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1. - SABIK ZABIT HULASASI 

1955 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu lâyi
hasının 18 Şubattan itibaren müzakeresine başla
nılması kabul edildi. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Tunceli'de 
Orman İşletmesinin ne sebeple ve hangi mülâha
zalarla açıldığına dair Ziraat Vekilinden şifahi 
sual takriri, talebi üzerine geriverildi. 

Üç tane Uğur tayyaresinin Ürdün Devletine 
hibe edilmesi hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Memleketimizde açılacak olan Birleşmiş Mil
letler Çayır, Mera ve Yem Nebatları Yetiştirme 
Merkezi için teknik yardım yapılması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında im
zalanan (12) sayılı Ek Anlaşmanın tasdikına, 

Teklif 
1. —• Erzurum Mebusu Bahadır Dülgerin, 

Güzel Sanatlar Akademisi Kanunu teklifi 
(2/106) (Maarif, Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
2. — Manisa eski Mebusu Refik Şevket İn

ce'nin, Arzuhal Encümeninin 11 . V . 1953 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 5984 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair takri
ri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/51) (Ruz-
nameye) 

3. — Mensucat Sanayii mevzuunda Türkiye'
ye teknik yardım temini hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
arasında imzalanan 12 numaralı Ek Anlaşmanın 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
İktisat encümenleri mazbataları (1/97) (Ruzna-
meye)' 

4. —• Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1951 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muha
sebat Reisliği tezkeresi ile Devlet Havayolları 
Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı ka
ti kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat Encü
meni mazbatası (3/98, 1/49) (Ruznameye) 

5. —• Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü
nün 1952 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Devlet Havayol
ları Umum Müdürlüğünün 1952 malî yılı hesabı 

Şap Hastalığı Avrupa Mücadele Komisyonu 
Anlaşmasına iltihakımıza dair Kanun lâyihaları
nın birinci müzakereleri bitirildi. 

Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât ve Vazifeleri 
hakkındaki Kanunda bâzı değişiklikler yapılma
sına dair olan 5634 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

14 . I I . 1955 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Kayseri Mebusu 

T. îleri 1. Kirazoğlu 
Kâtip 

Çorum Mebusu 
S. Baran 

kati kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat Encü
meni mazbatası (3/157, 1/119) (Ruznameye) 

6. — Orman Umum Müdürlüğünün 1952 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Orman Umum Müdürlüğü 1952 
malî yılı hesabı katî kanunu lâyihası ve Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/119, 1/102) 
(Ruznameye) 

7. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına ekli listelerin metinlerinde yapılan 
düzeltme ve değişikliklere mütaallik Üçüncü Pro
tokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Ha
riciye, Gümrük ve İnhisarlar ve Ticaret encü
menleri mazbataları (1/84) (Ruznameye) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 
Kırallığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhu
riyeti arasında 9 Ağustos 1954 tarihinde «Bled» 
de akdedilen İttifak, Siyasi İş Birliği ve Karşı
lıklı Yardım Andlaşmasınm tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazba
tası (1/87) (Ruznameye). 

9."— Casusluktan suçlu Todorovinçoğlu 
1908 doğumlu, İvane Ademidi ile Gavriyeloğlu 
1924 doğumlu Nikolay Antonof'un ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere
si ve Adliye Encümeni mazbatası (3/166) (Ruz
nameye) . 

10. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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î : 40 14.2 
mmda değişiklik yapılmasına dair kanun lâyi
hası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/162) (Ruznameye). 

11. — Askerlik Kanununun 35 nci Madde
sine Bir Fıkra İlâvesi hakkındaki 5010 sayılı 
Kanunun tadiline dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa Encümeni mazbatası (1/142) (Ruzna
meye). 

12. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ile İnhisar
lar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişilik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/179, 180) (Ruz
nameye). 

13. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünce Yap
tırılacak Tütün Bakım ve İşleme Evleri İçin 

\ 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Bitlis mebusluklarına kadar yoklama ya-

1. — Vâki davet üzerine Pakistan'a giden 
Reisicumhurun avdetine kadar Büyük Millet 
Meclisi Reisi Refik Koraltan'ın vekillik edeceğine 
dair Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/170) 

REİS — Riyaseti Cumhur tezkeresi var, oku
tuyorum. 

Ankara, 12 Şubat 1955 
T. B. M. Meclisi Reisliğine 

Umumi Vali Gulam Mohammed ve Pakistan 
Hükümeti tarafından vâki davet üzerine ve Umu» 

.1955 O : 1 
Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişil
mesi hakkındaki 5113 sayılı Kanuna ek kanun 
lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/88) (Ruznameye). 

14. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'ın, 
Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkın
daki 2133 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/50) 
(Ruznameye). 

15. — Orman Umum Müdürlüğü 1954 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/182) (Ruznameye). 

16. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 Yılı 
Bütçe Kanununa ^ağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/192) (Ruznameye). 

• • • 

pildi). 
REİS — Ekseriyet var, celseyi açıyorum. 

mi Valinin memleketimize yapmış oldukları ziya
reti iade maksadiyle, Pakistanı ziyaret etmek 
üzere, 14 Şubat 1955 Pazartesi günü Diyarba
kır'dan hareketim mukarrerdir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 33 ncü maddesi 
gereğince, avdetime kadar, Reisicumhurluğa Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan'ın 
vekâlet edeceğini saygılarımla arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REİS — Ittıla hâsıl olmuştur. 

B İ R Î N C Î C E L S E 
Açıma saati ; 15 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), İbrahim Kirizoğlu (Kayseri), 

3. — YOKLAMA 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MARUZATI 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞÎAFHİ SUALLER 

1. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, 
Zonguldak'm doğusunda Kurucaşile civarındaki 
ta§ kömürü sahasında M. T. A. Enstitüsünün 
veya hususi teşebbüsün bir sene evvel arama fa
aliyetine geçmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İşletmeler, İktisat ve Ticaret vekillerinden 
olan sualine İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırca-
lı'nm şifahi cevabı (6/62) 

REÎS — Efendim, ruznamenin birinci mad
desi İşletmeler ve iktisat ve Ticaret vekillerine 
müteveccih Cemal Kıpçak'ın şifahi sualidir. Ce
mal Bey, İşletmeler Vekili burada yoktur. Suali
nize her iki vekilin birden cevap vermesini mi is
tersiniz? 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Ayrı ayrı 
da olur efendim. 

REİS — Sual takririni okutuyorum : 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularimın sözlü olarak İşletmeler 

ve Ekonomi Bakanları tarafından cevaplantırıl-
maları hususunda yüksek delâletlerini derin say
gılarımla rica ederim. 

Zonguldak 
C. Kıpçak 

1. Zonguldak'm doğusunda Kurucaşile ci
varındaki taş kömürü yataklarının 2804 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi gereğince hususi teşeb
büse kapalı tutulması hakkındaki hüküm, 6309 
sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesi gere
ğince 1956 senesinde meriyetten kalkacaktır. 

Arada kalan bir senelik zaman zarfında M. 
T. A. Enstitüsünün mezkûr sahada arama teşeb
büsüne geçmesi hususunda bir karar ve tatbika 
konulacak bir program mevcut mudur? 

2. Böyle bir karar ve program mevcut bu
lunmadığı takdirde veya hattâ karar ve program 
bulunsa dahi, memleketin kömür ihtiyacına yar
dım bakımından olduğu kadar, sahanın istik
şafı bakımından da bu mmtakada hususi teşeb
büsün bir sene evvel faaliyete geçmesi bakımın
dan 156 ncı maddenin son fıkrasının tatbika 
konulmasında her iki Vekâletçe her hangi bir 
mahzur mütalâa edilmekte midir? 

Not : 156 ncı maddenin son fıkrası: (İki yıllık 

müddet hitama ermeden önce aramalara serbest 
bırakılacak bu kabîl saha ve madenler hakkında 
da ikinci fıkra hükümleri tatbik olunur.) demek
tedir. 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI 

YIRCALI (Balıkesir) — Muhterem Zonguldak 
Mebusu Cemal Kıpçak'ın sualindeki Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsünün programına mü
tedair kısım, tabiatiyle İşletmeler Vekili tarav 
fmdan cevaplandırılacaktır. 

Vekâletime taallûk eden kısma gelince : 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı mad

desine tevfikan hususi teşebbüsün faaliyetine 
terkedilmek üzere serbest hale gelecek maden 
ve sahalar iki senelik müddetin hitamında ve-
kâletimizce ele alınabilecektir. 

Malûm olduğu üzere, 6309 sayılı Maden Ka
nununun esbabı mucibe lâyihasında izah edilen 
maden politikamızın esaslarına göre, memleket 
kalkınmasında büyük rolü olan taşkömürü is
tihsalimizin de inkişafı bakımından serbest sek
töre geniş faaliyet imkânları verilmektedir. 

6309 sayılı Kanunun 156 nci maddesi hükmü, 
kanunun neşrinden evvel Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsünce tetkikat ve aramalara başlan
mış olup da henüz ikmal edilmemiş bulunan sa
halardaki faaliyetin ikmalini teminen sevk edil
diğine göre, bu tetkikat ve aramaların daha ev
vel neticelendirilmesi suretiyle saha ve maden
lerin hususi teşebbüsün faaliyetine açılmasında. 
vekâletimizce bir mahzur görülmemektedir. 
Oradaki enstitü çalışmaları hakkında İşletme
ler Vekili arkadaşım daha geniş izahat verecek
tir. Biz şifahi olarak kendisiyle mutabık olarak 
bu çalışmalar bir an evvel ikmal edildiği tak
dirde bu müddeti beklemeden bunu hususi te
şebbüsün istismarına terketmeye çalışacağız. 

REİS — Cemal Kıpçak 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, sayın Bakana verdiği cevaptan 
dolayı teşekkür ederim. 
."' Zonguldak'm Doğusundaki Kurucaşile mev
kiinde çok güzel bir kömür sahası vardır. Bu 
kömür sahası, Maden Tetkik Arama Kanunu-
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iVün 7 nci maddesi mucibince arama yapılacak
tır kaydı ile o kanunun verdiği hükme dayanı
larak her hangi bir işletme teşebbüsüne kapa
tılmıştır. Halbuki bu sahada arama yapılması 
mevzuu ne bu senenin, ne gelecek senenin ve 
ne de epeyce bir.zamanın mevzuu değildir. Çün
kü Batı tarafındaki Zonguldak'm fiilî işletme 
mevzuu olan kısmı daha birçok zamanlar MTA 
Enstitüsünü ayrıca işgal edecek vüs'atte ve de
rinliktedir. Esas itibariyle öyle zannediyorum 
ki İşletmeler Bakanlığı bu hususta, Kurucaşile 
mevkii için her hangi bir tahsisat ayırmadığı 
ve bir program da hazırlamadığına göre, zan-
ediyorum ki gelecek sefer kendisi de müspet ce
vap verecektir. 

Kuruca Şile mevkiinde halkın ne yolu var, 
ne vilâyet merkeziyle, hattâ ne kaza merkeziy
le alâkası var. Buradaki halk kütlesi çok sıkın
tılı durumdadır, iş aramaktadır ve evlerini iş 
aramak için terketmektedir. Bunun yanında 
memleketin kömüre oları ihtiyacı mutlaktır. İh
tiyaç günden güne artmaktadır. Böyle ehemmi
yetli bir saha hususi teşebbüs elinde harekete 
geçirildiği takdirde esaslı bir arama mevzuu
na muhatap olmuş olur. Hususi teşebbüsün ya
pacağı işletme hareketleri Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünün ve işletmelerin ilerde ya
pacağı aramalara esas olur. Bir taraftan hem 
mmtakaya faydası olacak, hem memlekete az 
çok kömür sağlıyacak, hem de iyi bir arama 
mevzuuna esas olacaktır. Sırf gelecek seneye 
kadar açılacak olan bir sahanın şimdiden ser
best bırakılması, bu kanunun 156 neı maddesi 
hükmü gereğince vilâyete tebligat yapılarak 
buranın işletmeye geçirilmesi hususunda göste
rilen yakın alâkaya bilhassa teşekkür ederim. 
Oradaki halk yazdıkları mektuplarında diyor
lar ki, hususi teşebbüs burada harekete geçtiği 
takdirde biz çoraplarımızın içinde sakladığımız 
paraları dahi ortaya koyup bu hususta elimiz
den geleni yapacağız. Bu işi vekâlet tacil eder
se memlekete çok hayırlı bir iş yapılmış olaca
ğına kaaniyim. 

Tekrar teşekkür ederim. 

BEİS — Efendim sorunun İşletmeler Vekili 
tarafından da cevaplandırılması gerektiğinden 
ve İşletmeler Vekili de bulunmadığından dolayı 
nizamname gereğince o hususu gelecek İnikada 
talik ediyoruz. 

3. — Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin, mu
vazzaflık hizmetini ikmal ettikten sonra orduda 
vazife alan yedek subayların sayısına ve bunla-
rın ne gibi hizmetlerde istihdam edildiklerine da
ir Millî Müdafaa Vekilinden şifahi suali (6/64) 

REİS — Bu da Millî Müdafaa Vekiline mü
teveccihtir. Vekil bulunmadıklarından dolayı ge
lecek İnikada talik ediyorum. 

4. — Konya Mebusu Hidayet Aydıncr'in, fi-
danlıkh ceza evleri kurulması hususunun düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adliye re Ziraat 
vekillerinden şifahi suali (6/65) 

BEİS — Hidayet Bey, Ziraat Vekili burada
dır, fakat Adliye Vekili yoktur. İkisinin birden 
bulunduğu bir toplantıda mı cevap verilmesini is
tersiniz, yoksa Ziraat Vekili arkadaşımız bugün 
cevap versinler mi?. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — İkisinin 
birden bulunduğu bir celsede cevap vermelerini 
rica edeceğim. 

REİS — Bu soru da gelecek İnikada bırakıl
mıştır. 

5. — Zonguldak Mebusu Edibe Sayar'm, ka
dın ve çocuklara karşı yapılan, muhtelif tecavüz 
hâdiselerine dair gazetelerde çıkan havadisler 
hakkında Adliye Vekilinden şifahi suali (6/66) 

REİS — Edibe Hanımefendi, Adliye Vekili 
olmadığı için sorunuzu Nizamname gereğince ge
lecek İnikada bırakıyoruz. 

6\ — Tunceli Mebusu Fethi îflkün'ün, Zon
guldak kömür havzasında vukua gelen müessif 
grizu infilâkı neticesinde ölen ve yaratanların 
sayısiyle dul ve yetimlerine ne şeklide yardım 
yapıldığına ve infilâkı meydana getiren sebeplere 
dair İşletmeler Vekilinden şifahi suali (6/68) 

REİS — İşletmeler Vekilinin bulunmaması 
sebebiyle gelecek İnikada talik ediyoruz. 
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2. — Eskişehir Mebusu Salih Fuad Keçeci

nin, Askerî Müzede mevcut tarihî eşyanın kaç 
parçadan ibaret olduğuna ve bunların mütahas-. 
sis kimseler tarafından bir tetkik ve tasnife tâbi 
tutulup tutıdmadıklarına dair Millî Müdafaa Ve
kilinden şifahi suali (6/63) 

REİS — Efendim Millî Müdafaa Vekili ha
zır bulunmadığı için Nizamname gereğince bu 
soruyu da gelecek İnikada talik ediyoruz. 
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?. — Trabzon Mebusu Sabri Düek'in, Kore'- j REÎS — Soru sahibi burda. Hariciye Vekili 

de esir düşen ve Komünist Çin Hükümeti elinde yoklar. Bunu da gelecek İnikada talik ediyoruz. 
bulunduğu bildirilen Türk esirlerinin yurdu- r. . . .... . ., . . . 

, _ . . . . . . Sorular bu şekilde hitama ermiştir. 
muza kavuşmalarının ne zaman mumkun olaca-
gına dair Hariciye Vekilinden şifahi suali (0/69) Ruznameye devam ediyoruz. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Brüksel'de toplanmış olan 13 ncü Dün
ya Posta Kongresi karârlarını havi senetlerin 
tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Münakalât encümenleri mazbataları (1/70) (1) 

REÎS — îkinci görüşmeye devam ediyoruz 
efendim. 

Brüksel'de toplanmış olan On Üçüncü Dünya 
Posta Kongresi kararlarını havi senetlerin tas

dikine dair Kanun 

MADDE 1. — 14 Mayıs 1952 tarihinde Brük
sel'de toplanmış olan On Üçüncü Dünya Posta 
Kongresi kararlarını havi ve ilişik listede adla
rı yazılı sekiz parçadan ibaret senetlerin içinde 
yazılı hükümler tasdik edilmiştir. 

RElS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Münakalât Vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın tümünü açık reylerinize arz edi
yoruz efendim. 

2. — Devlet gemilerinin muaflığına dair bâzı 
kaidelerin birleştirilmesi için imzalanmış olan 

Milletlerarası Anlaşmaya ek olarak imzalanmış 
Protokole katılmamız hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Münakalât encümenleri mazba
taları (1/73) (2) 

REÎS — îkinci görüşmeye devam ediyoruz 
efendim. 

(1, 2) Birinci müzakereleri 36 ncı İnikat zap-
tmdadır. 

Brüksel'de 10 ftisan 1926 tarihinde devlet ge
milerinin muaflığıma dair bâzı kaidelerin bir
leştirilmesi için imzalanan Milletlerarası Anlaş
maya ek olarak Brüksel'de 24 Mayıs 1934 tari

hinde imzalanmış Protokole katılmamış 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Brüksel'de 10 Nisan 1926 ta-
rihinde devlet gemilerinin muaflığına dair bastı 
kaidelerin birleştirilmesi için imzalanmış olan 
Milletlerarası Anlaşmaya ek olarak Brüisel'de 
24 Mayıs 1934 tarihinde imzalanmış Protokole 
Türkiye Cumhuriyetinin katılmasına dair mu
amelenin yapılması için hükümete salâhiyet ve
rilmiştir. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenter... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın tümünü acık reylerinize arz ediyo
ruz efendim. 

3. — Gemi sahiplerinin sorumluluklarının 
tahdidi ve konişmentoya mibtaallik bâzı kaidele
rin tevhidi hakkındaki 25 Ağustos 1924 tarihli 
ve deniz ticaret vasıtalarının rehni ve imtiyazı 
ve devlet gemirlerinin muafiyetleriyle ilgili bâzı 
kaidelerin tevhidi hakkındaki 1926 tarihli Mil
letlerarası 4 sözleşmeye katılmamız hakkında ka
nun lâyihası ve Münakalât Encümeni mazbatası 
(1/80) (1) 

(1) Birinci müzakeresi 36 ncı İnikat zaptın» 
dadır. 
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REÎS — îkinci görüşmesine devam ediyoruz. 

Gemi Sahiplerinin Mesuliyetlerinin Tahdidi ve 
Konismentoya Mütaallik Bâzı Kaidelerin Tev
hidi hakkındaki 25 Ağustos *1924 tarihli ve De
niz Ticaret Vasıtalarının Rehni ve İmtiyazı ve 
Devlet Gemilerinin muafiyetleri ile Alâkalı Bâzı 

Kaidelerin Tevhidi hakkındaki 1926 tarihli 
Milletlerarası 4 Sözleşmeye Katılmamız 

hakkında Kanun 

MADDE 1.. — Gemi sahiplerinin mesuliyet
lerinin tahdidi ve konismentoya mütaallik bâzı 
kaidelerin tevhidi hakkındaki 25 Ağustos 1924 
tarihli iki anlaşma ile deniz ticaret vasıtalarının 
rehni ve imtiyazı ve devlet gemilerinin muafiyet
leri ile alâkalı bâzı kaidelerin tevhidi hakkında
ki 10 Haziran ve 10 Nisan 1926 tarihli Milletler
arası iki «anlaşma kabul edilmiş ve bu mukavele
lere Türkiye Cumhuriyetinin de iltihakına dair 
muamelenin ifası için Hükümete salâhiyet ve
rilmiştir. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur efendim. Mad
deyi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanUn neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS T- Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tamamını açık reylerinize arz edi
yorum efendim. 

4.'— Askerî Memnu Mmtakalar hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesinin B bendinin tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Millî 
Müdafaa encümenleri mazbataları (1/141) (1) 

REÎS — Lâyihanın tamamı hakkında söz is-
tiyen var mı ? 

Buyurun Pertev Sanaç. 
PERTEK SANAÇ (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, bu lâyiha münasebetiyle huzurunuza 
ikinci defa çıkmış bulunuyorum, özür dilerim. 

(1) Ş9 a ek sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Mevzuun ehemmiyet ve nezaketi beni buna sevk 
etmiştir. 

Bilirsiniz ki, memnu mmtakalar, demokrasi
nin beşiği olan en modern devletlerde bile kabul 
edilmiş bir müessesedir. Bu müessese memleke
tin beka, hayat ve mevcudiyeti itibariyle elzem 
olan bir müessesedir. Her devlet ülkesinde lü
zum gördüğü önemli yerleri memleketin müda
faası bakımından tahtı emniyete alır. Mahremi
yetine âzami dikkat ve hassasiyetle itina eder. 
Bizim halen mer'i olan 1110 sayılı Kanunumuz 
da bu gaye ile tedvin edilmiştir. Yeni sevk edi
len bu tadil dahi aynı mahiyeti muhafaza etmek
tedir. Yalnız burada bir tek nokta tadil edilmek
tedir. Hükümetin, bilhassa iktidarımız son sene
ler içinde birçok ağır yüklerle mükellef olan ka
binenin işlerini azaltmak için, kabinenin mezu
niyetine atıf yapan kanunlardan bâzılarını tadil 
etmek suretiyle kabineye daha müsait imkân ve 
zaman bahş ve temin etmek maksadiyle bu 
kanun gelmiştir. Yani halen mer 'i olan bu ka
nunun şevkinden evvel yabancı bir adamın mem
nu bir bölgede gezmesi için Heyeti Vekilenin 
izni şarttır. Bin bir tane işi arasında bir de bu 
mezuniyetin verilmesi işini Heyeti Vekileye tah
mil etmek bugünkü ahval ve şeraite uygun ol-
mıyacağmdan, Hükümet, bu işi Millî Müdafaa
nın1 muvafakatine atfetmek suretiyle yeni bir 
lâyiha ile getirmiştir. Yani hükümet burada 
işin ehemmiyet ve nezaketini muhafaza etmekle 
beraber, ancak «bu işi ben görmiyeyim, işlerim 
çoktur, bu işlerle meşgul olmak üzere Millî Mü
dafaa Vekâletine mezuniyet verilsin» diyerekten 
bir lâyiha sevk edilmiştir. Bu lâyiha, Dahiliye 
Encümeninde de müzakere olundu ve orada bu 
işin yalnız Millî Müdafaa tarafından tetkiki ye
ter görülmiyerek aynı zamanda memleketin em
niyet ve asayişi ile meşgul olan ve yabancıların 
hareketleriyle, temaslariyle her türlü halleriyle 
ilgili bulunan Dahiliye Vekâletinin ve ona bağlı 
olan servislerinin mütalâası alınmak suretiyle 
bu işi tekemmül ettirmenin daha uygun olacağı 
düşüncesiyle bir tadil yapıldı. Nihayet Millî 
Müdafaa Encümenince kabul edilen şekil Yüksek 
Heyetinize arz edilerek buradaki müzakeresi neti
cesinde bâzı arkadaşların temayüllerine göre 
tadilen iade edildi. 

Burada realite bakımından mütalâaa ettiği
miz zaman vaziyeti şöyle görürüz. Hükümet for
maliteyi azaltmak için bu lâyihayı sevk etmiştir. 
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Burada bâzı arkadaşlarımız işi sadece iktisadi, ! 
turistik bakımdan ele aldılar ve formalitelerin 
daha çok azalması ve meselenin aksarı tarik ola- . 
rak çok zaman sarf etmeden halledilmesi lâzım-
geldiği mütalâasını ileri sürdüler. | 

Demekki, şimdi ortada iki noktai nazar var: | 
Birisi; yine arz ettiğim gibi, bu salâhiyetin j 
Millî Müdafaa Vekâletine terki yolundaki tek- j 
liftir. İkincisi de; turistik ve iktisadi hareket
ler bakımından ve işin kolay yürüyebilmesi 
için bu salâhiyetin valiliklere bırakılmasıdır. 

Aziz arkadaşlarım; bendeniz bu mevzu ile 
bilfiil 25 sene meşgul olmuş ve bu sahada ça
lışmış bir arkadaşınızım, bu itibarla vaziyeti 
yakînen bilirim. Hattâ geçenlerde çok muhte
rem bir arkadaşım dediler M; bugün istihba
rat tekniği karşısında her şey ayan beyandır. 
Bendeniz, arkadaşımın bu fikirlerine asla işti
rak etmiyorum. Evet, haklıdırlar, istihbarat 
servisleri çok mütekâmil, ilmî ve fennî metot
lar ve cihazlarla mücehhez olarak çalışmakta
dırlar. Fakat şunu unutmamalıdır ki; müte-
arrız hangi silâhlarla mücehhezse, taarruza uğ
rayanlar da aynı derecede yeni ve teknik im
kânlarla mücehhezdirler. Onlar da memleketin 
hayati mevzulannm sırlarını korumak için çok 
dikkat ve hassasiyet göstermekte ve ona göre 
cihazlanmaktadırlar. 

Sayın arkadaşlarım; bu vesile ile size bir şey 
hatırlatayım : İkinci Cihan Harbinin bidayetin
de Hitler'in bir sözü vardır; bilirsiniz ki, bu
günkü Sovyet endüstrisinin, araştırma enstitü
lerinin ve bütün tesislerinin içinde hâh nâhâh 
çalışan Alman âlimleri, mütefenninleri ve tek-
nisiyenleri mevcuttu. Bunlar, tekrar arz ede
yim ki; ister istemez randımanlı çalışmışlar ve 
bugünkü Sovyet endüstrisinin ve diğer ensti
tülerinin inkişafına hizmet etmişlerdir. Buna 
mukabil birçok vatanperver insanları araların
da bulundurduğu için, aynı zamanda, bir ta
raftan Sovyet hesabına olarak, Hitler'e ve Al
manların gizli istihbaratına günü gününe ma
lûmat veriyorlardı. Demek oluyor ki, Hitler, 
Rusya'ya barb ilân etmeden evvel onun ordu
su, askerî teşkilâtı ve sanayii hakkında tam bil
giye sahip olması icabeden bir devlet adamı 
idi ve kendisi bu kanaatle Ruslara karşı harb 
ilân etmeyi tasarlayıp nihayet kararını verdik
ten sonra radyoda ilân etti ve dediğini arkadaş-
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lar hatırlarlar, benim de hâlâ kulağımdadır : 
«Ben, Rus Ordusunu ve Rusya'yı bu kadar kuv
vetli olarak tanımıyordum. Ruslar kendilerini 
çok maskelemişler ve kamufle etmişler, biz al
dandık.» 

Sayın arkadaşlar, artık düşünün, Alman
ya'ya Ruslar hakkında ne şekilde malûmat ver
mişlerdir ki, Hitler kendi ağzı ile bunu itiraf et
miştir. Bunu hepimiz hatırlarız. 

Arkadaşımızın bu türlü istihbaratın müba
lağalı olduğu hakkındaki fikrini zannedersem 
cevaplandırmış oluyorum. Şimdi, asıl realiteye 
geliyorum : 

Turist bu iş için vilâyete müracaat ed«cek. 
Vali buna izin verecek veya vertmiyeaektir. 
Şimdi, aramızda valilik yapmış çok kıymetli ar
kadaşlarımız vardır. Soruyorum, o zevata... Ken
disine bir yabancı müracaat ettiği . zaman ne 
yapacaktır o vali!. Valinin de o ecnebi hakkın
da malûmatı yoktur ki. Yapacağı nihayet işi Em
niyet Müdürüne havale etmekten ibarettir. Em
niyet Müdürünün de elinde bir şey yok. Bütün 
yabancılara ait arşiv elinin altında olsa açar ce
vabını verir, ama yok. Bu mevzu ehemmiyetli 
bir mevzudur. Elimde kâfi malûmat yoktur di
ye cevap verince o ecnebinin hali ne olur? Tabi-
atiyle malûm olan müstaceliyet formaliteleri bu
rada suya düşer. Eğer bu iş Millî Müdafaanın 
takdirine bırakılırsa bakınız nasıl formalite ken
diliğinden azalıyor. Nihayet memlekette telefon 
var, onun motörü var, arabası var. Bir yabancı 
Millî Müdafaa Vekâletine müracaat etti mi, Millî 
Müdafaa Vekâleti hemen telefonu açar, Dahiliye 
Vekâletine şöyle bir adam var, nasıldır diye sorar. 
Dahiliye Vekâleti derhal arşivi açar, bakar, bir 
saat içinde bu adam hakkında ne gibi malûmat 
varsa derakap bildirilir, bir taraftan da yazısı 
yazılır ve haber hemen motosikletle, araba ile, 
en seri vasıta ile gider. Tatbikat ve realite bu
dur. Yani bu suretle muamele yapılırsa, bir ya
bancının müracaatı halinde, bir günde girebilir 
veya giremez diye kendisine cevap vermek im
kânı vardır. 

Şimdi, bu kadar kolaylık varken, memleketin 
müdafaa vaziyeti, ne bileyim memleketin haya
tiyeti mevzuubahis olan böyle ufak işlerde bir 
kapı açmak, bir subap bırakmak doğru mudur? 

Teklifim şu : Bu işi valilere bırakmayalım. 
Valiler bu işi yapamazlar; Millî Müdafaa Vekâ
letine verelim, vekâlet âzami süratle Dahiliye 
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Vekâletinden sorsun, en kısa bir zamanda ya- j 
bancıyı bırakıp bırakmamak keyfiyeti temin 
edilsin. Bju suretle hem arkadaşların iktisadi, 
turistik bakımlardan vâki mülâhazaları temin 
edilmiş olur, hem de memleketin emniyeti ve 
selâmeti tahtı emniyete alınır. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

REÎS — Brüksel'de toplanmış olan 13 ncü 
Dünya Posta Kongresi kararlarını havi senetle
rin tasdikine dair olan kanun lâyihası hakkın
da rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Diğer lâyihalara reylerini vermiyen arka
daşlar lütfen reylerini kullansınlar. 

Encümen namına Şevki Yazman buyurun. 
MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞEVKÎ YAZ

MAN (Elâzığ) — Efendim; arkadaşımızın be
yanları üzerine işi tavzih etmek lâzımgeldi. 

Bu tasan geçen devrenin nihayetine doğru 
gelmiş ve mütaaddit encümenlerden geçmiş, o za
man salâhiyetin valilere verilmesi Hükümetçe 
ve eneümenlerce kabul edilmişti. Umumi heye
te sevkı nasip olmadan iş geri kalmış veya geri 
alınmış. Sonradan bu hususta görülen lüzum 
üzerine bu salâhiyetin Heyeti Vekileden Millî 
Müdafaaya verilmesi arzu edilmişti. Komisyon
da kül halinde kanun değişmediğine göre bunun 
şimdilik Vekâlette kalması fikrine taraftar ol
du. Komisyondan Umumi Heyete geldi. Umumi 
Heyet, bildiğiniz veçhile, aksi tezi, yani bu sa
lâhiyetin valilere verilmesi keyfiyetini arzu etti. 
Bu suretle takrir encümene geldi. Encümende 
görüşülürken Millî Müdafaa Vekili bunda bir 
mahzur görmedi ve eski kanunda teklif edil
diği gibi, bunun valilere verilmesinin mümkün 
olacağını ve Meclis Heyeti Umumiyetinin fik
rine mutabık olduğu için buna taraftar görün
dü. Komisyonunuz da salahiyetli Vekilin bu 
ifadesi üzerine bunda hiçbir mahzur görmedi. 
Bu suretle huzurunuza gelmiş olan metnin ka
bulünü rica ederim. 

REÎS — Açık oya arz edilen lâyihalar için 
reylerini kullanmamış arkadaşlar varsa lütfen 
reylerini istimal buyursunlar efendim. 

Söz Sinan Tekelioğlu'nundurj 
SÎÎNAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) —.Sayın 

arkadaşlar, bu memnu mmtaka bugün yapıl
mış değildir, Senelerden beri devam ediyor. 
Acaba bu neden yapılmıştır, niçin yapılmıştır? 
Şimdi biz neden bu memnu mmtakayı kaldır
mak istiyoruz? 
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Bu kanun müzakere edilirken hatırima 

Mahmut Şevket Paşa geldi. Biz o vakit Mek
tebi Harbiyede idik, o vaktin Şehremini Cemil 
Paşa park yapmak için iki milyon lira istemiş, 
Meclis de kabul etmiş, Mahmut Şevket Paşa 
kalkmış demiştir ki, arkadaşlar park lâzımdır, 
çocuklar hava alacaktır, sıhhatları daha mü
kemmel ve muntazam bir hale gelecektir, ama 
bu parayı bana verinde memleketi demir çem
ber altına alayım, size geleyim tamamdır diye
yim, ondan sonra park için para verirsiniz. 
Bunun üzerine Meclis o tal«bi reddetmiş. 

Arkadaşlar, o memnu mmtakalara ecnebiler 
girsin diyoruz. Bugün yarın iki casusun ida
mı hakkında B. M. Meclisine bir mazbata gele
cektir. 

Arkadaşlar, oraya gelen turistler arasında 
istemediğimiz milletlerin erkânıharb zabitleri 
de girecektir, onlar oranın haritasını derhal ka
falarına alırlar. Bizim en çok korktuğumuz o 
değil mil Dünya büyük bir buhran içindedir, 
bugün yarın harb başlamak üzeredir diye herkes 
tereddüdederken biz kalkıyoruz memnu mmta
ka hakkındaki hükümleri değiştirelim diyoruz. 
Millî Müdafaa Vekili söyliyebilir. Ama vaziyet 
budur. Biz bu memleketin müdafaasını, mukad
deratını millet iradesiyle omuzlarına almış in
sanlarız. Kendi kanaatime göre bunu eski halin
de bırakalım. Şayet ikinci bölgeden bâzı yerle
rin çıkarılması lazımsa bunlar çıkarılarak ka
nun tam olarak bize getirilsin. Bir vali bunu 
nasıl kestirecektir ? Onu kestirecek olan Erkânı 
Harbiyei Umumiyedir. Millî Müdafaa da değil
dir. Çünkü ordunun en büyük kumandanı Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisidir. Bu kanunu 
kabul etmeyin. Çok fena olacağını tahmin edi
yorum. Çünkü turistlerle beraber birçok ec
nebi erkânı harb zabitleri de girecektir. Biz on
lardan birkaçını İstiklâl Savaşı sırasında yaka
layıp kollarını bağlamıştık. Onun için bunları 
içeriye salmak hiç doğru bir iş değildir. Takdir 
sizlerindir. 

REİS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Buyurun Burhanettin Bey. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) - - M u h 
terem arkadaşlar; bu kanun üzerinde ilk sözü 
alan emniyetçi arkadaşım bâzı mütalâalarda 
bulundular ve bir misal verdiler, Hit'ler dahi 
Rusya'nın ahvali hakkında, elindeki bütün im-
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kânlara rağmen, kâfi derecede malûmat alama
mıştı dediler. Ben, kanun daha evvel görüşü
lürken, eldeki istihbarat vasıtaları çok mükem
mel olduğu cihetle artık gizli kapalı bir cihet 
kalmadığı hususunda vâki beyanatta bulundu
ğumu tahmin ediyorum. Kendilerinin de bu mi
salleri göstermiştir ki, bu memleketin meselâ, 
kendi misallerini alayım, Rusya'nın askerlik va
disinde ne kadar ilerlediğini Hitler dahi haber 
alamamıştır ama dünyanın en modern teçhizatı 
ile muhafaza altına alınmış olan atom müessese
sinden atom sırları çalınmıştır. Bu, demek de
ğildir ki, madem ki sırlar çalmabiliyor, o halde 
hiçbir tedbir almıyalım. Hayır arkadaşlar. Ben 
bunu da iddia edecek, istiyecek değilim; fakat 
emniyet tedbiri diye o kadar eksantrik, o kadar 
bugünün şartlarına aykırı hareketler ihtiyar et
mişiz ki bu hareketlerimiz bizi, yabancılar na
zarında, adetâ gülünç mevkie düşürdüğü gibi, 
memleketin iktisaden en kısa zamanda kalkın
masına âmil olacak turizm endüstrisinin inkişa
fına da büyük engel teşkil etmektedir ve, bu 
kanunun buraya şevkinde başlıca âmil, bu ol
muştur. O muhterem arkadaşımız kadar en az 
ben de bu memlekete bağlı, bu emniyet tedbir
leri üzerinde en az kendisi kadar hassas bir ar
kadaşınızım. 'Kilyos, istanbul'un nefes alacağı 
bir yerdir, milyonluk istanbul'un. Fakat gide
mezsiniz. Orada bir manga, bir bölük asker var
dır. Askerî mmtakadır. Oraya gidip nefes al
mak, tenezzüh etmek istiyen halkın göksüne ya
sak süngüsü dayanır. 

Bir misal daha arz edeyim, arkadaşlar : 
Vatanperver, tertemiz bir vatandaş, ailesini 

alıyor, tatilini geçirmek üzere Marmara adası
na gidiyor. Bu vatandaş tabiat âşıkı bir insan
dır. Resim de yapmaktadır. Ada güzel, Marma
ra güzel, hava güzel, mevsim güzel. Tuvalini, 
şovelyesini, paletini, boya kutusunu alıyor, de
niz kenarına gidiyor, resim yapmaya başlıyor. 
Tam resmin verdiği heyecan içinde iken ense
sine bir el yapışıyor. Be adam ne yapıyorsun 
burada, diyor. Bakıyor, bir jandarma. Resim 
yapıyorum diyor. Resim, ha; gel bakayım di
yor. Yağlı boya resimdir, bir şey değil diyor. 
Gel diyor. Oradan alıyor müdüre, müdürden 
kaymakama, kaymakamdan valiye. Bu zatın, 
bu arkadaşın muhakemesi hâlâ Balıkesir'de de
vam etmektedir. Hiçbir cürmü yoktur, esasen 
olmasının da ihtimali yoktur. Marmara Ada-
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sının yağlı boya ile yapılan tablosundan ne çı
kar arkadaşlar? Fakat idari ve adlî makam ne 
yapsın? Eldeki kanun böyle. Bu gibi acaip ha
reketlere sebep oluyoruz! 

Bir arkadaşımız, memlekete turist olarak 
gelen ecnebiler arasında o memleketin erkâni 
harbiyesine mensup olanların bulunabileceğini 
ve o mahallin haritasını yapabileceğini söyle
diler. 

Arkadaşlar; memleketimizin değil böyle yalnız 
sahillerimizi gösterir haritası, onların elinde 
mükemmel, daha mufassal haritalar vardır. 
Hattâ son zamanlara kadar bizim Erkânı Har-
biyemiz, Alman Erkânı Harbiyesinin memleke
timiz hakkında yaptığı haritalardan istifade 
ediyordu. Cumhuriyet devrinden sonradır ki, 
Harita Umum Müdürlüğü teşekkül etti de ken
di vasıtalarımızla memleketimizin haritasını bi-
hakkin yapabildik. Bugün el ile yapılan kro
kiler, yoktur, arkadaşlar. Bir tayyareden en 
karışık irtifa farkları arasında bile 10 santim 
yanılmıyan sahih, mükemmel haritalar alınmak
tadır. 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — O ta
raftan tayyareyi geçirmezler. 

BÜRHANETTlN ONAT (Devamla) — Bi
naenaleyh arkadaşlar hangi cepheden bakarsa
nız bakınız, eski zihniyetin telkin ettiği muta
assıp tarzı hareket, her bakımdan, memleketin 
zararınadır. Evvelâ şu ciheti halletmek icaV 
eder : Memnu mmtaka nedir? istihkâm, mevkii 
müstahkem, bir askerî fabrika, sır halinde «ima
lât yapan yerler sıkı muhafaza altına alınır. 
Bunların emniyetini temin edecek bir kısım 
arazi de hattâ muhafaza altına alınabilir. On
dan sonra bu lüzumsuz çemberi kırmanın, par
çalamanın zamanı çoktan gelmiştir. Hiçbir 
menfaat temin etmemekle beraber bizi dosta 
ve düşmana karşı gülünç mevkie düşürür. Çok 
şeyler beklediğimiz turizm endüstrisinin kal
kınmasına engel olur. Binaenaleyh teklif yerin
dedir. • Kabulünü istirham ederim. 

RElS — Rükneddin Nasuhioğlu buyurun. 
RÜKNEDDlN NASUHlOĞLU (Edirne) — 

Muhterem arkadaşlar, eğer dünyada memnu 
mmtakalar, diye bir müessese varsa bunun en 
hassas mmtakası Türkiye'dir. Şarkla garp ara
sında bir köprü başı vaziyetinde bulunan mem
leketimizde memnu mıntakanm ehemmiyetini 
şüphesiz ki, takdir buyurursunuz. Bu bakımdan 
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ikinci mınfcakadaki serbesti hareketinin mahallî 
valilere bırakılması meselesi bendenizee isabetli 
bir #örüş olmasa gerektir. Çünki vali arkadaş
lar, nihayet kendi mmtakaları hakkında malû
matlardırlar ve kendi emniyetleriyle karşı kar
şıdadırlar. Halbuki memleketin umumi emniye
ti daha büyük müesseselerin elindedir. Bu iti
barla Dâhiliye Encümeninin yapmış olduğu tek
lif, yani demin arkadaşımın beyan buyurduğu 
noktai dazar, her iki vekâlet arasında bittemas 
halletme meselesi, memleketin umumi emniyet 
ve selâmetine daha uygundur. Burhanettin Onat 
arkadaşımız meseleyi izah ederken çok samimî 
görüştülpr, kendilerinin noktai nazarlarına hür
met ederim. Fakat meseleyi biraz karıştırdılar. 
Eğer hakikaten şurada veya burada yanlış ha
reketler oluyorsa, tatbikat sıkıntıları varsa bun
ları gidermek meselesi, yine hükümetin elinde
dir. Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın dediği gi
bi, fuzuli mmtakaları haritadan çıkarabilir. 
Haddizatında Millî Savunma ve Dahiliye vekâ
letlerinin el ele vererek çalışması, daha zaruri 
ve daha memleketin menfaatine ve selâmetine 
matuftur. Diğer, taraftan valilere verilmesinin 
de bir mahzuru vardır. Olabilir ki, bir vali, en
dişeli bulunabilir ve her şeyi reddetmesi varit 
olabilir. Halbuki merkezden geçecek olursa da
ha kolay olur, daha isabetli olur. Bu bakımdan 
Dahiliye Encümeninin noktai nazarını kabul et
mek bendenizee daha isabetli olur. Heyeti Ve
sileye kalacak olursa hakikaten Heyeti Vekile, 
çok mahmuldür, işleri zamanında çıkaramaz, iki 
vakil bu işi, aralarında hallederek, çıkarabilir
ler. Onun için rica ediyorum Dahiliye Encümeni 
mzabatasmın kabul edilmesi daha isabetli ve 
memleketin menfaatine uygundur. Turistik ba
kımdan mahzur görüyorlarsa memleketin tu
rizm bahsinde öyle yapacağı işler vardır ki, 
memnu mJtttakalar meselesi bunların yanında an
cak % 1 den dsaha küçük kalır. 

REÎS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhterem 

arkat&aalar, bendeniz şahsi kanaatim itibarîyle 
Burhanettin Onat arkadaşımın noktai nazarına 
-ifeamamen U3?gun düşünüyorum. Diyorum ki; 
memleketin iktisadi hareketi için, turistik ha
reketler için bu işi çok hafifletelim ve hattâ 
memnu matakayı kaldıralım. Açıyor, bu teklifi 
okuyorum. Komisyon kararı bunun aksini te-
eelli edeceği hakkında bir kanaat veriyor. Ben-
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deniz, bütün kuvvetimle taraftar olduğum hal
de mevzu, o ruhta tecelli etmiyecektir. Şura
da bu konuşmalar cereyan ederken bu konuş
malar kanunun ruhuna eklenirken düşünelim. 
Bir vali, vilâyeti içine girecek bir ecnebi hak
kında karar verebilmek için ne yapacak, ne dü
şünecektir? Bir taraftan kendisini ağır vatani 
bir mesuliyet altına sokması ifade ediliyor. Çün
kü giren adamın casus olması meselesi var. Ge
len ecnebinin ne olduğunu kokusundan, halin
den anlıyabilir mi? Valinin ölçme kıstası ne 
olacaktır? Vekâletine yazacak, o da diğer vekâ
lete yazacak ve en nihayet vali, mesuliyeti ve
kâlete aksettirip, kendisini ibra edecek ve i§in 
bir karara bağlanması imkânını o vekâlet sağ-
lıyabilecektir. Yoksa bu kadar ağır bir mesuli
yeti ioabettiren salâhiyetinin takdirinin ölçüsü 
hududu nereye varacak? Ama bu salâhiyet 
ve takclir hakkı vekâlette vardır. Çünkü vekâle
tin geniş teşkilâtı mevcuttur. Tetkik ederek bir 
neticeye varır. Ama vali bunu anlıyamaz. Ne 
yapacak, dolayısiyle arkadaşımızın kasdettiği ru
hun! tamamen aksini belirtecek. Onun için, 
Sayın arkadaşımız Rükneddin Nasuhioğlu gibi 
mevzuun içinde senelerce yuğrulmuş ve yetiş
miş bir arakadaşımızm dedikleri gibi, vali tama
men endişeye düşecek. Memlekete getirmeyi dü
şündüğümüz turist, valinin endişesi yüzünden 
memlekete giremiyecek ve düşünülen müspet 
hareket de menfi bir şekilde tecelli edecektir. 

Binaenaleyh bunu, Milli Savunma ve Dahi
liye vekâletlerinin kararına bırakalım. Heyeti 
Vekile mahmuldür. Heyeti Vekilenin toplanması, 
uzun sürebilir. Bunun sıkıntısını çektik. Mev
zu birkaç safhada tecelli ediyor: Bu mevzua te
mas edecek olan ecnebi, yalnız turist değildir. 
Fiilen memlekete getirilmiş olan mütehassıslar 
da vardır. Bendeniz vaktiyle böyle bir mütehas
sısa refakat ettim. Bir vilâyete gittik, linyit 
kömürlerinin kazanlarda yakılması mevzuunu 
tetkik ediyorduk. Mütehassısla beraber polisler 
tuttular bizi, bir odaya kapattılar. Sebep söy
lemiyorlardı. Sonradan beni bıraktılar. Fakat 
mütehassısın elinde salâhiyetnamesi bulunduğu 
halde bırakmadılar, iki gün alıkoydular ve ne
ticede uzun uzadıya muhabereler, telefon mu
havereleri yapıldı, iş uzadı nihayet serbest kal
dık, gittik, tetkik ettik, Oradan gittiğimiz başka 
vilâyette de aynı muamele ile karşılaştık. Bu
nun ıstırabını hâlâ unutamadım. O ecnebi mü« 
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tehassıs da üzüldü. Ben bir vekâletin müte
hassısıyım. Benden şüphe ediyorlarsa çalışmıya-
yım, etmiyorlarsa vazifemi serbest göreyim, dedi. 
Benden yardım bekliyordu: Ben ne yapacağımı 
şaşırdım. Birçok müşkül vaziyetler hâsıl oldu, 
doğrusu bu teessürü hâlâ muhafaza ediyorum. 
Böyle mühim bir şeyin ölçüsü, valinin elinde 
yoktur. Bunlar, tamamen vekâletin elindedir. 
Kırk tane turist gelir, bunların içinde biri, ikisi 
casus olabilir. Bunu vali ne bilecektir. Ya hep-
sing müsaade edecek veya etmiyecek. Binaen
aleyh bu, fayda yerine tamamen aksi netice verir. 
Binaenaleyh kanun, her nokta göz önüne alına
rak tedvin edilirse kendilerine imkânlar da ve
rilir ve o zaman mahzur da kalmaz. Fakat alâka
dar arkadaşların bildikleri bir şeyler var, söz 
aralarında endişelerini ifade ediyorlar. Casus
luklar olmuştur. Bu casusların memleket hesa
bına zararlı olmak ihtimali vardır, ö te taraftan 
iktisadi mevzuu baltalıyacak mahiyettedir. Bi
naenaleyh bunun vekâlet ölçüsünde bir'formül ile 
halletmek mümkündür. Valinin halledeceği bir 
mevzu değildir. Binaenaleyh, Dahiliye Encüme
ninin te l i f inin kabul edilmesini ve bu son kara
rın reddini istirham ediyorum, efendim. 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kanunun bir maddesinin ta
dili mevzuu, bundan evvelki celsede enine bo
yuna konuşuldu, Dahiliye Encümeninin kararı, 
reddedildi ve Millî Müdafaa Encümeninin ka
rarı konuşulurken Ömer Mart arkadaşımız bir 
tadil teklifi verdi ve Millî Müdâfaa Vekili, bu 
teklife iştirak etti. Bâzı arkadaşlar serdettiler 
ki, Millî Müdafaa Vekili, bu işe, salahiyetli de
ğildir. Sivil paşa da buyurdu ki, Erkânı Har-
biyei Umumiye Reisi karışır. Rica ederim, mil
letvekillerini ve orduyu Mecliste temsil eden 
Millî Müdafaa Vekilidir. Millî Müdafaa Vekili 
icabederse Genelkurmay Başkanı ile görüşür, 
istişareden sonre memleketin âli menfaatlerini 
gelir, burada müdafaa eder. Yoksa burada bir 
kanun çıkar, Genelkurmay Başkanı burada mü
talâa se"rdeder, böyle şey olmaz, Millî Müdafaa 
Vekili, burada mütalâasını serdeder, arkadaşı
mız da lâzımgelen cevabı burada serdetmiştir. 
öyle ise mevzuubahis olan nedir? 

Eskiden işe Heyeti Vekile karar verirdi, 
bundan evvelki müzakerede Millî Müdafaa Ve
kili ile Dahiliye Vekili, ikisi bu işe karar ver
sin denildi. Bilâhara Heyeti Umumiyenin yük-
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sek kararma iktiran ederek komisyona tekrar 
gitti, bu kararı valiler versin, denildi. Memnu 
mmtakaya gelecek vatandaşlar için öyle7 bir 
hava esti ki, sanki muhterem valiler hükümeti 
temsil etmezmiş, sanki valiler hiç de politik-in
sanlar değilmiş, bu yolda tereddütleri ohırrauf, 
bazan valilerimizin en büyük işleri hallettikleri 
gibi, en küçük işler için Dahiliye Vekâletine 
telefon açtıklarını biliriz. Binaenaleyh insiya-
tifi valiler kullanacaktır. Ama şüpheye düştü
ğü zaman Dahiliye Vekâletinden, diğer işlerde 
olduğu gibi, istizan edecektir. 

Size gülünç bir misal vereyim : 1939 da 
Kırklareli'nde askerlik yapıyordum. O zaman 
da bir memnu mıntaka teranesi tutturdular. 
Gün geldi, kıtalar ileri hareket emrini aldı. Ki
lometrelerce yol gittik. Memnu mıntaka dedik
leri bir tel örgüye geldik. Burada saklanacak 
ve gizlenecek bir şey yoktu. Bugün birçok te
sisler yapıyoruz. Birçok mümbit arazimiz bu yüz
den ziraat edilemiyor. İkinci mıntaka denilen 
buralara hükümetin takdiriyle dışardan jçele-

" cek olanlar, turistler, mütehassıslar valilerin sa
lâhiyeti dâhilinde girecektir. Sanayiin bugün
kü süratli inkişafı karşısında buralara insanlar 
gidecektir. Af buyurun bendeniz Avrupa'ya 
fazla gitmiş insan değilim. Bir yere gittiği
miz, zaman, ilk memlekete girerken içinin, dışı
nın haritasını elimize veriyorlar. Arkadaşlar, 
bugünkü teknik karşısında hangi memnu *mın-
takadan bahsediliyor? Atom sırlarının bale1 ça* 
lmdığı bu devirde hâlâ eski zihniyeti mi takib-
edeceğiz, onlar, bizi bizden daha iyi biliyorlar. 

Arkadaşlar, ben memnu mmtaka yapmıya-
lım demiyorum, memnu mıntaka yapalım, am& 
tam yapalım, yoksa memleketin geniş, sahrala
rını şu veya bu turistin, mütehassısm tetkikin
den mahrum bırakmıyalım. Bmaenaieyh kaaun 
teklifi yerindedir, kabulünü* istirham ederim. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Pertev Sanae. 
PERTEV SANAÇ (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz sayın arkadaşım doktor 
beyefendinin söylediği bir söze cevap vermek 
üzere tekrar huzurunuza çıkıyorum. 

Bir söz vardır; «Cümlenin maksudu bir ama 
rivayet muhtelif» Burada da maksudumuz bir
dir, ama şekil bakımından ayrılıyoruz. Arkada
şımız beni muhafazakârlıkla itham etti, bana 
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on altıncı çağ zihniyetini isnadetti ve demokra
tik memleketlerde bu zihniyeti yerinde görme
di. Halbuki ben hiç de dedikleri gibi düşünmü
yorum. Ben bugünkü iktisadi vaziyetin lüzum 
ve ehemmiyetini takdir edenlerdenim. Memle
ketin turiste ve dövize olan ihtiyacı malûmdur. 
Bu mühim hususlar üzerinde milletçe durmak-
tayız. Döviz celbedecek her çareye başvurmak 
ve bunu temin etmek candan arzuladığımız bir 
keyfiyettir. Bunu böylece tesbit ederken, bu lü
zum ve ihtiyacı, beka, hayat ve müdafaa hak ve 
menfaatlerimizle ayarlamak ve tanzim etmek 
mecburiyetindeyiz. Bu ifadelerinin mânası her 
halde muhafazakârlık olmasa gerektir, ben de 
sayın arkadaşım kadar, bugünün iktisadi kal
kınmamıza engel olacak şeylerin bertaraf edil
mesine taraftarım. 

Evet turist girsin, kolaylık gösterelim, for
maliteleri kısaltalım, alâkalı makamlar bunu 
halletsinler. Ancak dediğimiz gibi telefonumuz, 
vasıtalarımız vardır. Vekil telefonu açar. Dahi
liye Vekilinden, alâkalı servirlerden istenilen 
yabancılar hakkında malûmat almak mümkün
dür. 

Tecrübe meydandadır. Bunun bu kadar ko
lay tarafı varken bunu valilere bırakmak isten
mektedir. Bu valileri müşkül duruma sokar, on
ları tereddüde sevk eder; onlar tereddüde düş
tükçe gene vekâletten bir istimzaç, bir daha, bir 
daha., ve böylece formalite uzıyacaktır. Bunun 
kestirme yolu, turist gelsin, bir gün içinde vize
si yapılsın, ama iş emniyetli yerden çıksın. Mil
lî Müdafaa Vekâleti ve Dahiliye Vekâletine 
bağlı servislerden doğru ve isabetli karar alı
nır. Memlekete turist gelsin. Ben ne muhafa
zakâr bir insanım, ne de turistlerin memlekete 
girmesine taraftar olmıyan bir adamım. 

REÎS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; hem memnu mmtakalarm, hem 
de aynı zamanda turistik bölgelerin bol bulun
duğu bir bölgenin mebusu sıf atiyle Yüksek Hey
etinizi tenvir etmek ve bu husustaki düşüncele
rimi arz etmek üzere rahatsız etmiş bulunuyo
rum. 

İkinci memnu mıntakalardan en fazla ıstı
rap çeken bölgelerden birisi de Çanakkale'dir. 
Çanakkale'de Truva, Kestambol harabeleri, 
Birinci Cihan Harbinden sonra husule gelen 
mezarlık ve harb sahaları gibi yerler İmroz ve 
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Bozcaada ikinci memnu mmtaka içine girmek
tedir. Truva Çanakkale'den 26, Kestambol ise 
65 kilometre uzaktadır. Bu yerler asırlarca ev
velin büyük bir medeniyetini temsil etmeleri
ne rağmen Vekiller Heyetinden karar almak 
icabettiğinden bu muamelenin çok uzun sür
mesi yüzünden buralara gitmek fiilen mümkün 
olamamaktadır. Ayrıca buralarda arkeolojik 
araştırmalar yapmak imkânı da hâsıl olama
maktadır. Vilâyetimiz bundan çok büyük za
rarlar görmektedir. 

Yine geçenlerde Çanakkale'ye gittiğimde 
Gelibolu civarında, balıkçılığın inkişafı ile alâ
kalı soğuk hava deposu ihdas edilmek üzere 
balıkçılık mevzularını tetkik etmek için hükü
metçe Avrupa 'dan getirtilmiş olan .mütehassıs
ların Gelibolu'dan dışarıya çıkamadıklarını, Ge
libolu'ya gitmekte bile tereddüt gösterdikleri
ni müşahede ettim. 

İmroz ve Bozcaada 'larına gelince; bu ada
lar halkından olup da İstiklâl Harbinden ev
vel Avrupa'ya, Amerika'ya giden, ve Türk tâ
biiyetinden çıkan kimselerin burada akrabala
rı vardır. Gelip bu akrabalarını görmek iste
mektedirler, fakat memnu mmtaka. dolayısiyle 
civardaki köylere gidemedikleri, aşikâr bir 
hakikattir. Köylerden akrabaları gelip görmek
tedir. Bunun büyük ıstırabını oradaki halk çek
mektedir. Halbuki İmroz ve Bozcaada'da hiç
bir askerî tesis yoktur. Topografik coğrafyası 
ve haritaları herkesçe malûmdur. Hele Birin
ci Cihan Harbinde İngilizler tarafından işgal 
edildiğinden haritaları mükemmel bir şekilde 
bütün yabancılarda mevcuttur. Hiçbir askerî 
tesisin burada bulunmadığına göre yabancıla
rın, bura halkının bu şekilde büyük bir müş
külâta mâruz kalması, doğru ve isabetli bir 
hareket olmaz. İkinci memnu mmtakalar dâhi
linde maalesef turistik bölgeler çoktur. Hiçbir 
turistin vakti, Millî Müdafaa Vekâletinden, Da
hiliye Vekâletinden izin istemeye, müracaatının 
neticesini beklemeye müsait değildir. Bu vekâ
letlerden izin istihsali tatbikatta, günlere bağ
lıdır. Turist, günlerce bekler ve bu muamele
leri takibeder mi arkadaşlar? Bilhassa arke
oloji ve fennî tetkikatta bulunmak istiyen tu
ristler vardır. Bunları bu gibi müşküllerle kar
şı karşıya bırakmıyalım. 

Burhanettin Onat arkadaşımın fikirlerini, 
takdirle karşılarım. Yeni teklif, gayet isabetli-
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dir. Bu igi, îl idaresi Kanununa göre hükü- , 
metin en salahiyetli mercii olan ve o mahaller- j 
de birinci derecede mesul olan valilerin takdi
rine bırakmak suretiyle ikinci memnu mmta-
kaları kaldıralım. Mümkün değilse hükmü bu 
şekilde tahfif edelim. Bunu istirham ediyorum. 

REİS — Burhanettin Onat buyurun. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, suiniyetle memleketimize ge
lecek casus, yalnız turist kisvesi altında gele
cekse arkadaşlarımın bu itirazlarını kabul ede
lim, bu kanunu reddedelim. Fakat casus de
nen nesne öyle bir hal almıştır ki, bugün ha
beriniz olmadan, hizmetçi olarak evinizin içi
ne giriyor. İngiliz sefaretinin kasasından esra
rı çalıyor. Altıparmak hâdisesinin sinemasını 
seyrettik, romanlarını okuduk. Büyük bir Dev
letin sefarethanesinin kasasının içine kadar gi
riyor. 

Bulgar göçmenleri hâdisesini, biliyorsunuz. 
200 bine yakın ırkdaşımızı bizi güya tazyik al
tında bırakmak için memleketimize sürdüler. 
Bunlara bağrımızı açtık Hükümetten millete, 
Başvekilden kundura boyacısına kadar kolları
mızı açtık. Çok ulvi bir manzara idi bu. Suini
yetle gelen insan dahi bu manzara karşısında 
insafa gelir yüreğindeki, içindeki köttülükleri 
atar imana gelirdi. Bunlar içinden dahi casus 
çıktı arkadaşlar. Binaenaleyh turist diye gelir 
de fenalık yapar diye, arz ettiğim gibi eski 
zihniyete bağlı kalıp memleketi turistik inkişaf
lardan mahrum bırakmak doğru olmaz, arka
daşlar. 

Şimdi her iki tezi müdafaa eden taraf bun
da mutabıktırlar, yalnız bunlara verilecek mü
saade valilere mi münhasır kalsın, yoksa Da
hiliye veya Dahiliye ile Millî Müdafaa vekâlet
lerinin müsaadesiyle mi olsun? Evvelâ bu mese
leyi halletmek lâzımdır, arkadaşlar. Millî Mü
dafaa Vekili, bilhassa Dahiliye Vekili denen 
zat Merihten veya Güneşten inmiş bin insan 
mıdır? O da bir Devlet adamıdır. Ve çok defa 
dünün valisidir. Buğun şunu tasavvur edelim; 
muhterem arkadaşımız Rükneddin Nasuhioğlu, 
Dahiliye Vekâletinde iken böyle bir mesele ile 
karşılaştığı vakit nasıl hareket ederdi? Vali 
iken nasıl hareket ederdi? Ayrı ayrı mı düşü
nürdü? Hayır, ama Vekilin otoritesi, vasıtaları 
başka, valininki başkadır. Şunu öğrenelim ; hem 
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valilik ve hem de Dahiliye 'Vekilliği yapmış 
Rükneddin Nasuhioğlu arkadaşım, beni tenvir 
buyursunlar. Belki bilmediğim şeyler vardır. 
Benim bildiğime göre bulunduğu yerde vali 
Hükümetin bütün kollarını temsil eder, Dahili
yeyi temsil eder. Maliyeyi temsil eder, Millî Sa
vunmayı temsil eder, bütün vekâletleri temsil 
eder ve bu vekâletlerin mümessilidir. Vali ol
duğuna göre her halde işe aklı eren bir adam
dır. Valiye gelecek. Evvelâ kendilerinin talebi 
üzerine vekâlete getirelim. Bir vekilin veyahut 
iki vekilin eline geçip karar verinciye kadar ge
çecek zamanı bir düşünün. Turist gelecek, valiye 
müracaat edecek, vali vekâlete yazacak, vekâlet 
Emniyete havale edecek ve saire. Bu suretle ge
çecek zamanı bir defa düşünün arkadaşlar. Bu 
zaman zarfında turist .bekler mi l Bu bir. Hadi 
beklesin diyelim, memleket menfaati. Fransa'
dan veya İngiltere'den gelen Mr. veya M. bilmem 
kim farzediniz ki vekâlete müracaat etti. Bu ge
len adam beynelmilel bir kasa hırsızı mıdır ki 
bunun resmine, parmak izine ve sairesine baka
rak vaziyeti tesbit edecektir? Esasen böyle bir 
adamı casus diye gönderirler mi, arkadaşlar. Ge
len tanınmış bir adam değilse bunun casus olup 
olmadığını tefrik ve tâyn bakımından vilâyetle 
vekâlet arasında ne fark vardır arkadaşlar? Ve
kâlet, bin bir işi arasında gelenin resmine baka
cak, ismine bakacak ve nihayet bir hükmü ka
rakuşî kabilinden bir hükümle girsin veya gir
mesin diyecek. 

Halbuki, valinin mesuliyeti altında olduğu 
için, o valinin mmtakasma girebilecek bir ec
nebi hakkında daha yakında alâkadar olabilir. 
Çünkü kendi mıntakasını vekâletten daha iyi 
bilir. Ve girsin dediği zaman şüpheli gördüğü o 
şahsın peşine, fark etmeden bir iki muhafız taka
bilir. 

Binaenaleyh, işi vekâletlere kadar aksettir
mek demek bu işin olmaması demektir. Burada 
rol oynıyacak zaman faktörüdür. Gelen herhan
gi bir turist için vekâletlerden izin gelinceye 
kadar haftalar ve hattâ aylar geçecek o da bek-
liyemiyecek. Bunun mânası Napolyon mu, yok
sa Taleyran mı pek iyi hatırlamıyorum, şöyle 
demiş ti «bir işin çıkmasını istemiyorsanız onu 
komisyona havale edinz». Siz de eğer turistlerin 
gelmesini istemiyorsanız vekâletlere havale et
meyi kabul ediniz. 

Rükneddin Nasuhioğlu Bey, gene buyurdu 
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lar ki, bu turistlerin gireceği memnu mmtakalar 
meselesine gelinceye kadar turizm mevzuunda 
halledilmesi icab eden çok mühim meseleler var
dır. Kendilerine ve muhterem arkadaşlara tebşir 
edeyim: O kasdetmek istedikleri mevzuların çoğu 
halledilmiştir. Allah Başvekilimizden ve Müker-
rem Sarol'dan razı olsun. Halledilemiyenler de 
kısa zamanda halledilecektir. 

Arkadaşlar, turizm, para fonu halledildi. Tu
rizm Bankası kurulmuştur. Kanuni formalitesi 
ikmal edilmek üzeredir. Bir hafta on güne ka
dar çıkacaktır. Turizm işinin en mühim mevzula
rı, malî, iktisadi mevzuları halledilmiştir, idari 
mevzua taalluk eden bu meselenin de öbürküler 
kadar ehemmiyeti vardır. Eğer memlekette bir 
turizm hareketinin kurulmasını istiyorsak bu 
teklifi geldiği gibi kabul edelim. 

REÎS — Bir kifayet takriri vardır, okuya
cağız. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Şahsı
ma hakaret vâki oldu, cevap vermek mecburiye
tindeyim. 

REÎS — Riyaset buna kaani değildir; kifayet 
takririni okuyalım, bilâhare bunu hallederiz. 

SÎNAN TBKELÎOĞLU (Seyhan) — Kifayet 
kabul edildikten sonra buna imkân kalmaz. Ce
vap vereceğim. 

REÎS —' Efendim Zeki Erataman'm konuş
ması sırasında sarf ettiği sözlerden Sinan Teke-
lioğlu şahsına hakaret vâki olduğunu iddia et
mektedir. Riyaset bunlarda bir hakaret mânası 
bulunduğu kanaatinde değildir. 

Binaenaleyh Sinan Tekelioğlu'na söz verilme
sini reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. (Alkışlar) 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bana 
(Sivil paşa) dendi. Ben sivil paşa değilim* İs
tiklâl Savaşında bilfiil cephe kumandanlığı yap
tım. Devletten maaş almaktayım. Hakkımı gas-
pe#yorsunuz. 

REÎS — Hakkınız! gaspeden yoktur. Keyfi
yet Meclisin reyine arz edilmiş böyle bir hakare
tin vâki olmadığı kararma varılmıştır. Şimdi 
bu hareketinizle siz tecavüz ediyorsunuz. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Söz ver
memekle siz, tecavüze karşı cevap vermemi önle
diniz. 

REÎS — Riyaset makamı, kifayet kararını 
Yüksek Meclis kabul ettikten sonra mütalâasını 
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söyliyecekti. Riyaset hiçbir mebusun hakkını 
gaspetmez. Siz mütecaviz bir mebussunuz. (Bra
vo Reis, sesleri). 

Kifayet takririni okutuyorum : 

, Yüksek Riyasete 
Müzakere kâfidir. Tasarının oya vaz'ını tek

lif ederiz. 
Kocaeli 

Turan Güneş Cemal Tüzün 

REÎS — Kifayet takririni reylerinize arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1110 sayılı Askerî Memnu Mmtakalar Kanunu
nun 1 nci maddesinin «B» bendinin tadili hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 1110 sayılı Askerî Memnu 
Mmtakalar Kanununun 1 nci maddesinin «B» 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

B) İkinci memnu mmtaka : Birinci memnu 
mmtakanm hariç hududundan itibaren arazinin 
haline göre âzami on beş kilometre mesafeye ka
dar tesbit edilecek noktalardan geçirilen hat dâ
hilinde kalan mmtakaya (İkinci memnu mmtaka) 
namı verilir. 

Bu mmtaka dâhiline hiçbir ecnebi müsaade
siz giremez. Şimendifer inşaatı ve sair mühim es
babı fenniyeden dolayı mütehassıs ecnebilerin 
muvakkaten girmeleri lâzııngelirse işbu müsaade 
valiliklerce verilir. Bu mmtakaya yabancı turist
lerin girmesine de valiler müsaade ederler. Ma
hallî kumanlanlarla bilistişare lüzumlu tedbirler 
valiliklerce ittihaz olunur. Bu mmtaka dâhilinde 
yerli halkın ikamet, seyahat, ziraati serbesttir. 
Bu mmtakada, dürbünle tarassut ve fotoğraf, 

resim, harita, kroki almak mahallî halk için dahi 
memnudur. 

Bu gibi harekette bulunanlar derhal meni ve 
derdest edilerek haklarında kanuni muamele ifa 
edilmek üzere müddeiumumiliğe teslim edilir. 

Birinci memnu mıtakanın harici hududun
dan başlamak üzere beş kilometre dahilindeki 
sahada mahallî halkın, müstahkem mevkiin mü
dafaa kıymetini ihlâl etmiyecek surette her tür
lü inşaat ve hafriyat ve tadilât yapması ve or-
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man katiyatı ve yetiştirmesi ve bataklıkları 
ihdas ve kurutması hususunda takdir ve »müsa
ade hakkı müstahkem mevki kumandanlığına 
aittir. İtiraz vukuunda keyfiyet Millî Müdafaa 
Vekâletince katî surette hal olunur. 

Bu mıntaka dâhiline isabet eden şehir ve 
kasabalar yukarda tesbit edilen kuyudattan müs
tesnadır. Ancak bunların serbest bırakılmıyan 
kısımları tahdidedilir. 

RÜKNEDDİN NASTJHÎOĞLU (Edirne) — 
Bir takrimiz vardı... 

REÎS —Çok istirham ederim, heyeti umumi
ye üzerinde konuşmuyoruz, takririniz birinci 
maddeye mütaalliktir. Maddenin metni henüz 
okunmaktadır. Daha madde üzerinde müzakere 
açmadık ki, takrirleri okuyalım. Çok istirham 
ederim, müzakereyi ihlâl etmeyiniz. 

REÎS — Madde hakkında söz Sebati Ata-
man'ındır. Buyurun. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlar; küçük bir noktaya işaret ede
ceğim. 

Maddede «Yabancı turistlerin girmesine vali
ler müsaade ederler» şeklinde âmir bir hüküm 
vardır, valilere mecburiyet tahmil etmektedir. 
Bunun «müsaade edebilir» şeklinde ve bir salâhi
yet halinde tedvin edilmesi lâzımgelir kanaatin
deyim. 

REÎS — Refet Aksoy, buyurun. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, birinci maddenin 3 ncü, 4 ncü parag
raflarında, maddenin ikinci paragrafına göre 
bir tezat vardır. Dikkat buyurunuz, bakınız ne 
diyor : «Bu mıntaka dâhilinde yerli halkın ika
met, seyahat, ziraati serbesttir.» Güzel, ikamet
gâh, orada ev yapıp oturmak demektir. Şimdi 
bu hükmü takip eden üçüncü paragrafda bakınız 
ne diyor : «Bu mmtakada dürbünle tarassut ve 
fotoğraf, resim, harita, kroki almak mahallî halk 
için dahi memnudur.» 

Şimdi, ben bu mmtakada bir ev yaptım. Otu
ruyorum. Evin balkonuna çıkmışım, önüme bir 
tablo almışım resim yapıyorum, dürbünle 'etrafa 
bakıyorum. Hemen. birisi gelecek, yakalıyacak, 
yasak diyecek. Her eve bir jandarma mı koy
mak lâzımdır! Her vatandaşın oturduğu mes
kendeki masuniyetinden mahrum mu etmek lâ
zımdır! Bu bir tezattır, bunun kaldırılması lâ
zımdır. 
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İkincisi : Bu nıemnuiyetin. mütemmimi olan 

kısımdır, orada da deniliyor ki; bu gibi hareket
leri yapanlar men ve derdest edilerek hakların
da kanuni muamele ifa edilmek üzere müddei
umumiliğe teslim edilirler, bu da doğru bir şey 
değildir. Bu hükümler yukardaki fıkra ile tezat 
teşkil etmekle beraber vatandaşın ikame masuni
yetini, şahsi hürriyetini takyidetmektedir, asla 
doğru değildir. 

Bu hususta bir takrir takdim ediyorum, lüt
fen kabulünü rica ederim. 

REÎS — Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize) — Efendim; ben 

tümü üzerinde konuşmak için söz almıştım. 
Fakat kifayeti müzakere takriri verildi, konu
şamadım. Yalnız bir noktayı belirteyim; birin
ci madde bizim Millî Savunma Encümenin
den geçmiştir. Valilere bu> salâhiyetin verilme
si doğrudur. Sebebine gelince; burada, valile
re salâhiyet verilsin, verilmesin mevzuu üze
rinde çok değerli arkadaşlarımız konuştu. Vali 
demek veli, baba demektir. (Gülüşmeler). Se
kiz yüz bin, bir milyon kişilik bir vilâyette va
lilik eden insanın kıymetini Büyük Meclis tak
dir eder. Vali demek, her türlü ş;eyi bilen bir 
şahsiyet demektir. Binaenaleyh salâhiyetin ve
rilmesi yerindedir. Bunun verilmemesi eski, 
merkeziyetçi zihniyetin devamı demektir. Mer
keze soracak, kıvır zıvır denecek, Burhanet-
tin Onat arkadaşımızın dedikleri gibi, iş uza
yacaktır. Gelecek olan adam da, istemiyorum, 
lüzumu yoktur, bu yere girmem, diyecek ve 
kimse de gelmiyeeektir. 

Muhterem arkadaşlar; 1110 numaralı Ka
nunun tadili keyfiyeti şu esasa dayanır. Ka
nunun. esası değişmemiş, olduğu gibi kalmıştır. 
Yalnız, Heyeti Vekileden bu yetki evvelâ Millî 
Müdafaa ve İçişleri vekâletlerine verilmiş; son
ra Yüksek Meclis diyor ki; valilere verilsin, 
madde değişmemiştir. Memnu mıntaka mese
lesinin bu memlekette hakikaten ıstırap verici 
olduğunu itiraf ederim. Istırap şurada : Bir
çok yerlerde memnu mmtakalar ihdas etmişler 
Bu memnu mmtakalar eski kanunun mütem
mimidir. Oralara kimse sokulmaz, girmek ya
saktır. Bu hususta yeni bir kanun hâzırlan-

fmaktadır. 
Şunu da yüksek huzurunuzda belirtmek bir 

vazifedir; umumu üzerinde konuşamadım, her 
yerde devletin bir sırrı vardır. Askerlik de bir 
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sırdır. Sırrın saklanmasının icap edip etmediği 
münakaşa edilebilir. Bâzı arkadaşlar atom sır
rının dahi muhafaza edilemediğini, onun için 
bu hususta çok fazla ısrar etmenin manasız ol
duğunu söylediler. Atom için ileri sürülen bu 
mülâhazaya göre orduya lüzum yok mudur 
diyeceğiz? 

Memnu mmtaka bir zaruretin neticesidir. 
Bununla beraber vatandaşların seyahat etme 
isteklerine de mâni olunmamalıdır. Bu itibar
la valilere verilen yetki yerindedir, doğrudur, 
bunu desteklemenizi rica ederim. 

RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Edirne) — 
Söz istiyorum. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
almıştınız, konuştunuz, ikinci defa söz aldınız, 
fakat müzakerenin kifayetine karar verilmesi 
sebebiyle... 

RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Devamla) — 
Madde hakkında konuşacağım. 

REÎS — O halde buyurun efendim. 
RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Edirne) — 

Arkadaşlar, mesele birbirine karıştırılıyor. 
Memnu mmtakalarm çok geniş olması, yahut 
manasız bir tel örgünün vaziyete mâni olması 
ve dürüst muameleler ayrı bir iştir, dâvanın 
esası ayrı bir iştir. Bu itibarla söz aldım. 

Şimdi deniliyor ki, merkeze intikal, eski bir 
zihniyetin ifadesidir, fikir değişecek değildir, 
klâsk usuldür. 

Bendeniz de aksini iddia ediyorum. Yani 
valilere bırakacak olursak iş büsbütün akame
te uğrar. Valiler kestiremezler. Tekrar sorarlar. 
Uzun muhabere cereyan eder. 

Bu, yalnız turizm, meselesi değildir. Burha-
nettin Bey yalnız turizm noktasından mütalâa 
yürütüyorlar, o gözlükle meseleyi görüyorlar. 
Fakat yalnız turist işi değildir. Turist de var, 
başka şeyler de var. 

Dahiliye Vekâletinin elinde bulunan dosya
larda, bilgilerde, hattâ Türkiye'ye gelmemiş in
sanların bile hüviyetleri orada vardır. Türkiye'
ye ayak basmıyan insanlar hakkında dahi ma
lûmat mevcuttur. Millî Müdafaa Vekâleti işin 
sahibidir. Dahiliye Vekâleti Türkiye'nin emni
yeti ile alâkalı bir vekâlettir. Meselâ Trabzon 
Valisi, Siirt Valisi belki işin ehemmiyetini bil-
miyebilir. Kendisine havale edilen mesele üze
rinde vukufla karar veremiyebilir. Eğer vehimli 
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bir insan ise, olmaz efendim, diyecektir. Bazan 
da Dahiliye Vekâletinden soracaktır. Onun için 
bu izin keyfiyetini sahibi salâhiyet olan merci
lere bırakmak her halde doğrudur. Memleketin 
emniyeti, selâmeti de bunu icabettirmektedir. 

Arkadaşımız diyor ki, bugün atom sırları ça
lmıyor, suiistimaller oluyor. Onlar ayrı mesele
dir. Bugün Türkiye'de fazla miktarda memnu 
mmtaka varsa bunların ayarlanması da ayrı bir 

. dâvadır. Birinci derecedeki memnun mmtakala
rm hususiyetleri vardır. Oraya girmenin ayrı 
esasları vardır. Buralara herkes giremez. 

Bunun için Dahiliye Encümeninin noktai 
nazarı işi teshil bakımından daha kolaydır. Me
selâ Siird Valisi telefon ile sorar deniyor. Millî 
Savunma Vekili veya Dahiliye Vekili telefonla 
çok defa bulunmaz. 

Arkadaşlar mesele, memleketin umumi em
niyeti ve selâmeti meselesidir. Burhanettin 
Onat'tan soruyorum : Hangi turist gelmiş de şu 
veya bu askerî mmtakadan geriye dönmüştür? 
Böyle bir şey varsa bunu tashih etmek imkânı 
da vardır. 

Bir arkadaşım (Vali, veli demektir) dedi. 
(Vali) nin mânasını biliyoruz. Mesele memleke
tin emniyeti meselesidir. Ne turizm bakımın
dan, ne de vali (veli) dir diye düşünmek lâzım
dır. Memleketin her köşesinde vukufu olması lâ-
zımgelen bir müessesenin kararının esas olması 
lâzımdır. Dahiliye Encümeninin mazbatasının 
kabulünü rica ederim. 

Millî Savunma Komisyonunda Millî Savun
ma Vekilinin mütalâasını aldık dediler. Millî 
Müdafaa Komisyonunda, Millî Müdafaa Vekili
nin mütalâasını almak kâfi değildir. Burada ka
rar verecek olan Büyük Millet Meclisidir. (Al
kışlar)* 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRÎRÎ MEHMET ŞEVKÎ YAZMAN 
(Elâzığ) — Efendim, tenevvür etmek lâzımdır. 
Hakikaten bugün dahi ikinci memnu mmtaka-
mn disiplini meselesi, emniyeti meselesi valile-
lere muhavveldir, onlar tedvir ederler. Valileri 
bu işten malûmattar addetmemek doğru değil
dir. O kadar değil ki, aksine olarak çok defa 
vekiller bir şeye karar verecekleri zaman vali
lerin fikirlerini alırlar. Sonra, Millî Müdafaa 
Encümeni ile Dahiliye Encümeni arasında fark 
o kadar fazla değildir. Bundan evvel huzuru-
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nuza gelmiş olan tasarıda Dahiliye Encümeni : ı 
Dahiliye Vekili ile istişare ederek onun fikrini 
alır, Millî Müdafaa Vekili müsaade verir, di
yor. Biz şimdi, «Valiler, mahallî kumandanlarla 
bilistişare lüzumlu tedbirleri alırlar» diyoruz 
ki, ikisi de aşağı yukarı aynı yola çıkar. 

Gelelim arkadaşların tadil tekliflerine; Se-
bati Beyin teklifine hiçbir diyeceğim yoktur. 
Biz de o kelimeyi onun kasdettiği mânada gör
müşüzdür. (Edebilirler) yerine (ederler) dedik. 
Madde metni geniş ve şümullü olduğu için ta
dilât yapmayı biz de doğru bulmadık. Bu me
tin aynen gelmiş. Bu mmtakada durbinle taras
sut ve fotoğraf çekmek ve kroki yapmak mem
nudur. Halen mer'i olan kanunun düşünüşüne 
göre o mmtakada o fiilleri yabancı ve yerli hal
ka külliyen men ediyor. Maksat şudur : Çünkü 
birinci mmtakadan ikinci mmtaka ekseriya gö
rülebilir, yahut oradan gayet enteresan olan 
bir yerin resmi alınabilir. Bu düşüncelerle bu 
fıkra maddenin esasında mevcuttur. Şimdilik 
aynı şeyin muhafazası lâzımdır, kanaatindeyiz. 

REFET AKSOY (Ordu) — Bu yeni kanun
la bu mmtakada halka ikamet hakkı tanıyor
sunuz. Bunu nasıl telif edersiniz? 

MEHMET ŞEVKİ YAZMAN (Devamla) — 
O da ayrı düşünüş ve görüşlerle hareket edil
miştir. Bizim kanaatimiz budur. 

REİS — Hüsnü Göktuğ. 
HÜSNÜ GÖKTUĞ (Elâzığ) — Muhterem 

arkadaşlarım, bunun için evvelce ben de söz is
temiştim; fakat kifayeti müzakereden dolayı 
arz edememiştim. Esasen kanunun heyeti umu-
miyesi de bu maddeden ibarettir. Binaenaleyh 
bendeniz de şu madde hakkında noktai nazarı
mı arz edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım, muharebenin sistemi bu
gün pek ilerlemiş ve değişmiştir. Bütün cihan 
iktisat muharebesi için hazırlanıyor. Binaen
aleyh bugünkü noktai nazara göre bir memle
ketin varlığı, diğer memleketin varlığı ile çar- I 
pışacak; bir memleketteki hayatla, diğer mem
leketin haytı, içtimai durumu, parası, pulu çar
pışacaktır. Bu itibarla memleketimizin bütün 
iktisadi kaynaklarını ve imkânlarını hepimizin 
belirttiği yüksek dereceye çıkartmak zorunda
yız. Bütün bunları halletmek için de birçok 
zorluklarla karşılaşacağız. İktisat muharebesi 
demek milletin topyekûn varlık muharebesi de
mektir. Bu muharebelerde biz Türk Milleti ola-
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rak kazanmayı hedef tuttuğumuza göre bunu 
iktisadi bir görüşle halletmek zaruretindeyiz. 

Esas prensip bu olduğuna göre valilerimiz 
vilâyetlerde devleti temsil eden yegâne şahsi
yetlerdir. Yukardan aşağı hükümeti temsil 
eden, bütün devlet işleriyle o vilâyette meşgul 
olan valilerin esas itibariyle bu işte de alâkadar 
olması ve bu işin onlara bırakılması doğru olur. 
Valinin de icabeden makamlarla kendiliğinden 
muhabereye geçerek, esasen bütün vekâletle
rin de vazifesi iç ve dış emniyeti tahakkuk et
tirmek olduğundan, kısa zamanda bu işi halle
deceği gayet tabiîdir. Bu itibarla bu yetkinin 
valilere verilmesi hususundaki teklife ben de 
iştirak ediyorum. 

Esasen bugünkü emniyet meselesi valiyi ve 
ondan sonra jandarmayı ilgilendirmektedir. 
Dahiliye bu işte üçüncü derecede kalmaktadır. 
Vali kendi muhitindekiDere otomatikman ku
manda edemezse o vali vazifesini lâyıkiyle ya
pamaz. Bu bakımdan ve hukuk devleti olma
mız dolayısiyle valiye bu hakkı vermek bence 
çok yerinde bir harekettir. Bugün fen o kadar 
ilerlemiştir ki, bir tayyare havaya uçar, 10 da
kikada bir arazinin fotoğrafını alıp kıymetlen
direrek karşı tarafa verebilir. Je t tayyareleri
nin de böyle bir çıkış yaparak 10 dakikada uçup 
çektiği fotoğraflarla bütün bir mıntakanm du
rumu derhal alâkalı yerlere verilebilmektedir. 
Bizim bu devirde yapacağımız, iktisadi faaliyet 
ve inkişafı sağlamaktır. Binaenaleyh valilerin 
emniyete hâkim olmaları her şeyin fevkindedir, 
tekrar arz ediyorum. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Bendeniz bir 
tek noktaya temas edeceğim : «Bu salâhiyetin 
valilere verilmesi, bâzı zamanlarda işi uzata
caktır. Çünkü bu hususta karar vermek salâhi
yetinin kendisine verilmesini istediğimiz vali, 
kâfi miktarda malûmatı olmadığından, bir üst 
makama soracaktır, bu da işi uzatacaktır.» de
diler. Fakat bunun tevlidedeceği mahzur bu 
salâhiyetin doğrudan doğruya kendisine veril
mesinden doğacak mahzurdan fazla değildir. 
Maddenin şimdi tadil edilen şekline göre esa
sen bir turist grupu gelecek, , mektep talebesi-
dir, yahut teşkilâtlanmış bir gruptur, valiye 
müracaat edecek, bunun için vali üst makama 
sormıyacaktır, sormak lüzumunu hissetmiye-
cektir. Bizim de gayemiz bu gibi turistlerin iş
lerinin kolay görüşülmesini temin etmektir. 
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Yoksa bir şahıs gelmiş, ben falian mmtakada, 
falan şahsın mezarını arıyorum, demişse, vali 
bunu vekâletten sorabilir ve mahzur da yoktur. 
Asıl mesele turistlerin memlekette seyahatleri
ni kolaylaştırmaktır. Bunu valilere vermekte 
hiçbir mahzur yoktur. 

Bendeniz sadece bu noktayı tavzih için söz 
almış bulunuyorum. 

REİS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Arkadaş

lar, hakikaten hayretler içindeyim ben. Yani bir 
nazariye tessüs ediyor, bu nazariye ile bir şeyler 
müdafaa ediliyor, aklım ermiyor buna benim. 
Turistler, iktisadi durum, v. s. denilecek bütün 
salâhiyet valilere verilmek isteniyor. Bunu ka
bul etmiyorum, hattâ tamamen aksi kanaatteyim. 
salâhiyet valiye verildiğinde işler gecikir. Tu
riste mâni olmak mı istiyoruz, valilere verelim. 
Ecnebilerin gelmesine mâni mi olmak istiyoruz, 
valilere salâhiyet verelim! 

Bir turist geldi, bir vilâyet valisinden müsa
ade aldı, aynı turist başka bir validen başka bir 
yer için tekrar müsaade istiyecektir, bu sefer 
yeni vali akla gelmedik bir sebep için müsaade 
vermiyecektir. Arkadaşlar, böyle kom'pilikas-
yonlar içine düşmiyelim, bugün bir turistin bir 
tayyare ile memleket içinde her yere seyahati 
mümkün olacaktır, turist bir vilâyete gidecek, 
müsaade alacaktır, sonra öteki valiye gidecek, 
o vali tereddüt edecek. Böyle şey olur mu arka
daşlar? Bir turist müsaade alır, o müsaade ile 
memleket içinde gezmekte serbesttir. Bunu bir 
makam salâhiyeti dâhilinde olarak verir. Ancak 
bir valinin karar vereceği bir mevzu değildir. 
Bu vali vilâyeti içerisindeki işler için karar ve
rir. Memleket içerisinde bir yerde müsaade edi
lir, bir yerde müsaade edlimiyebilir şeklinde hâ
diselerin yaratacağı karşılıklı turiste fayda ye
rine zarar verir. Bir ecnebi mütehassıs bir ve
kâlet tarafından getirilmiştir. Vali endişe du
yarak bu mütehassısı sokmaz, öteki vali sokar. 
Bunlar kompilikasyon yaratır. Ne oluyor? Mem
leketin emniyeti için mi, yoksa iktisadi, turistik 
hareketler bakımından mı tedbir alıyoruz? 
Bu her iki bakımdan da sakattır. Memleketin 
emniyetini arıyorsak, memleketin umumi em
niyetini bu bakımdan kontrol hatalıdır. Mem
leketin iktisadi ve turistik hareketini mi arı
yoruz, bu şekilde koplikasyonlara mevzu olacak 
bir karar, beni tatmin etmiyor. Bir vali nasıl bir 
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karar verebilecektir? Bir valiye şu konuşmalarla 
tahmil ettiğimiz endişeyi düşünelim. Yarın bir 
vali karar verirken daima ve evvelâ kendi me
suliyetini düşünecektir, ağır bir mesuliyet altın
dadır, buna karar verebilmek için mutlaka Da
hiliye Vekâletine, mutlaka Millî Müdafaa Vekâ
letine soracaktır. Pekâlâ bu sorma keyfiyeti bir 
vakıa halinde aklımıza geldiğine göre, çabuk ola
cak diye, niçin bunu valiye verelim ve işi gecik
tirelim. Vekâlet önümüzde duruyor, o tahkika
tını yapar, elindeki vesait buna müsaittir, vali
nin sormasına lüzum kalmaz, kararını kendisi 
verir. Bunun üzerine adam da memleketin içe
risinde, turizmin gerektirdiği formüller bakımın
dan sıkıntıya düşmez, biz de mahcup olmayız, 
salâhiyetini alır memleket dâhilinde dolaşır. Ama 
mevzu yine bugünkü şu tek fasıl içinde müta
lâa edildiği zaman böyledir. Şurada beliren bir 
keyfiyet varsa o da, memnu mmtakalar mesele
sinin, daha geniş görüşlü, bugünkü realitelere 
uygun bir esasa dayanır şekilde süratle tetkik 
edilerek ona göre yeni bir nizama, kanuna muh
taç olduğu keyfiyetidir. Temenni edelim bu ka
nun gelsin. Bu kanunun dışında karışıklıklar 
yaratacak olan bu formüle gitmektense valilere 
salâhiyet verme formülünü bir tarafa bırakalım. 
Doğrudan doğruya Dahiliye Encümeninin tek
lifini kabul ederek en müspet yola gidelim arka
daşlar. Kanaatim budur. 

EEÎS — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Vaz

geçtim. 
REİS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Efen

dim, Cemal Kıpçak arkadaşımızın sözleri muva
cehesinde bâzı hususların tavzihine mecburiyet 
hissettim. 

Tayyare ile de turistik seferler yapılabilir, 
birçok vilâyetler gezilebilir ve bunun için vali
liklerden müsaade almaya lüzum yoktur. Çünkü 
tayyare veya vapurla bir yerden bir yere geç
mek, bir mesafe katetmek memnu mmtakanm 
şümulü dışında kalır. Nitekim 1110 sayılı Kanu
nun hükmü de bu müsaadeye tâbi değildir, böy
le bir müsaade mevzuubahis değildir. 

Biz Truva'dan bahsettik; Çanakkale'ye 26 
kilometre mesafede olan Truva en eski medeni
yetin diyarıdır. Maalesef yabancılar gelip bura
yı görememektedirler. Çünkü Çanakkale'ye bir 
turist gemisi gelecek, turistler orada bekliyecek-
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ler, vali, Millî Müdafaa ve Dahiliye vekâletleri- I 
ne soracak, onlar tetkik edecekler, aradan bir 
hafta on gün geçecek, o zamana kadar vapur 
bekliyecek de turistler Truvayı görecekler. On
dan sonra Kestanböl, eski İstanbul şehri vardır, 
memleketin en güzide turistik yerlerinden birisi
dir. önünde bir'kaplıca vardır, İçinde 1 100 ki
şinin jimnastik yaptığı bir jimnasyum vardır. 
Buraya imkânsızlık yüzünden ne tarihçiler, ne 
arkeologlar, ne de turistler gidememektedirler. 
15 gün Çanakkale'de müsaade almak için bekli-
yeceğini anlıyan turist bu bekleme müddetini 
göze alamamaktadır. Valimiz bundan ıstırap duy
makta*, bu salâhiyet bize verilse biz elimizden 
geldiği kadar işi halletmeye çalışırız demektedir. 

'Keza balıkçılık mevzuunda da Türkiye'nin 
balık bakımından en zengin bölgelerinden birisi 
olan Çanakkale'de mütehassıslar çalışamamakta
dırlar. Eceabat'tan Gelibolu'ya gitmeye imkân 
yoktur. Çünkü Eceabat'la Gelibolu arasındaki 
50 kilometrelik saha ikinci memnu mmtakadır. 
Bu memnu mmtakalarm geniş tutulması, Dahi
liye Vekâletinin ve Millî Savunmanın müsaade
sine tâbi tutulması, ilmî araştırmalar etütler 
yapılmasına ve turistlerin gezmesine mânidir. 
Ancak ikinci memnu mintakanın muhafazası lü
zumu askerî tesisler noktasından olabilir. Fakat 

* I 
burada askerî tesisler de yoktur. Bizzat her ye
ri gezmiş görmüş vaziyetteyim. Askerî tesis 
yoktur. Böyle olduğuna göre valiye bu salâhiyeti 
vermek en doğru harekettir. 

Zaten vali bunların peşine bir iki polis taka
caktır. Kontrol ve murakabe edecektir. Bu sebep
le de endişe varit değildir. Çanakkale'yi ve di
ğer vilâyetlerimizi bu memnu mmtaka yüzün
den çektikleri ıstıraptan kurtarmanızı ve buna 
bir nihayet vermenizi rica ederim. 

REİS — Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize) — Efendim bu yet

kinin valiye verilmesi doğrudur ve hakikaten 
yerindedir. 1110 numaralı Kanunun bir madde- I 
sini değiştirirsek yani bu salâhiyeti Heyeti Ve-
kileden alıp valilere verirsek mesele halledilmiş 
olur. 

Salâhiyet vekildedir, ancak vekil bu işi biz
zat kendisi yapmaz, kompetanına havale eder, I 
bu husustaki kararı orası verir. Vekâlette bu 
işle meşgul kompetan daire vardır. Bizim turis
tik vilâyetler neresi ise vekâletler bu işin tedbi
rini almalıdır. Casusların, bu işle uğraşanların | 
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hüviyetleri esasen emniyetçe malûmdur. Ora em
niyeti merkezden sorar, bunların hüviyetlerini 
anlar. Cemal Kıpçak arkadaşımızın fikrine işti
rak etmiyorum, mesele onların dedikleri gibi 
değildir, öyle anlaşılmış. Mesele, merkezi zihni
yeti kaldırıp, ademimerkeziyete gidip valinin 
yetki ve salâhiyetini arttırmak keyfiyetidir. 
Valiye, bu güzide kimseye koskoca vilâyeti tes-
lim ediyorsunuz da bu salâhiyeti niye vermi
yorsunuz? Bir vilâyetin mukadderatını üzerine 
alan validir. Böyle bir mmtakaya girecek olan 
adamı her halde iyi tetkik edecek ve emniyet 
tedbiri alacaktır. Valiye yetki verelim, onu kös-
teklemiyelim. Ademimerkeziyete gidelim, kendi 
yetki ve salâhiyetini bilsin. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
KEMAL. EREN (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlar, bu meselenin biraz fazla îzam edildi
ği kanaatindeyim. Vali, bir vilâyete gittiği za
man evvelâ vilâyetin emniyet ve asayiş bakı
mından durumunu tetkik eder; bu, onun başta 
gelen vazifesidir. Eğer o valinin mıntıkasında 
memnu mmtaka varsa onu da tetkik eder, hu
susiyetlerini tesbit eder. Eğer turistler içerisin
de şüpheli bir şahsın gelmesinden endişe edi
yorsak, esasen böyle bir turist gurııpu memle
kete girerken içlerinde şüpheli şahıslar varsa 
huduttan itibaren az çok tesbit edilir ve merke
ze bildirilir. Ondan sonra emniyet teşkilâtı bu
nu bütün vilâyetlere teşmil ve tamim eder, şif
re ile bildirir. Gelenlerin içlerinde şüpheli bir 
şahıs varsa, hattâ o şahıs o vilâyete gitmemiş 
olsa dahi, falan mmtakaya gelen turistler ara
sında şöyle kimseler vardır diye bildirilir. Vali 
de bunun üzerine tedbirini alır, ona izin ver
mez. 

RÜKNEDDÎN NASUHİOĞLU (Edirne) — 
Vali bilmez. 

KEMAL EREN (Devamla) — Bunu hepi
miz biliriz. Dahiliye Vekâleti, hattâ hocalar, 
profesörler bilir. Zaten bugünkü tatbikat bu
dur. Vekâlet emniyet vasıtasiyle bütün vilâyet
lere tamim eder, şu şu şahıslar geliyor, şu şu 
şahıslar şüphelidir, müteyakkız bulunun der. 
Bunu bildikten sonra vali şüpheli şahıs'üzerin
de ismen durup bu adam var mı yok mu diye 
tetkik eder ve icabeden tedbiri alır. Bunlar esa
sen birinci mintakanın 15 kilometre ötesinden 
ikinci mmtakaya gireceklerdir. Esasen halk ora
ya girip çıkmaktadır. Turistler içinde şüpheli 
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şahıslar varsa valiler takip ederler. Valilere bi
raz salâhiyet verelim, onlar işlerini bilirler. 

REİS — Rükneddin Nasuhioğlu. 
RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — 

Affedersiniz, yüksek huzurlarınızı fazla işgal 
ediyorum, fakat mesele o kadar basit değildir. 
Eğer Çanakkale meselesi bahis mevzuu olmasa 
idi söz alaeak değildim. Muhterem arkadaşımız 
Servet Sezgin Truva harabelerinden ve eski is
tanbul'un görülemediğinden bahsetti. Çanakka
le Harbinin her safhasında bulunmuş ve her 
tarafını çok iyi bilen arkadaşınızım. Orada o 
zaman harb nasıl cereyan etti, ne gibi yerlerden 
nereler vuruldu, bütün bunları teker teker gör
müş bir arkadaşınızım. Bu itibarla bu mevzu 
üzerinde tekrar söz aldım, bu bir. 

İkincisi; deniyor ki, liste valiye gelir, şüp
heli bir insansa bunu o mmtakaya sokmaz. Şim
di arkadaşlar, bir defa düşünelim; liste valiye 
gelecek. İçinde 20 - 50 kişi var. Bunlar içinde 
kimler şüphelidir, kimler değildir?. Valinin 
elindeki dokümanlar bunu tesbit ve tefrik et
meye müsait değildir. Halbuki merkezde bey
nelmilel casuslar, beynelmilel askerî casuslar 
hakkında veya şüpheli diğer eşhas hakkında 
esaslı malûmat vardır. 

Bir arkadaşımızın söylediği gibi, bir vilâyet
ten izin alacak, bu seyyah diğer vilâyete girdi
ği zaman orada bir mania karşısında kalacak. 
O seyyah için bu ikinci hareket daha elim ve 
daha sıkıntılı olacaktır. Onun için mesele bir 
hassasiyet meselesi değildir. Mesele; sadece 
akliselimle bir dâvayı muhakeme ederek, tu
rist dâvasını halletmektir. Ben, bütün turistle
rin kolaylıklara mazhar olmasını memleket ik
tisadiyatı bakımından istiyorum. Ama yine 
memleketin umumi selâmeti mevzuubahs olunca 
turis meselesi ikinci plânda kalır. 

Bugün bir arkadaşım, tevsii mezuniyet ve 
ademi merkeziyetten bahsetti. O büsbütün ayrı 
bir meseledir. Bendeniz bir meslek adamı ola
rak valilerin salâhiyet ve kudretlerinin artırıl
masını canü gönülden istiyen bir arkadaşını
zım. Bu, valilerin kudretinin artırılması mese
lesi değildir. Doğrudan doğruya memleketin 
umumi selâmeti mevzuudur. 

Tatbikata gelince : Görüyoruz ki, valilerin 
yapacağı işler turistleri daha çok müşkülâta 
uğratacaktır. Merkezden yapılacak iş meseleyi 
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daha kolay halledecek ve tatbikat bakımından 
da endişeyi mucip olmıyacaktır. 

Ben, vicdanımın bana vermiş olduğu vazife
yi ifa etmeye mecburum. Takdir Millî Savun
ma Encümeninde değil, Millî Savunma Vekâ
letinde değildir. Doğrudan doğruya Yüksek 
Meclisindir arkadaşlar. (Alkışlar). 

REİS — Başka söz alan olmadığı için tadil 
tekliflerini okuyoruz : 

Reisliğe 
Valilere salâhiyet veren hüküm doğru de

ğildir. Dahiliye Encümeni tarafından verilen 
eski karar gereğince salâhiyetin Millî Savun
ma ve Dahiliye vekâletlerinde kalmasını arz ve 
teklif ediyorum. 

Trabzon 
P. Sanaç 

Yüksek Reisliğe 
Arz ettiğim esbaba mebni Dahiliye Encüme

ni mazbatasının kabulünü arz ve teklif ederim. 
Edirne Mebusu 
R. Nasuhioğlu 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddedeki (Valiler müsaade ederler) 

ibaresinin (Valiler müsaade edebilirler) şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
S. Ataman 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere edilen kanun teklifinin birinci 

maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarının, arz ettiğim 
şifahi esbaba binaen maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Ordu 
R. Aksoy 

REİS — Takrirlerden Rükneddin Nasuhi-
•oğlu ile Pertev Sanaç arkadaşDarımıza ait olan
lar aynı mahiyette ve en aykırı olanıdır. Bu 
sebeple evvelâ bunları reyinize arz edeceğim. 
Dahiliye Encümeni maddesinin aynen kabulü
nü istemektedirler. Reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. .Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sabati Ataman arkadaşımızın teklifine ko
misyon da iştirak etmektedir. Bu sebeple mad
deyi okurken bu şekilde okuyacağız. 

Refet Aksoy arkadaşımızın teklifi: «Bu mm-
takada, dürbünle tarassut ve fotoğraf, resim, 
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harita, kroki almak mahallî halk için dahi 
memnudur. 

Bu gibi harekette bulunanlar derhal meni 
ve derdest edilerek haklarında kanuni muame
le ifa edilmek üzere müddeiumumiliğe teslim 
edilir.» fıkralarının maddeden çıkarılması yo
lundadır. Komisyon bu teklife iştirak etme
mektedir. 

Bu sebeple reyinize arz ediyorum, nazarı 
dikkate allanlar... Almıyanlar... Teklif nazarı 
dikkate alınmıştır, efendim. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

Maddeyi redaksiyon için istiyor musunuz? 
MAZBATA MUHARRİRİ MEHMET ŞEV

Kİ YAZMAN (Elâzığ) — Hayır! 
RElS — Komisyon redaksiyon için maddeyi 

geri almaya lüzum yoktur, diyor. Maddeyi son 
şekliyle okutuyorum: 

1110 sayılı Askerî Memnu Mıntakalar Kanunu
nun 1 nci maddesinin «B» bendinin tadili 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1110 sayılı Askerî Memnu 
Mıntakalar Kanununun 1 nci maddesinin «B» 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) ikinci memnu mmtaka : Birinci memnu 
mmtakanm hariç. hududundan itibaren arazinin 
haline göre âzami on beş kilometre mesafeye ka
dar tesbit edilecek noktalardan geçirilen hat dâ
hilinde kalan mmtakaya (ikinci memnu mmtaka) 
namı verilir. 

Bu mıntaka dâhiline hiçbir ecnebi müsaade
siz giremez; Şimendifer inşaatı ve sair mühim es
babı fenniyeden dolayı mütehassıs ecnebilerin 
muvakkaten girmeleri lâzımgelirse işbu müsaade 
valiliklerce verilir. Bu mmtakaya yabancı turist
lerin girmesine de valiler müsaade edebilirler. 
Mahallî kumandanlarla bilistişare lüzumlu ted
birler valiliklerce ittihaz olunur. Bu mmtaka 
dâhilinde yerli halkın ikamet, seyahat, ziraati 
serbesttir. 

Birinci memnu mıntakamn harici hududun
dan başlamak üzere beş kilometre dahilindeki 
sahada mahallî halkın, müstahkem mevkiin mü
dafaa kıymetini ihlâl etmiyecek surette her 
türlü inşaat ve hafriyat ve tadilât yapması ve 
orman katiyatı ve yetiştirmesi ve bataklıkları 
ihdas ve kurutması hususunda takdir ve müsa
ade hakkı müstahkem mevki kumandanlığına 
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aittir, itiraz vukuunda keyfiyet Millî Müdafaa 
Vekâletince katî surette hal olunur. 

Bu mmtaka dâhiline isabet eden şehir ve 
kasabalar yukarda tesbit edilen kuyudattan müs
tesnadır. Ancak bunların serbest bırakılmıyan 
kısımları tahdidedilir. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

RE IS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RE IS — Maddeyi reye arz ediyorum/Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi hitama ermiştir. 
Brüksel'de toplanmış olan On Üçüncü Dün

ya Posta Kongresi kararlarını havi senetlerin 
tasdikine dair kanun lâyihasına (278) rey ve
rilmiş, (278)) i de kabul, lâyiha Yüksek Mec
lisçe tasvibedilmiştir. 

Brüksel'de 10 Nisan 1926 tarihinde Devlet 
Gemilerinin Muaflığına Dair Bâzı Kaidelerin 
Birleştirilmesi içiiı imzalanan Milletlerarası An
laşmaya ek olarak Brüksel'de 24 Mayıs 1934 ta
rihinde imzalanmış Protokole katılmamız hak
kındaki kanun lâyihasına (282) rey verilmiş. 
(282) si de kabul, lâyiha Yüksek Meclisçe tasvibe
dilmiştir. 

Gfemi Sahiplerinin Mesuliyetlerinin Tahdidi 
ve Konişimentoya Mütaallik Bâzı Kaidelerin 
Tevhidi hakkındaki 25 Ağustos 1924 tarihli ve 
Deniz Ticaret Vasıtalarının Rehni ve imtiyazı 
ve Devlet Gemilerinin Muafiyetleri ile Alâkalı 
Bâzı Kaidelerin Tevhidi hakkındaki 1926 tarihli 
Milletlerarası 4 Sözleşmeye katılmamız hakkın
daki kanun lâyihasına (279) rey verilmiş, (279) 
u da kabul, lâyiha Yüksek Meclisçe tasvibedil
miştir. 

5. — 31 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fran
sız Ticaret Anlaşmasına Ek Protokolün ve ili
şiklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
(1/103). (1) 

RE IS — Lâyihanın tamamı hakkında söz 

(1) 177 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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istiyen yok. Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

31 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız Ticaret 
Anlaşmasına Ek Protokolün ve İlişiklerinin Tas

diki hakkında Kanun 

MADDE 1. — 31 Ağustos 1946 tarihli Türk -
Fransız Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol ve 
ilişikleri kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. „ 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

BEÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekileri Heyeti memurdur. 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

6. — İspanya'ya 100 000 ton buğday satışı 
hususunda Türkiye Hükümeti ile İspanya Hü
kümeti arasında teati edilen mektupların tasdi
kine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret 
encümenleri mazbataları (1/89). 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen? 

BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Efen
dim, hükümet yoktur. 

REÎS — Doğrudur. Bir defaya mahsus ol
mak üzere talik ediyorum. 

Diğer maddelerde de vaziyet teklifiniz dahi
lindedir. Bu itibarla 16 Şubat 1955 Çarşamba 
günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 
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B — TARÎHl SUALLER 

1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'm, Taş
ova kazası hükümet konağının yaptırılması' i-çin 
1955 yılı bütçesinden gerekli tahsisatın ayrılıp 
ayrılmayacağına dair sualine Dahiliye Vekili 
Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/73) 

31 . I . 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Günden güne inkişaf etmekte ve nüfusu art
makta olmasına rağmen Taşova kazamız bir hü
kümet konağından mahrum bulunuyor. Daireler, 
ihtiyaca cevap veremiyen, hükümetin vakar ve 
şerefine de yaraşmıyan kötü, gayrisıhhi ve da
ğınık binalara sığınmış olduğundan esbabı mesa-
lih işlerini takipte müşkülât çekmekte oldukları 
gibi memurlar da huzurla çalışamıyorlar. 

Amasya'ya bağlanacak diye Tokad Vilâyeti-
tince ihmal edilen bu mevzu, kaza Amasya'ya 
bağlandıktan sonra bu Valilikçe ele alınmış ve 
kati ihtiyaç belirtilmek suretiyle Taşova Hükü
met konağının yaptırılması Dahiliye Vekâletine 
arz edilmiş olduğu halde her nedense, geçen se
ne tahsisatı verilmediğinden inşaatına başlana
mamıştır. 

Ayrı ayrı ve perişan halde bulunan hükümet 
dairelerinin bir sakaf altında ve hükümetin 
şerefiyle mütenasip bir binada toplanmasındaki 
zaruret takdir buyurularak bu kazada bir hü
kümet konağı yaptırılmak üzere 1955 bütçesin
den gerekli tahsisatın ayrılıp ayrılmıyaeağmm 
Dahiliye Vekâletince yazılı olarak cevaplandırıl

masına yüksek delâletlerini saygılarımla rica 
ederim. 

Amasya Mebusu 
Hâmit Koray 

T. C. ' 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. I. G. M. 
2. Ş. M. 

Sayı : 22308-252/1497 

Özü : Taşova kazası hükümet 
konağı hakkındaki tahrirî sual 
takririne dair. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1 . I I . 1955 tarih ve Umumi Kâtiplik Kanun : 

lar Müdürlüğü 1004/4095 sayılı emirleri karşı
lığıdır. 

Amasya Mebusu Sayın Hâmit Koray'm, ve-
kâletimizce yazılı olarak cevaplandırılması is
tenilen sual takriri tetkik edildi. 

Bu sual takririnde, Taşova kazasına bir hü
kümet konağı inşası için 1955 malî yılı bütçe
siyle tahsisat ayrılıp ayrılmadığı sorulmakta 
olup, konu tamamen Maliye Vekâletini ilgilen
dirdiğinden adı geçen vekâletten sorulmasına 
yüksek müsaadelerinizi üstün saygılarımla arz 
ederim. 

10.11.1955 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 

TASHİH 

36 ncı İnikat zabıt ceridesinin sonuna bağlı Î62 S. Sayılı matbuanın 4 ncü sayfasının (19) 
ncu satırındaki «Birleştirmiş Milletler» ibaresi «Birleşmiş Milletler» olarak tashih edilmiştir. 
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Brüksel'de toplanmış olan On Üçüncü Dünya Posta Kongresi kararlannı havi senetlerin tasdi

kine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 278 

Kabul edenler : 278 
Reddedenler 

f Müstenkifler : 
Reye iştirak 'etmiyenler : 256 

Münhal mebusluklar : 7 

AFYON KARAHİSAR 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Bren 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Brgüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat lyriboz 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen, 
Halûk Şaman 
Baha Cemal Zağra 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
îhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Zihni Ural 

ÇORUJŶ  
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 

Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
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Halis Tokdemir 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin ^ ı ra t 
İbrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutluğil 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Nazlı Tlabar 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Muammer Çavuşoğlu 
Osman Kapani 
Behçet Uz 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 

Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 

Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kal av 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ramı Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Unaldı 

SIÎRD 
Suat Bedük 

Veysi Oran 
SİNOB 

Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdurrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Plalit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URPA 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
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Necati Diken 

î : 40 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 

14.2 .1955 C : 1 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioglu 

Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Beye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Saip Üzer 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Berıderlioğlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (1.) 
Enve* Karan 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
E tem Menderes (V.) 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 

BÎLECÎK 
îsmail Selçuk Çakıroğlıı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 

Fahri Belen 
İhsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan 
İbrahim Öktem 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Saf aedd in Karanakçı 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk. 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamit Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Sabahattin Parsoy 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şen ocak 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 

Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Şamili İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
Mazı.ar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Bay kal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri Özcan San 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Refik Komitan (Reis) 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (1.) 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 

Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamvıt (('.) 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündûğ 
(D 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur • 
Hilmi Dura 
Nazifi Şerif Nabel 
Âli Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 
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KAYSER2 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 

# KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
ılamdi Ragıp Atademir 
(t.) 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil.-özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 

î : 40 14.2 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu (1.) 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
S a m e t Ağaoğlu (V.) 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Ilayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Kara küçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarı oğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavı t. Kavurma cıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

1955 C : 1 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgi-1 

SAMSUN 
Tevfik ileri (Rs. V.) 
Abdullah Keleşoğlu 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Salim Serçe 
Nurullah ihsan Tolon 

SIÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (I.) 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay (I.) 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç 

Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 

(t) 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
o ğ l u ' ( t ) 
Nnman Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Suat Başol 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
istanbul 
Kayseri 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
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Brüksel'de 10 Nisan 1926 tarihinde Devlet gemilerinin muaflığına dair bâzı kaidelerin birleştiril
mesi için imzalanan Milletlerarası Anlaşmaya ek olarak Brüksel'de 24 Mayıs 1934 tarihinde imza

lanmış Frotokola katılmamız hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Rıza, Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Kemâl özçoban 
Saip özer 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Ali Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Talât Vasfı öz 
Mümtaz Tarhan 
Aliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nihat îyriboz 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Ahmet Karagür 

A za adedi •, 541 
Rey verenler 282 

Kabul edenler : 282 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak tetmiyenler : 252 
Münhal mebusluklar : 7 

[Kabul edenler] 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
thsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş. 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 

Nuri Togay 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğhı 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlıı 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasühioğhı 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 

% 

Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 

GAZIANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
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Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip înal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Hanri Soriano 
Nazlı Tlabar 
Tahsin Yazıcı 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hâcıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

Tahir Taşer 
KOCAELİ 

Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat -
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 

Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
îsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SttRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdurrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URPA 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
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Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

î : 40 
AH Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 

14.2.1955 O : 1 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişeioğlu 

Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 

AĞRI 
Kasım Küf r evi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
îsmet Olgaç 
Mustafa Ze> en 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ramız Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmiinanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (î.) 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gelik (V.) 
Nail Geveci 
E tem Menderes (V.) 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu (Rs. V.) 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Arif Kabpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 

Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BÎLECÎK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü tiresin 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Fahri Belen 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Bcdi Enüstün 
Safaeddin Karanakcı 
(t) 
İhsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakçı oğlu 

DENÎZLt 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğiu 
İhsan Hamit Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Sabahattin Parsoy 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu (V.) 

GAZIANTEB 
Abdülkadîr Atik 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih İnal 
Cevdet San 
Salâhattın Ünlü 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Ramazanoğlu 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal (t.) 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (1.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü (V.) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol (V.) 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir (1. Â.) 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
(V.) 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani (V.) 
Rauf Onursal 
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Halûk Ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük . 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz (V.) 
Ekrem Hayri Üstûndağ 

(D 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırn Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
OmPT» "Mavi 
v / i i ı c ı irxcıı it 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
TTiisrnî Yaman 

KOCAELİ 

Ziya Atığ 
Sefer Gökspl 
Kâzım Meriç 

KONYA I 
Abdürrahm.-m Fahri 
Ağaoğlu | 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen | 

1 M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet îhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu (î.) 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Yunus Muammer Ala-
karıt 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ j 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen (V.) 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 
A.kif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre ] 

[Münhal M 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kayseri 
Zonguldak 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kuvurmacıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
M emiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Şükrü Uîuçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Salim Serçe 
Nurullah İhsan Tolon 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (t.) 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay ! 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay (1.) 
Hüseyin Yüksel 

ebusluklar] 
1 
1 
1 

r-i 

2 
1 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskendev 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğhı 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
(t) 
îsmail Şener 

TUNCELİ 
Arşla n Bora 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatihoğlu 
Hasan Oral 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzurumlu 
oğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 

7 



I : 40 14.2.1955 C : 1 
G-emi sahiplerinin mesuliyetlerinin tahdidi ve konismentoya mütaallik bâzı kaidelerin tevhidi hak
kındaki 25 Ağustos 1924 tarihli ve Deniz transit vasıtalarının rehni ve imtiyazı ve Devlet gemi
lerinin muafiyetleri ile alâkalı bâzı kaidelerin tevhidi hakkındaki 1926 tarihali Milletlerarası 

4 Sözleşmeye katılmamız hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 279 

Kabul edenler ; 27 9 
Reddedenler • 
Müstenkifler : 

Reye iştirak 'etıniyenler : 255 
Münhal mebusluklar : 7 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Kemal Özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ulgen 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlicğlu 
Ömer Bilen 
Ham di Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekel ioğlu 

AYDIN 
Nihat îyriboz 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Ahmet Karagür 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Sırrı Yıreah 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLÜ 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 

edenler] 
Halûk Şaman 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Asım. Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 

Rükneddin Nasuhioğîtı 
Kemal Yaşmküıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanal an 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryuvt 
Hâmid Şevket ince 
Cemil önder 
Rıza Toneuo&lu 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Alı Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 

124 



Doğan Köymen 
GÜMÜŞANE 

Zeki Başağa 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip înal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Yakup Çukuıoğlu 
Hidayet Sinanoğlu 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Oögen 
Hadi Ilüsman 
Ziya Köktürk 
Naei Kurt 
Mükerrem Sarol 
ITanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tl&bar 
Tahsin Yazıcı 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develiöğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
tbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

î : 40 14.! 
KIRKLARELİ 

M. Ali Ceylân 
KIRŞEHİR 

Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Ta şer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdı Başak 
Selâmi Dinçer 
Ilamza Osman Erkan 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
thsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
tsmail Hakkı Verâl 

MALATYA 
îsmet inönü 
ÇJuri Ocakcıoğlu 
Tevfik Ünsnlan 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Mazhar özsov 

MARDİN 
Etem Aybar 

. 1955 C : 1 
Abdurrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandaîinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi Agaoglu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hüseyin Ülkü 
Hasan TTavati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Muhittin özkefelî 
Hamdı Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
îsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SURD 
Suat Bedük 

Veysi Oran 
SİNOB 

Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşim T a n 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdurrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Osman nacıbaloğlu 
Basan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
l u s u f Ulusoy 

TRABZON 
Ilalit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 



Ali Ünlüsoy 
ZONGULDAK 

Sebati Ataman 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Saip özer (î.) 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayraraoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Ramız Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegûn 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (I.) 
Enver Karan 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik (V.) 
Nail Geveci 
Etem Menderes (V.) 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BtLECtK 
İsmail Selçuk Çakıroğlii 

î : 40 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 

14.2.1955 C : 1 
S Sabih Duralı 
| Hakkı Hilâlcı 

Cemal Kıpçak 

[Reye iştirak etmiyenlerj 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Fahri Belen 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
(î.) 
îhsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
îhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Hasan Numanoğlu 
Esat Tuneel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
îhsan Daî 
Samih înal 
Cevdet San 
Salâhattin ünlü 

GİRESUN 
Abdullah îzmen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
îsmail Hakkı Baykal 
Ekrem OeaUı 
Sabri özcan San 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal (î.) 
Mehmet Mutluğü 

İSPARTA 
îrfan Aksu 

Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (I) 
Celâl Bayar (Reisi
cumhur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

Aleksandros Ilacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprü V.) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Spoıel 
Hamduljah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir (î. Â.) 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
(V.) 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet încekara 
Osman Kapani (V.) 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
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İ : 40 14.2.1955 C : 1 
Abidin Tekön 
Behçet Uz (V.) 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(î.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Hilmi Dura 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Al ademi r 
(t.) 
Mustafa Bağrıaçık 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

* 

M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu (İ.) 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis'Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

[Münhal M 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kayseri 
Zonguldak 

Gıyasettin Emre 
NİĞDE 

Sadettin Ertür 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik İleri (Rs. V.) 
Abdullah Keleşoğlu 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Salim Serçe 
Nurullah İhsan Tolon 

SIİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (1.) 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 

ebusluklar] 

1 * 
1 
1 
1 
2 
1 

M. Nurettin Turgay (1.) 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
(t) 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
\_/j3.LIJ.cll4 X U l d -U 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu (1.) 

>>«-« 
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Devre : X 
İçtima: 1 & SAYISI : 89 a ek 

Askerî Memnu Mmtakalar hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 
B bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 

Encümeni mazbatası (1/141) 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Eritilmeni 

EmsNo.l/Ul 
Karar No. .78 

Yüksek Reisliğe 

9 . II . 1953 

Askerî Memnu Mmtakalar hakkındaki Ka-
nuıiun 1 nci maddesinin «B» bendinin tadili hak
kında kanun lâyihası Meclis Umumi Heyetince 
-31 . 1 . 1955 de müzakere edilmiş ve bu mıntaka-
lara girecek ecnebilere müsaade verilmesi salâhi
yetinin valilere bırakılması hususunda Kayseri 
Mebusu Ömer Mart 'm verdiği takrir nazarı iti-. 
bara alınarak encümenimize havale edilmiş idi. 

2 Şubat 1955 te toplanan Encümenimiz Millî 
Müdafaa Vekâletinin de bu takrire iltihak etti
ğini nazarı dikkate alarak «B» bendinin ikmci 
fıkrasında tadilât yapmış, müsaadenin valilikler
ce verileceğini âmir bir metin ihzar olunmuştur. 

Meclisin Umumi Heyetinin yüksek tasvibine 

arz edilmek üzere Reisliğe sunulur. 

Millî Müdafaa Encümeni 
Reis V. 

Mazbata Muharriri 
Elâzığ 

M. Şevki Yazman M. 
Ankara 

8. Kurtbek 
Niğde 

Z. Üner 
Trabzon 

8. Orberk 

Kâtip 
Erzincan 

Rahmi Sanalan 
İstanbul Kastamunu 
T. Yazıcı A. M. Tanöver 

Rize Tokad 
K. Balta H. Bozbeyoğlu 

Urfa 
S. önhon 

Imıada bulunamadı 



MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1110 sayılı Askerî Memnu Mıntakalar Kanunu
nun 1 nci maddesinin «B» bendinin t&dili hak

kında Kanun . 

MADDE 1. — 1110 sayılı Askerî Memnu 
Mıntakalar Kanununun 1 nci maddesinin «B» 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) İkinci memnu mıntaka : Birinci memnu 
mmtakanm hariç hududundan itibaren arazinin 
haline göre âzami on beş kilometre mesafeye ka
dar tesbit edilecek noktalardan geçirilen hat dâ
hilinde kalan mıntakaya (İkinci memnu mmtaka) 
namı verilir. 

Bu mmtaka dâhiline hiçbir ecnebi müsaade
siz giremez. Şimendifer inşaatı ve sair mühim es
babı fenniyeden dolayı mütehassıs ecnebilerin 
muvakkaten girmeleri lâzımgelirse işbu müsaade 
valiliklerce verilir. Bu mıntakaya yabancı turist
lerin girmesine de valiler müsaade ederler. Ma
hallî kumandanlarla bilistişare lüzumlu tedbirler 
valiliklerce ittihaz olunur. Bu mmtaka dâhilinde 
yerli halkın ikamet, seyahat, ziraati serbesttir. 

Bu mmtakada, dürbünle tarassut ve fotoğraf, 
resim» harita, kroki almak mahallî halk için dahi 
memnudur. 

Bu gibi harekette bulunanlar derhal meni ve 
derdest edilerek haklarında kanuni muamele ifa 

edilmek üzere müddeiumumiliğe teslim edilir. 
Birinci memnu mıntakanm harici hududun

dan başlamak üzere beş kilometre dahilindeki 
sahada mahallî halkın, müstahkem mevkiin mü
dafaa kıymetini ihlâl etmiyecek surette her 
türlü inşaat ve hafriyat ve tadilât yapması ve 
orman katiyatı ve yetiştirmesi ve bataklıkları 
ihdas ve kurutması hususunda takdir ve müsa
ade hakkı müstahkem mevki kumandanlığına 
aittir. İtiraz vukuunda keyfiyet Millî Müdafaa 
Vekâletince katî surette hal olunur. 

Bu mmtaka dâhiline isabet eden şehir ve 
kasabalar yukarda tesbit edilen kuyudattan 
müstesnadır. Ancak bunların serbest bırakılmı-
yan kısımları tahdidedilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

(Hükümetin 2 inci maddesi) 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(Hükümetin 3 ncü maddesi). 

( S. Sayısı: 89 a ek) 



Devre : X 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : 

31 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız Ticaret Anlaşmasına Ek Pro
tokolün ve ilişiklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 

ve Ticaret encümenleri mazbataları (1 /103) 

T. C. 
Başvekalet 26 . II . 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 
Sayt : 6-641,71-647 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

31 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız Ticaret Anlaşmasına Ek Protokolün ve ilişiklerinin tasdiki 
hakkında Dışişleri Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekileri Heyetince 16 . I I . 1954 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihaları ilişikleriyle birlikte sunulmuş
tur. 

Sözü geçen protokolün, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği salâhi
yete istinaden icra Vekilleri Heyetince 16 . I I . 1954 tarihli ve 4/2324 sayılı Kararname ile tasdik 
edilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

MUCÎP SEBEPLER LÂYfHASI 

Memleketimizle Fransa arasındaki ticari münasebetler 31 Ağustos 1946 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşmaları hükümleri ile her iki memleketin de âzası bulunduğu Avrupalılararası Tediye Birliği 
çerçevesi dâhilinde cereyan etmektedir. 

Mal mübadelelerine ait listeler ile cari muamelelere mahsus müteferrik hususlar mer'i Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarına Ek Protokoller vasıtasiyle tesbit edilmekte ve bu vesikalar iki Hükümetçe 
görülen lüzuma göre zaman zaman tâdil olunmakta ve yeni beliren ihtiyaçlara intibak ettirilmekte
dir. 

Bu maksatla son olarak meriyete konulan 28 . VHI . 1952 tarihli Ek Protokolün de memleketi
mizde iktisadi sahadaki yeni gelişmelere ve 3 Eylül 1953 tarihinde ilân olunan yeni Ticaret Rejimi
mize intibak ettirilmesi lüzumu üzerinde mutabık kalan iki hükümet arasında bü maksatla müzake
reler cereyan etmiş ve tanzim edilen yeni Ek Protokol ile ilişikleri 21 Aralık 1953 tarihinde parafe 
edilerek 19 Ocak 1954 tarihinde imzalanmıştır. 

Bu yeni vesikalarda her iki tarafça tahakkukuna çalışılan gaye, Türkiye ile Fransa arasındaki ti
cari mübadelelerin mümkün görülecek en geniş nispette genişletilmesi ve mütevazin kılınmasıdır. 

îki memleketin karşılıklı olarak ithal ve ihraçedecekleri mallar mevcut imkânlara ve geçen se
nelerden edinilen tecrübelere göre dikkatle tetkik edilmiş ve Protokole ekli mal listeleri bu suretle 
tanzim edilmiştir. Türk mallarına ait listenin tanziminde bir.iaraftan Fransa 'y a öteden beri ihracet-
mekte bulunduğumuz ve bu memleketle olan ananevi ticaretimize dâhil mallara ait kontenjanların 
tahkimi ve ipkası, diğer taraftan da son senelerde memleketimizde daha geniş mikyasta yetiştirilen 
mahsullere daha büyük sürüm imkânları temini heyetimizin esas gayesini teşkil etmiştir. 

Ek Protokolün ilişiğini teşkil eden vesikalar meyanmda Fransa'nın bizden daha fazla tütün al
masını teşvik için evvelce imzalanan Tütün Protokolünün tadili, Tür - Fransız Ticaret ve Ödeme 
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Anlaşmalarının tatbik edileeeği Frank sahasına dâhil memleket ve bölgelerin tâyini, ahdi hesaptan 
yapılması mümkün tediye nevilerinin tesbiti T. C. Merkez Bankası ile Fransa Bankası arasındaki 
eski hesapların tasfiyesi, hava ve deniz nakliyatı şirketleri varidatının transferi hususunda karşı
lıklı mutabakat izhar eden mektuplar mevcuttur. 

Fransa ile aramızdaki ticari münasebetlerin inkişafına, ve memleketimizin iktisadi menfaatlerine 
hizmet edecek mahiyette mütalâa edilen işbu Ek Protokol ve ilişikleri Büyük Millet Meclisinin yük
sek tasdikine sunulur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. flf. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/103 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

31 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız Tica
ret Anlaşmasına Ek Protokolün ve ilişiklerinin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihası encümenimiz
de, Hükümet mümessilleri de hazır olduğu halde 
tetkik edilmiş ve aynen kabulüne karar veril
miştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Hariciye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

İstanbul 
G. Baban 

Afyon K. Ankara 
S. özer M, F. Fenik 

Erzurum 
B. 8. Burçak 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Kastamonu 
B. Akta§ 

Bursa 
H. K'oymm 

Erzurum Manisa 
B. Dülger B. Bayur 

Bmoh 
Şöz hakkım, mahfuzdur 

•M • fimmhem 

14 .1 .1955 

(S. Sayısı : 17?) 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

2V 5 . M. Mi 
Ticaret Encümeni 
Esas No. : 1/103 
Karar No. : 15 

4• . II' . 1955 

Yüksek Reislice 

31 Ağustos 1946 tarihli Türk - Frensiz Tica
ret Anlaşmasına Ek Protokolün ve ilişiklerinin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihası, Hükümet 
temsilcilerinin huzuru ile müzakere olundu : 

Fransa i le aramızdaki ticari münasebetler 
yukarda sözü geçen anlaşma ve her iki tarafın 
âzası bulunduğu Avrupalılararası Tediye Bir
liği çerçevesi içinde cereyan etmekte olup za
man zaman ticari mübadelelerin istilzam ettir
diği hüküm ve kayıtlar ek protoköllar vasıtâ-
siyle bu anlaşmaya ve on ı̂ müteferri listelere 
ilâve olunmaktadır. Türk - Fransız ticari mü
nasebetlerinde yeniden beliren ihtiyaçların is
tilzam eylediği değişikliklere intibakı tazam-
mun eden ve iki memleket arasındaki mübadele 
hacminin genişletilmesi ve mütevazin kılınması 

gayesini istihdaf eyliyen bu protokol ve ilişik
lerinin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası En-
cümenimizce aynen kabul edildi. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Riyasete saygı ile sunulur. 
Ticaret Encümeni Reis V. 

ve Maz. Mu. 
Bursa 

H. Şaman 
Çoruh 

H. Çeltikçioğhı 
Erzurum 
C. önder 

Ordu 
M. Yazıcı B. 

Van 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 
Çorum 

K. Terzioğhı 
Kars 

R. Yalçın 
İmzada bulunamadı 

Durmaz 
Van 

H. Kartal 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

31 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız Ticaret 
Anlaşmasına Ek Protokolün ve ilişiklerinin tas

diki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 31 Ağustos 1946 tarihli Türk -
Fransız Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol ve 
ilişikleri kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcalı 

Sa. ve So. Y. Vekili 
E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ölçmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

( S Sayısı : 177 ) 
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31 AĞUSTOS 1946 TARİHLÎ TÜRK - FRANSIZ TÎCARETT ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 

Türkiye hükümeti ve Fransa hükümeti, iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri tanaim ve 
teshil arzusiyle, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1. 

Fransa'ya ithal olunabilecek Türk malları ilişik «B» lislesinde, Türkiye'ye ithal olunabilecek 
Fransız malları «A» listesinde zikredilmişlerdir. 

Her iki Hükümet, bu mallara tekabül eden ithal müsaadelerini vereceklerdir. 

* Madde — 2 . 

Her iki memleketin yetkili makamları, bâzı malların mevsimlik mahiyetini göz önünde bulundura
rak, ithal taleplerini zamanında kraşılamak üzere, gerekli tedbirleri alacaklardır. 

Madde — 3. 

Kontenjanları bitmiş veya ilişik listelerde kayıtlı bulunmıyan mallar, her iki memleketin salâhi-
yettar makamlarının evvelden müsaadesi istihsal edilmek sartiyle iki tarafça ithal olunabilecektir. 

Madde — 4. 

işbu Protokol 1 Ekim 1953 ten itibaren hüküm ifade edecek ve bir sene müddetle meriyette kapı
lacaktır. 

Ankara'da 21 Aralık 1953 tarihinde, Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türk Hükümeti Adına Fransa Hükümeti adına 
Turgut Menemencioğlu Michel Lourt 

( S. Sayısı : 177 ) 
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A - Listesi 

Türkiye'ye ithal edilecek Fransız mallan 

İstatistik No. 

162 
163-166 
176 
191,192 

209,212-218 
373-375 

379-383/A 
430,433 

444 
445/A 

645 
769-773,775/A 

731,732,737, 
738,739,743, 
744,747,750, # 

751,752,753, 
755,756,758 
757 

780 
782,784 

Fransız Frangı 
Milyon 

E.L. 

1 
\ E.L. 

E.L. 

E.L. 

1 s 

' 

E.L. 

C. 
6 

4 000 T. 

90 

270 
5 

15 

P.M. 
6 

20 
60 
C. 
10 
10 

Malların isimleri 

787,788 

877/B,E 
877/C.D 
418 
879/A 
881/A2 

E.L. 

\ E.L. 
10 

Tutkal ve tutkal mamulâtı 

Superfosfat 
Diğer kuru deriler (yalnız büyükbaş hayvan de
rileri) (AFN) (Asıl Fransa menşeli dana derisi 
35 ton (1) 
işlenmiş, deriler 
Yünden veya mevaddı saire ile karışık yünden 
kadife, pelüş ve şerit 
Yün mensucat 
Yalnız erkek fötr şapkaları ve keçe şapka taslak
ları 
Yalnız vistra iplikleri, buret iplikleri ve emsali, 
400 denyeye kadar, 100 denyeden yukarı suni 
ipek iplikleri 
Çiğ kahve 
Fidanlar, aşı kalemleri, çiçek fidanları (Tarım 
Vekâletinin müsaadesiyle) 
Yalnız karabiber ve döğülmemiş yenibahar; yal
nız dövülmüş yenibahar; zencefil, tarçın, tarçın 
çiçeği (dövülmüş), kakule yalnız razyane, hin
distancevizi, zerdeçal, havlıcan, safran, vanilya 
ve diğer baharat 
ömürotu 

Kanape otu 
Yalnız biçilmiş veya yarılmış ruten ve hazeran 
kamışı, yalnız cilâlı, lake vernikli ruten ve he-
zeran kamışı. 
Yalnız ruten, palmira, yula ve bunların elyaf, 
rafya. 
Plâstik maddeler. 

Yalnız yün iç çamaşırı (sade)# naylon tuhafiye 
mensucatı, naylon iç çamaşırı ve kombinezon. 

(1) îhraç angajmanı. 

(S. Sayısı : 177) 



İstatistik No. 
Fransız Franga 

Milyon Malların isimleri 

881/A3 
881/A4 
1356/B 
420 

466 

882/Al,B133 
882/B,C 
935,939 
970,971,974 

1017 
1014-1016 
1023,1024,1029 
1030 
1025,1026 

1070,1072,1073 
1074,1075,1076/A 
1077,1078,1079 
1081,1087/A,1091 
1092,1093,1096 
1097,1098,1099 
1100,1136,1137 
1139,1140,1156 
1158,1159, 
1076/B,1085,1086 
1087,1094,1095 
1101,1141,1142 
1155 
1106-1108 
1109,1111,1112 
11134117,1118 
1110,1114 
1147,1148 

1173-1175/A 
11804185,1186-
1191,11954198 * 
1176,1176/A,1194 
1197,1200 

E.L. 
E.L. 

\ E.L. 

j E.L. 
E.L. 

j E.L 

E.L 

80 

30 

C 

15 

150 (P.A) 

20 

30 

100 

Naylon kadın ve erkek çorapları. 
Naylom eldiven. 
Pamuk varis çorabı. 
Yalnız pantolon ve çorap askıları, karın bağları, 
sıhhi baldırlıklar ve korseler (yün). 
Yalnız ipekten, suni ipekten ve diğer maddeler
le karışık bu mensucattan pantolon ve çorap as
kıları, sıhhi korseler, karın bağları, suspansuar 
ve baldırlıklar.-
Sair plâstik eşya, dolma kalem ve dolma kurşun 
kalem. 
Pelesenk ve mağun ağacı. 
Kaplamalık ağaç, yaprak ve şeritler, yapıştırıl
mış kontrplâke tahtası. 
Mantar ve mantar mamulâtı. 

5 Fırçacı mamulâtı (diş fırçaları hariç). 

Eesim fırçaları ve yalnız sanayie mahsus fırçalar. 

Muhtelif cins kâğıtlar 

Sigara kâğıdı 

Muhtleif cins mukavvalar 
İhracatta kullanılacak mukavva kutular 
İhraç mallarının ambalajına mahsus kâğıt tor
balar ve çimento torbaları 
Pamuk iplikleri 

E.L 

(S. Sayısı ; 177) 
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İstatistik HKto. 

1201,1202 

1225-1227, 
1229-1231 
1242 
1243,1248,1249 
1257 
1250,1252-1254 
1264,1269,1271 
1272,1274,1284-
1288,1291,1292 
1294,1295,1299 
1303,1303/A,1304 
1304/A,1307,1307/A 
1309,13Ö9A,1310-1311A 
1313-1318/A,1320,1320A 

1275-1277,1296 
1298,1300,1319 
1319/A,1321,1321A 
1322,1322A,1323, 
1323A 
1324-1327 
1333 
1329,1329/A 
1362,1363,1437,1438 
1405,1408 
1415,1415A,1419, \ 
1419A,1420,142ÛA < 
1450,1461,1462, ' 
1465,1465A,1467, 
1469-1471 
1453,1472,1473 j 
1456,1457,1458 •] 
1459, \ 
1475,1482,1487, İ 
1490,1492,1496-
1476,1477,1479, j 
1480,1485,1486, 
1491 J 
1531,1532,1533,1536 1 
1537 . 
1534,1535,1538 j 
1540 

Fransız Frangı 
Milyon 

El i 

> 

\ EX. 

r 

E.L. 
1 

E.L. 

r - • • 

E.L. 

E.L. 

' 
EX. 
E.L. 

<• 

E.L. 

E.L. 
El*. 

Î5 

875 

C. 

80 
I 

15 

BOO 

89 

3 

»30 

Malların isimleri 

Müfredat üzere satılabilecek hale ;getirilmig pa
muk iplikleri 

Kasarsız pamuk mensucat 

Yalnız fasoneli pamuk mensucat 
Kaşarlı pamuk mensueat 
Dekatir bezi, su geçmez trençkotluk kumaşlar 
Boyalı pamuk mensucat 

s 

Cibinlik ve perdelik tüller 
Pamuktan kaytancı ve şerbetçi eşyası 
Pamuk kadife ve saire 
Pamuk ve keten mendiller 
Jütten sargılık kaba bez ve çuval 

Keten mensucat 

Kauçuk eşya ve elastiki mensucat 

tç ve dış lastikleri ve otomobil, kamyon ve ara
balar için lâstik şeritler 
Kaba muşamba ve katranlı bez, çadır imaline ve 
eşya örtmeye mahsus muşambalar, yere serme
ye mahsus linelyum, ince muşambalar, yalnız 
terzi mezuraları, stor muşambaları, veteriner öl
çü şeritleri, muşamba mamulâtı 

Çimentolar 
Sanayide kullanılan tebeşir 
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İstatistik No. 

Fransız Frangı 
Milyon Malların isimleri 

E.L. 

E.L. 

1576,1577,1580 
1581,1582 
1587,1588,1591-
1595A,1596 

1597,1597A,1600, 
1600A 1603,1603A 

1619 

1612,1613,1614,1615 
1627,1631,1639, 
1646,1650,1662, 
1662A,1677-1679B, 
1692B 
1656,B,C,1632-1634, 
1635,1636,1637,1638, 
1649,1658,1659,1660, 
1701,1702 
1716,1717,1730-1736 
1740-1743A,1746,1747 
1748,1749,1751,1752-
1755A,1760,1762-1764 
1718-1722,1723-1729 
1744,1745,1747A,1750 
1751/A,1756-1759A, 
1761,1764A,1765 
1737,1738,1739 

İ640,1641-1643A } 
1640A \ E.L. 
1793-1797B E.L. 

1791,1792 E.L. 
1779,1780,1781 
1806-1808B ) 
1809 \ E.L. 
1804,1805 E.L, 

E.L. 

E.L. 

12 Ateş tuğlası ve kiremidi, toprak pota, yalnız lâ-
boratuvarlar için toprak pota, yalnız lâmba beki. 

60 Döşemelik tuğla, banyo, lavabo, kurna ve saire, 
her cins topraktan su süzgeci ve aksamı. 

C. 

15 Çini veya porselenden sofra takımları (Kahve 
fincanı hariç.) 

— Makine ve lâböratuvarlar için çiniden veya por
selenden manıulât 
Çini ve porselenden alâtı.elektrikiye ve aksamı 

25 Camlar ve muhtelif cam eşya 

3 000 T. Halis çelik ve hususi çelikler dâhil olmak üze
re mamulâtı hadidiye (demir manıulât) 

P.M. Demiryolu rayı, yastık ve parçaları, traversler. 
30 Ayna, mağaza ve vitrin ve .emniyet camları. 

Demir ve çelik borular (beş numaralı listede 
kayıtlı olanlar hariç). 
Kont borular. 

20 Dikenli demir, tel, üzeri sarılı demir tel. 
100 

Fonttan ve demir kaba mamulât. 
Vesaiti nakliye dingilleri, yayları ve sair par
çaları, 
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İstatistik No. 

1810,1811,1814 
1819,1820,1821 
1822,1823,1829 
1832,1835,1836 
1837 
1812,1813,1815 
1816,1817,1818 
1845,1846,1847, 
1848,1849,1851, 
1855 
1842,1843,1844, 
1850,1852,1853, 
1854,1856,1857, 
1861,1861A,1864, 
1867,1868 
1862,1865,1866 
1869 
1887,1888,1889 
1890, 
1871-1873,1876 
1877,1881,1883 
1884,1893 
1904,1906,1907, 
1908,1909,1914, 
1914/A,0 
1909A,1911,1913, 
1914B 
1962 
1969-1974 
1979-1982,1988, 
1989,1990,1991, 
1993,1996,1998, 
2002,2003,2004, 
2004B,2005,2010-
2012,2013-2014A 
2015,2016 
1985,1986,2007 
2008,2015B 

202/B,C,E,H,î,F 
2019A,2023A,2025A 
2027D 
2042 

Fransız Frangı 
Milyon 

E.L. 

E.L. 

E.L. 

E.L. 

j E.L. 

i 
! E.L. 

E.L. 
E.L. 

B.L. 
E.L. 

C. 
25 

35 

Malların isimleri 

Çiviler, civatalar, vidalar, somunlar, kalorifer 
üstüvaneleri (radyatörler); yalnız sobalar, ocak
lar ve bunların aksamı, havagazı fırını ve aksa
mı, şofbenler, ispirto ocakları ve elektrik ocak
ları ve bunların aksam ve teferruatı, teshin soba
ları ve aksamı, demir kasalar, yazıhane, dolap, 
kutu, çekmece ve aksamı; yalnız kardeks. 
El aletleri (baltalar hariç) 

9 Bıçakçılık eşyası, çakılar, kalemtraşlar, ve sair bı
çakçılık eşyası 

2 Çilingir mamulâtı, iğneler, demir şemsiye takımı 
ve aksamı, demir mensucattan mamulât. 

60 Hırdavatçılık eşyası 

30 Tecridedilmiş bakır tel ve kablolar 
15 Bakır ve kalaydan sırmacılık eşyası 
5 Bakırdan çivi, somunlu vida (civata), somun ve 

bakırdan ve bakır halitalarından sair. 

C. 
8 Alüminyum eşya ve mamulât 

Kalaylı (kurşundan ambalaj tüpleri 
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İstatistik No. 

2256-2258 

2259-2281 

2285 

2287-2294 

2295,2295A 
2296-2307 

2311 
2308-2310,2312-
2331 

Fransız Frangı 
Milyon 

2130,2131 
2132,2133 
2139,2141 
2120 
2154,2155-2164, 
2165,2166,2167, 
2168,2183,2184 
2185-2189,2190, 
2199,2200,2202 
2197 
2191,2194,2195 
2198,2203 
2206,2217 
2207-2209,2210,2211, 
2212,2213,2215 

E.L. 

E.L. 

E.L. 

J E.L. 

2222 
2223,2224 
2247,2248,2249 
2245,2251,2252 

E.L. 
) 
\ E.L. 

P.M. 

4 

E.L. 
E.L. 
E.L. 

25 

P,M. 

C. 

E.L. 
EL. 

Malların isimleri 

5 Cep saatleri ve bilezikli cep saatleri 

8 Duvar ve masa saatları 

9 Musiki aletleri ve bunların parçaları ve aksamı 

E.L. 

Alâtı basariye, fotoğraf cihazları, bunların akma
mı ve parçaları; sinematograf, projeksiyon, röp-
rodüksiyon cihazları ve bunların teferruat ve 
aksamı fenniyeleri; fotoğraf röprodüksiyon ve 
sinema alıcı makineleri, boş veya dolu filmler 
ve peliküller 
Telsiz telefon mürsile makineleri ve fennî aksamı 
Yalnız alıcı radyo ve echize ve aksamı fenniyesi 
Kimyevi maddelerle yangın söndürme ve haşa
rat öldüren aletler ve bunların fennî kısımları; 
yalnız otomatik teraziler, basküller, halı süpür
meye mahsus aletler ve temizlemeye, cilalamaya 
mahsus sair aletler ve sair cihazlar 
Av ve atış tüfenkleri ve bunların madenî par
çaları 
Mühimmat ve mevaddı infilâkiye (patlayıcı 
maddeler) 
Sair buhar kazanları (kalorifer kazanlarj dâhil) 

Her nevi kuvvei muharrike ile işliyen makine
ler (tenderli veya tendersiz lokomotifler ve ye
dek parçaları, yol silindirleri, sabit ve yarı sa
bit buhar makineleri ve buhar türbinleri) 
Sair traktörler 
Su, hava, petrol, benzin ve petrol müştekatı 
ve sair muharrik kuvvetlerle müteharrik mo-
törler (elektrik; motörleri hariç) 
Elektrik motörleri, dinamonar, transformatör
ler, komütatörler, rezistanslar, vantilatörler, 
ilâ... ": 

.;( S. Sayısı : 177;) 



— 11 
İstatistik No. 

2368,2372, 
2338,2339, 
2340,2341, 
2342,2343-
2366/0,2367, 
2369,2370,2371, 
2372,2373,2374, 
2375,2382,2428/A-E, 
2430/A-E,2431,2432-
2432E,2433,2434-2438/E 
2427/A,2429/A,2431/A 
2433/A 
2427,2428,2429,2430 

2381 j 
2376-2380 

2383,2401,2404, 
2405,2407,2408, 
2409,2410,2417, 
2418,2419,2420 
2384,2385,2^85/A 
2389,2393-2397, 
2399,2400,2402, 
2403,2406,2411-
2416,2421,2421/A, 
2422 
2386,2387,2388, ] 
2388/A,B,C,D,E, 
2422/A, j 

2423,2425,2426 
2448-2450, \ 
2454-2456 \ 
2457,2464,2465 

Fransız Frangı 

E.L. 
» E.L. 

E.L. 

E.L. 

> • 

E.L. 
E.L. 
E.L. 

E.L. 
E.L. 

Milyon 

__ 

— 

35 

C. 

• • • ' " ' ' " " 

Malların isimleri 

Sanayide kullanılan makineler, ve sair maki
neler. 

Asansörler 

Yalnız frijiderler, buz makineleri, soğutma 
(tebrid) makineleri 
Yazı makineleri ve aksamı, hesap ve kayıt ma
kineleri ve aksamı, tadat, tefrik ve tasnife mah
sus makineler ve aksamı 
Ziraat makineleri ve aletleri ve bunların lâstik
leri 

Traktörler, traktörler için pulluk ve motokül-
tür (motorlu ziraat makineleri) 

Tulumbalar 

Arabalar, otomobiller 
Yalnız yük taşımaya mahsus zatülhareke araba-

2462 

2466 
2467 
2476 
2477 

E.L. 

E.L. 
E.L. 
E.L. 

lan (kamyon, kamyonet) şasileri. 
Otobüs, asker, hasta ve cenaze nakline mahsus 
otomobiller ve otokarlar. 

P.M. Tramvaylar 
Sair zatülhareke arabalar 
Velosipetler (motorsuz) 
Motorlu velosipetler (motorlu velosipetler, pati-
netler; yan arabalı veya arabasız motorlu velosi
petler, motosikletler) 
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İstatistik No. 
Fransız Frangı 

Milyon Malların isimleri 

2481,2482,2484 
2485 
2483 
2487,2487/A, 
2488,2488/A, 
2493,2493/A, 
2495,2495/A, 
2498,2498/A, 
2499,2499/A, 
2504,2504/A, 
2506,2506/A, 
2507,2507/A, 
2508,2508/A, 
2486,2486/A, 
2489,2489/^, 
2491,2491/A, 
2494,2494/A, 
2496,2496/A, 
2509,2509/A 
2518 
2539,2540 
2558,2559, 
2562 

2563-2568,2572-
2574,2578,3019, 
3020 
2569-2571,2579, 
2580 
2630 v 

3004 

3017,3018 
3300,3300/C 
3300/A,3300/B 
3301,3301/B,C 
3302 

Not 

J E.L. 

E.L. 

E.L. 

E.L. 

E.L. 
(P.A.) 
E.L. 

E.L. 

J EL. 

P.M. Yolcu vagonları, direzinler, oto - direzinler, her 
nevi yük vagonları, vinçli vagonlar, vagonetler 

P.M Yolcu ve yük taşımaya mahsus gemiler; balıkçı 
gemileri, liman ve ırmak gemileri, römorkörler, 
tahlisiye ve itfaiye gemileri, ilâ. 

P.M. 

80 

C. 
3 

Yolcu ve yük tayyaresi 
Toprak boyalar 
Mürekkep, kurşun kalem ve saire 

Sanayie mahsus müstahzar madeni boyalar, 
camcı macunu ve saire; vernikler ve saire, te
mizleme veya cila müstahzarları, vernikler ve 
saire 

3 000 T. İ d i sutkostik 
Sair gazlar (ev ihtiyaçlarında kullanılan ten
vir ve teshin gazları) 
Haşarat itlafına mahsus müstahzarat 

25 Tıbbi müstahzarat, seromlar, aşılar 

P.M. Portatif evler 
300 Muhtelif, mütenevvi şeyler (umumi dış ticaret 

rejiminin tahsisli ithalâta ait (4) numaralı lis
tesine göre) 

Yukarda yazılı emtianın hakiki isimleri için, umumi Türk tiearet rejimine müzeyyel (4) numa
ralı listedeki nota müracaat etmek muvafık olur. 
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P M Hatırlatmak için 
P A Artırmak imkânı 

C Tahsisli 
E L Eski serbest liste (elzem olmıyan) 
E L I Eski serbest liste (tahdit olunamaz) 

Fransız 
Tarife 

No. 

36-37 
38 
51 
69A, 69E 
69 B 
69 C 
72 
73 
74 B 
80 C 

f80 E 
92 
97 
100 
112 A 
112 D 
112 F 
112 H 
112 Q 
112 J 
112 K 
118 D 
119 E 
126 
130 A 
133 
143 C 
158 A 
166 
229 
235 
259 
290 

B - Listesi 

Fransa'ya ithal edilecek Türk mahsulleri 

Mahsullerin ismi 

Hayvan yelesi, hayvan kılları, domuz kıh 
Barsak, gışa, kursak 
Sünger 
Fasulye ve mercimek 
Bakla ve acı bakla (Yahudi baklası) 
Nohut 
Narenciye 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Kuru, kayısı ve kayısı pestili 
Kuru erik 
Kimyon ve baharlar 
Pirinç kırıntısı (kırıklı pirinç) 
Kum darı, ak darı, kuşyemi, ve sair hububat 
Yer fıstığı 
Soya fasulyası 
Keten tohumu 
Ayçiçeği tohumu 
Sakız kabağı tohumu 
Kenevir tohumu (A. F. N.) 
Pamuk tohumu 
Meyankökü 
Meyva çekirdekleri ve acı badem 
Kitre 
Afyon 
Süpürge otu 
Sanayide müstamel yağ ve balık yağları 
Balmumu 
Havyar ve bunun yerine kullanılanlar 
Küspeler 
Tütün 
Zımpara 
Pirit 

Yıllık Kontenjanlar 
Milyon 
Frank Ton 

1 
E L 
25 
P 
E 
P 
E 

E 
E 
E 
E 

M 
L 
M 
L 

L 
L 
L 
L 

25 
2 

1 500 

2 000 

E L 
E L 
E L I 
E L I 
E L 
25 P A 
E L I 
10 
E L 

2 000 
10 000 
7 500 

500 
260 

4 000 

Protokol mucibince 
E L I 
E L I 
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Fransız 
Tarife 

No. 

292 
295 
296 
298 
301 
311-314 
326 
584 E 
616 
759 
869 
872 
880 
1032-1034 
1280 

Mahsullerin A mi 

Manganez cevheri 
Kurşun cevheri 
Çinko cevheri 
Antimuan cevheri 
Krom cevheri 
Maden kömürü ve linyit (A. F. N.) 
Brai 
Palamut hulâsası 
Gülyağı ve ıtriyatçılıkta kullanılan diğer yağlar 
Ham kürklük postlar 
ipek kozası 
Yün 
Pamuk 
Halı ve kilim 
Demirler 
Kontenjan] ı maddelere ait muhtelif şeyler 
Diğer müteferrik maddelerden : 
Canlı hayvanlar. Etler (işlenmiş, kurutulmuş veya pişirilmiş). 
Pastırma, diğer kuru kabuklu sebzeler (Börülce) sebzeler (Kuru
tulmuş, tuzlanmış veya salamura). Tıbbi nebatlar; yenir çekirdek
ler, çöven, kabak çekirdeği, reçineler. Buhurlar. Kabuğu soyul
muş keten ve kendir. Zil. Musiki aletleri ve bunların aksamı. 
Saz, kamış ve saire. Kök boya ve diğer nebati boyayıcı maddfler. 
Nebati katran. Hayvan guddeleri ve uzuvları. Çam fıstığı. Barut. 
Cıva. Kara kehribar. Ferromanganez. ipek ipliği. Toprak boya
lar 
Sünğertaşı 

Yıllık Kontenjanlar 
Milyon 
Frank 

E L I 
E L I 
E L I 
E L I 
E L I 
P M 
E L İ 
E L 
E L 
K L 
35 
E L I 
E L I 
E L 
E L I 
100 

Ton 

E L 
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Ek mektup No : 1 

Ankara, 21 Aralık 1953 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihte imzalanmış bulunan Protokole mütaallik görüşmeler sırasında, iki heyetimiz, 
3 Eylül 1953 tarihinde, 4/1360 sayılı Kararname ile neşredilmiş bulunan Türk dış ticaret rejimi
nin 3 numaralı listesinde kayıtlı Fransız mallarının mezkûr kararname hükümleri dairesinde li
berasyondan faydalanacaklarını göz önünde bulundurarak, işbu mallar için kontenjan tesbit et
memek hususunda mutabık kalmışlardır. 

Aynı görüşmeler sırasında, Türk heyeti, zikri geçmiş olan Kararname ile derpiş olunan libe
rasyon rejiminin tatbikine geçilmesine kadar, selâhiyattar Türk makamlarının, mezkûr Fransız 
malları için vâki olacak ithal lisansı taleplerini hayırhahlıkla tetkik edeceklerini teyideylemiştir. 

Fiilî liberasyonun Ocak ayından sonraya taliki halinde, bu maddelerden hor biri için ithal 
tahminlerini hesaplamak üzere, iki memleket arasında temaslar yapılacaktır. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin muvafakatini bana teyidetmenizi rica ederim. 
Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay Turgut Menemencioğlu Michel Louet 
Türk Heyeti Başkanı Fransız Heyeti Başkanı 

. Ankara. 

Ek mektup No : 2 

Ankara, 21 Aralık 1953 

Bay Başkan, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubnuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Bugünkü tarihte imzalanmış bulunan Protokole mütaallik görüşmeler sırasında, iki heyetimiz, 

3 Eylül 1953 tarihinde, 4/1360 sayılı Kararname ile neşredilmiş bulunan Türk dış ticaret rejimi
nin 3 numaralı listesinde kayıtlı Fransız mallarının mezkûr kararname hükümleri dairesinde li
berasyondan faydalanacaklarını göz önünde bulundurarak, işbu mallar için kontenjan tesbit et
memek hususunda mutabık kalmışlardır. 

Aynı görüşmeler sırasında, Türk heyeti, zikri geçmiş olan Kararname ile derpiş olunan libe
rasyon rejiminin tatbikine geçilmesine kadar, selâhiyattar Türk makamlarının, mezkûr Fransız 
malları için vâki olacak ithal lisansı taleplerini hayırhahlıkla tetkik edeceklerini teyideylemiştir. 

Fiilî liberasyonun Ocak ayından sonraya taliki halinde, bu maddelerden her biri için ithal 
tahminlerini hesaplamak üzere, iki memleket arasında temaslar yapılacaktır. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin muvafakatini bana teyidetmenizi rica ederim.» 
Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin muvafakatini size teyidetmekle şeref kazanırım. 
Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay Michel Louet Turgut Menemencioğlu 
Fransız Heyeti Başkanı Türk Heyeti Başkanı 

Ankara. 
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Ek mektup No. : 3 

Ankara, 21 Arahk 1953 

Bay Başkan, 

Hükümetlerimiz arasında bugünkü tarihli Anlaşmanın imzalanması ile sona eren müzakereler 
sırasında, bana, Türkiye'nin bükülmüş yün ipliği ithaline karar yermesi takdirinde, Türk makamla
rının, Fransa lehine, en az 1951 yılında tahakkuk etmiş bulunan Fransız ithalâtının, aynı yıl zar-
fnda bahsi geçen maddenin Türkiye'ye ithalâtına olan nispeti ile ayarlı olarak ithal lisansları ita ede
ceğini beyan eylediniz. 

Bu husus hakkınla Hükümetinizin muvafakatini bana lütfen teyidetmenizi rica ederim. 
Berin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay Turgut Menemencioğlu Michel Louet 
Türk Heyeti Başkanı Fransız Heyeti Başkanı 

Ankara. 

Ek mektup No. : 4 

Ankara, 21 Aralık 1953 

Bay Başkan, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Hükümetlerimiz arasında bugünkü tarihli Anlaşmanın imzalanması ile sona eren müzakereler 

sırasında, bana, Türkiye'nin bükülmüş yün ipliği ithaline karar vermesi takdirinde, Türk makamla
rının, Fransa lehine, en az 1951 yılında tahakkuk etmiş bulunan Fransız ithalâtının, aynı yıl zar-
f nda bahsi geçen maddenin Türkiye 'ye ithalâtına olan nispeti ile ayarlı olarak ithal lisansları ita ede
ceğini beyan eylediniz. 

Bu husus hakkınla Hükümetinizin muvafakatini bana lütfen teyidetmenizi rica ederim.» 
Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin muvafakatini size teyidetmekle şeref kazanırım. 
Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay Michel Louet Turgut Menemencioğlu 
Fransız Heyeti Balkanı Türk Heyeti Başkanı 

Ankara. 
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Ek Mektup H© : 15 

Ankara, 21 Arahk 1953 

.Bay Başkan, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Ankara'da Türk ve Fransız heyetleri arasında vâki müzakereler sırasında, her iki heyet, Hava

yolları ve Seyrisefain kumpanyalarına ait varidatın, Fransa'da ve Türkiye'de meriyette bulunan umu
mi rejimlere göre transferlerinin icra edileceği hususunda mutabık kalmışlardır. 

Yukarıdaki Irasus hakkında Türk Hükümetinin muvafakatini bana lütfen teyidetmenizi ıiea 
ederim.» 

Yukarıdaki husus hakkında Türk Hükümetinin muvafakatini size teyidetmekle şeref kazanırım. 
Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz. Bay Başkan. 

Bay Michel Louet Turgut Meuemencioğlu 
Fransız Heyeti Başkanı Türk Heyeti Başkanı 

»m<i 
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