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retile ieabeden mahallere yetişmek mecburiyetin
de bulundukları ve bu itibarla nakü vasıtalarına 
verecekleri masarifi zaruriyenin ellerinde avans 
olarak bulundurulması keyfiyeti de ihmali 

gayri kabil mutlak ve mübrem bir ihtiyaç olduğu 
ve esasen bu avans yedlerinde bulunmadık
ça vazife görebilmelerine de imkân olamayacağı 
beyanile tasdikinde ısrar edildiği anlaşılmış ise de 
sözü geçen 3201 sayılı teşkilât kanununun 89 nen 
maddesinde: 

(Hastalanan emniyet teşkilâtı mensubların-
dan ayakta ve evlerinde tedavileri kabul olunan
ların ilâç masrafları Emniyet umum müdürlüğü 
bütçesinden tesviye olunur, hastaneye sevkile te
davilerine lüzum gösterilenler Devlet hastaneleri-
le hususî idarelere ve belediyelere aid hastanelere 
yatırılır ve meccanen tedavi olunur) diye yazılı 
olup memur ailelerine de mezkûr madde ahkâmı
nın tatbik edilmesine imkân görülemediğinden bu 
husus için tanzim edilen avans ilmühaberinin red
dine birinci derece karar verildiğinden sözü geçen 
avans ilmühaberi Emniyet işleri umum müdürlü
ğüne iade kılınmıştır. 

îcra Vekilleri Heyetinin siyasetinin tasvib ve müşterek beyannamenin kabul edil
diğine dair 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 15/V/1939 - Sayı : 4208) 

No. 
1093 

Başvekil Dr. Refik Saydamın beyanatından sonra (353) rey ile yani mevcudun 
ittifakile Hükümetin siyaseti tasvib ve aşağıdaki müşterek beyanname kabul 
edilmiştir (Cild: 2 - Sayıfa: 67:72,72,72,77:80). 

12 mayıs 1939 

MÜŞTEREK BEYANNAME 

1 — Türkiye ve Büyük Britanya Hükümetleri, birbirlerîle sukı bir istişarede bulunmuşlardır. Ara
larında cereyan eden ve halen devam etmekte bulunan müzakereler, görüşlerindeki mutad birliği 
tebarüz ettirmiştir, 
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2 — îki Devletin, kendi millî emniyetleri nefine olarak karşılıklı taahhüdleri tazammun edecek 

uzun müddetli nihaî bir anlaşma akdetmeleri takarrür etmiştir. 
3 — Bu nihaî anlaşmanın akdine intizaren, Türkiye Hükümeti ve Büyük Britanya Hükümeti, 

vuku bulacak bir tecavüz hareketinin Akdeniz mıntakasmda bir harbe saik olması halinde yekdiğerilc 
bilfiil iş birliği yapmağa ve yedi iktidarlarında bulunan bütün yardım ve müzahereti birbirlerine 
göstermeğe hazır bulunduklarını beyan ederler. 

4 — Gerek beyanat ve gerek derpiş edilen anlaşma hiç bir memleket aleyhine müteveccih değil
dir. Ancak lüzumu tahakkuk ettiği takdirde Türkiyeye ve Büyük Britanyaya karşılıklı bir yardım 
ve müzaheret teminine matufdur. 

5 — Nihaî anlaşmanın ikmalinden evvel, karşılıklı taahhüdlerin mevkii fiile geçmesini icabettire-
cek şartların daha sarih bir surette tayini de dahil olmak üzere, bazı meselelerin daha derin bir tedkike 
ihtiyaç gösterdiği her iki Hükümetçe kabul edilmektedir. Bıu tedkik halen devam etmektedir. 

6 — îki Hükümet Balkanlarda emniyetin teessüsünü temin etmek lüzumunu dahi tasdik ederler 
ve bu gayeyi en seri bir surette istihsal için müşavere halindedirler. 

7 — Şurası mukarrerdir ki, yukarıda zikredilmiş olan hükümler iki Hükümetten her hangi 
birinin, sulhun takviyesindeki umumî menfaat iktizasından olarak diğer Hükümetlerle anlaşmalar 
akdetmesine mâni değildir. 

Kayserinin İspiti köyünden Eminoğlu Edib diğeradı Memed Gelenin ölüm cezası
na çarptırılması hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 22/V/1939 - Sayı : 4212) 

No. 
1094 

Mğdenin Sulucaova köyünden ömeroğlu ibrahim ile Memedoğlu Aliyi pa
ralarına tamaan öldürmekten suçlu Kayserinin Gresi nahiyesinin İspiti kö
yünden Tayyaroğullarmdan Eminoğlu 1317 doğumlu Edib diğer adı Memed 
Gelen hakkında Niğde ağır ceza mahkemesince hükmedilen ölüm cezasının hafif-
leştirilmesi ni veya değiştirilmesini icab ettiren bir sebeb görülemedidinden Teşki
lâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince cezanın infazına kadar veril
miştir (Cild' 1 - Sayıfa: 11 ve Cild: 2- Sayıfa : 16, 83). 

15 mayıs 1939 


