzere, bütün Türk eır.tiasmm idhali hususunda ingiltere Hükûmetile mutabakat 
hâsıl olmuş ve bu husus Hariciye vekâleti!e Ankaradaki tngiliz Büyük elçiliği arasında nota teatisi 
suretile teğmin edilmiştir. • . 

tşbu anlaşma şimdiye kadar mümkün olduğu derecede istifade edilemeyen ingiliz pazarlarını top
rak mahsullerimize geniş mikyasta açacağı ve binnetice eyi fiatlarla ve çok mikdarda ihraç imkânı 
bahşedeceği gibi İngiltere ile aramızda caygir olan ticaret münasebetlerinin tevessü ve inkişafına da 
hizmet etmiş olacaktır. 

Bu itibarla ticarî menfaatlerimize pek uygun olan bu anlaşmaya dair kanun projesinin kaimi ve 
tasdiki Büyük Millet Meclisinin yüksek reyine arz kılınır, 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/4956 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/227 
Karar No. 14 

28 - III - 1910 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile İngiltere Ticaret ve kliring an
laşmasına bağlı ve hususî takasa mevzu teşkil 
eden Türk malları listesine bedelleri Commodi-

ties Limited şirketine ödenecek eşya müstesna ol
mak üzere bütün Türk emtiasının'idhali için te
ati olunan notaların tasdiki hakkında Hariciye ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
11 - XI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte Encümenimize havale buyurulmakla tedkik 
ve mütalea olundu. 

İki memleket arasındaki ticarî münasebetlerin 
inkişafını istihdaf eden kanun lâyihası Encüme-
nimizce aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile İktısad encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Hariciye E. Reisi 
Erzincan 

S. Arıkan 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Diyarbakır 

Zeki M. Alsan 
Kars 

M. M. Kâtib 
Konya İstanbul 

M. Göker A. Ş. Esmer 
Diyarbakır 

Dr. t. Tali Öngören 
Erzurum İzmir 

Pertev Demırhan Halil Menteşe 
Sivas 

Ol. Muhittin Akyüz 
Tekirdağ 

Yahya Kemal Beyatlı 

N. Sadak 
Tokad 

N. Poroy 

İktısad encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

İktısad encümeni 
Esas No. î/227 
Karar No. 18 

o - r 19 W 

Türkiye ile İngiltere arasında mevcud olub 
27 mayıs 193S tarihli kliring Anlaşması ile ta
dil edilen 2 eylül 1936 tarihli ticaret ve kliring 
Anlaşmasına bağlı ve hususî bir takas-mevzuu 
teşkil etmiş bulunan Türk mallarını gösteren 
listede bedelleri Oomnıodities Limited şirketine 
ödenecek eşya müstesna olmak üzere bütün Türk 
emtiasının idhali için teati olunan notaların tas
diki hakkında Hariciye vekâletince tanzim edi-
lib İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
11 eylül 1939 tarihinde kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibe lâyihasile birlikte encüme
nimize de havale buyurulmuş olmakla tedkik ve 
müzakere olundu: 

Takas rejimine tâbi bulunan Türkiye - İn
giltere arasındaki ticarî münâsebetler hacmini 
genişletmek ve bilhassa toprak mahsullerimize 
karşı İngiliz pazarlarını daha geniş mikyasta aç-

Yüksek Reisliğe 

mak maksadiJe Hükümetimizle ingiltere Hükü
meti arasında teati edilmiş olan notaların tasdi
ki hakkındaki bu kanun lâyihası cncünıeninıizce 
de aynen kabul edilerek Heyeti [Inıumiyenin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe; su
nulur. 

İktısad En. R 
(Jiresuıı 

/ . Sabuncu 

Afyon K. 
Here Türker 

Denizli 
T ahir Berkaıj 

İstanbul 
, 1 . Dar er li 

Kars 
K. Anki t 

Bu M. M. 
Diyarbakır 
A7. Üünkita, 

Ankara 
A. Ulus 

Edirne 
T. Gökse 

İzmir 
'enal 
Ka 
M. 

,st 
( 

Anman 
amonu 
'. Bay ar 

I 

A. 

A 

Kâtib 
Afyon K, 

U 
Buı-sa 

Fazlı Güler 

Erzincan 
S. B a sola ı; 

İstanbul 
/ / . Denizin en 

Konya 
ı. / / . Dikmen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye - İngiltere Ticaret ve kliring anlaşması
na bağlı ve hususî takasa mevzu teşkil eden Türk 
malları listesine bedelleri Commodities Limited 
şirketine ödenecek eşya müstesna olmak üzere bü
tün Türk emtiasının idhali için teati olunan no

taların tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — ingiltere ile aramızda mevcud 
ve 27 mayıs 1938 tarihli munzam anlaşma ile ta
dil edilen 2 eylül 1936 tarihli Ticaret ve kliring 
anlaşmasına merbut ve hususî takasa mevzu 
teşkil eden Türk mallarını gösterir listeye, 27 
mayıs 1938 tarihli munzam itilâfın 4 ncü madde
sinin 2 nci fıkrası II paragrafında musarrah olup 
bedelleri Türkiye - İngiltere Commodities Limi
ted şirketine tesviye kılmacak eşya müstesna 
olmak üzere, bütün Türk emtiasının idhali husu
sunda İngiltere Hükûmetile teati olunan mek-
tublar, imzası tarihinden itibaren meri olmak 
üzere, kabul ve tasdik kılınmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

11-IX-1939 

Bş. V. Ad. V . 
Dr. R. Saydam Fethi Okyar 

Da. V. Ha. V. 

M. M. V. 
N. Tınaz 

Ma. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. I. M. V. 0. t . V . 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

, Mü. V. 
A. Çetinkaya 

îk. V. 
// . Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 
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Sir Hughe Knatchbull Hugessen 
Büyük Britanya Büyük Elçisi Ankara 23 ağustos 1939 

Ankara 
Bay Büyük Elçi, 

Madde 1 — Türkiye Hükümeti, yakında başlayacak olan Türk ihracat mevsimi dolayısile takas 
rejimine tâbi olan Türk - ingiliz ticarî mübadeleleri hacmini mümkün olan süratle genişletmeyi 
arzu etmekte ve bu teklifin neticesi olarak Türkiye ile Müttehid Kırallık arasındaki ticarî mü
badeleler hacminin hissedilir bir surette artacağı ümidini beslemektedir. 

Madde 2 — Türkiye Hükümeti yakında Londra da müzakeresine başlanılacak olub elyevnı ahkâmı 
meri ticaret ATe kliring anlaşmalarını tadil eyleyecek olan munzam bir itilâfın akdine intizaren Müt
tehid Kırallık Hükümetinin, takasa tâbi mübadelâttan mütevellid İngiliz liralarını mezkûr itilâf
larda tasrih edilen şekilden gayri bir surette tevzie salâhiyettar olmadığı hususunu göz önünde 
tutmaktadır. 

Madde 3 — Bu itibarla işbu notaların teatisi tarihinden itibaren muteber olmak ve yukarıdaki 
fıkrada zikredilen munzam anlaşmanın akdine kadar meriyet mevkiinde kalmak üzere aşağıdaki 
mutavassıt tesviye tarzını teklif eylemekle mübahi bulunmaktayım : 

(1) 2 eylül 1936 tarihinde Londrada imzalanmış olan ticaret ve kliring itilâfına merbut ve 
muahhar itilâflarla tadil edilmiş bulunan dördüncü listeye. 27 mayıs 1938 tarihli munzam itilâfın 
dördüncü maddesinin 2 nci fıkrasında tadad edilen ve bedelleri İngiltere - Türkiye Commodities 
Limited Şirketine tediye kılınacak olan eşya hariç olmak üzere, bilcümle Türk emtiası idhal kılı
nacaktır. 

(2) Takas muamelâtı dolayısile Müttehid Kiralığa idhal edilen Türk emtiasının satışından ta-
hassül eden İngiliz lirası mebaliğ yukarıda sözü geçen 2 eylül 1936 tarihli anlaşmanın, 27 mayıs 
1938 tarihli munzam anlaşmanın beşinci maddesile tadil edilen, dokuzuncu maddesi ahkâmına 
tevfikan tevzi edilecektir. 

(3) Türkiye Hükümeti, işbu nota teatisine mevzu teşkil eden tesviye suretinin devamı müdde-
tiııce, yukarıki 2 numaralı talî paragrafta derpiş edildiği şekilde takas esasına istinaden yapıla
cak idhalâttan mütevellid ve B talî hesabına yatırılacak mebaliğin °/c 33 1/3 ünü Türkiye Cumhu
riyet Merkez bankası namına açılacak bir İngiliz lirası hesabına nakledecektir. 

Türkiye Hükûmetile İngiltere Hükümeti arasında işbu notanın ikinci fıkrasında zikredilen iti
lâfın akdine intizaren bu hesabdan hiç bir tediyat yapılmayacaktır. Bu hesabda toplanan meba
liğin istimal tarzına müteallik ahkâm munzam itilâfta gösterilecektir. 

Madde 4 — Müttehid Kırallık Hükümeti bundan evvelki fıkrada teklif edilen tesviye suretini 
kabule hazır olduğu takdirde işbu notanın, Ekselanslarının cevabı ile birlikte, bu sureti tesviye
nin meriyet mevkiine girmesini lazaramun eden bir itilâf mahiyetini almasını teklif eyler ve 
ihtiramatı faikamın kabulünü rira ederim Bay Büyük Elçi. 

Ş. Saraçoğlu 

Ekselans 
Bay Şükrü Saraçoğlu 
Hariciye vekili Ankara, 23 ağustos 1939 

Ankara 

Bay Vekil, 
Ekselanslarının metni aşağıda nakledilen bu günkü tarihli notasını aldığımı arz ile şeref kesbey-

lerim: 
( S. Sayısı : 143 ) 
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Bay Büyük Elçi, 

Madde 1 —- Türkiye Hükümeti, yakında başlayacak olan Türk ihracat mevsimi dolayısile takas 
rejimine tâbi olan Türk - İngiliz Ticarî mübadeleleri hacmini mümkün olan süratle genişletmeyi 
arzu etmekte ve bu teklifin neticesi olarak Türkiye ile Müttehid Kırallık arasındaki ticarî mübade
leler hacminin hissedilir bir surette artacağı ümidini beslemektedir. 

Madde 2 — Türkiye Hükümeti yakında Londrada müzakeresine başlanacak olub elyevm ahkâmı 
merî Ticaret ve Kliring Anlaşmalarını tadil eyliyecek olan munzam bir itilâfın akdine intizaren Müt
tehid Kırallık Hükümetinin, takasa tâbi mübadelâttan mütevellid İngiliz liralarını mezkûr itilâf
larda tasrih edilen şekilden gayri bir surette tevzie salâhiyettar olmadığı hususunu göz önünde tut
maktadır. 

Madde 3 — Bu itibarla işbu notaların teatisi tarihinden itibaren muteber olmak ve yukarıdaki 
fıkrada zikredilen munzam Anlaşmanın akdine kadar meriyet mevkiinde kalmak üzere aşağıdaki 
mutavassıt tesviye tarzını teklif eylemekle mübahi bulunmaktayım: 

(1) 2 Eylül 1936 tarihinde Londrada imzalanmış olan Ticaret ve Kliring İtilâfına merbut ve 
muahhar itilâflarla tadil edilmiş bulunan dördüncü listeye, 27 mayıs 1938 tarihli munzam itilâfın 

dördüncü maddesinin 2 nci fıkrasında tadad edilen ve bedelleri İngiltere - Türkiye Commodities 
Limited şirketine tediye kılınacak olan eşya hariç olmak üzere bilcümle Türk emtiası idhal kılı
nacaktır. 

(2) Takas muamelâtı dolayısile Müttehid Kırallığa idhal edilen Türk emtiasının satışından tahas-
sül eden ingiliz lirası mebaliğ yukarıda sözü geçen 2 eylül 1936 tarihli anlaşmanın, 27 mayıs 1938 
tarihli munzam anlaşmanın beşinci maddesile tadil edilen dokuzuncu maddesi ahkâmına tevfikan 
tevzi edilecektir. 

(3) Türkiye Hükümeti, işbu nota teatisine mevzu teşkil eden tesviye suretinin devamı müddetin-
ce, yukarıdaki 2 numaralı tâli paragrafta derpiş edildiği şekilde takas esasına istinaden yapılacak 
idhalâttan mütevellid ve B tâli hesabına yatırılacak mebaliğin % 33 1/3 ünü, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez bankası namına açılacak bir İngiliz lirası hesabına nakledecektir. 

Türkiye Hükûmetile İngiltere Hükümeti arasında işbu notanın ikinci fıkrasında zikredilen itilâ
fın akdine intizaren bu hesabdan hiç bir tediyat yapılmıyacaktır. Bu hesabda toplanan mebaliğin 
istimal tarzına müteallik ahkâm munzam itilâfta gösterilecektir. 

Madde 4 — Müttehid Kırallık Hükümeti bundan evvelki fıkrada teklif edilen tesviye suretini 
kabule hazır olduğu takdirde işbu notanın, Ekselanslarının cevabı ile birlikte, bu sureti tesviye
nin meriyet mevkiine girmesini tazammun eden bir itilâf mahiyetini almasını teklif eyler ve ihti-
ramatı faikamm kabulünü rica ederim, Bay Büyük Elçi. 

2. Ekselanslarının notasında teklif edilen sureti tesviyeyi İngiltere Hükümetinin kabule amade 
olduğunu ve mezkûr nota ile işbu cevaba, bu sureti tesviyenin mevkii tatbika geçmesi hususunda 
bir anlaşma teşkil etmiş nazarile bakmağa muvafakat ettiğimi Ekselanslarına bildirmekle şeref
yabım. 

Bu vesile ile ihtiramatı faikamı teyid ederim Bay vekil. 
Sir H. Knatchbull-Hugessen 

>©-<' 
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S. Sayısı: 144 
Türkiye - İngiltere müzeyyel ticaret ve kliring anlaşması 
ile tadil edilmiş bulunan 2 aylık 1936 tarihli ticaret ve kli
ring anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye çiçek soğanlarının 

ilâvesine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve iktısad 
encümenleri mazbataları (1/96) 

T.C. 
Başvekâlet " " " 16 -1 - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
8ay% : 6/289 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

27 mayıs 1938 tarihli Türkiye - ingiltere müzeyyel ticaret ve kliring anlaşması ile tadil edilmiş 
bulunan 2 eylül 1936 tarihli Ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı (4) numaralı listeye, çiçek soğan
ların ilâvesine dair Londrada ingiltere Hükümeti ile teati olunan 14 son teşrin 1938 tarihli nota
ların kabul ve tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 3 - I -

1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte su
nulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

27 mayıs 1938 tarihli Türkiye - ingiltere müzeyyel ticaret anlaşması ile tadil edilmiş bulunan 2 
eylül 1936 tarihli Ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı 4 numaralı listeye çiçek soğanlarınm ilâvesi 
İktısad vekâletince taleb edilmesi üzerine keyfiyet5 mayıs 1938 tarihli ve 2/8714 numaralı icra Ve
killeri Heyeti kararma istinaden ingiltere Hükümeti ile Londrada 14 sonteşrin 1938 tarihinde nota 
teatisi suretile tahakkuk ettirilmiştir. Bu suretle memleketimizin iktisadî menfaatlerini korumak 
ve gereği gibi inkişafını teğmin etmek hususunda yeni bir hatve atılmış olduğu cihetle, Hükümet 
bağlı olarak sunulan kanun projesinin kabul ve tasdikim Büyük Millet Meclisinden rica etmektedir. 



Hariciye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Ilariciye encümeni 
Esas No. 1/96 
Karar No. 11 

26 V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

27 mayıs 1938 tarihli Türkiye - İngiltere mü-
zeyyel ticaret ve kliring anlaşnıasile tadil 
edilmiş bulunan 2 eylül 1936 tarihli ti
caret ve kliring anlaşmasına bağlı (4) 
numaralı listeye çiçek soğanlarının ilâvesine da
ir Londra ve İngiltere Hükümeti!e teati olunan 
14 son teşrin 1938 tarihli notaların kabul ve 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırla
nanı ve İcra Vekilleri Heyetinin 3 - 1 - 1939 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası encümenimizce tedkik ve müzake
re olundu. 

Memleketimizin iktisadî menfaatlerine uygun 
bir şekilde inkişafını istihdaf eden kanun lâyi

hası aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi veçhile îktısad encümenine tevdi bıı-

yuruİmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye E. R. M. M. Kâtib 

Erzincan Konya İstanbul 
S. Arıkan M. Gök er A. Ş. Esmer 
Aydın Bolu Diyarbakır 

Mümtaz Kaynak II. C. Çambel Dr. t. T. Öngören 
Diyarbakır Elâzığ Erzurum 

Zeki M. Alsan F. A. Ay kav P. Demirinin 
Kars 

M. Akyüz 
İzmir 

II. Menteşe 
Tekirdağ 

Yahya Kemal Bey atlı 

Manisa 
II. Bay uf 
Tokad 

Nâzım Poroy 

îktısad encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

îktısad encümeni 
Esas No. 1/96 
Karar No. 24 

Yüksek Reisliğe 

10 - V - 19 W 

27 mayıs 1938 tarihli Türkiye - İngiltere mü-
zeyyel ticaret ve kliring anlaşması ile tadil edil
miş bulunan 2 eylül 1936 tarihli ticaret ve kliring 
anlaşmasına bağlı 4 numaralı listeye çiçek soğan
larının ilâvesine dair Londrada İngiltere Hükû-
metile teati olunan 14 son teşrin 1938 tarihli no
taların kabul ve tasdiki hakkında Hariciye ve
killiğince hazırlanıl İcra Vekilleri Heyetinin 
3 - I - 1939 tarihli kararile Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası Hariciye encüme
ninde müzakere edildikten sonra havalesi muci
bince Encümenimize gelmiş ve tarafımızdan da 
tedkik ve müzakere edilmiştir. 

Memleketimizde henüz lâyik olduğu mevkie 
gelmemiş bulunan çiçekçiliğin inkişafına yardım 

edeceğinde şübhe olmayan kanun lâyihasının ay
nen kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Umumî Heyete arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Îktısad E. Reisi 
Giresun 

/. Sabuncu 
Afyon K. 

Berç Türker 
Bursa 

Fazlı Güleç 
Gümüşane 

Edib S. Tör 
İzmir 

lienal Anmam 

Bu M. M. 
Diyarbakır 

N. Sünkitay 
Ankara 

M. Eriş 
Erzincan 
S. Başotaç 

İçel 
Dr. M. Berker 

Kars 
K. Arıklı 

Kâtib 
Afyon K. 
H. Erkan 

Ankara 
A. Ulus 
Eskişehir 

Emin Sazak 
İstanbul 

A. II. Denizmen 
Konya 

M. Ynwl ' 
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HÜKÜMETİN TEKLİFt 

27 mayıs 1938 tarihli Türkiye - İngiltere müzey
yel Ticaret ve kliring anlaşması ile tadil edilmiş 
bulunan 2 eylül 1936 tarihli Ticaret ve kliring 
anlaşmasına bağlı 4 numaralı listeye, çiçek so
ğanlarının ilâvesine dair Londrada İngiltere Hü
kümeti ile teati olunan 14 son teşrin 1938 tarihli 

notaların kabul ve tasdiki hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 27 mayıs 1938 tarihli Türkiye -" 
ingiltere müzeyyel Ticaret ve kliring* anlaşması 
ile tadil edilmiş bulunan 2 eylül 1936 tarihli Ti
caret ve kliring anlaşmasına bağlı 4 numaralı 
listeye, çiçek soğanlarının ilâvesine mütedair, 
Londrada İngiltere Hükümeti ile teati olunan 14 
son teşrin 1938 tarihli notalar kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

3 -1 -1939 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
C. Bayar T. F. Sılay K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Dr. R. Saydam Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. İk. V. 

Yücel A. Çetinkaya II. Çakır 
S. 1. M. V. G. I. V. Zar. V. 

Dr. H. Aataş Eana T ar han F. Kurdoğlu 
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Londra Büyük Elçiliği 

No. 145/886. 14 teşrinisani 1938 

Ekselans, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, çiçek soğanlarını Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Müttehid 
Krallık Hükümeti arasında 7 teşrinievvel 1937 tarihinde teati edilen notalar ve 27 mayıs 1938 ta
rihli müzeyyel Ticaret ve Kliring Anlaşması ile tadil edilmiş bulunan 2 eylül 1936 tarihli Ticaret ve 
Kliring Anlaşmasına bağlı 4 numaralı listeye ilavesini teklif eylediğini, Hükümetimden telâkki etti
ğim emre tevfikan Ekselanslarına bildirmekle kesbi şeref eylerim. 

Şurası mukarrerdirki bu günden itibaren muteber addedilecek'olan işbu ilâve, 27 mayıs 1938 
tarihli müzeyyel Ticaret ve Kliring Anlaşması ile tadil edilen anifülarz Ticaret ve Kliring Anlaş
ması hükümlerine tâbi bulunacaktır. 

Elfazı ihtiramiye 
Kadri Rizan 

Ekselans, Visicount Halifax, P. C. 
Haşmetlu, İngiltere Kiralı Hazretlerinin 
Hariciye Nazırı, 

Londra 

Londra Büyük Elçiliği 
No. E. 5627 -67-44 " 15 teşrinisani 1938 

Sayın Bay, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin çiçek soğanlarının ^Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile mütte
hid Kırallık Hükümeti arasında 7 teşrinievvel 1937 tarihinde teati edilen notalar ve 27 mayıs 1938 ta
rihli müzeyyel Ticaret ve kliring anlaşması ile tadil edilmiş bulunan 2 eylül 1936 tarihli ticaret ve 
kiliring anlaşmasına bağlı 4 numaralı listeye ilâvesini teklif eylediğini, ve bu günden itibaren mute
ber addedilecek olan işbu ilâvenin 27 mayıs 1938 tarihli müzeyyel Ticaret ve kliring anlaşması ile 
tadil edileu anifülarz Ticaret ve Kliring anlaşması hükümlerine tâbi olacağının mukarrer bulunduğu
nu bildiren bu günkü tarihli notanızı almakla kesbi şeref eylerim. 

Müttehid Kırallık Hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu husustaki teklifine mu
vafakat eylediğini size cevaben bildirmekle kesbi şeref eylerim. 

Elfazı ihtiramiye . . . . Halifaz 
Bay Kadri Rizan 

( S. Sayısı : 144 ) 



S. Sayısı: |45 
Türkiye - İngiltere Ticaret ve seyrisefain muahedesinin 
tadiline müteallik anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Iktısad encümenleri mazbataları (1/337) 

T.C. 
Başvekâlet ' 15 -III -1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1128 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

ingiltere Hükümeti ile 3 şubat 1940 tarihinde Londrda imza edilmiş olan ve 1 mart 1930 da An-
karada münakid Ticaret ve seyrisefain muahedesinin tadiline müteallik bulunan anlaşmanın tasdiki 
hakkında. Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 8 - III - 1940 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba bı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Bahsi geçen anlaşmanın icra Vekilleri Heyeti nce muvakkaten meriyete konulmuş olduğunu arze-
derim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mue ibo lâyihası 

3 şubat 1940 tarihinde Londrada imzalanan ve 1 mart 1930 da Ankarada münakid Ticaret ve sey
risefain muahedesinin tadiline müteallik olan Anlaşma yeni hiç bir hükmü ihtiva etmemektedir. Bu 
Anlaşmayı teşkil eden üç maddelik tadilât ilk defa olarak 1935 Anlaşmasına dercedilmiş ve müteakib 
1936 ve 1938 anlaşmalarında da, bazı değişikliklerle ibka edilmişti. 

Ancak işbu anlaşma ile birlikte Londrada imzalanan ve bir sureti 6 - III - 1940 tarih ve 54451/47 
sayılı tezkere ile Yüksek katlarına sunulan Ticaret ve tediye anlaşmasının birinci maddesile bundan 

evvelki bütün anlaşmalar hükümleri fesih ve ilga edilmiş olduğundan bu anlaşmalar ahkâmı meya-
nmda münderiç bulunan salifüzzikir tadilâtın da ilga edilmiş olacağı tabiidir. Halbuki mezkûr ta
dilât muvakkat bir zamana aid olmayıb iki Hükümet arasındaki mübadelelerin esaslarına taallûk 
eder mahiyette bulunması itibarile bu kere de idamesi matlûb bulunmuş olmasına binaen tadilâta 
aid bu hükümlerin, badema anlaşmaların feshinden müteessir olmaması gayesile ayrı bir anlaşma şek
linde tesbit ve tanzimi muvafıkı mütalea olunmuştur. 

Ihtiyacat ve menfaatimize uygun görülen işbu Anlaşmanın tasdiki Büyük Millet Meclisinin yük
sek tasvibine arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/337 
. Karar No. 26 

Yüksek Reisliğe 

İngi l tere Hükümet i ile 3 şubat 1940 tar ihin
de Londrada imza edilmiş olan ve 1 mar t 1930 
tar ihinde Ankarada münakid t icaret ve seyrise
fain muahedesinin tadiline müteallik bu lunan an
laşmanın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazır lanan ve İc ra Vekilleri Heyetince 8-III-1940 
tar ihinde Yüksek Meclise arzı karar laş t ı r ı lan ka
n u n lâyihası esbabı mucibesile birlikte Encüme
nimize havale buyurulmakla Hariciye vekilinin 
huzurile mütalea ve tedkik olundu : 

3 şubat 1940 tar ihinde Londrada imzalanan 
ve 1 mar t 1930 tar ihinde Ankarada münakid ti
caret ve seyrisefain muahedesinin tadil ine müte
allik bu lunan anlaşma yeni bir hükmü ihtiva et
memektedir. 

Ancak b u tadi lâ t ; şimdiye kadar muhtelif ta
r ihlerde İngil tere ile aktedilmiş bulunan anlaş
malar ın hükümleri a raşma idhal edilmiş ve 
bu anlaşmaların hepsi 3 şubat 1940 tar ihinde 
Londrada imzalanan ticaret ve tediye anlaşması
nın birinci maddesile fesih ve ilga edilmiş ol
duğundan ibkası icab eden bu tadi lât mevzuu 
binnetice açıkta kalmıştır. 

28-111-1940 

Halbuki ticaret ve seyrisefaine müteallik bu
lunan ve kanun lâyihasının mevzuunu teşkil eden 
hükümler ; iki memleket arasındaki mübadelenin 
esasına taallûk (itmekte ve bu itibarla idamesi 
icab eder bir mahiyettedir . Bu sebebi e bu esas 
hükümler in ticaret ve tediye anlaşmalarındaki 
tad i lâ t tan hariç kalması için ayr ı bir anlaşmaya 
mevzu teşkil etmesi tasvib edilmiş ve binaenaleyh 
menfaatimize ve işin icabına uygun görülen ka
nun lâyihası aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi veçhile İkt ısad encümenine tevdi bıı-
vurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur . 

Hariciye E. Reisi 
Erzincan 

S. Artkan 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 

Erzurum 
Pertev Demirhan 

Sivas 
N. Sadak 

M. M. 
Konya 

M. Göker 
Diyarbakır 
Dr. t. Tali 
Öngören 

İzmir 
Halil Menteşe 

Tekirdağ 

Katil) 
İs tanbul 

A. Ş. Esmer 
Diyarbakır 

Zeki M. Alsan 

Kars 
Gl. Muhittin 

Akyüz 
Tokad 

Yahya Kemal Beyath N. Poroy 

îktısad encümeni mazbatas ı 
T. B. M. M. 

îktısad encümeni 
Esas No. 1/337 

Karar No. 2H 

10 - V - 1940 

Yüksek Reisliğe 

İngil tere ile aramızda ınevcud 1 mar t 1930 
tarihl i ticaret ve seyrisefain muahedesinin tadi
line dair olub yine mezkûr Hükümetle Hüküme
timiz arasında 3 şubat 1940 tar ihinde Londarada 
imza edilmiş olan Anla tmanın tasdiki hakkında 
Hariciye vekâletince tanzim ve fcra Vekilleri 
Heyetnice 8 - I I I - 1940 tar ihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaşt ır ı lan kanun lâyihası merbut-
larile birlikte encümenimize de havale buyurul-
muş olduğundan Hariciye ve Ticaret vekâletle
r inden gelen a lâkadar memurlar huzurile tedkik 

ve müzakere olundu. 
3 şubat 1940 tar ihinde Londrada imzalan

mış olan Anlaşmanın birinci maddesile mezkûr 
tar ihe tekaddüm eden muhtelif zamanlarda İn
giltere Hükûmeti le aramızda akdedilmiş bulu
nan bü tün Anlaşmalar fesh edilmiş ise de bu 
mefsuh Anlaşmalar arasında bulunub ticaret ve 
seyrisefaine taallûk eden mukavele hükümleri
nin meriyette kalması her iki memleket menfaati 
icabından olduğundan 1 mar t 1930 tar ihinde 
Ankarada akdedilmiş olan mezkûr ticaret ve sey-
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risefain muahedesinin tadiline dair olub 3 şu-* 
bat 1940 tarihinde Londrada imza edilmiş olan 
Anlaşmanın tasdiki hakkındaki bu kanun lâyi
hası encümenimizce de aynen kabul edilmekle 
Umumî Heyette müzakere olunmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

İktısad En. R. Bu M. M. Kâtı!) 
Giresun Diyarbakır Af.yon K. 

/. Sabuncu N. Sünkitay II. Erkan 

Afyon K. 
Berç Türkeı 

Bursa 
Fazlı Güleç 
(Jümüşane 
E. S. Tör 

İzmir 

Dr 

Ben al Anman 

Ankara 
M. Eriş 

Erzincan 
S. Başotaç 
İeel 

M. Berk er 

Kars 
A'. Ankh 

Ankara 
A. Ulus 

Eskişehir 
E. Sazak 

İstanbul 
1. / / . Den izm en 

Tunceli 
M. Yene! 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londrada imza 
edilmiş olan 1 mart 1930 da An karada münakid 
ticaret ve sey risefain muahedesinin tadiline müte-
edlik anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İngiltere ile aramızda 3 şubat 
1940 tarihinde Londrada imza edilmiş olan ve 
1 mart 1930 da Ankarada münakid ticaret ve 
seyrisefain muahedesinin tadiline müteallik bu
lunan anlaşma kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma İcra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 
Bş. V. 

Dr. H. Saydam 
Da. V. 

Fayık öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
A. Çclinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

İla. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

O. t V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

8 - III -1940 
M. M. Y. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
tk. V. 

II. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
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1 MART 1930 DA ANKARADA MÜNAKİD TİCARET VE SEYRİSEFAIN MUAHEDESİNİN TA

DİLİNE MÜTEALLİK ANLAŞMA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı arasında Ticaret 

ve Seyrisefaine müteallik olarak 1 mart 1930 tarihinde Ankarada bir muahede imzalanmış bulun
masına ; 

Ve mezkûr Muahede ahkâmının tadili arzu edilmesine binaen; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Ki rai lığı Hükü

meti mezkûr Muahedenin âtideki şekilde tadili hususunda mutabık kalmışlardır :-

, Madde — 1 

İşbu Anlaşmaya merbut eedvelde tadad edilen Türk menşeli mallar Büyük Britanya ve Şimalî 
İrlanda Birleşik Kırallığıııa idhallerinde mezkûr eedvelde tasrih edilen hadi erden gayri veya, daha 
ziyade rüsum ve harçlara tâbi tutulmayacaklardır. 

Madde — 2 

Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin 16 ncı maddesi hazfedilecek ve Muahedenin 39 neu maddesi
nin ilk paragrafı yerine zirdeki metin kaim olacaktır:-

«İşbu muahede tasdik olunacak ve tasdiknameler mümkün olan en kısa bir zamanda Ankarada 
teati edilecektir. Muahede tasdiknamelerin teatisinde derhal mevkii meriyete girerek, Âkid Taraf
lardan birisi tarafından asgarî üç ay evvelinden diplomasî yolu ile yapılacak ihbar suretile feshe
dilme ey e kadar meriyette kalaeaktır,şu kadar ki 3 şubat 1940 da Londrada imza edilmiş bulunan 
Ticaret ve tediye anlaşması meriyette bulunduğu müddetçe bu şekilde bir ihbar muteber olınıya-
caktır». 

İşbu maddenin bundan evvelki paragrafında zikredilen tadilât mahfuz kalmak şartile, 1 mart 
1930 da münakid mezkûr muahede, işbu muahedenin 39 neu maddesinin muaddel metni ahkâmına 
tevfikan yapılacak olan yeni bir ihbara değin meriyette bulunacak ve kalacaktır. 

Madde — 3 

İşbu anlaşmanın ahkâmı bu günkü tarihte Âkid Taraflar beyninde imzalanan Ticaret ve te
diye anlaşması ile ayni müddet zarfında meriyette kalacaktır. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdikan, zirde vaziülimza salâhiyettar murahhaslar işbu anlaşmayı imza
lamış ve mühürlemişlerdir. 

3 şubat 1940 tarihinde Londrada ingilizce jki nüsha olarak yapılmıştır. 
Mümkün olan en kısa bir zamanda türkçeye tercüme edilecek ve tercüme üzerinde Âkid Taraf

lar mutabık kalacaklardır. 
Bunu müteakib her iki metin de her hususta ayni derecede muteber telâkki olunacaktır. 

'Dr. T. it. Araş 
Dr. Hurinin Samts 
II«lifax 

CEDVEL 
Emtia Rüsum haddi 

İncir ve hurda incir Kental başına 7 şilin 
Palamut Kıymetinin % 10 u 
Temizlenmiş, parlatılmış veya karbonize 
edilmiş tiftik (ham) Serbest 
Kabuksuz fındık Kıymetinin % 10 u 
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S. Sayısı: 146 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununa bazı hükümler eklenme
sine ve mezkûr kanunun 4 ncü maddesinin tadiline dair 

kanun lâyihasr ve Millî müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/359) 

T.C. - -
Başvekâlet 8-IV-1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1552 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1683 numaralı tekaüd kanununa bazı hükümler eklenmesi ve mezkûr kanunun 4 neü maddesinin 
tadili hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 27 - I I I -1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler 

Eski tekaüd kanununa göre muhassas maaşlara 1683 numaralı kanunla yüzde on zam yapılmış 
olmasına rağmen bu maaşlarla yeni tekaüd kanununa nazaran bağlanmış olan maaşlar arasında 
yine mühim bir nisbet farkı mevcud olduğu cihetle bu vaziyetin ıslahı, Hükümetçe ötedenberi 
tasavvur ve derpiş edilmekte idi. Bütçede ahiren teğmin edilen karşılık, bu tasavvurun tahakku
kuna imkân vermiş ve eski tekaüd maaşlarına zam yapılmak üzere işbu lâyiha tanzim ve Yüksek 
Meclisin tasvibine arzedilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi mucibince, eski kanuna göre maaş tahsis edilmiş olan mütekaid ve 
yetimlerin maaş, tahsisat ve zam namile bu gün almakta oldukları mikdarm yekûnuna yüzde yirmi 
beş zammolunmaktadır. Bu zam, bir kısım mütekaidlerin tekaüd maaşlarını tekaüdlerine esas 
olan memuriyet maaşları üzerinden yeni tekaüd kanununa göre maaş tahsis edildiği farzedildiği 
takdirde alabilecekleri mikdara iblâğ etmekte ve hatta bazı mütekaidlerin alabilecekleri mikdardan 
da fazlaya çıkarmaktadır. Binaenaleyh zammın böyle yüzde yirmi beş şeklinde icrası, mütekaidle
rin hukukunu kâfil bulunduğu gibi, yeni hükümlere göre yeni tahsis muamelesinin mucib olacağı 
büyü külfetleri de bertaraf etmektedir. 

Eski hükümlere göre maaş bağlanmış olan mütekaidi erden 1683 numaralı kanunun meriyetinden 
sonra vefat edenlerin yetimlerine de ayni nisbette zam verilmesi yetimler arasında müsavat tesisini 
teğmin bakımından zarurî bulunduğundan lâyihanın ikinci maddesile de bu kabîl yetim maaşlarına 
zam icra edilmektedir. 

Hatay Hükümetinden devredilen tekaüd ve yetim maaşlarına Hataym ana vatandan âri kaldığı 
devrelerde, gılayi maişet namile yüzde yirmi beş - otuz derecesinde zam yapılmış ve binaenaleyh bi
zim eski kanuna göre muhassas maaşlarla bu maaşlar arasında fark husule gelmiş ve esasen bu 
maaşlar hakkında ayrı bir kanun lâyihası ihzar ve Meclise takdim edilmiş olduğundan bu maaşların, 
kendine mahsus hükümlerine tâbi olacağına lâyihanın üçüncü maddesinde işaret edilmiştir. Ke-
zalik 3255 numaralı kanun mucibince, malûllerin maaşlarına zam yapılmış ve bu zammın ailelerine 



— 2 — 
de intikali kabul edilmiş olduğu cihetle bu zamdan istifade edenlerin de kanun lâyihasının mev
zuuna dahil bulunmadığı hakkında üçüncü maddeye hüküm dercedilmistir. Malûl erlere gelince; bun
lara eski ve yeni kanunlarla verilen mikdar yekdiğerinin ayni olduğundan bunlardan eski kanu
na göre muhassas maaşı olanlara tekrar zam yapılmasına lüzum görülmemiştir. 

1683 numaralı yeni tekaüd kanununun tanzimi sırasında memurların bütçe imkânlarının müsaid 
olduğu derecede terfihleri istihdaf edildiği cihetle beşer senelik devreler vazedilerek her devre geç
tikçe, mütekaidlere daha yüksek mikdarlar üzerinden maaş tahsisi düşünülmüştü. Fakat, bütçe va
ziyeti bu tasavvurun tahakkukuna şimdiye kadar imkân vermemiş ve bu hükümlerin aleddevam te
cili iktiza etmekte bulunmuş olduğundan, bu devrelerin kanundan kaldırılması zarurî görülmüştür. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Millî Müdafaa encümeni 29 - IV - 1940 
Esas No. 1/359 

Karar No. 19 
Yüksek Başkanlığa 

1683 numaralı Tekaüd kanununa bazı hü
kümler eklenmesi ve mezkûr kanunun 4 ncü mad
desinin tadili hakkında Maliye vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte-sunulduğuna dair olub encü
menimize havale edilen Başvekâletin 8 nisan 
1940 tarihli ve 6/1552 numaralı tezkeresi ve Ma
lûller cemiyeti namına makamı Riyasete takdim 
olunub nizamnamei Dahilî mucibince encümeni
mize verilen istida ve bağlı evrak Maliye vekili 
ile Millî Müdafaa vekilliğinden gönderilen me
muru huzurunda okundu ve görüşüldü. 

Eski tekaüd kanunile tekaüd olanlarla vefat
larında yetimlerine tahsis, edilmiş veya edilecek 
olan maaşların yeni tekaüd kanununa nazaran 
bağlanan maaşlar arasındaki nisbetsizlik farkı
nın bir dereceye kadar düzeltilmesi yolunda ya
pılacak yüzde yirmi beş zam hakkındaki Hükü
metin esbabı mucibesi encümenimizce muvafık 
görülmüş ve ancak bu zammın Hükümet lâyiha
sının birinci maddesinde olduğu gibi tahsisatı 
fevkalâdeye zammedilmeyib maaş, tahsisatı fev
kalâde ve yüzde on zamların tutarının yüzde 
yirmi beşinin yalnız maaşa zammı uzun müddet 
mağdur kalmış olan bu emekdarların nisbeten 
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terfihi için Maliye vekilinin muvafakati ile bi
rinci madde buna göre değiştirilmiş ve bu yapı
lan zamla tutarı üzerinden yetimlere maaş tah
sisi ve 1746 sayılı kanunun hükmü de baki oldu
ğu Hükümetçe beyan edilmiş ve malûllerin ter
fihi yolunda şimdiye kadar tatbik olunan mua-
meleferin kifayeti yerinde görülmüş olmasına 
göre kanun lâyihası tadilen kabul edilmiş ve 
havalesi mucibince Maliye encümenine verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Millî Mü. En. Reisi M. M. Kâitb 
Diyarbakır Erzurum Konya 

K. Sevüktekin Ş. Koçak V. Bilgin 
Bilecik Çankırı Çorum 

S. Bozuk Dr. A. Arkan E. 8. Akgöl 
Erzurum Gümüşane Gümüşane 

A. Akyürek II. F. Ataç Ziya Zarbun 
îçel İstanbul Kayseri 

M. Cemal Mersinli Dr.H. Ş. Erel N. Toker 
Malatya Manisa Muğla 

O. Koptagel K. N. Duru S. Güney 
Samsun Samsun Seyhan 

R. Barkın A. F. Engin Sinan Tekelioğlu 
Tekirdağ Urfa Yozgad 
R. Apak Ahmed Yazgan C Arat 



Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 
Esas No. 1/359 
Karar No. 35 

İO-V-1940 

Yüksek Reisliğe 
1683 sayılı tekaüd kanununa bazı hükümler 

eklenmesine ve bu kanunun dördüncü maddesinin 
değiştirilmesine dair Maliye vekilliğince hazırla
nan ve 6/1552 sayılı, • 8 nisan 1940 tarihli Baş
vekâlet tezkeresile Yüksek Meclise arzedilen ka
nun lâyihası bu husustaki Millî Müdafaa encüme
ni mazbatasile birlikte Encümenimizde görüşülüb 
konuşuldu : 

Maliye ve Millî Müdafaa vekâletlerinin me
muru mahsusları müzakerede hazır bulunuyor
lardı. 

Verilen izahat dinlendikten sonra 1683 sayılı 
tekaüd kanunundan evvelki hükümlere göre tah
sis edilmiş olan tekaüd ve yetim maaşlarının 
adı geçen kanunla yapılan yüzde 10 nisbetinde-
ki zamma rağmen yeni esaslara tevfikan bağla
nan maaşlara nisbetle çok düşük olması dola-
yısile bu nisbetsizliğin elden geldiği kadar izale
si alâkalıların vaziyetlerini ıslah lüzumunda En
cümenimiz de Hükümetle tamamen bir fikirde 
olduğunu görmüştür. 

Cumhuriyetin eski mütekaid ve yetimler 
hakkındaki bu şefkat ve adalet eserinin tahak
kuku için aldıkları aylıkların tahsisatı fevkalâde 

ve yüzde 10 zamları ile tutarının yüzde 25 i nis-
betinde bir mikdar aslî maaşlarına zammedilmek-
tedir. Diğer taraftan 1683 sayılı kanunla derpiş 
edildiği halde tatbiki mümkün olmayan ve be
şer senelik devrelerde daha yüksek mikdarlar 
üzerinden tekaüd maaşları tahsisini tazammun 
eden hüküm ortadan kaldırılmaktadır. 

Encümenimiz birinci maddeyi Millî Müdafaa 
encümeni tarafından Hükümetle mutabık olarak 
yapılan tadilât dairesinde ve diğer maddeleri 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabule karar 
vermiştir. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi 
istanbul 

A. Bayındır 
Gazianteb 
A. Aksu 
Kırklareli 

H. Kuleli 
Zonguldak 

Y. Z. Özençi 

M. M. 
Rize 

K. Kamu 
İzmir 

Kâmil Dursun 
Kırşehir 

/ . Özkan 

Kâtib 
Malatya 

îzmir 
M. R. Mimaroğlu 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

... 

... „ J 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 79 
Esas No. 1/359 

16 -V - 1940 

1683 sayılı Askerî ve mülkî tekaüd kanununa 
bazı hükümler eklenmesine ve mezkûr kanunun 
dördüncü maddesinde bir değişiklik yapılmasına 
dair Maliye vekilliğince hazırlanan kanun lâyi
hası Başvekâletin 8 - IV - 1940 tarih ve 6/1552 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Millî Müdafaa ve Maliye encümenleri 
mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi edil
mekle Maliye vekili Fuad Ağralı hazır olduğu 
halde okunub konuşuldu : 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
meriyetinden evvelki hükümlere göre tekaüd 
edilmiş bulunanların almakta oldukları tekaüd 
ve yetim aylıklarının tahsisatı fevkalâde ve yüz
de on zamlarile birlikte baliğ olduğu mikdara 
tahsisatı fevkalâde olarak yüzde 25 ilâvesi ve bu 
zammın 1683 sayılı kanunun neşrinden sonra ve
fat eden bu kabîl mütekaidlerin yetimlerine de 
teşmili; Hatay Hükümetinden devredilen ve orada 
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esasen bir zam görmüş bulunan tekaüd ve yetim 
maaşlarile terfih zamları, 8255 sayılı kanun mu
cibince yetimlerine de intikal etmek üzere bir 
misli arttırılarak evvelce maaşları tezyid edilmiş 
bulunan 551 sayılı kanuna göre tekaüd edilmiş 
harb malûllerinin bu lâyiha hükümlerinden istis
naları ve bütçe imkânlarına bağlı olmak üzere 
1683 sayılı tekaüd kanununun beşer senelik fa
sılalarla tatbikini derpiş ettiği tekaüdlük tahsi
satı nisbetlerini gösteren ve bütçe imkânsızlığı 

yüzünden şimdiye kadar tatbik edilemiyerek beş 
senede bir uzatılması suretile meriyetinin devamı 
teğmin edilen 4 ncü maddenin (B) ve (C) hü
kümlerinin kaldırılması maksadlarile tanzim ve 
sevkedildiği Hükümetin mucib sebebi er lâyihası 
mn tedkikinden ve encümene verilen izahlardan 

anlaşılan lâyiha, eski kanun hükümlerine göre te
kaüd ve eytam ve eramil maaşı almakta olanlarla 
meri kanun hükümleri tatbik edilenler arasında
ki farkı malî istitaatın bu günkü imkânlarına gö
re izaleye matuf olmak itibarile Encümenimizce-
de musib ve kabule şayan görülmüştür. 

Lâyihanın birinci maddesi Millî Müdafaa en 
eümeninee Hükümetin mutabakatile değiştirilmiş 
ve Maliye encümeni de bu tadili aynen kabul ey
lemiştir. Bu değişikliğe göre bu kabîL tekaüd 
ve yetim maaşlarına ilâve edilecek % 25 lerin 
tahsisatı fevkalâde şeklinde değil maaş asıllarına 
ilâve edilmek suretile verilmesi ve ancak bunla
rın ayrıca tahsisatı fevkalâdeye ve % 10 zamma 
tâbi tutulmaması esası kabul edilmiş ve bu de-
değişiklikle yapılan, ilâvenin yetimlere intikali de 
teğmin edilmek istenmiştir. Bu noktaya encü-

nıenimizce de iştirak edilmiş ve Millî Müdafaa en
cümeninin maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müzakere sırasında bir kısım aza tarafından; 
bu zammın vatanî hizmet tertibinden maaş alan
lara da teşmili, bu tertibdeıı maaş almakta olan
ların bir derece terfihlerini mucib olacağı beyan 
edildiğinden Encümence yapılan tedkikatta mec
muu 24 000 liradan ibaret bu maaşlara 
yüzde 25 nisbetinde yapılacak bir zammın büt
çeye mühim bir külfet tahmil etmeyeceği görül
düğünden ve bu hususta Hükümetle de mutaba
kat hâsıl olduğundan lâyihaya buna dair bir 
hükmün ilâvesine karar verilerek ikinci madde 
bu maksadla yeniden tanzim edilmiştir. 
. Lâyihanın diğer maddelerinin mucib sebebi eri 
yerinde görüldüğünden numaraları teselsül ettiri
lerek aynen kabul edilmiş ve başlıkta da yazıya 
aid bir değişiklik yapümıştır. 

Yukarıda arzedileu tadillere göre hazırlanan 
lâyiha Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Heisliğe sunulur. 

lieis 
Kırklareli 
B. Denker 

Kâtib 
İstanbul 

' F. Öymen 
Diyarbakır 

Rüştü Bekit 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Kayseri 

F. Baysal 
Konya 

B. Türel 
Seyhan 

Naci Eldeniz 

E. V. 
Kastamonu 

T. Çoşkan 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgeri 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kayseri 
Suad II. Ürgüblü 

Malatya 
M. Öker 
Trabzon 

Sırrı Bay 

M. M. 
Kocaeli 
Salâh Yaryt 

Bursa 
A. N. Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 
Kayseri 

S. Serim 
Muğla 

/ / . Kitabçt 
Yozgad 

A. Sungur 
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ÖÜKÛMETtN TEKLÎFÎ MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎNÎN DBĞtŞ-
TÎRÎŞÎ 

İ683 numaralı tekaüd kanununa bazı hükümler 1683 numaralı T'ekaüd kanununa bazı hükümler 
eklenmesine ve mezkûr kanunun 4 ncü maddesinin eklenmesine ve mezkûr kanunun 4 ncü maddesi-

tadiline dair kanun lâyihası nin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüd kanununun meriyetinden evvelki hüküm
lere göre bağlanmış olan tekaüd ve yetim aylık
larının tahsisatı fevkalâde ve yüzde on zamla-
rile birlikte baliğ olduğu mikdarlara tahsisatı 
fevkalâde olarak yüzde yirmi beş zam olunmuş
tur. 

MADDE 2 — 1683 numaralı kanundan ev
velki hükümlere göre maaş almakta iken mezkûr 
kanunun neşrinden sonra vefat eden mütekaid-
lerin halen maaş almakta bulunan yetimlerine de 
yüzde yirmi beş zam yapılmıştır. 

MADDE 3 — Hatay Hükümetinden devredi
len tekaüd ve yetim maaşları ve 551 numaralı 
kanundan istifade eden mütekaidlerle 3255 nu
maralı kanun hükmünden müstefid bulunan ye
timler bu kanun hükmüne tâbi değildir. 

MADDE 4 — 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüd kanununun dördüncü maddesinin (B) ve 
(C) fıkraları ve bunlara aid sütunlar kaldırıl
mıştır. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1940 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 1 — 1683 sayılı Askerî ve mülkî 
tekaüd kanununun meriyetinden evvelki hü
kümlere göre bağlanmış olan tekaüd ve yetim 
aylıklarının tahsisatı fevkalâde ve yüzde on 
zamlarile birlikte baliğ olduğu mikdarın yüzde 
yirmi beşi, maaşı aslilerine ilâve edilmiştir. 

Bu ilâve tahsisatı fevkalâde ve yüzde on 
zamma tâbi değildir. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini yerine 
getirmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

27 - HI -1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

( S . Sayısı 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎR^gt 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununda bazı deği
şiklikler icrasına ve vatanî hizmet tertibinden 
verilen maaşlara zam yapılmasına dair kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Millî Müdafaa encümeninin 

1 nci maddesi aynen 

MADDE 2 — Vatanî hizmet mukabili bağ
lanmış olan aylıkların tutarlarının yüzde 25 i 
maaşlarına zammolunmuştur. Bu zamma tahsi
satı fevkalâde verilmez. 

MADDE 3 — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen 

MADDE 4 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 5 — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 6 — Hükümetin 5 nci maddesi j 
aynen 

MADDE 7 — Hükümetin 6 nci maddesi j 
aynen 
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S. Sayısı: 149 
Türkiye ile İngiltere arasında 2 eylül 1936 tarihinde imza 
edilen Türk - İngiliz ticaret ve kliring anlaşmasının tasdi-
kına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri 

mazbataları (1/303) 

Başvekâlet 16 - I - 1940 
Kararlar müdürlüğü 

Say%r 6/236 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile İngiltere arasında 2 eylül 1936 tarihinde imza edilen Türk - İngiliz ticaret ve kli
ring Anlaşmasının tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
9 - I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur. 

t , Başvekil 
I s , .-,. . Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Bundan evvel mevcud ve 4 haziran 1935 tarihinde imzalanmış olan Türk - İngiliz Ticaret ve te* 
diye anlaşması, Ingilterenin Kliring yolile imzaladığı ilk anlaşma idi. Fakat bu anlaşmanın müzake
resi esnasında Heyeti murahhasamızm sarfettiği bütün gayretlere ve yaptığı ısrarlara rağmen İn
gilizler,-tam bir kliring makanizmasınm Türkiyede olduğu gibi İngilterede de tesisini, dahilî mevzu
atlarının müsaid olmadığını ileri sürerek, kabul etmemişlerdir. Binaenaleyh mezkûr Anlaşma tek ta
rata bir kliring anlaşması vaziyetinde kalmıştı. 

Bundan dolayıdır ki, yeni yapılan müzakerelerde bu mahzurun izalesi bilhassa göz önünde tutul
muş ve Anlaşma ile tahakkuk ettirilen menfaatler berveçhi ati telhis edilmiştir : 

1 - Kliring mekanizması iki taraflı olarak teessüs etmiştir. 
2 - Devlet ve belediyeler mubayaatı için umumî ve hususî takas yolile hududsuz muamele tat

bik edilmekle beraber bazan derhal tesviye veya döviz istenen mubayaaları karşılamak için proto
kolün 1 nci maddesile ihracatımızın % 25 inin bu maksadla ayrı bir hesaba alınması teğmin edil
miştir. 

3 - Çuval, Kauçuk ve kobra gibi ancak döviz mukabili normal şekilde tedarik edebilmekte oldu
ğumuz bazı maddelerin İngiliz kliring yolile getirilebilmesi için Anlaşmanın 13 ncü maddesile Anlaş
ma devresi içinde 75 000 sterlinlik bir piafon kabul ettirilmiştir. 

4 - Üzüm, kuru inciri iç fındık ve ceviz, badem (kürk deri ve palamut müstesna), hemen bütün ih
racat mallarımızla hususî takas imkânı elde edilmiş ve ayrıca müsaade istihsaline lüzum olmayan 
mallar listesine filen ihraç etmekte olduğumuz diğer bütün mallar koydurulmuştur. 

5 - Karabük demir, çelik fabrikalarına aid olarak 23 temmuz 1936 da Ankarada imza edilmiş 
mukavele esaslarına tevfikan teşkil edilecek kontuvarlar yolile satılacak ham maden, maden, 
maden konsantreleri ve kereste bedelleri ve bu kontuvarlar yolile Devlet siparişleri için yapılacak id-
halât ve ihracat Anlaşma hükümleri haricinde tutulmuş ve toplanacak paradan : 

A) Evvelemirde Türkiye ve İngilteredeki kontu varların masraf larınm ödenmesi, yani bu yoldan da 
az çok memlekete döviz girmesi, 
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B) Brassert taksitleri ve mukavelesinin istihdaf ettiği tediyelerin yapılması ve, 
C) Artacak mikdarm % 20 si Anlaşmanın 8 nci maddesinde musarrah kliring hesabına ve müteba

ki kalacak meblâğın % 30 u serbest döviz olarak merkez bankası emrine amade tutulacak ve yüzde 
17 i de Hükümetimizin İngiltereden yapacağı mubayaata tahsis edilecektir. 

Menfaat ve prensiblerimize uygun olduğu yukarıdaki maruzattan müstebari olacak olan bu An
laşmanın tasdiki Büyük Millet Meclisinin Yüksek tensiblerine arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/303 
Karar No. 29 

2 -IV - 1940 

Yüksek Eeisliğe 

Türkiye ile İngiltere arasında 2 eylül 1936 
tarihinde imza edilen Türk - İngiliz Ticaret ve 
Kliring anlaşmasının tasdiki hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetin
ce 9 - I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte Encümenimize havale edilmekle Hariciye 
vekilinin huzurile tedkik olundu : 

1935 tarihinde imzalanmış olan Türk - İngiliz 
Ticaret ve tediye anlaşmasını bir senelik tecrü
beden sonra yeni vaziyetin icabl arına göre tadil 
eden işbu 2 eylül 1936 anlaşması imzalandığı ta
rihte meveud karşılıklı mübadele şartlarına ve 
binnetice menfaatımıza uygun bulunmaktadır. 

Hariciye vekilinin verdiği izahata göre kanu
nun zamanında Meclise sevkedi.1 memesi anlaşma

nın mevzuunu teşkil eden kliring tadilâtının ka
rarname ile teğmin edilebileceği zannedilmiş olma
sından mütevelliddir. Bir taraftan umumî hüküm
lere diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti ile İn
giltere arasında imzalanan 1935 tarihli anlaşmada 
kliring usulünün ilk defa olarak kabul edilmesine 
ve bu anlaşmanın 2807 numaralı kanunla Yüksek 

Meclisin tasvibine iktiran etmiş olmasına binaen 
1936 tarihli Ticaret ve kliring anlaşmasının da 
tabiî olarak Yüksek Meclisin tasvibine arzedilmiş 
olması lâzımdır. 

Anlaşmanın imzasile Meclise şevki arasında 
meveud taahhurun, keyfiyetin esasını bundan 
böyle her hangi bir tereddüde mahal vermiyecek 
surette aydınlatmaya vesile olmasını işlerin tabiî 
mecrasında cereyanını teğmin bakımından fay
dalı gören Encümenimiz kanun lâyihasını aynen 
kabul etmiştir. 

Havalesi veçhile İktısad encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Eeisi M. M. Kâtib 
Erzincan Konya İstanbul 

8, Arıkan M. Göker Ş. Esmer 
Antalya Diyarbakır Diyarbakır 

Dr. C. Tunca Z. M. Alsan Dr. î. T. öngören 
Erzurum izmir Kars 

P. Demirhan . II. Menteşe, CA. M. Akyüz 
Tekirdağ 

Y. K. Beyatlı 
Tokad 

N. Poroy 

T. B. M. M. 
tktısad encümeni 

Esas No. 1/303 
Karar No. 25 

îktısad encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

10 - V -1940 

ingiltere ile aramızda 2 eylül 1936 tarihinde ring anlaşmasının tasdiki hakkında Hariciye 
imza edilmiş olan Türk - İngiliz Ticaret ve kli- vekâletince hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetin-
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ce 9 - 1 - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte havalesi mucibince Hariciye encüme
ninden Encümenimize tevdi edilmekle Hariciye 
vekâleti Umumî kâtibi huzurile tedkik ve müza
kere olundu. 

Bu anlaşmadan evvel 4 haziran 1935 tari
hinde imzalanmış olan Türk - İngiliz Ticaret ve 
tediye anlaşması tek taraflı bir kliring mukave
lesi mahiyetinde kalarak faydalı bir şekilde 
tatbikına imkân görülememiş olduğundan mez
kûr anlaşmadaki mahzurların izalesi maksadı]e 
yapılan bu anlaşmada ticarî ve iktisadî menfa
atlerimize uygun bir surette hususî ve umumî 
takas yolları bulunmak suretile bütün toprak ve 
hayvan mahsullerimizle ham madenlerimizin İn
giltere piyasasında geniş mikyasta yer tutması 
ve diğer ecnebi memleketlerden de serbest dö
vizle kısmen mubayaatta bulunabilmek imkânı 
da elde edilmekle beraber satış bedellerimizin 
yüzde otuzunun döviz olarak Cumhuriyet Mer
kez bankamıza intikali de teğmin edilmiş olması 
itibarile faydalı bir akid olan bu anlaşmanın 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihası Encümeni-
mizce de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1 — Türkiye ile İngiltere arasında 
2 eylül 1936 tarihinde imza edilen Türk - in
giliz ticaret ve kliring anlaşması 17 eylül 1936 
tarihinden itibaren meri olmak üzere tasdik ve 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra Ve-

Ancak 1929 cihan buhranından bu güne ka
dar çok sık değiştirilen bu gibi beynelmilel an
laşmaların bu anlaşmada olduğu gibi bazan vak
tinde Meclise sevkedilmemesi ve bazıların da 
Hükümetçe tanzim ve şevki lâzım olan tasdika 
aid lâyihaların anlaşmalara bağlanmaması ve
ya mündericatlarmın noksan yazılması gibi 
hususata tesadüf edilmekte olduğundan badema 
bu gibi hallere meydan verilmemesi hususuna 
Hükümetin nazarı dikkatini ehemmiyetle celbet-
meği Encümenimiz faydalı telâkki etmektedir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

îktısad E. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Giresun Diyarbakır Afyon K. 

1. Sabuncu N. Sünkitay H. Erhan 
Afyon K. Ankara Bursa 

Berç Türker A. Ulus Fazlı Güleç 
Erzincan Eskişehir Gümüşane 
S. Başotaç Emin Sazak Edib S. Tor 

tçel İstanbul İzmir 
Dr. M. Berker A. H. Denizmen Benal Anman 

Kars Tunceli 
K. Arıklı M. Yenel 

killeri Heyeti memurdur. 9 - I - 1940 
Bş. V. Ad. V. M. M .V. 

Dr. R. Sdydam Fethi Okyar N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. I. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile İngiltere arasında 2 eylül 1936 ta
rihinde imza edilen Türk - İngiliz ticaret ve 
kliring anlaşmasının tasdikına aid kanun lâyihası 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA MÜTTEHİD KIRALLlOl 
VE ŞlMAÎ İRLANDA HÜKÜMETİ ARASINDAKİ TÎCARET VE KLÎRÎNG ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Müttehid Kıralbğı Hükümeti iki memle
ket arasında ticarî münasebatı kolaylaştırmak arzusu ile, berveçhiâti mutabık kalmışlardır : 

• : Madde — 1 

1) Bu anlaşmaya bağlı 1 nci listede sayılı Müttehid Kırallık emtiası mikdar itibarile bilâ tahdid 
Türkiyeye idhal edilebilecek ve bu anlaşmaya bağlı 2 nci listede sayılı Müttehid Kırallık emtiası mez
kûr 2 nci listede gösterilen her maddeye aid kontenjan mikdarı dahilinde Türkiyeye idhal edilebile
cektir. 

2) Müttehid Kırallık emtiası Türkiyede merî umumî idhal rejiminden dahi tamamen istifade 
edecektir. 

Madde — 2 

1) Türkiye emtiası Müttehid Kırallık merî idhal rejiminden tamamen istifade edecektir. 
2) Müttehid Kırallıkta* idhalât üzerine mikdar itibarile takyidat konduğu takdirde Türkiyede 

yetişen, istihsal veya imal edilen emtiaya denk muamele yapılacaktır. 

Madde — 3 

Müttehid Kırallık Hükümeti, Türkiyelim her nevi ziraî mahsulünü Müttehid Kırallığa vaki id
halât mikdarını kontrole karar verdiği takdirde, müsaade olunacak ecnebi idlıalâtmda Türkiyeye mu
hik bir hisse ayırmak maksadile meseleyi münakaşa etmek fırsatını Türk Hükümetine evvelce bahşet
meden idhaline müsaade olunan emtia yekûnu üzerinden memleket başına kontenjan tahsis etmeği 
kabul eder. 

Madde — 4 

Türkiye Hükümeti veya Türkiye vilâyet veya belediye daireleri tarafından satın alman Mütehid 
Kırallık emtiası, meri bulunan idhal rejimi!e işbu emtianın idhaline memnuiyet vazedilmemiş olması 
ve icab eden her hangi müsaadenin Türkiye Hükümeti alâkadar dairesinden önceden istihsal edilmiş 
bulunması şartile, mikdar itibarile hiç bir tahdide tâbi tutulmaksızın Türkiyeye idhal edilebilecektir. 

it Madde — 5 

Bu anlaşmaya bağlı 3 ncü listede sayılan Türk emtiası, nereden gelirse gelsin, Müttehid Kıral
lığa idhal lerinde mezkûr listede gösterilen rüsum veya mükellefiyetlerden başkasına veya daha fazla
sına tâbi tutulamıyacaktır. 

ı • Madde — 6 

1) Bu Anlaşmanın meriyete girdiği tarihte veya meriyete yazından sonra Türkiyeye ihraç 
edilecek olan bilcümle Müttehid kırallık emtiasına, işbu anlaşmaya merbut numuneye tevfikan iki 
nüsha olarak tanzim olunmuş bir menşe şahadetnamesi terfik olunacaktır; bu şehadetname bir 
Ticaret odası veya Müttehid Kırallık Hükümeti tarafından salahiyetli müessese veya şahıs ta
rafından verilmiş ve Müttehid Kırallıktaki bir Türk konsolosu tarafından vize edilmiş buluna
caktır. 

2) Menşe şehadetnamelerinin bir nüshası Türk gümrükleri tarafından damgalandıktan sonra 
Türkiye Cumhuriyet merkez bankasına gönderilecek (bundan sonra kısaca « Merkez bankası » dene
cektir). ve o da mezkûr nüshayı Müttehid Kırallık Hükümeti tarafından tesis edilecek Türk - In-
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giliz kliring ofisine (bundan sonra kısaca « Kliring ofis » denecektir). Aşağıdaki 10 ncu maddenin 
1 nci fıkrası mucibince gönderilmesi icab eden tahsilat bordrolarile birlikte sevkedecektir. 

3) Bu anlaşmanın meriyete girdiği tarihte ve meriyete vazmdan sonra Müttehid Kırallığa ihraç 
edilecek bilûmum Türk emtiasına, işbu anlaşmaya ilişik numuneye tevfikan iki nüsha olarak tanzim 
edilmiş bir menşe şehadetnamesi terfik edilecektir; bu şehadetname Türkiyede bir ticaret odası tara
fından verilmiş ve Türkiyedeki bir îngiliz konsolosu tarafından vize edilmiş bulunacaktır. 

4) Menşe şahadetnamesinin bir nüshası Müttehih Kırallık gümrükleri tarafından damgalandık
tan sonra Kliring ofise gönderilecek ve o da mezkûr nüshayı aşağıdaki 10 ncu maddenin 1 nci fık
rası mucibince gönderilmesi icab eden tahsilat bordrolarile birlikte Merkez bankasına sevkedecektir. 

5) Bu maddede zikredilen menşe şehadetnameleri f. o. b. kıymetini gösterecektir. 

•>••/•• Madde — 7 

1) Bu maddenin 3 ncü fıkrasında mevzubahs borçlar müstesna, Türkiyedeki şahısların Türkiye-
ye ihraç edilmiş Müttehid Kırallık emtiası bedellerinden dolayı Müttehid Kırallıktaki kimselere 
borçlu oldukları ve işbu anlaşmanın meriyet mevkiine girdiği tarihte vadesi gelen veya tahakkuk 
etmiş olan ve vadesi bu tarihten sonra hulul edecek bilûmum meblâğlar Türk lirası olarak Mer
kez bankası nezdindeki hususî hesaba (bundan sonra kısaca «hususî hesab» denecektir) tevdi edi
lecektir. Bu suretle hususî hesaba yatırılan meblâğlardan borca tekabül eden kısım, bu anlaşma 
hükümlerine tevfikan tediyat yapılıncaya kadar, Müttehid Kırallıktaki müstehlikler lehine bloke 
kalacaktır. 

2) Merkez bankası aşağıda 9 ncu maddenin (1) nci fıkrasında mevzubahs tâli hesablar kana-
lile, Müttehid Kırallıktaki alâkadarlara icab edentediyeleri yaptırdıktan sonra, hususî hesaba tedi
yat yapıldığı tarih ile aşağıdaki 10 ncu maddenin 3 ncü fıkrası mucibince Kliring ofise tediye em
rini gönderdiği tarih arasında tahassül etmiş her hangi kur farkını Türkiyedeki borçlunun zimme
tine veya matlubuna kaydedecektir. Bu suretle Türkiyedeki borçlu, borçlu olduğu sterlig mikdarım 
ve borç sterlingden gayri bir para ile ifade edilmiş ise, Merkez bankasının tediye emrini Kliring 
ofise gönderdiği tarihteki kurlara istinaden, bu paranın sterling mukabilini tamamen tediye etmiş 
olacaktır. 

3) Türkiye Cumhuriyeti Hariciye vekili ile Haşmetlû Kıral Hazretlerinin Ankaradaki Büyük 
Elçisi arasmda teati olunan 1 nisan 1935 tarihli notalar mündericatma tevfikan 148 numaralı 
Türk kararnamesine merbuh A listesinde münderiç eşya sınıflarına dahil olup 15 şubat 1935 den ev
vel Müttehid Kırallıktan ihraç edilen Müttehid Kırallık emtiası için tediyesi icab eden bakiye 
müstesna 20 haziran 1935 tarihinden evvel Türkiyeye idhal edilen Müttehid Kırallık emtiası bedel
lerinden mütevellid borçlardan, bedelleri 20 haziran 1935 tarihinden evvel hulul edenler, 4 haziran 
1935 tarihinden evvel mevcud rejimden istifade edecektir. 

( Madde — 8 

1) Müttehid Kırallıktaki şahısların Müttehid Kırallığa idhal edilmiş Türkiye emtiası bedellerin
den dolayı aslen Müttehid Kırallık haricinde ikamet eden veya Müttehid Kırallık haricinde icrayi 
ticaret eden kimselere borçlu oldukları ve işbu anlaşmanın meriyet mevkiine girdiği tarihte va
desi gelen veya tahakkuk etmiş olan ve vadesi bu tarihten sonra hulul edecek bilûmum meblâğlar 
sterling olarak ödenecek ve Merkez bankasının kliring ofis nezdindeki faizsiz kliring hesabı (bun
dan sonra kısaca «kliring hesabı» denecektir) matlubuna kaydolunacaktır. 

2) Türk lirası ile ifade edilmiş borçlar Merkez bankasınca Kliring ofise bildirilmiş ve muame
le günü Müttehid Kırallıkta neşredilmiş kurlara istinaden sterling olarak ödenecektir. 

Türk lirası veya sterlingden gayri bir para ile ifade edilmiş borçlar, bu para üzerinden tanzim 
edilmiş ibrazında tediyeli senedler için tediye günü Londra piyasasında cari satış fiatlarına istina
den sterling olarak ödenecektir. 

3) işbu madde hükümlerine tevfikan yapılan tediyeler borçluyu tekabül eden mikdar için bor-
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cundan ibra eder. 

4) Merkez bankası aşağıdaki 10 ncu maddenin 1 nci fıkrasında mevzubahs tahsilat bordrolarnıı al
dığında Kliring hesabına yatırılmış meblâğların Türk lirası mukabillerini müstehikkine tediye ede
cektir. 

v* Madde — 9 

1) Kliring hesabı matlûbuna kaydolunan bilûmum meblâğlar aşağıdaki şekilde taksim edilecektir. 
i) Bilûmum meblâğların % 30 u faizsiz B tâli hesabına tahsis olunacaktır. B. tâli hesabı matlû-

bundaki mikdarlar serbest olarak merkez bankası emrine amade bulundurulacaktır. 
ıi) Aşağıdaki ^ııı) ve \\N) bendlerinde mevzubahs meblâğlardan gayri bilûmum mebaliğin % 70 i 

faizsiz A. Tâli hesabına tahsis olunacaktır. A tâli hesabı matlûbundaki mikdarlar hususî hesaba tev
di edilmiş borçların tediyesi için istimal olunacaklardır. Bu tediyeler tevdiat tarihi sırasına göre 
yapılacaktır. 

m) Aşağıdaki 12 ve 13 ncü maddeler hükümlerine tevfikan yapılan hususî takas muamelelerinden 
dolayı tahsil edilmiş bilûmum meblâ;ğlarm % 70 i faizsiz C tâli hesabına tahsis olunacaktır. Hususî 
takas suretile Müttohid Kırallığa ihraç edilmiş Türkiye emtiası bedeli olarak C tâli hesabı matlû
buna kaydolunmuş mikdarlar aşağıda yazılı olduğu veçhile istimal olunacaklardır : 

a) İhraç edilmiş Türkiye emtiasına aid menşe şahadetnamesi üzerinde gözüken f. o. b. kıymetin 
% 70 i ayni hususî takas muamelesine istinaden Türkiyeye idhal olunmuş Müttehid Kırallık emtiası 
bedellerinin tediyesi için istimal olunacaktır. 

b) Kalacak her hangi bakiye B tâli hesabına naklolunacaktır. 
IY) Aşağıda 1.4 ncü madde hükümlerine tevfikan borçların tasfiyesi için Müttehid Kırallığa ihraç 

edilmiş Türkiye emtiası bedeli olarak tahsil edilen meblâğların % 70 i faizsiz D tâli hesabına tahsis 
olunacaktır. D tâli hesabı matlûbundaki mikdarlar Müttehid Kiralıktaki alâkadar alacaklı veya ala
caklılara olan borcun tesviyesine aid bakiyelerde kullanılacaktır. Bu hususta lüzumlu olmayan her 
bakiye A tâli hesabına naklolunacaktır. 

2) 4 haziran 1935 tarihinde Ankarada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Müttehid Kırallık 
Hükümeti arasında ticaret ve tediyata mütedair imzalanan anlaşma mucibince (bundan sonra kı
saca Ticaret ve tediyat anlaşması denecektir) Merkez bankasının İngiltere bankası nezdindeki he-
sabları matlubuna kaydolunmak üzere tediye edilmiş olub işbu anlaşmanın meriyet mevkiine gir
diği tarihte derdesti tahsil bulunan meblâğlar kliring hesabı matlubuna kaydolunacaktır. 

3) İşbu anlaşmanın meriyet mevkiine girdiği" tarihte Merkez bankasının İngiltere bankası nez
dindeki A talî hesabı matlûbundaki bakiye işbu maddenin (ıı) nci bendinde mevzubahs A talî he
sabına naklolunacak ve Merkez Bankasının İngiltere Bankası nezdindeki hususî takas hesabı matlû
bundaki bakiye de bu maddenin (ııı) ncü bendinde mevzubahs C talî hesabı matlubuna nakloluna
caktır. 

Nakiller, henüz ifa edilmemiş tediye emirleri ve tanzim edilmiş ve fakat henüz ödenmemiş çeklere 
karşılık ayrıldıktan sonra yapılacaktır. 

4) işbu anlaşmanın mevkii meriyete girdiği tarihde Merkez Bankasının, Ticaret ve tediye anlaş
masının 6 nci maddesinde mevzubahs hususî hesabı matlûbundaki bakiye yukarıda geçen 7 nci mad
denin 1 nci fıkrasında bahsi geçen hususî hesaba naklolunacaktır. Bu nakil henüz muamele görme
miş tediye emirleri ve ödenecek kur farkları için ieabeden karşılıklar ayrıldıktan sonra yapılacaktır. 

T". Madde — 10 

1) Merkez Bankası ve Kliring Ofis, hususî hesaba ve kliring hesabına tahsil olunan mikdarlara 
aid ve iki müessese arasında tesbit edilecek izahatı ihtiva eden borçları birbirlerine yollayacaklardır. 

2) îşbu anlaşmanın meriyet mevkiine girdiği tarihde Merkez Bankası, bu tarihden evvel yapılmış 
depolara aid olub henüz İngiltere Bankasına gönderilmemiş olan tahsilat bordrolarını Kliring OfisV 
gönderecektir. 
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3) Merkez Bankası yukarıda 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında mevzubahs Talî hesablardan yapı
lacak tediyeleri günü gününe Kliring Ofise bildirecektir, tşbu tediye emirleri Merkez, bnakasile Kli
ring Ofis arasında tesbit olunacak izahatı ihtiva edecektir. 

4) Kliring Ofis yukarıda 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında mevzubahs Kliring hesabından tâli 
hesablara yapılan nakilleri ve tâli hesablardan yapılan tediyeleri günü gününe Merkez bankasına 
bildirecektir. 

Madde — 11 

işbu Anlaşma müddetinin hitamında 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında mevzubahs tâli hesablar 
matlubunda gözükecek mikdarlar ayni madde hükümlerine tevfikan istimal olunacaklardır. 

Madde — 12 

1) işbu maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları hükümleri mahfuz kalmak şartile: 
a) Bu Anlaşmaya bağlı 4 sayılı listede tadad olunan Türk emtiasile bilcümle Müttehid Kırallık 

emtiası Türkiyedeki eşhas ile Müttehid Kırallıkdaki eşhas arasında hususî takas muamelesine mev
zu teşkil edebilecektir. 

b) Bu Anlaşmaya bağlı 4 sayılı listede tadad olunan emtia haricinde kalan Türk malları Âkid 
Hükümetlerin müsaadesile bu kabil takas muamelelerine mevzu teşkil edebilecektir. 

2) işbu maddenin 1 nci fıkrasında derpiş olunan her muamelenin ifasında, Türkiyeye idlıal 
olunan Müttehid Kırallık emtiasının f. o. b. kıymeti mezkûr Kırallık ülkesine idlıal olunan Türk 
mallarının menşe şehadetnamelerinde gösterilen f. o. b. kıymetinin % 70 ini aşmayacak ve bakiye 
% 30 u işbu anlaşmanın.9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının (i) bendinde zikrolunan (B) tâli hesa
bına naklolunacaktır. 

3) Bu kabîl hususî takas muameleleri işbu anlaşmanın 1, 2 ve 3 ncü maddesi mucibince vazedil
miş veya vazedilecek mikdar itibarile her türlü idhalât tahdidatına ve mezkûr eşyaya müteallik 
Türkiye ve Müttehid Kırallık dahilindeki kavanin ve nizamat ahkâmına tâbi tutulacaktır. 

t*~ ' Madde — 13 

Türkiye ile kliring veya benzeri anlaşması olmıyan memleketler menşeli olmak şartile, Mütte
hid Kırallıktan Türkiyeye yapılacak (re-export) 1ar ve Türkiye emtiası, bu anlaşmanın 12 nci 
maddesi hükümleri ve takyidatı dahilinde ve Türkiyeye, Müttehid Kırallıktan, bu suretle idhal edi
lecek (re-export) larm senelik kıymeti 75 000 sterlini aşmamak şartile, hususî takas muamelelerine 
mevzu teşkil edebilirler. 

•»" Madde — 14 

1) Hususî hesaba lehine tevdi edilmiş olan Türk liraları, bu anlaşmanın mevkii meriyete girdiği ta
rihte bloke edilmiş bulunan Müttehid Krallık alacaklarından her hangi birisinin bu mevduattan 
alacağına tekabül eden mikdarın tamamını veya ibr kısmını anlaşmaya merbut 4 numaralı cedvelde 
nrakayyed Türk emtiasının mubayaasında kullanılmasına ve bu emtiayı Müttehid Krallığa ihraç et
mesine müsaade olunacaktır. 

2) Bu emtianın sterling tutarı % 70 i yukarıdaki 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasının IV üncü 
bendi hükümlerine tevfikan istimal olunacak, mütebaki % 30, 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasının (i) 
bendinde mevzubahs B tâli hesabına naklolunacaktır. 

y' Madde — 15 

1) Türkiyede açılan sergi ve panayırlara gönderilmiş olub orada btt sergi ve panayırlar sıra
sında veya bilâhare mevcud mevzuata uygun olarak, satılan bilûmum Müttehid Kırallık emtiası hu-
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susî takas mevzuu teşkil edebilir. Yani, satış tutarları ayni kıymette Türk emtiası mubayaa ve 
Müttehid Kırallığa ihraç suretile münakale edilebilir. 

2) Bu yolda hususî takas yapmak hakkı bir kereden fazla üçüncü şahsa devredilemez. 
3) Bu vaziyetlerde, diğer bilûmum mümasili muamelelerde Türkiye lehine istenen % 30 serbest 

döviz istenmez. %.,<<* 

Madde — 16 t r 

1) Ticaret ve tediyat anlaşmasile tadil edilen 1 mart 1930 tarihinde Ankarada imzalanmış Tica
ret ve seyrisefain muahedesi aşağıdaki şekilde yeniden tadil edilecektir: 

Yani, 16 ncı maddesi hazfedilmiş kalacak ve 39 uncu maddesinin ilk iki fıkrasının yerine de 
aşağıdaki hükümler ikame edilecektir : 

< İşbu anlaşma tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olan en kısa bir müddet zarfında An-
karada teati edilecektir. Tasdiknamelerin teatisinden sonra hemen meriyete girerek ve Yüksek Âkid 
Taraflardan biri veya diğerinin diplomasi yolu ile 3 ay evvel yapacağı fesih ihbarına kadar meriyet
te kalacaktır. Ancak bu ihbar 2 eylül 1936 tarihinde Londrada imzalanan Ticaret ve kliring anlaşma
sı meriyette kaldığı müddetçe tesirini icra edemeyecektir. 

2) İşbu maddenin evvelki fıkrasında yapılan tadilât mahfuz kalmak şartile, 1 mart 1930 muahe
desi, 39 ncu maddesinin muaddel hükümlerine tevfikan, yeni bir ihbardan sonra inkiza müddetine 
kadar, meriyette kalacaktır. 

Madde — 17 

İşbu anlaşma ve protokol tatbikatında : 
a) « Eşhas » Devlet teşkilâtı ve müessesatı dahil olmak üzere ferdleri, firmaları ve korporasyonla-

rı ifade eder. 
b) « Türk emtiası » Türkiyede yetişen ,istihssal veya imal edilen emtiayı ifade eder. 
e) « Müttehid Krallık emtiası » Müttehid Krallıkta yetişen, istihsal veya imal edilen emtiayı ifa

de eder. 
d) « Türkiyedeki eşhas » Türk Hükümeti ve Devlet teşkilâtı da dahil olmak üzere aslen Türki

yede ikamet veya jcrayi ticaret eden eşhas ve kor porasyonları ifade eder. 
e) « Müttehid Kırallıktaki eşhas » aslen Müttehi d Kiralıkta ikamet veya icrayi ticaret eden eş

has ve korporasyonları ifade eder. 

K Madde — 18 

1) İşbu anlaşma imza tarihinden on beş gün sonra meriyete girecektir. 
2) İşbu anlaşma, meriyete vazı tarihinden itibaren, 9 ay müddetle meriyette kalacaktır. Mezkûr 

9 aylık müddetin inkizasmdan üç ay evvel Âkid Hükümetlerden herhangi biri tarafından diğerine 
anlaşmanın" feshi ihbar edilmediği takdirde böyle bir ihbarm yapılacağı tarihden itibaren üç aylık 
bir müddetin inkizasma değin anlaşma meriyette kalacaktır. 

3) İşbu anlaşma mevkii meriyete girdiğinde, Ticaret ve Tediyat Anlaşması, meriyetten sakıt 
olacaktır. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdikan vaziülimza, salâhiyettar murahhaslar, işbu anlaşmayı imza etmişler 
ve mühürlemişlerdir. 

Londrada 2 eylül 1936 tarihinde, her iki metin ayni derecede muteber olmak üzere, Türkçe ve 
İngilizce iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
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Yanlarnıda * işareti bulunan tarife numaralarına giren eşya, 17 - I I -1935 tarih ve 2/2004 sayılı 
kararnamenin 5 nci maddesi hükümlerine göre siparişlerinden evvel aid oldukları vekâletlerden izin 
alınmak suretile idhal olunabilir. 

Türk 
Tarif a No. Eşya 

31 Sanayide müstamel ve tarifenin başka yerlerinde zikrolunmayan diğer hayvanı yağlar. 
32 Hamızatı şahmiye (tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen). 

*71 C Kimyevî gübreler (Ziraat vekâleti müsaadesile). ' 
89 Makina kayışı, hortum ve makinalarda müstamel sair deri ve kösele mamulâtı (mevad-

dı saire ile müretteb veya gayri müretteb). 
98 A Merinos ve şevyot: 

1 - Kirli 
2 - Yıkanmış ; ' 

,—;Vr 3 - Taranmış 
? 4 - Boyanmış 

102 Her nevi yünden ve kıldan iplik (örme ve dokuma makinaları için masuraya sarılı ip
likler de dahildir) 

ex 112 Yalnız bant halinde tasir bezleri ve torbaları, makina kolanları ve kartları. 
132 B Sunî ipekten boyalı ve boyasız iplik ve ibrişim (müfredat üzere satılabilecek şekildeki. 

ler de dahildir). 
*ex218 Viski, Cin (Gümrük ve inhisarlar vekâleti müsaadesile). 

230 Beziryağı (kaynamış ve kaynamamış) 
ex295 Yalnız ağaçtan her nvei dokuma tezgâhı ve akümülâtör mücerridleri ve aksamı. 

330 Kopya ve yazı çoğaltma kâğıdları. 
335 Hassas kâğıd (her kalınlıkta). 

* 339 Oyun kâğıdı (Gümrük ve inhisarlar V. müsaadesile). 
349 Mekteb kitablarr, gazeteler, mevkut mecmualar, kataloklar, fii cari cedvelleri (hangi 

lisanda olursa olsun). 
* 359 Ticaret defterleri, çek defterleri ve sair defterler, karneler, bloknot albümler, büvarlar 

yazı altlığı (sumen) klasörler, kitab ve evrak için kaplar (adresli numaralı olanlar da 
dahildir). (Iktısad vekâleti müsaadesile). 

366 Kasarsız, yalın kat (tek telli) pamuk ipliği: 
B) 14 den yukarı 24 İngiliz numarasına kadar (24 numara dahildir). 
C) 24 İngiliz numarasından yukkarı. 

367 Kasarsız, bükülmüş, pamuk ipliği (iki veya daha ziyade telli). 
368 Kaşarlı pamuk ipliği (tek veya daha ziyade telli) . 
369 Boyalı, ıstampalı (tek veya ziyade telli) pamuk ipliği. 

ux 370 B Parlak (mersörize) kaşarlı, kasarsız veya boyalı (tek veya daha ziyade telli) pamuk ip
liği (yalnız 20 numaradan yukarı olanlar). 

371 Müfredat üzere satılabilecek hale getirilmiş pamuk iplikleri (kaşarlı, kasarsız, boyalı, 
bükülmüş, bükülmemiş) (ağaç makara, ufak çile, yumak, zıvana, vesair şekillerde). 

372 Pamuk ağ ipliği ve sicim. 
380 B Tül - bobino (perdelik tül vesair surette fasone tüller) (kasarsız, kaşarlı veya boyalı). 
417 Kendir, jüt, rami ve tarifede gayri mezkûr sair mevaddı nebatiyeden mensucat ve 

muamelâtı (rengi tabiide veyahud boyalı). 
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443 Dişçilikte müstamel lâstik, kauçuk ve mamulâtı (boya, madenî toz ve sair mevad ile 
mahlut olsun olmasın). 

444 Vülkanize kauçuktan levha, yaprak şerid, çubuk, boru ve bunların adi maadin veya 
mevaddı saire ile müretteb olanları. 

445 Bisiklet, otomobil, araba, vesair vesaiti nakliye tekerleklerine mahsus iç ve dış lâs
tikleri ve şeridleri, 
(Mevaddı saire ile müretteb ve gayri müretteb): 

A) îç ve dış lâstikleri. 
B) Şeridler. 

446 Elâstikî mensucatla lâstiğe batırılmış veya bir tarafına veyahud arasına lâstik sürül
müş veyahud lâstik yapıştırılmış mensucat. 

449 Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen sair kauçuk mamulâtı (mevaddı saire ile mü
retteb veya gayri müretteb). 

452 Yere sermeğe mahsus linoleom, kaptolikan, muşambaları (parça veya top halinde). 
453 Duvar, raf, sofra ve mobilya örtmeeğe ve kaplamağa mahsus muşambalar (parça veya 

top halinde). 
454 Mücellid muşambası (her nevi) mühendis ve resim muşambaları ve emsali sair ince 

muşambalar. 
ex 471 Yalnız tasfiye toprağı, kaolin, feldspat ve ateş toprağı. 

477 D Asbestos (amyant), bitümen ve müşabihleri ve bunların mamulâtı (terkibinde veya 
nescinde kauçuk veya elyaf veyahud maadini adiye' bulunanlar ve kâğıd, mukavva, 
alçı, çimento veya boya gibi mevaddı adiye ile mahlûtan mamul olanlar da dahildir) 
(mevaddı saire ile müretteb veya gayri müretteb) (iplik, sicim, ip, halat, salmastra, şerid, 
hortum ve kayış halinde). 

x481 C Pişmiş kilden ve topraktan ateş tuğlası ve kiremit (tktısad vekâleti müsaadesile). 
489 Porselenden, mineden ve emsalinden sunî dişler. 
501 Fotoğraf camı (üzerinde resim olanlar da dahildir). 
519 Halis çelik ve hususî çelikler. 
520 A Her nevi demir veya çelik (dört köşe,yuvarlak, beyzî, köşeli, çubuk, veyahud köşebend 

E, T, V, L, Z, I, şeklinde ve tarifenin başka yerlerinde zikrolunmayan sair şekillerde) 
(delikli ve astar boyalı olanlar da dahildir) (adileri). 

523 Demir veya çelik saç levhalar (düz veya oluklu) ve çenberlik veya şerit: 
A) Adileri. 
B) Bakır, kalay, çinko, nikel, kurşun, alüminyum, galvanizli veya oksitli. 

• C) Resimli ıstampa! ı, boyalı ve lake 
524B Demir veya çelik tel, muayyen uzunluklarda kesilmiş olanlar da dahildir. (Bakır, ka

lay çinko, nikel ,kurşun, alüminyum, galvanizli ve oksitli). 
526 C Toprak ve su altı elektrik kabloları (Her nevi mevad ile mücehhez). 
527 Demir ip veya halat (örgüsünde veya içinde mevaddı lifiye olanlar da dahildir). 
529 Fonttan, demir veya çelikten künk, boru, her nevi raptiyeleri ve bunların kapakları 

(Sırlı veya katranlı bez ve saire iletecrid edilmiş olanlar da dahilidir) : 
•A) Dökme (font) (îktısad vekaleti müsaadesile). 
B) Demir veya çelikten . 
C) Her nevi madenle galvanizli. 

530 Vesaiti nakliye dingilleri, yayları (her şekilde) tekerlekleri ve tekerlek cenberleri ve 
sair aksamı (astar boyalı olsun olmasın). 
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531 Fonttan, demirden kaba mamulât ezcümle : Çanak, pota, direk, delinmiş ve de-
linmemiş levhalar, demiryolu makasları ve işaretleri, inşaattta müstamel çatılmış ve 
çatılmamış aksam, betonlarda müstamel kesilmiş, zımbalanmış saç levhaları, tekemmül 
etmiş alâtı mihanikiye aksamından maada gemi, demiryol, ebniye ve saire için zikredil
meyen sair kaba mamulât. 

533 Demir vida, civata, somun ve somun pulları (rondelâ). 
536 Demir kasa (mevaddı saire ile müretteb veya gayri müretteb). 
538 Her nevi demirden el alâtı (saplı veya sapsız) : 

A) Her nevi destere, (dişli, dişsiz hizarlar1 dahildir). 
B) Eğe. 
C) Kürek, kazma, palta, .yaba, çapa, bel, örs, 250 gramdan fazlasile tekli olan 

çekiçler, tırmık, mala, küskü, taşçı makkap ve kaşıkları. 
D) Her nevi ziraatte müstamel makas, bağbıçağı, orak, tırpan, koyun kırma ve te

nekeci makasları, mengene, kıskaç, keser, rende ve başka yerlerde zikredilmiyen 
dülger ve doğramacı alâtı. 

H) Burgu, cedvel, pergel, çap ölçüsü, yiv açan aletler, tornavide, kerpeten, 250 
grama kadar sikleti olan çekiçler, hak ve oyma kalemleri, her nevi biz, el mak-
kabları. 

V) Zikredilmiyen sair alât. • 
539 Bıçakçılık eşyası ezcümle: bıçak kâğıd bıçağı kılıç, çakı, çatal, kaşık, makas, makinalısaç 

makası, ustura, makinalı ustura, tırnak tuvaleti edevatı, fındık kıran, tirbuşon, ve em
sali : 

H) Sair mevad ile müretteb veya gayri müretteb. 
V) Makineli makas ve usturaların yedek yüzleri. 

545 iğneler : 
A) El ve makine iğneleri, dikiş ve nakış ve örgüler için (başları yaldızlı olanlar da 

dahildir.) 
B) Toplu iğne, çengel iğne, tığ, çorap şişi, firkete, çuvaldız ve olta iğnesi. 
C) Cam, sellüloid, galalit, sedef,' kehribar, bağa, fildişi ve diğer adi mevaddan başlı 

veyahud bunlarla müretteb iğnneler. 
546 Demir kalem uçları. 
551 B Demir bidon ve fıçı, üstüvane, gazometre, hazne, şamandıra ve emsali (mevaddı saire 

ile müretteb ve gayri müretteb) (boyalı, galvenizli). 
552 Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen demirden hırdavatçılık eşyası ezcümle: mutbah 

takımı, sofra takımı, kahve ve çay takımları lâmba ve aksamı, ütü, kahve değirmenleri, 
et makinesi, musluk, kova, banyo, aptesane levazımatı, dirhemler, ateş kürek ve maşa
ları, hayvan çanları, özengi, şişe kapsülleri ve emsali ve mamulâtı (mevaddı saire ile 
müretteb veya gayri müretteb). 

A) Adileri. 
B) Boyalı, cilâlı, sırlı, veyahud sair madenle galvenizli. 

555 A Bakır lama, çubuk, (maktaı her şekilde) tahta veya yaprak halinde (âdileri). 
557 A Bakır boru, boru. raptiyesi ve aksamı (her nevi) (âdi ve boyalı). 
558 H Bakırdan cereyanı elektrikide müstamel tel ve kablolar (diğer madenî tellerle mahlut 

olanlar da dahildir). . : , 
1) Lâstik, güteperka, kâğıd, asbestos vesaire ile tecrid edilmiş. 
2)-İpek ve sunî ipek ile tecrid edilmiş (mevaddı saire ile mahlut ipekli olanlar 

da dahildir^. 
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565 

574 B 
ox577 B 
ox579 B 

606 
607D1 

607H1 
607 Z 
617 B 
618 

619 

632 
*634 

*645 

* 649 

* 651 

* 652 

653 A 
* 657 

658 

660 

* 661 

663 
* 664 

3) Tecrid edildikten sonra ayrıca kurşun veya demir borularla veya sair suretle 
mücehhez. 

Bakırdan çilingir ve hırdavatçı eşyası ezcümle: mobilya, kapı ve pencere edevatı, gem, 
mahmuz, zil, çıngırak, musluk, yorgancıçivileri, el âletleri, mobijye ve karyola ve sair 
emsali (mevaddı saire ile müretteb ve gayri müretleb). 

A) Âdi veya boyalı. 
B) Cilâlı veya nikel yaldızlı veya oksitli. 

Külye halinde tutya (çinko) ve halitası. 
Külçe, çubuk, tahta halinde kalay ve halitası (lehim dahil köhne mamul ât hariçtir). 
Yalnız pasta ve krem tübleri ve tıbbî müstahzarlara aid yazılı yazısız boyalı kapsüller. 
Gramofon, fonograf, grafofon. 
Gramofon, fonograf, grafofon plâkları ve kovanları (her şekilde ve neden mamul olur
sa olsun) (dolu). 
Gramofon inğneleri (âdi madenlerden). 
Başka yerde zikrolunmıyan âl âtı musikiye aksamı, teferruatı ve yedek parçaları. 
Sinematograf ve fotoğraf film ve pelikülleri (dolu). 
Telli telgraf ve telefon makineleri veaksamı fenniyesi (tellerle, piller ve otomatik tele
fon santralının mesned çerçeveleri hariçtir). 
Telsiz telgraf: ve telefon mürsile ve ahize makineleri ve bunların eehize ve aksamı i'ett-
niyesi. 
Alâtı vezniye. 
Tarifenin başka yerlerinde sarahaten veya temsil en zikredil miyen sair âlât (İktısad 
vekâleti müsaadesile). 
Kapsollar (Gümrük ve inhisarlar vekâleti müsaadesile). 
Her nevi kuvvetle müteharrik makineler, (kazanlarile birlikte) (iktısad vekâleti mü
saadesile). 
Su, hava, petrol, benzin ve petrol müştakkatı ve sair kuvvetler ile (elektrik müstesna
dır) müteharrik motörler (kurulmuş veya kurulmamış) (iktısad vekâleti müsaadesile). 
Elektrik motörleri (elektro motor) dinamo (alternatif, kontinü) transformatör, ko-
mütatör, reistans, bobin, manyeto, buji, konvertisör, diştiribütör, vantilatör, aspira
tör, ve mümasilleri (kurulmuş veya kurulmamış) (îktisad vekâleti müsaadesile). 
Akümülâtör ve yedek plâkları 
Kabili nesç mevaddı işleyen makinalar ve aksamı ezcümle tarama, atma veya didikle
me, koza ve çekirdek ayıklama, iplik bükme ,dokuma, cilalama, kurutma, boyama, ve 
saire makinaları (kurulmuş) (İktısad vekâleti müsaadesile). 
Torna, destere, rende, zımba, hadde ve çiçek makineleri, çivi, teneke, kutu, makinaları, 
cam imalinde ve camcılıkta müstamel makinalar, çimento makina ve kalıbları, taş 
kırma makinaları ve maadinden, topraktan ve ağaçtan eşya imalinde kullanılan sair 
makinalar ve aksamı (kurulmuş, kurulmamış) iktısad vekâletinin müsaadesile). 
Dikiş makinaları, elbise, şapka, ayakkabı ve saireyi dikmeğe mahsus, örgü, işleme ve 
tül makinaları ve bunların makina aksamı ve yedek parçaları (iğneleri müstesnadır) 
(elektrikli olanlar dahil) (iktısad vekâleti müsaadesile). 
Tipografya, litografya, mücellid hurufat dizme ve dökme makinaları ve matbaacılığa 
mahsus sair makinalar ve bunların aksamı (iktısad vekâleti müsaadesile) 
Dikiş ve yazı makinalarına aid masa, tabla, kapak ve ayakları. 
Her nevi ziraat makinaları ve ziraatte müstamel alât ve edevat ve bunların aksamı 
(Ziraat vekâleti müsaadesile). 
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665 Her nevi tulumbalar ve aksamı, mayiat, gaz, hava ve saire için. 
666 Değirmen makineleri, hamur, makarna, şeker, sucuk ve sair mekûlâtm imal ve ihzarı

na mahsus makinalar, buz makinaları, taktir ve tasir ve tebrid makinaları, şişeleri 
yıkayan ve dolduran makinalar, vinçler, kavurucu ve öğütücü makinalar, ütüv maki
naları, çamaşır yıkama makinaları ve tarifede zikrolunmayan sair bilcümle makina ve 
aksamı (kurulmuş ve kurulmamış) (îktısad vekâleti müsaadesile) 

666/1 Bilyalı yataklar (rulman) bilyalı ve makaralı veya masralı her nevi. 
666/2 Makinaların veya cihazların mihanikî aksamı, demirden, çelikten vesair âdi madenlerden 

(sair madenlerle müretteb olsun olmasın) tarifenin başka yerlerinde isimleri zikredil
memiş olanlar, beher parçasının ağırlığı (İktısad vekâleti müsaadesile): 
* A, B, C, D. 15 kilodan ziyade 
E., F., 15 (hariç) kilodan az. 

667/A1 Binek otomobilleri (sıkleti 900 kiloya kadar). 
679 Velosipet (kaç tekerlekli olursa olsun) oyuncak velosipetler hariç ve posta paketi vesaire 

taşımağa mahsus velosipetler dahildir. 
*694C2 Toz halinde antrasit kömürü (on milimetreden fazla olanlar parça sayılır.) (iktısad 

vekâleti müsaadesile). t ; v , 
697 Türk kırmızısı yağı ve sülfooleatlar, sülfo rezinatlar, madenî yağlarla müstahzar olsun 

olmasın. 
702 D Prusya mavisi ve emsali ferrosiyanik boyalar ve utrmer her nevi. 
703 A Matbaa mürekkebi (her nevi). 
703 B Yazı mürekkebi. 77 ' '"' 
703 D İstampa boyası, yazı makinası şeridi çin mürekkebi, kopya mürekkebi ve emsali mürek-

kebler. 
704 Sanayie mahsus müstahsal madenî boyalar. 
706 Uzvî, sunî boyalar (kömür katranı yağından müstahsal); anilinler, alizarinler, sunî 

çividler ve tasfiye edilmiş tabiî çividler (her şekilde) ve zikredilmiyen sairleri. . 
707 Anilin tuzu, fenol ve naftol, mürekkebatı (boyacılıkta kullanılan uzvî müstahzar boya 

bazları). 
709 B Vernik (bronzlu, alüminyomlu ve boyalılardan maadası). 
710 H Karbonat, bikarbonat, klorür, klorat, kostik, (hidrik) bilkimya saf permenganat, sülfat, 

silikat ve başka yerlerde zikrolunmayan sair potasyom emlâhı. 
711 H Adi sud kostik 
711 V Karbonat, nitrat, asetat, borat, biborat (boraks) bikarbonat, klorat, klorür, kostik saf, 

sülfür, sülfat, hipo sülfit, nitrit, saf klorür dö sodyom ve tarifenin başka yerlerinde zik
redilmeyen sair sodyom emlâhı 

712 A Amonyak mahlûlü, klor amonyom, 
725 H Sülfat (gayri saf) ve sair bakır emlâhı 
754 T Banzoik, bütirik, brom idrik, salisilik, sitrik, tartrik hamızları 
757 B Amonyak, potas, sud ve sair şaplar 

: 760 Fare, pire, ve emsali haşerat itlafına mahsus her nevi müstahzarat (toz macun, mayi ve 
sair şekillerde) (Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti müsaadesile) 

782 Lanolin, gliserin, kazein 
> 815 B Gazidrofil ve saire tıbbî gazler (İyodlular hariçtir) (Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ

leti müsaadesile) 
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853 Tarifede gayıi mezkûr seronı ve aşılar, eesamı kimyeviye, eezayi tıbbiye ve müstahzaratı 
tıbbiye ve kimyeviyei sınaiye : 

A) Eesamı kimyeviye ve eezayi tıbbiye 
# B) Müstahzaratı tıbbiye ve seromlar (Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti müsaa-

desile) 
853 C Müstahzaratı kimyeviyei sınaiye, trikloretilen. 
859 Sair çocuk oyuncakları (noel ağacına mahsus olanlar da dahildir). 

B) Adi maadinden. 
C) Kauçuktan, seliülöydden, deriden ve sair gayri mezkûr âdi mevaddan. 

861 Tarifede temsil olunmayan eşya . 

ikinci liste 
Senelik 

Türk kontenjan 
tarife No. Eşya (Metrik ton) 

106 Safi yünden mamul başka yerde zikrolunmayan mensucat (örme kumaşlar 
da dahildir) (mevaddı saire ile müretteb olsun olmasın) : 

A) Metre murabbamm sikleti 200 grama kadar 3 
B) Metre murabbamm sikleti 201 gramdan 600 grama kadar 5 

107 Arişi kamilen pamuk yün mensucat : 
A) Metre murabbamm sikleti 200 grama kadar 2 
B) Metre murabbamm sikleti 201 gramdan 600 grama kadar 2 
C) Metre murabbamın sikleti 600 gram ve ondan yukarı 2 

125A2 Safi ipek ve sunî ipeğin gayrı mevaddı iifiye ile mahlut yün dokuma ku
maş veya keçeden şapka ve sair başlıklar (mevaddı saire ile müretteb veya 
gayri -müretteb) (erkek için). 400 l-q 

238 A . Toz halinde hardal. 2 
377 Ham (kasarsız), boyasız, basma halinde olmıyan mensucat: 

O) Metre murabbamın sikleti yüz elli (d/ıhil) gramdan 200 grama 
• kadar olan. 20 

D) Metre murabbamm si ki eti yüz (dahil) gramdan (150) grama ka
dar olan. 20 

E) Metre murabbamın sikleti 70 (dahildir) gramdan (100) grama 
kadar olan. 20 

K1) Metre murabbamm sikleti 70 gramdan aşağı olan. 20 
378 Beyazlatılmış (kaşarlı), boyasız basma halinde olmıyan mensucat: 

C) Metre murabbamın sikleti yüz elli (dahil) gramdan (200) grama 
kadar olan. 20 

D) Metre murabbamın sikleti yüz (dahil) gramdan (150) grama ka
dar olan. 20 

E) Metre murabbamın sikleti 70 (dahildir) gramdan (100) grama 
kadar. 10 

F) Metre, murabbamın sikleti 70 gramdan aşağı olan. 40 

( S. Sayısı : 149 ) 



— 15 — 

Türk 
tarife No. 

397/1 

379/2 

379/3 

380 A 

383 

400 A 
413 

414 A 

451 

535 

543 
694 

:? Senelik 
7 kontenjan 

Eşya (Metrik ton) 

Top halinde boyalı pamuklu mensucat; metre murabbamın sikleti: 
0) 150 (dahil) gramdan 200 grama kadar olan. 20 
D) 100 (dahil) gramdan 150 grama kadar olan. 20 
E) 70 (dahil) gramdan 100 (ir. kadar olan. 20 
F) 70 gramdan aşağı olan. 20 

İpliği boyab, yollu ve kareli pamuklu mensucat metre murabbamın 
sikleti: 

C) 150 (dahil) gramdan 200 Gr. kadar olan. 20 
D) 100 (dahil) gramdan 150 Gr. kadar olan, ' .* 20 
E) 70 (dahil) gramdan 100 Gr. kadar olan. 20 
F) 70 gramdan aşağı olan. 20 

Her nevi boya ile basma ha] i ne getirilmiş bir veya müteaddid renkli 
olanlar ile merserize edilmiş pamuklu mensucat (ipliği merserize halin
de olanlar buraya dahildir) metre murabbamın sıkleti: 

C) 150 (dahil) gramdan 200 Gr. kadar olan 50 
D) 100 (dahil) gramdan 150 Gr. kadar olan 5 0 
E) 70 (dahil) gramdan 100 Gr. kadar olan .50 
F) 70 gramdan aşağı olan 50 

Adi tül. ve müsün, 'benekli ve madenî teller ile mahlut veya müretteb olan
lar da dahildir. 15 
Her nevi pamuk kadife ve pelüş ve kadifeli mensucat ve bunlardan kur
dele ve şerid (Madenî tellerle ve her nevi pullar ve boncuklarla mahlut 
veya müretteb olanlar da dahildir.) 1 

Kilogram 
500 

Metrik ton 
5 

1 

3 

Pamuk mendil (Kenarları basıtırılmış, bastırılmamış) 
Müfredat üzere satılabilecek hale getirilmiş iplikler (Kaşarlı, kasarsız, 
boyalı), (Makara, ufak çile, yumak, zıvana, ve saire şekillerde) 
Sicim, ip, halat (Katranlı boyalı madenî tellerle müretteb olanlar da dahil
dir) (Kutru 5 milimetreye kadar) 
Çadır imaline ve eşya örtmeye mahsus muşambalar (Mamul hale getiril
miş olanlar da dahildir) 
Demir boya ocak mangal : 

A) Petrol elektrik havagazi sobaları fitilli veya tazyikli petrol ocakları 
(Mevaddı saire ile müretteb veya gayri müretteb) 1 

B) Sair soba ve ocaklar vantilatörlü ocaklar, mangal 
1. Sadeleri 5 
2. Sırlı veya mevaddı saire ile müreteb 5 

Kundura için çivili ve çivisiz nalçalar 10 
Mahrukatı madeniye : 

B) Kok kömürü 5000 
C) Antrasit kömürü 1000 

1. Parça halinde (Karışık olanlar parça addolunur). 
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Senelik 

Türk kontenjan 
tarife No. Eşya (Metrik ton) 

708 Kundura boya ve parafin cilâsı, ankostikler, kremler, patlar ve mümasili 
tertibler (Deri, kundura, maden eşya, mobilya, parke ve saireyi temizle
mek, cilalamak ve muhafaza etmek için) toz kalıb, mayi, macum halinde) 1 

Not : Yukarıdaki listede yazılı tarife numaralan 1 haziran 1929 tarih ve 1499 sayılı kanuna bağlı 
gümrük tarif esile bunda değişiklikler yapan 31--V-1933 tarih ve 2255 sayılı kanuna, bağlı tarifeye göre 
tanzim olunmuştur. 

Üçüncü liste 

Maddeler îdhal rüsumu 

Tenzilât İncir ve incir turtası 7/c w t. başına 
Konsolide Palamut Kıymeti üzerin-
edilenler den % 10 

Tiftik (ham) yıkanmış, 
temizlenmiş, kavrulmuş 
veya kavrulmamış Muaf 
Kabuksuz fındık Kıymeti üzerin

den % 10 

Dördüncü liste 

1) Halılar, seccadeler, yol halıları, ayak halıları, kilimler (kısmen veya tamamen yünden tiftikten 
tabiî ipekten, sunî ipekten). 

2) Gül yağı. 
3) İşlenmiş ve işlenmemiş sünger. 
4) Nebatî boya ve boya maddeleri. 
5) Tıbbî nebatlar, çiçekler, kökler ve yapraklar. 
6) Yaprak tütün, kıyılmış tütün, sigara. 
7) Şaraplar, likörler, alkollü içkiler ve esansları, 

,8) Afyon. 
9) Taze meyveler ve sebzeler. 

10) Keçi boynuzu, meşe ve çam kabuğu ve ekstreleri. 
11) El işlemeleri ve dantelaları. 
12) Kuru sebzeler. 
13) Meyve ve sebze konservaları, ezmeleri ve usareleri. 
14) Yumurta ve tozu. 
15) Süt tozu. 
16) Sınaî balık yağları. 
17) Bal 
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20 mart 1936 tarihine kadar doğrudan doğruya yapılan tediyat iddialarının katği tasfiyesi karşılığı 
olarak, B tâli hesabından, bu hesabın ilk yükü olarak tedricen 50 000 Sterlingin, 

11)20 mart 1936 tarihli Türk Hükümeti kararnamesine tevfikan ve bu kararnamenin mevkii me
riyete geçtiği 20 mart 1936 tarihinden itibaren Müttehid Kırallığa ihraç edilmiş olub da 4 haziran 
1935 tarihinde Ankarada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Müttehid Kırallık Hükümeti arasında 
Ticaret ve Tediyata mütedair imzalanan anlaşmanın 7 nci maddesi veçhile tediyeleri Sterlin hesa
bına henüz yatırılmamış olan Türk emtiasından dolayı, Türkiye Merekz bankasınca alınmış ecnebi dö
vizleri karşılığının % 70 i, müteallik olduğu Türk emtiasının Müttehid Kırallığa idhal edildiğini 
müsbit «Bili of Entry» lerinin de ibrazı şartile, 

Anlaşmanın 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasın m i l bendinde mezkûr A tâli hesabına nakli esbabı
na tevessül edecektir. 

4 —. I) Âkid Hükümetler, Anlaşma hükümlerinin, Ankarada, 23 temmuz 1936 taihriııde, bir 
taraftan Türkiye-İktısad vekâletile Sümer bank. diğer taraftan Messrs. II. A. Brassert and 
Compaııy Limited arasında imzalanmış, ibtidaî Anlaşmalara tevfikan ve Türkiyede bir demir -
çelik fabrikası kurulması maksadile, biri Türkiyede Diğeri Müttehid Kırallıkta teşkil edilecek olan iki 
hususî şirketin muamelelerine tatbik edilemeyeceğini kabul ederler. 

II) Binnetice yukarıda mezkûr iki şirketin çalışması anlaşma çerçevesi dışında kalacak ve Tür-
kiyedeki şirketin, ajanı sıfatile, Müttehid Kırallıktaki şirket adına ihraç edeceği Türkiye menşeli mal
ların ve Müttehid Kırallıktaki şirketin, ajanı sıfatile Türkiyedeki şirket adma ihraç edeceği Müt
tehid Kırallık menşeli malların anlaşma hesabına katılmaması kabul edilmiş bulunmaktadır. 

III) Şurası da ayrıca mukarrerdir ki, Britanya İmparatorluğu ve Türkiye ile aralarında her han
gi nevi bir nevi ticaret anlaşması olmayan memleketler maden piyasaları taleblerini karşılamak için, 
Türk şirket tarafından Müttehid Kırallık şirketi emrine ihraç edilecek Türk ham maden, maden ve 
konsantreleri ve kereste satışları gayri safi tutarı, Müttehid Kırallıktaki şirketin kredisine geçirilecek 
ve sonra berveçhi âti kullanılacaktır: 

A) îki şirketin idare ve masarifi umumiyesi için, 
B) Türk Hükümeti tarafından akde salâhiyettar teşkilât ile Messrs H. A. Brassert and Company 

limited arasında akdedilecek tafsilâtlı anlaşmadanmütevelid tediyat için. 
C) Yukarıdaki (A) ve (B) tâli fıkralarında gösterilen mebaliğin, 1 son kânun 1937 tarihinden iti

baren her altı ay sonunda tenzilinden kalacak ve Müttehid Kırallık Şirketinin, iki Hükümetçe tas-
vib edilmiş murakıbleri tarafından tasdik edilecek bakiye berveçhiati taksim edilecektir: 

a) % 20 si, anlaşmanın devamı müddetince ve mezkûr mürakiblerin tasdikmdan itibaren 15 gün 
içinde 9 ncu maddede gösterilen kliring hesabına ve işbu madde hükümlerine tâbi olarak# 

b) Bundan evvelki (a) tâli fıkrasında mezkûr % 20 nin tenzilinden sonra kalacak •% 80 bakiye. 
veya anlaşmanın (7) nci maddesinin (1) nci fıkrasında zikrolunan hususî hesaba vaki mevduat bilâ 
teahhur .transfer edildiği takdirde bu mebaliğin % 100 aşağıdaki şekilde kullanılacaktır: 

I) % 30 u Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının serbestçe emrine amade tutulacak. 
II) % 70 i Türkiye Hükümetinin, Müttehid Kırallıktaki mübayaatmdan doğacak tediyat için kul

lanılacaktır. 
5 — Bu protokol, bu günkü tarihli anlaşmanın bir cüzi gayri münfekkini teşkil eder, fakat bu 

protokolün anlaşmanın bir cüzü olarak bitişik, anlaşma, 18 nci madde mucibince hitam bulduğu tak
dirde, 4 ncü fıkrası cereyanının devamına tesir ctmiyecek ve bu fıkra (III) (o) (a) müstesna, 
31 ilkkânun 1944 tarihine kadar devam edecektir. 

Londrada, 2 eylül 1936 tarihinde her iki metin ayni derecede muteber olmak üzere Türkçe ve in
gilizce iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
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B - Menşe şahadetnamesi 

. ( ikinci nüsha ) 

Gönderilen 
İsmi : 
İkametgâh • 
Sokak : 

Kg. 
Kg. 

Yukarıda gösterilen emtianın Türkiye mahsulât veya mamulâtmdan olduğu ve işbu şahadetna
menin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Müttehid Kıratlığı 
Hükümeti arasında, ticaret ve kliringe mütedair 2 eylül 1936 tarihli anlaşma, hükümlerine tevfikan 
verildiği takdik olunur. 

PROTOKOL 

Bu günkü tarihli ticaret ve kliringe dair anlaşmanın (Bundan sonra kısaca « anlaşma » dene
cektir), imzası anında, bu hususta usulüne uygun mezuniyete malik olan zirde vaziülimza tam salahi
yetli murahhaslar, berveçri ati mutabık kalmışlardır : 

1 — Anlaşmanın meriyete geçtiği tarihten, 30 haziran 1937 tarihine kadar, veya anlaşma o ta
rihten evvel feshedilirse Anlaşmanın meriytten çıktığı tarihe kadar), aşağıdaki fıkralar Anlaşma
nın 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının II nci bendi yerine kaim olacaktır: 

«Tl - a zirde III ve IV bendlerinde gösterilenler hariç olmak üzere, bilûmum mebaliğin f/o 65 i 
faizsiz bir A tâli hesabına tahsis edilecektir. Bu tâli hesabın kredisinde; toplanan para, hususî he
saba tevdiatı yapılmış borçların tesviyesinde kullanılacaktır. Bu tesviye, tevdi tarihi sırasile yapı
lacaktır. 

b) Zirde III ve IV bendlerinde gösterilenler hariç olmak üzere, bilûmum mebaliğin % 5 i, fa
izsiz bir X tâli hesabına tahsis edilecektir. Bu tâli hesabın kredisindeki para, hususî hesaba tevdiatı 
yapılmış fakat hususî sebebi eri e Türk Hükümetince A tâli hesabı yerine X tâli hesabından tediyesine 
izin verilmiş tediyelerde kullanılacaktır. Bu anlatmanın hitamında X hesabının kredisinde kalacak 
herhangi meblâğ A tâli hesabı kredisine naklolanacaktır.» 

2) Türk topraklarına 20 haziran 1935 tarihinden evvel çıkarılmış ve o tarihte kontenjan yoklu
ğu veya kifayetsizliği yüzünden Türk gümrüklerinden çıkarılmamış bilûmum Müttehid Kıratlık emti
asının bu anlaşmanın meriyete geçtiği tarihten itibaren 6 ay içinde Türkiyeyc idhallerinc müsaade 
edilecektir. Anlaşmanın (i nci maddesi 1 nci fıkrasında mezkûr menşe şahadetnamesi, bu emtia için 
araı ımıya cakt ı r. 

3) Anlaşma meriyete geçince, Türk Hükümeti, 
(I) 4 haziran 1935 tarihli Türk - İngiliz Ticaret ve Tediyat anlaşması hükümlerine muhalif 

olarak Müttehid Kırallıktaki şahıslar tarafından Türkiyodeki şahıslara mezkûr anlaşmanın tarihinden 
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Gönderen 
ismi : 
ikametgâh : 
Sokak : 
Emtianın cinsi : 
Ambalajın tarzı : 
Denk adedi : 
Marka No. : 

Siklet ^ T İ S a f İ 
( Safı 

Kıymet (fob) : 
Sevkiyat tariki : 
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Gönderen 
ismi : 
İkametgâh : 
Sokak : 
Emtianın cinsi : 
Ambalajın tarzı : 
Denk adedi : 
Marka No. : 

\ Gayrisafi 
l Safi 

Kıymet (fob) : 
Sevkiyat tariki : 

Siklet 

B - Menşe şehaâetnamesi 

(ikinci nüsha) 

Gönderilen 
ismi : 
İkametgâh : 
Sokak : 

Kg. 
Kg. 

Yukarıda gösterilen emtianın Müttehid Krallık mahsulât veya mamulâtından olduğu ve işbu şe-
hadetnamenin Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile Büyük Biritanya ve Şimalî irlanda Müttehid Kı-
rallığı Hükümeti arasında ticaret ve kliringe mütedair 2 eylül 1936 tarihli anlaşma hükümlerine tev
fikan verildiği tasdik olunur. 

Gönderen 
ismi : 
İkametgâh : 
Sokak : 
Emtianın cinsi : 
Ambalajın tarzı : 
Denk adedi : 
Marka No. : 

\ Gayrisafi 
l Safi 

Kıymet (fob) : . 
Sevkiyat tariki : 

6 ncı maddenin 3 ncü fıkrasının merbutu 

A - Menşe şahadetnamesi 

(Ası l ) 

Gönderilen 
İsmi : 
İkametgâh : 
Sokak : 

Siklet Kg. 
Kg. 

Yukarıda gösterilen emtianın Müttehid Kırallık mahsulât veya masnuatmdan olduğu ve işbu şeha-
detnamenin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Müttehid Kıral-
lığı Hükümeti arasında ticaret ve kliringe mütedair 2 eylül 1936 tarihli anlaşma hükümlerine tev
fikan verildiği tasdik olunur. 

(A işaretli menşe şehadetnamesinin numarasını taşıyan işbu şehadetname sureti, Müttehid Kı
rallık gümrüklerince damgalandıktan sonra, Klirink Ofise gönderilecektir.) 
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İŞ) Melaslar. 
19) İşlenmiş, işlenmemiş mermer ve oniks. 
20) Keten, kenevir (ham). 
21) Kaplumbağa (deniz) kabuğu, balık derisi ve balık pulları. 
22) Kurutulmuş veya diğer suretlerle muhafaza edilmiş balık. 
23) Balık yumurtaları (siyah havyar dahil). 
24) Pamuk. 
25) Pamuk tohumu küsbesi. 
26) Çekirdeksiz üzüm, ve incirden maada her nevi kuru meyveler. 
27) Fmdık içi vo ceviz içi haricinde bilûmum kabuklu, kabuksuz kuru meyveler. 
28) Kitre. 
29) Zeytin tanesi ve yağı. 
30) Hububat. 

Sıklet 

Gönderen 
İsmi : 
İkametgâh : 
Sokak : 
Emtianın cinsi : 
Ambalajın tarzı : 
Denk adedi : 
Marka No. : 

\ Gayri safi 
j Safî 

Kıymet (fob) : 
Sevkiyat tariki : 

6 ncı maddenin 3 ncü fıkrasının merbutu 

A - Menşe şehadetnamesi 

(Asil) 

Gönderilen 
İsmi : 
İkametgâh : 
Sokak. 

Kg-

Yukarıda gösterilen emtianın Türkiye mahsulât veya mamûlâtmdan olduğu ve bu şehadetna inenin 
Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Müttehid Krallığı arasında ticaret ve kli
ringe mütedair 2 eylül 1936 tarihli anlaşma hükümlerine tevfikan verildiği tasdik olunur. 

A - İşaretli menşe şehadetnamesinin numarasını taşıyan işbu şehadetname sureti, Türkiye güm-
rüklerince damgalandıktan sonra, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına gönderilecektir. 
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S. Sayısı: 151 
Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 4 000 
liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası (1/406) 

T.G. 
Başvekâlet 13 - V - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2090 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması hak
kında adı geçen umum müdürlükçe hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3 - V - 1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçesinin defatir ve evrakı matbua tertibine 
mevzu tahsisatın bazı kuyud ve malûmatın cem ve telfiki için tabına lüzum hâsıl olan defatir 
ve evrakı matbua masarifine, daimî memuriyet harcırahı tahsisatının zelzele mmtakası dahilinde 
bulunan bir kısım memurların başka mahallere nakil ve tayin edilmesine ve bir kısım memur
ların da başka mahallere nakline zaruret hâsıl olmasına binaen tahakkuk eden ihtiyaca ve mu
vakkat memuriyet harcırahı tahsisatının ezcümle zelzele mmtakalarmda harab olan akar ve hay
ratın mahallen tedkik ve muayeneleri için gidecek olan memurların masarifi zaruriyelerine 
kifayet etmiyeceği anlaşılmıştır. 

Müfettişler harcırahı faslından 500. ahvali hazıra dolayısile bazı ihtiyaçlar tehir edildiğinden 
arşiv ve galeri umumî masrafları tertibinden 1 000 ve tamirat dolayısile Haseki imaretinin malî 
yıl ortasından sonra açılabilmesine binaen imaretler masrafı faslından 2 500 ki ceman 4 000 lira 
tasarruf edilmesi mümkün görüldüğünden işbu 4 000 liranın yukarıda arzedîlen tertiblere nakli 
için ilişik kanun lâyihası arz ve teklif kılınmıştır. 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 18 - V - 1940 
Mazbata No, 80 
Esas No. 1/406 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1939 malî yılı 
bütçesinde dört bin liralık münakale yapılması 
hakkında hazırlanıb Başvekâletin 13 mayıs 1940 
tarih ve 6/2090 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Encümenimize havale 
edilmekle tedkik ve mütalea olundu. 

Bazı kayidlerin ve malûmatın tabı ve zelzele 
ınıntakasmda harab olan akarın mahallinde ted
kik ve teftişlerine lüzum görüldüğünden, Vakıf
lar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinin 
bu işler için konulmuş olan masraf fasıllarına 
ilâveler yapılmasına ihtiyaç hâsıl ettiğinden 
bu maksadla münakale icrası hakkında tanzim 
edilen lâyiha ile buna ilişik cedvel Encümenimiz-
ce de musib görülerek aynen kabulüne karar 
verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü
nün 1939 malî yılı bütçesinin ilişik cedvelde 
yazılı tertibleri arasında (4 000) liralık müna
kale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 3 - V - 1940 

Bş. V. Ad. V . M. M. V. 
Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 

Kırklareli 
B. Denker 

Kâtib 
İstanbul 

F. Öymen 
Diyarbakır 

R. Bekit 
Gümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 
S. Serim 

Muğla 
H. Kitabçı 

Trabzon 
Sırrı D ay 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Elâzığ 
F. Altay 
İsparta 
R. Ünlü 
Konya 

R. Türel 
Seyhan 

Naci Eldeniz 
Yozgad 

A. Sungur 

M. M. 
Kocaeli 
S. Yargı 

Bursa 
N. Ayaş 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 

F. Baysal 
Malatya 
M. öker 

Sivas 
Remzi Çini 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Fayik Öztrak Ş. Saraçoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
1. Çetinkaya N. Topcoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar umum müdürlüğü 1939 mali yık bütçe
sinde (4 OOO) liralık münakale yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy II. Çakır 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. II. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

( S. Sayısı : 151 ) 
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CEDVEL 

Muhassasatm nevi 

Defatir ve evrakı matbua 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Müfettişler harcırahı 

Arşiv ve galerinin umumî masrafları 

İmaretler masrafı 

• * - • § * * 

Yekûn 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira 

500 

1 000 

2 500 

4 000 

1 000 

2 000 

1 000 

4 000 

» e ^ < 
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S.Sayısı: 152 
Türkiye - Yugoslavya ham afyon satışı anlaşmasının üç 
ay müddetle uzatılması hakkında kanun lâyihası ve Hari

ciye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/328) 

T. C. 
Başvekâlet 8 - II - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/562 • 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Yugoslavya arasında mevcud 31 mart 1939 tarihli ham afyon satışı anlaşmasının hi
tam tarihi olan 31 ilk kânun 1939 tarihinden itibaren üç ay müddetle temdidi hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 3 - II - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Teati edilen notaların imzaları tarihinden itibaren muvakkaten meriyete girmek üzere îcra Ve
killeri Heyetince tasdiki kabul edilmiş olduğunu da arz ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yugoslavya ile aramızda mevcud 31 mart 1939 tarihli ham afyon satışı anlaşması hükümleri 
31 ilk kânun 1939 tarihinde hitam bulacağından yerine bir yenisinin ikamesi için Belgrad'da mü-
zakerat icrası hususunda Yugoslavya Hükümeti tarafından yapılan teklif tarafımızdan kabul edil
miş isede salifülârz mukaveleye merbut mektubda bahsedilen içme afyonunu da ihtiva eden tek 
bir kotanın tesbiti ve vasati bir fiat sisteminin kabulü hususları hakkında Türk Yugoslav mer
kez bürosunca yapılacak tedkikat henüz bitmemiş ve binaenaleyh müzakerelere tekaddüm etmesi 
lâzım gelen •hazırlıkların ancak önümüzdeki mart ayı başlarına doğru ikmal olunabileceği anla
şılmış bulunduğundan yeni anlaşma müzakerelerinin mart ayına tehiri tekarrür ettirilmiştir. 
Aralıkta, ahdî hükümlerin ortadan kalkması dolayısile, afyon satış işlerinde her hangi bir teşev
vüş husule gelmesi ihtimallerinin önüne geçmek üzere 31 ilk kânun 1939 tarihinde hükmü biten 
anlaşmanın 31 mart 1940 tarihine kadar üç ay müddetle temdidi hususunda Yugoslavya Hükûme-
tile mutabakat hâsıl olmuş ve keyfiyet Ankaradaki Yugoslavya Büyük elçiliği ile nota teatisi 
suretile teğmin edilmiştir. 

Ham afyon satışı işlerinin arızasız olarak- devamını teğmin maksadüe yapılan işbu temdid 
keyfiyeti menfaatlerimize uygun bulunmakla tasdiki Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine 
arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. />'. .1/. M. 
Hariciye encümeni 2.9 - III - 1940 

Esas No. 1/328 
Karar No. 24 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Yugoslavya arasında mevcud 31 
mart 1939 tarihli ham afyon satışı anlaşmasının 
hitam tarihi olan 31 ilk kânun 1939 tarihinden 
itibaren üç ay müddetle temdidi hakkında Hari
ciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 3 - I I - 1940 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibesi Encümenimize havale buyurulmakla 
Hariciye vekilinin huzurile tedkik olundu. 

Yugoslavya ile aramızda mevcud ham afyon 
satışı anlaşmasının yerine yeni bir anlaşmanın im
zası için lüzum görülen mütekaddim tedkiklerin 
zamanında bitmiyeceği anlaşılmasına ve binne-
tice eski anlaşmanın müddeti hitam bulduğu za
man yenisi henüz imza edilmemiş bulunduğuna 
binaen müzakeratın hitamına kadar geçecek olan 
zaman zarfında afyon satıp işlerinde her hangi 
bir teşevvüş husulüne mâni olmayı istihdaf eden 

Yugoslavya ile a famızda mevcud 3.1 mart 1939 
tarihli (ham afyon salısı anlaşması) nın meriyet 
müddeti 31 ilk kânun 1939 tarihinde hitam bul
duğundan mezkûr tarihten itibaren bu anlaşma
nın üç ay müddetle temdidi hakkında Hariciye 
vekâletince hazırlanıl) İcra Vekilleri Heyetince 
3 şubat 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mııcibesile 
birlikte Encümenimize de havale buyuruhmıs 
olduğundan Hariciye vekâleti umumî kâtibi ha
zır olduğu halde tedkik ve müzakere olundu : 

işbu temdid keyfiyeti menfaatimize uygun görül
müş ve kanun lâyihası ile merbutu bulunan ve 
imzaları tarihinden itibaren muvakkaten meri
yete girmek üzere icra Vekilleri Heyetince tas
diki takarrür eden notalar Encümenimizec ay
nen kabul olunmuştur. 

Havalesi veçhile Iktısad encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâtib 
Erzincan Konya İstanbul 
S. Ankan M. Göker Ş. Esmer 
Antalya Diyarbakır Diyarbakır 

Dr. C. Tunca İ. T. Öngören Z. M. Alsan 
Erzurum izmir Kars 

Gl. P. Demirhan II. Menteşe Gl. M. Akyuz 
Sivas Tekirdağ Tokad 

N, Sadak Y, K. Beyatlı Y. Poroy 

Yukarıda adı geçen mefsuh anlaşmanın yeri
ne yeni bir anlaşma akdi için yapılan müzakere 
neticesine kadar geçecek müddet zarfında af
yonlarımız satışı işlerinde bir karışıklık husule 
gelmemesi ve bu mahsulümüzün ihracından mü-
tevellid ticaretimizin sekteden vikayesi m aksa
dı! e eski mukavele hükmünün üç ay müddetle 
temdidi hakkında Hariciye vekâletimizle Yu
goslavya Hükümetinin Ankara elçiliği arasında 
teati edilen ve memleketimizin ticarî menfaatle
rine uygun görülen mezkûr notanın tasdikına 

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 17 - V- 1940 
Esas No. 1/328 
Karar No. 39 

Yüksek Reisliğe 
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dair olan bu kanun lâyihası Encümenimizce de 
aynen kabul edilmekle Umumî Heyetin tasvibi
ne arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
îktısad E. Reisi 

Giresun 
/ . Sabuncu 
Afyon K. 
/ / . Erkan 

Bu M. M. 
Diyarbakır 

İV. Sünkitay 
Afyon K. 

İzzet A koşman 

Kâtib 
Afyon K. 

Berç T ürker 
Bursa 

Fazli Güleç 

Edirne 
T. Göksel 

Gümüşane 
Edîb S. Tor 
Kastamonu 

• M. Celâl Bay ar 
"Zonguldak 

M. Bozma 

Erzincan 
S. Başotaç 

İstanbul 
A. H. Denizmen 

Konya 
H. Dikmen 
Zonguldak 

H. Karabacak 

Eskişehir 
Emin Sazak 

Kars 
K. Arıklı 

Konya 
K. Okay 

H\İKtMETİN TEKLİFî 

Türkiye'il e Yugoslavya arasında m ev cud 31 mart 
1.939 tarihli hayrı afyon satışı anlaşmasının hitam 
tarihi olan 31 ilk kânun 1939 tarihinden itibaren 
3 ay müddetle temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yugoslavya ile aramızda mev-
cud ve hükmü 31 ilk, kânun 1939 tarihinde biten 
31 mart 1939 tarihli Ham afyon satışı anlaşma
sı hitam tarihinden itibaren 3 ay müddetle uza
tılmıştır. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 3 - II -1940 
Bş. V. 

Dr. E. Saydam 
Da. V. 

Fayık öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. II. Alataş 

M. V. 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t. V. 
R.. Karadeniz 

A. Çetinkaya N. 

M. M. V. 
-N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 
Topcoğlu 

( S. Sayısı : 152 
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T. C. 

Başvekâlet 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayı: 2/12745 
Kararname sureti 

8- I - 1940 tarih ve 2/12590 sayılı kararname ile verilen salâhiyete istinaden, Türkiye ile Yugos
lavya arasında raünakid ve müddeti 31 - XD -1939 tarihinde biten afyon satışı anlaşmasının hitamı 
tarihinden itibaren üç. ay müddetle temdidine mütedair Yugoslavya Hüküm e t. il e teati oluunp Hari
ciye vekilliğinin 18-1-1940 tarih ve 56251/16 sayılı tezkeresile gönderilen ilişik notalar tera Ve
killeri Heyetince 3 şubat 1940 tarihinde okunarak imzaları tarihinden itibaren meriyete girmek 
üzere tasdiki kabul olunmuştur. 

Ankara, 29 ikincikânun 1939 
Bay Büyük Elçi, 

Türk - Yugoslav Afyon Anlaşmasını teedid için yeni müzakerelere başlanmasına intizaren, Cum
huriyet Hükümetinin, yukarıda anılan Anlaşmayı, tarihi inkizasmdan itibaren, üç ay uzatmayı tek
lif ettiğini zati Devletlerine arzetmekle kesbi şeref eylerim. 

Hükümeti Ki rai iyen in işbu teklif üzerine mutabık olduğunu bana teyid eylemenizi ve ihtira-
matı f arkamın kabulünü rica ederim. 

İmza : Ş. Saraçoğlu 
Ekselans, 

Bay Doktor 1. Şumenkoviç 
Yugoslavya Büyük Elçisi 

Ankara, 29 ilkkânun 1939 
örnek 

Bay vekil, 

Mealini aşağıya nakleylediğim 29 ilkkânun 1939 tarih ve 55032 - 183 sayılı mektubunuzu aldı
ğımı zati Devletlerine bildirmekle kesbi şeref eylerim. 

«Türk - Yugoslav Afyon Anlaşmasını teedid için yeni müzakerelere başlanmasına intizaren Cum
huriyet Hükümetinin, yukarıda anılan Anlaşmayı tarihi inkizasmdan itibaren üç ay uzatmayı teklif 
ettiğini Zati Devletleri ne arzetmekle kesbi şeref eylerim.» 

Yugoslavya Hükümeti Kıraliyesinin, meali yukarıda yazılı mektub muhtevası üzerinde mutabık 
bulunduğunu beyana müsara.at eylerim. 

Ihtiramatı faikamın kabulünü rica ederim. 
tmza : Dr. Şumenkoviç 

Ekselans, 
Bay Şükrü Saraçoğlu 
Hariciye vekili 

( S. Sayısı : 152 ) 



S. Sayısı: 154 
Denizli mebusu Doktor Kâzım Samanlının teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
ve Teşkilâtı esasiye [encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 

encümen mazbatası (3/188) 

T. G. 
Başvekâlet 

Yazı İşleri Müdürlüğü 
Sayı : 6/6380 

19 - XII - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îcra emri üzerine mal beyanında bulunmamaktan suçlu Denizli mebusu Kâzım Samanlı hakkında 
takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin refi Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin 
talebine atfen Adliye vekilliğinden alman 10 - X -1939 tarih ve 346/173 sayılı tezkerede bildirilmiş 
ve bu işe aid bir kâğıd ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teş. E. Mu. En. 

Esas No. 3/188 
Karar No. 5 

18- V - 1940 

Yüksek Reisliğe 

îcra emri üzerine kanunî müddet zarfında mal 
beyanında bulunmamaktan suçlu Denizli me
busu Dr. Kâzım Samanlı hakkında adlî takibat 
yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması Başvekâletin 19 - XII » 1939 tarih ve 
6/6380 sayılı tezkeresile taleb edilmektedir. Bu 
babda Dr. Kâzım Samanlıya isnad olunan suç 
Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı cürümler haricinde olduğu Ihzarî 
encümen mazbatasından dahi anlaşıldığından 
Dahilî nizamnamenin 180 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası mucibince takib ve muhakemesinin dev
re sonuna talikına karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. ve Teş. E. Muh. En. Eeisi M. M. 

Denizli 
İV. C. Küçüka N. A. Küçüka 

Kâtib 
Tokad 

R. Erişken 
Eskişehir 

Ziya Özer 
Erzincan 
A. Fırat 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

Kastamonu 
Abisin Bınkayo 

Mardin 

Antalya 
N. Aksoy 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Gazianteb 
ö. A. Aksoy 

istanbul 
K. Karabekir 

Konya 
ı G. Gültekin 

Kırklareli 
/ / . Menemeicioğlu Dr. F. Umay 

Sinob 
C. Atay 

Tokad 
S. Atanç F, 

Zonguldak 
Ş. Devrin 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Bursa 
A. Akgüç 
Hatay 

M. Tecirli 
Kastamonu 

Dr. T. Aslan 
Manisa 

K. örer 
Seyhan 

A. M. Yegena 
Trabzon 

. A. Barutçu 



/ 
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S. Sayısı: 155 
Muğla mebusu Yunus Nadinin teşrii masuniyetinin kaldı
rılması hakkında" Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşki
lâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 

mazbatası (3/216) 

T. C. 
Başvekâlet 27 - II - 1940 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/845 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyet gazetesinin 12 - I - 1940 tarihli nüshasında (Davacı biziz) başlığı altında çıkan 
yazıdan dolayı Neşriyat müdürü Hikmet Münif ve muharrir Peyamı Safa haklarında hukuku 
amme davası açılmış olduğundan ayni sebebden dolayı gazetenin sahibi ve Muğla mebusu "olan 
Yunus Nadi hakkında da takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin kaldırılması Adliye ve
killiğinden alman 26 - II-1940 tarih ve 92/20 sayılı tezkerede bildirilmiş ve bu işe dair olan üç 
parça evrakla sözü geçen tezkerenin sureti takdim olunmuştur. Gereğinin yapılmasına ve netice
sinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. " 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Adliye vekilliğinin 26 - I I -1940 tarih ve 92/20 sayılı tezkeresi suretidir. ' 

Yüksek Başvekâlete 

Cumhuriyet gazetesinin 12 - I - 1940 tarihli nüshasında intişar eden " Davacı biziz " başlıklı 
yazıda İstanbul ve tzmit C. M. U. leri hakkında mübhem ve sui zannı davet edecek mahiyette mü-
tecavizane bir lisan kullanılmış ayni zamanda istanbul Ç. M. U. sine cehalet, taassub ve irticaî 
harekette bulunmak isnadile hakarette bulunulmuş olduğundan muharrir Peyamı Safa ile neşri
yat müdürü Hikmet Münif haklarında matbuat kanununun 27, 30 ve Türk ceza kanununun 273, 
480 ne i maddeleri mucibince hukuku amme davası açılmıştır. 

Muğla mebusu olan Cumhuriyet gazetesi sahibi Yunus Nadi hakkında da ayni sebeblen dolayı 
takibat icrasına tevessül edilmek üzere mumaileyhin teşriî masuniyetinin refi İstanbul C. M. U. 
liginden istenmekte olduğundan 12 - I - 1940 tarihli Cumhuriyet gazetesile bu husustaki iddiana
me ve karar örneği birlikte takdim kılındı. 

Büyük Millet Meclisince gereğinin takdir ve ifasına delâlet buyurulması ve neticesinin bildiril
mesi arz ve rica olunur. 

Adliye vekili 
Fethi Okyar 
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Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerin 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. M. E. 

Esas No. 3/216 
Karar No. 3 

Yüksek 

Cumhuriyet gazetesinin 12 - I - 1940 tarihli 
nüshasında (davacı biziz) başlığı altında çıkan 
yazıdan dolayı İstanbul C. Müddeiumumisi Hik
met Onata maddei mahsusa isnadı suretile ha
karet ettiği anlaşıldığından Matbuat kanunu
nun 27 ve 30 ncu, maddelerile Türk ceza kanu
nunun 480 nci maddesinin son fıkrası ve 273 ncü 
madde ve 79 ncu maddelerine temas ettiği ci
hetle gazetenin sahibi Muğla mebusu Yunus 
Nadi hakkında adlî takibat yapılabilmesi için 
teşriî masuniyetinin kaldırılması Başvekâletin 
27 - IJ - 1940 tarih ve 6/845 sayılı tezkeresile 
taleb edilmektedir. Bu babda Muğla mebusu 
Yunus Nadiye isnad olunan suç Teşkilâtı esa
siye kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde ya
zılı cürümler haricinde olduğu thzarî encüme
nin mazbatasından dahi anlaşıldığından Dahilî 
nizamnamenin 180 nci maddesinin ikinci fıkrası 
mucibince takib ve muhakemesinin devre sonu
na talikine karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

ien mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

İH - V - 1940 

Reisliğe 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ad. ve T. E. M. E. Reisi M. M. Kâtih 
Denizli Denizli Tokad 

N. A. Küçüka N. A. Küçüka R. Erişken 

Antalya Balıkesir Bingöl 
N. Aksoy. O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 

Bursa Erzincan Çankırı 
Atıf Akgüç A. Fırat Fazıl N. örkün 

Eskişehir Gazianteb Hatay 
Ziya özer ö. A. Aksoy Hamdı Selçuk 

İstanbul Kastamonu Kastamonu 
K. Karabekir T. Alsan A. Binkaya 

Kırklareli Konya Rize 
Dr. F. Umay G. Gültekin F. Sirmen 

Manisa Mardin Rize 
K. Örer II. Menemencioğlu 8. A. Dilenire 

Seyhan Tokad Zonguldak 
A. M. Yeğena S. Atanc Ş. Devrin 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

( S. Sayısı : 155 ) 



S. Sayısı: 156 
Muğla mebusu Yunus Nadimin teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve teşkilâtı 

esasiye encümenlerinden mürekkeb muhtelit encümen 
mazbatası (3/217) 

T. C. 
Bauvekâlet , _ . . . - 27-II-1940 

Yazt İş. müdürlüğü 
Sayı: 6/844 *>':. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyet gazetesinin 20 - II -1940 tarihli nüshasıda (Afrodid işinin mahiyeti) başlığı altında 
çıkan yazıdan dolayı Neşriyat müdürü Hikmet Münif hakkında hukuku amme davası açılmış ol
duğu ve gazetenin sahibi ve muharriri Yunus Nadi, Muğla mebusu bulunduğundan hakkında taki
bat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin kaldır ilması lâzımgeleceği Adliye vekilliğinden alman 
26 - II -1940 tarih ve 90. 21 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaade Duyurulmak üzere bu işe aid iki 
parça evrak ile sözü geçen tezkere suretinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T.B.M.M. ı 
Adliye ve Teşkilâtı esasiye ;î ' ^ ' > . ' 18 - V - 1940 

muhtelit encümeni 
Esas No. 3/217 1 ~ ^ ; f î 

Karar No. 4 
Yüksek Reisliğe 

Cumhuriyet gazetesinin 20 - II - 1940 tarihli babda Yunus Nadiye isnad olunan suç teşkilâtı 
nüshasında (Afrodid işinin mahiyeti) başlığı al- esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
tında çıkan yazı İstanbul C. Müddeiumumisi yazılı cürümler haricinde olduğu îhzarî encü-
Hikmet Onatı ifa ettiği vazifeden dolayı tan- menin mazbatasından dahi anlaşıldığından Da-
kir edici mahiyette görülmüş olması itibarile hilî nizamnamenin 180 nci maddesinin ikinci 
bu suç matbuat kanununun 27 nci maddesi yolu fıkrası mucibince takib ve muhakemesinin devre 
ile Türk ceza kanununun 482 ve 273 ncü mad- sonuna talikine karar verilmiştir. 
delerine uymakta olduğundan dolayı gazetenin Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
sahibi Muğla mebusu Yunus Nadi hakkında ad- Yüksek Reisliğe sunulur. 
lı takibat yapılması için teşriî masuniyetinin Ad. ve T. E. M. E. Reisi M. M. Kâtib 
kaldırılması Başvekâletin 27 - II - 1940 tarihli Denizli Denizli Tokad 
ve 6/844 sayılı tezkeresile taleb edilmiştir. Bu İV. A. KüçüJca N. A. Küçüka R. Erişken 



Antalya 
Ar. Aksoy 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Eskişehir 

Ziya Özer 
Hatay 

M, Tecirli 

Balıkesir Bingöl 
O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 

Erzincan 
A. Fırat 

Gazianteb 
i). A. Aksoy 

İstanbul 
K. Karabekir 

Çankırı 
Fazıl N. Örkün 

Hatay 
ilamdı Selçuk 

Kastamonu 
T. Aslan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

Manisa 
K. Örer 
Seyhan 

A. M. Yeğena 
Zonguldak 
S. Devrin 

Kırklareli Konya 
T)r. F. Vmay G. Gültekin 

Mardin Rize 
II. Menemencioğhı S. A. Dilenire 

Sinob Tokad 
C. Atay 3. Atanç 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

( S. Sayısı : 156 ) 



S. Sayısı: 157 
Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşki
lâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 

mazbaası (3/227) 

T. C. 
Başvekâlet 12 - III -1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayt: 6/1131 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyet, gazetesinin 24-11-1940 tarihli nüshasının 5 rıci sahifesinde (Afrodit etrafında) 
başlığı altında intişar eden yazıdan dolayı muharrir Mekki Said ile Neşriyat müdürü Hikmet Mü-
nii! haklarında âmme hukuku davası açıldığından gezetenin sahibi olup Muğla mebusu bulunan 
Yunus Nadi hakkında da ayni sebebden dolayı takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin kal-
dırılmasr İstanbn] C. müddeiumumiliğinden alınan 7- III -1940 tarih ve 106/25 sayılı tezkerede 
bildirilmiş ve bu işe aid iki evrak ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin, yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 

Başvekil 
Pr. R. Saydam, 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T.B.M.M. 
Âd. ve T. E. M. E. : 18 - V - 1940 

Esas No. 3/227 ' ' ' ' 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Cumhuriyet gazetesinin 24 - II - 1940 tarihli delerinde yazılı cürümler haricinde olduğu th-
nüshasınm beşinci sayfasında (Afrodit etrafın- zarî encümenin mazbatasından dahi anlaşıldi-
da) baslığı altında intişar eden yazı îstanbul ^ n d a n D a h i l î nizamnamenin 180 nci maddesi-
C. Müddeiumumisi Hikmet Onatı tahkir edici ^ ikinci f l k r a s ı mucibince takib ve muhake-

, . ^ . ^ . . . . . . . , , ~ , meşinin devre sonuna talikına karar verilmiştir. 
mahiyette neşriyattan gorulmus olduğundan '"*»""" "CVİO *«"«"<* ^ıuvuıo, ax<u c ^ ^v^. 
Matbuat kanununun 27 ve 30 ncu maddelerile ü m u m î Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Türk ceza kanununun 273, 482 ve 484 ncü mad- Y t i k s e k R e i s l i * e s m m l u r -
delerine uymakta olduğu cihetle gazetenin sa- Ad. ve T. E. M. E. Reisi M. M. Kâtib 
hibi Muğla mebusu Yunus Nadi hakkında adlî Denizli Denizli Tokad 
takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin N. A. Küçüka N. A. Küçüka R. Erişken 
kaldırılması Başvekâletin 12 - III - 1940 tarih Antalya Balıkesir Bingöl 
ve 6 - 91/1131 sayılı tezkeresile taleb edilmek- N. Aksoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
tedir. Bu babda Yunus Nadiye isnad olunan suç Bursa Erzincan Çankırı 
Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci mad- Atıf Akgüc A. Fırat Fasıl N. örkün 
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Eskişehir Clazianteb Hatay Manisa Mardin Rizo 

Ziya özer Ö. A. Aksoy Ilamdi Selçuk K. Örer II. Menemencioğln 8. A, Düemrv, 
Hatay İstanbul Kastamonu Seyhan Sinob > Tokad 

M.Tecirli K. Karabekir T.Aslan A. M.Yegena C.Atay S. A tane 
Kastamonu Kırklareli Konya Zonguldak Trabzon 

Abidin Binkaya Dr. F. TJnıay G. Giiltekin Ş. Devrin F. A. Barutçu 

( S. Sayısı : 157 ) 



S. Sayısı: 158 
Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşki

lâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb muhtelit 
encümen mazbatası (3/228) 

T. C. 
Başvekâlet 12-III-1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1133 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyet gazetesinin 25 - II -1940 tarihli nüshasında (Afrodit davası), (Şehir içinden), 
(Pazardan pazara), (ilmin mahkemesi) başlıkları altında intişar eden yazılardan dolayı Mu
harrir Salâhattin Güngör, Peyami Safa ve Neşriyat müdürü Hikmet Münif haklarında amme 
hukuku davası açılmış olduğundan gazetenin sahibi olub Muğla mebusu bulunan Yunus Nadi 
hakkında da ayni sebebden dolayı takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin kaldırılması 
İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin işarına atfen Adliye vekilliğinden alman 7 - III -1940 
tarihli ve 105/27 sayılı tezkerede bildirilmiş ve bu işe aid iki evrak ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 

'*•'>• •>' Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. M. E. . 18 - V - 1940 

Esas No. 3/228 
Karar No. 1 

Yüksek Reisliğe 

Cumhuriyet gazetesinin 25 - II -1940 tarihli kibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin 
nüshasında (Afrodit davası), (Şehir içinde), kaldırılması Başvekâletin 12 - III -1940 tarih ve 
(Pazardan pazara), (ilmin mahkemesi) baş- 6-93/1133 sayılı tezkeresile taleb edilmektedir. 
lıkları altında intişar eden yazılar İstanbul Bu babda Muğla mebusu Yunus Nadiye isnad 
Cumhuriyet Müddeiumumisi Hikmet Onatı ifa olunan suç Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 
ettiği vazifeden dolayı tahkir ve istihza edici 27 nci maddelerinde yazılı cürümler haricinde 
mahiyette görülmesi itibarile bu suç Matbuat olduğu İhzari encümenin mazbatasından dahi 
kanununun 27, 30 ve 35 ve Türk ceza kanunu- anlaşıldığından Dahilî nizamnamenin 180 nci 
nun 273, 482, 484 ncü maddelerine temas et- maddesinin ikinci fıkrası mucibince takib ve 
mekte olduğundan dolayı gazetenin sahibi muhakemesinin devre sonuna talikma karar vç-
Muğla mebusu Yunus Nadi hakkında adlî ta- rilmiştir. 
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Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
ksek Reisliğe sunulur. 
ve T. E. M. E. Reisi M. M. Kâtib 

Denizli Denizli Tokad 
N. A. Küçüka N. A. Küçüka R. Erişken 

Antalya 
N. Aksoy 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Eskişehir 

Ziya özer 

Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Erzincan 
A. Fırat 
Gazianteb 

ö. A. Aksoy 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Çankırı 
Fazıl N. Örkün 

Hatay 
Hamdı Selçuk 

Hatay 
M. TecirLi 
Kastamonu 

Abidin Binkay.a 
Manisa 
K. Örer 

Rize 
F. Sirmen 

Tokad 
8. Atanç 

İstanbul 
K. Karabekir 

Kırklareli 
Dr. F. Umay 

Mardin 

Kastamonu 
T. Aslan 
Konya 

G. Gültekin 
Rize 

H. Menemencioğlu $. A. Dilemre 
Seyhan Sinob 

A. M. Yeğena. C. At ay 
Zonguldak Trabzon 

Ş. Devrin F. A. Barutçu 

\>m<i 

( es. Sayısı : 158 ) 



S. Sayısı: 159 
9 

Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü teşkiline ve 
vazifelerine dair kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 

mazbatası (1/404) 

T.C. 
Başvekâlet 14 - V - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2121 

Büyük Millet Meclisi. Yüksek Reisliğine 

. Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü teşkiline ve vazifelerine dair hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 13 - V - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Matbuata ve alelûmum neşriyata müteallik Devlet vazifelerinin ve bu meyanda Turizm işlerinin 
bir elden idaresi ve bu idarenin doğrudan doğruya Başvekâlete bağlanması daha faydalı olacağı 
düşünülmüş ve bu maksadla, 

2444 numaralı kanunla teşkil olunan Matbuat umum müdürlüğüne aid vazifeler ve P. T. T. 
Umum müdürlüğünce yapılmakta olan radyo işlerinin ve Ticaret vekâletine bırakılan turizm işle
rinin Başvekâlete bağlı olmak üzere yeniden teşkil edilecek Matbuat umum müdürlüğünde bir
leştirilmesini teğmin edecek Anadolu ajansı ile mukavele akdi için Hariciye vekâletine salâhi
yet veren hükümlerin bu esasa göre tadilini tazammun eyleyecek şekilde merbut kanun lâyihası 
hazırlanmıştır. 

Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen 20 - V - 1940 
Esas No. 1/404 

Karar No. 1 
Yüksek Reisliğe 

Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü 
teşkiline ve vazifelerine dair olub Başvekâletin 
14 mayıs 1940 tarih ve 6/2121 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Muvak
kat encümenimize verilmiş olmakla Başvekâlet 
müsteşarı hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu: 

Bu kanun lâyihası ile Başvekâlete merbut ol
mak, Matbuat, radyodifüzyonu, turizm işlerini 
bir arada tedvir etmek üzere Matbuat umum mü
dürlüğü adı altında bir Umum müdürlük teşkil 
edilmektedir. 

Esasen Matbuat, radyodifüzyonu, turizm gibi 
mevzular bir birini tamamlayan ve bir birile 



— 2 
çok sıkı alâkalı işler olduğundan, bu bakımdan 
da bu lâyiha memleketin menfaat ve ihtiyaçla
rına daha iyi cevab verecektir. 

Bir taraftan radyodifüzyon, turizm ve mat
buat işlerinin hali hazırda üç ayrı kanunla üç 
ayrı idarî makama bağlı bulunmaları; esasında 
müşterek çalışmaları icabeden bu teşekküllerin 
verimlerinin; lâyik oldukları mertebeye çıkma
sında da engel teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan Büyük harb sonrası dünya
sında çok büyük ehemmiyet kesbeden bu mevzu
lar verimlerini arttırma bakımından, her tarafta 
tek salâhiyet dairesinde toplanmaktadır. Yüksek 
huzurunuza arzedilen bu lâyihayı, yukarıdaki 
bahsedilen faydaları teğmin edici mahiyette gör
düğünden Encümenimiz bazı ufak değişiklikle 
kabul etmiştir. 

Lâyihanın Hükümet teklifi ile farklı olarak 
Encümenimizce değiştirilen noktaları şunlardır: 

Hükümet teklifinin 5 nci maddesi kaldırıl
mış mezkûr maddenin ("Umum müdürün memur
larını lüzum gördüğü vazife ve mahallerde is
tihdam eder) şeklindeki fıkrası encümenin 3 
ncü maddesine bir fıkra olarak eklenmiştir. Yine 
mezkûr maddenin (Umum müdür bu kanunda 
sayılı vazifeleri Başvekilin direktif ve talimatı 
dairesinde yapar ve buna müteallik işleri şube
leri arasında taksim ve tevzi eder) şeklindeki 
fıkrayı da büsbütün kanundan çıkarmıştır. 
(Jünkü esasen Başvekâlete bağlı olarak teşekkül 
eden Umum müdürlük tabiî olarak bütün faa
liyetini Başvekilin vüksek talimat ve direktif
leri altında, yapacaktır, bu itibarla encümenimiz 
İni noktayı kanıma, da bir del'a daha teyid etme
yi /aid görmüştür. 

' Bundan başka, lâyihanın 4 ncü maddesine 
((f) fıkrası olarak; bu kanunla lâğvedilmekte 

olan 2444 sayılı kanunun ikinci maddesinin (A; 
ve (B) fıkralarını küçük tadil ile encümenimiz 
ilâve etmiştir. 

v Bu fıkranın eklenmesini encümenimiz, eski 
Umum müdürlüğün 2444 sayılı kanuna göre 
yapagelınekte olduğu faaliyetlerini yeniden teş
kil edilen bu Umum müdürlükte de devam et
tirmek ve sekteye uğratmamak için ilâvesini 
faydalı görmüştür. 

Bunlardan başka yapılan değişiklikler yalnız 
şekle aid olanlardır. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Matbuat kanunu müza
kere eden Muvakkat E. 

Reisi 
Zonguldak 

/ . E. Bozkurd 
Ivâtib 

Afyon K. Ankara 
M. Gönene A. JIlus 

Bingöl Bolu 
Necmettin S ahir Dr. Zihni J/lgen 

Bursa 
İV. Ayaş 

Clazianteb 
Dr. A. Melek 

îzmir 

M: M. 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 

Balıkesir 
F. Tirit oğlu 

Bursa 
Eazh Giilec 

Brzincan 
S. Başotaç 

(lümüsane 

Denizli 
Tahir Berkay 
(lümüsane 

Durak Sakarya Edih Servet Tür 
Kütahya Malatya 

Ş. Epikmen Sadrı Ertem M. Öker 
Sivas 

Matbuat umum müdürlüğü titrinin göreceği 
vazifeye göre eksik buluyorum. Neşriyat; ve 
turizm umum müdürlüğüne tebdilini muvafık 

buluyorum 
A. N. D emir ağ 

Urfa Yozgad 
Şeref üluğ ' Z. Arkand 

S. Sayısı : 159 ) 
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MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİŞTİRİCİ 

Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü 
teşkiline ve vazifelerine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bu kanunda yazılı vazifeleri 
ifa etmek üzere, Başvekâlete bağlı Matbuat 
umum müdürlüğü teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 — Matbuat umum müdürlüğü, bir 
umum müdürün emri altında, matbuat radyo di
füzyon ve turizm şubeleri müdürlüklerinden ve 
bunların bürolarından teşekkül eder. 

MADDE 3 — Umum müdür, Başvekil tara
fından intihab ve Cumhur Reisinin tasdiki ile 
tayin olunur. Şube müdürlerile beşinci ve daha 
yukarı derecedeki memurlar, umum müdürün 
inhasile Başvekil tarafından ve diğer memur
larla müteferrik müstahdemler, umum müdür 
tarafından tayin edilir. 

Umum müdürün tayini, 3656 sayilı kanunun 
6 ncı maddesi hükmüne tâbidir. 

MADDE 4 — Umum müdürlüğün başlıca va
zifeleri şunlardır : 

A - Memleket içinde ve dışında; siyasî, ikti
sadî, içtimaî ve harsî hareketler bakımından bü
tün neşriyatı takib etmek, 

B - Memleket içinde ve dışında; millî siya
set ve menfaatlerimizi ihlâle matuf olabilecek 
propagandaları karşılamak, rejimin dahilî ve ha
ricî siyaseti hakkında efkârı umumiyeyi tenvir 
etmek ve icabına göre elindeki vasıtaları kulla
narak neşriyat yapmak ve yaptırmak, 

C - Millî matbuatın inkilâb prensiblerine Dev
letin umumî siyasetine ve memleket ihtiyaçla
rına uygun olmasını teğmine çalışmak ve bun
ların seviyesini yükseltecek tedbirlerin alınma
sına rehberlik etmek, 

Ç - Beynelmilel matbuat, radyo difüzyon ve 
turizm teşekküllerile meslekî temas ve münase
betlerde bulunmak, 

D - Matbuat kanununun tatbikatına nezaret 
etmek, 

E - Radyo difüzyon postaları vasıtasile hal
kımızın siyasî, içtimaî, iktisadî, harsî ve bediî 

Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü teş
kiline ve vazifelerine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bu kanunda yazılı vazifeleri 
ifa etmek üzere Başvekâlete bağlı (Matbuat 
umum müdürlüğü) adile bir umum müdürlük 
teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 — Matbuat umum müdürlüğü bir 
umum müdürün emri altında, matbuat, radyo-
difüzyon ve turizm müdürlüklerinden ve bunla
rın bürolarından teşekkül eder. 

MADDE 3 — Umum müdür Başvekil tara
fından intihab ve Cumhur Reisinin tasdikile ta
yin olunur. 

Şube müdürleri ile beşinci ve daha yukarı 
derecedeki memurlar Umum müdürün inhasile 
Başvekil tarafından ve diğer memurlarla müte
ferrik müstahdemler Umum müdür tarafından 
tayin edilir. 

Umum, müdür; kadro ve memurluk unvan-
larile mukayyed olmaksızın memurlarını lüzum 
gördüğü vazife ve mahallerde istihdam edebilir. 

Umum müdürün tayini 3656 sayılı kanunun 
6 ncı maddesi hükmüne tâbidir. 

MADDE 4 — Umum müdürlüğün başlıca 
vazifeleri şunlardır: 

a) Memleket içinde ve dışında siyasî, iktisa
dî, içtimaî ve harsî hareketler bakımından bü
tün neşriyatı takib etmek, 

b) Memleket içinde ve dışında; millî siya
set ve menfaatlerimizi ihlâle matuf olabilecek 
propagandaları karşılamak, rejimin dahilî ve 
haricî siyaseti hakkında efkârı umumiyeyi ten
vir etmek ve icabına göre münasib göreceği 
vasıtaları kullanarak neşriyat yapmak ve yap
tırmak, 

c) Millî ahlâk, haberlerin doğruluğu, yaban
cı tahrikat ve propagandalar, Devlet icraatının 
efkârı umumiyeye lâyık oldukları ebat ve ehem
miyette arzı millî kültür ve Matbuat kanunları 
bakımlarından iç neşriyatı; 

Memleketlerin cihan siyasetindeki temayül
leri, dahilî siyasetlerindeki tezahurları, Türkiye 
ile olan münasebetleri ve kültür hareketleri ba
kımlarından haricî neşriyatı takib eylemek; 

d) Millî matbuatın inkilâb prensiplerine, 
Devletin umumî siyasetine ve memleket ihti-
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ihtiyaçlarını tatmin edecek programlar ihzar i 
ve tatbikini teğmin etmek, 

F) İç ve dış turizmin millî siyaset ve iktisa
dî ihtiyaçlarımıza uygun ve memlekete faydalı 
olacak şekilde inkişaflarına hadim tedbirler al
ma ve memleket içinde turizm endüstrisini 
tensik ve tanzim etmek ve bunları murakabe al
tında bulundurmak ve memleketimizi alâkadar 
eden turizm teşekküllerile münasebetler tesis et
mek, 

G) Memleketimizde yapılıb neşredilecek olan 
film ve tiyatro piyeslerinin ve senaryoların ve 
resimlerin ve hariçten getirilib teşhir edilecek 
olan bu gibi eserlerin zararlı tesirler yapacak 
mahiyette olmamasına dikkat ve nezaret etmek 
ve zararlı olanların yapılmasına mâni olacak 
tedbirler almak ve halkımızı tenvire, memleketi- | 
mizi yabancı memleketlere tanıtmaya yarayan 
bu gibi eserlerin zararlı tesirleri yapacak mahi
yette olmamasına dikkat ve nezaret etmek ve ı 
zararlı olanların yapılmasına mâni olacak ted
birler almak ve halkımızı tenvire, memleketimi
zi yabancı memleketlere tanıtmaya yarayan bu 
gibi eserler vücude getirilmesine yardım etmek 
ve bunun için lüzumlu malzemeyi teğmin etmek. 

. MADDE 5 — Umum müdür, yukarıda sayılı 
vazifeleri Başvekilin direktif ve talimatı daire
sinde ifa ve buna müteallik işleri şubeleri ara
sında taksim ve tanzim eder; kadro ve unvanı 
memuriyetle mukayyed olmaksızın memurları 
lüzum gördüğü vazife ve mahallerde istihdam 
eder. 

MADDE 6 — Yıllık ödenecek mikdarı, 
150 000 lirayı geçmemek üzere Anadolu Ajansı 
Türk anonim şirketile on seneye kadar taahhüd 
icrasında, Matbuat umum müdürlüğü salahiyet
lidir. 

yaçlarına uygun olmasını teğmine çalışmak ve 
bunların meslekî inkişaf ve faaliyetleri için reh
berlik etmek; 

e) Beynelmilel matbuat, radyodifüzyon ve tu
rizm teşekküllerile meslekî temas ve münase
betlerde bulunmak; 

f) Matbuat kanununun tatbikatına nezaret 
etmek; 

g) Radyodifüzyon postaları vasıtasile halkı
mızın siyasî, içtimaî, iktisadî, harsî ve bediî ih
tiyaçlarını tatmin edecek programlar ihzarını 
ve tatbikini teğmin etmek; 

h) Memleket dahilinde yapılan filimlerin 
senaryolarını ve hariçten gelen filimleri ve 
memleket sahnelerinin repertuvarlarmı kontrol 
etmek; resim, gramofon plâkları ve diğer bütün 
neşir vasıtalarını nezareti altında bulundurmak 
ve her hususta memlekete zararlı tesirler yapa
cak mahiyette olmamalarına dikkat etmek ve 
zararlı mahiyette gördüklerinin yapılmasına 
mâni olacalı tedbirler almak halkımızı tenvire 
ve memleketimizi yabancı memleketlere tanıt
mağa yarayan her nevi faydalı neşriyat ve se
naryolar hazırlatmak ve bu gibi eserler vücude 
getirilmesine yardım ve bunun için lüzumlu va
sıtaları tedarik etmek; 

i) îç vo dış turizmin millî siyaset ve iktisadî 
ihtiyaçlarımıza uygun ve memlekete faydalı 
ofc.cak şekilde inkişafına hadim tedbirler almak 
ve memleket içinde turizmin işlerini tanzim et
mek ve bunları murakabe altında bulundurmak
tır. 

MADDE 5 — Hükümsün 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 7 — 3222 numaralı telsiz kanunu 
ile radyodifüzyon postalarına ve telsiz telefon 
alıcı tesisatına aid olmak üzere Münakalât ve
kâletine ve P. T. T. Umum müdürlüğüne verilen 
hak ve salâhiyet ve vazifeler, mevcud teıkilâti-
le birlikte Matbuat umum müdürlüğüne devre
dilmiştir. Bu vazife ve salâhiyetlerin hangi ma
kamlar tarafından ifa ve tahsilatın ne şekil ve 
ne suretle teğmin edileceği bir nizamname ile 
tesbit edilir. 

MADDE 8 — 3656 sayılı kanuna bağlı maaş
lı memurlar cedvelinden bu kanuna bağlı (1) 
numaralı cedvel muhteviyatı çıkarılmış ve mez
kûr kanuna (2) numaralı cedvel eklenmiştir. 

MADDE 9 — Matbuat umum müdürlüğünün 
ücretli memurlar kadrosu, bu kanuna bağlı (3) 
numaralı cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10 — Matbuat umum müdürlüğü 
teşkilâtına ve vazifelerine dair 2444 ve bu kanu
na bağlı teşkilât kadro cedvelini değiştiren 3361 
numaralı kanunla, Ticaret vekâleti teşkilât ve 

vazifelerine dair 3614 numaralı kanunun turizme 
aid olan 10 ncu maddesi ve 2594 numaralı ka
nun kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 2594 numaralı 
kanuna tevfikan Hariciye vekâletile Anadolu 
ajansı Türk Anonim şirketi arasında akdedilen 
mukavelenamenin Hariciye vekâletine bahşet
tiği haklar ve tahmil ettiği vecibeler Matbuat 
umum müdürlüğüne devredilir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Yedinci madde
de yazılı nizamnamenin meriyeti tarihine kadar 
mezkûr madde mucibince Matbuat umum mü
dürlüğüne devredilen vazife ve salâhiyetlerden 
fennî muayeneler icrasına ve ruhsatname itası
na ve ücret istifasına müteallik muameleler, 
Münakalât vekâleti ve P. T. T. Umum müdür
lüğü tarafından ifa edilir ve bu suretle Hazine 
namına yapılan tahsilat işin P. T. T. idaresine 
% 10 aidat verilir. 

MADDE 11 — Bu kanun 31 mayıs 1940 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Hükümetin 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT BlRÎNOt MADDE — Hükü
metin muvakkat birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT IKÎNCİ MADDE — Altıncı mad
dede yazılı nizamnamenin meriyeti tarihine ka
dar, mezkûr madde mucibince Matbuat umum 
müdürlüğüne devredilen vazife ve salâhiyetler
den fennî muayeneler icrasına ve ruhsatname 
itasına ve ücret istifasına müteallik muamele
ler, Münakalât vekâleti ve P. T. T. Umum mü
dürlüğü tarafından ifa edilir ve bu suretle Ha
zine namına yapılan tahsilat için P. T. T. ida
resine % 10 aidat verilir. 

MADDE 10 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 12 
- 6 

— Bu kanunun ahkâmını tatbi-
ka icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. İT. Alataş 

M. V. 

13 - V - 1940 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

M. M. V. 
S. Arıkan 
Mal. V. -

Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. î. V. 

R. Karadeniz 

A. Çetinkaya N. 

îk. V. 
77. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 
Topcoğlu 

MADDE 11 — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 15!) ) 



1). 

— 7 — 
Hükümetin teklifine bağlı cedveller 

[1] NUMARALI CEDVEL 

Matbuat umum müdürlüğü 

Memuriyetin nevi A d e d Maaş 

2 Umum müdür 
11 Şef 
12 Memur 

1 
1 
5 

125 
30 
25 

[2] NUMARALI CEDVEL 

Matbuat umum müdürlüğü maaşlı kadroları 

D. 

2 
4 
5 
6 
7 
S 

9 
10 
11 

12 

13 

Memuriyetin nevi 

Umum müdür 
» » muavini 

Müdür 
» muavini 

Raportör 
Evrak müdürü (Dosyaya 
da bakar) 
Şef 
Birinci sınıf mümeyyiz 
îkinei •» » 

Aded 

1 
1 
3 
3 
3 

1 
4 
3 
i 

(Birisi mutemedlik de yapar) 
Tedkik memuru ve mu
sahhih (Birisi ayniyat 
muhasibliği vazifesini de 
görür) 
Kâtib 

6 
4 

Maaş 

125 
90 
80 
70 
60 

50 
40 
35 
30 

25 
20 

Aylık 
tutarı 

500 
300 
260 
210 
170 

140 
120 
100 
85 

75 
60 

D. 

7 

8 

8 
10 

ıı 
12 
11 

5 

6 

Memuriyetin nevi 

Radyo program bürosu 
şefi 
Radyo muhabere büro
su şefi 
Radyo idare bürosu şefi 
Radyo birinci sınıf mü
meyyiz 
Radyo mubayaa memur, 
mutemed 
Kütüphane memuru 
Radyo ayniyat memur 
ve mutemed 
Radyo mühendisi 
(ihtisas mevkii) 
Radyo mühendisi 
(İhtisas mevkii) 

Aded 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

2 

Maaş 

60 

50 
50 

35 

30 
25 

30 
80 

70 

Aylık 
tutarı 

170 

140 
140 

100 

85 
75 

85 
260 

210 

[3] NUMARALI CEDVEL 

Matbuat umum müdürlüğü ücretli memurlar 
kadrosu 

D. Memuriyetin nevi 

Başmüşavir (Mutahassıs) 
Birinci sınıf müşavir » 
Radyo neşriyat şefi » 
İkinci sınıf müşavir » 
Mütercim ve redaktör » 

» » Mu. » 
> • ^ « f c » 1 

Aylık 
Aded ücreti 

2 400 
5 300 
4 300 
4 210 
4 170 
2 100 
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