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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Van Milletvekili Muzaffer Koçak'm, Başka
le'deki birliklerin erzak ve eşya nakliyatı hakkın
daki sözlü sorusuna, Millî Savunma Bakanı; 

Iran Sınırında yapılmakta olan soygunculuk 
ve talanın önlenmesi için ne gibi tedbirler alın
dığına dair olan sözlü sorusuna da İçişleri Baka
nı cevap verdi. 

Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Haziran : 
Ağustos aylan hesabı hakkındaki Meclis Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu, okunarak 
bilgi edinildi. 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve iki geçici madde eklenmesine 
dair olan Kanun, kabul olundu. 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcra
sına dair olan Kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki Kanun tasarısı, istek üzerine Dışişleri 
Komisyonuna verildi. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan Kanuna bağlı (7) sayılı cet
velin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik 3~apıl-
ması hakkındaki Kanun tasarısının birinci görü
şülmesi bitirildi. 

Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Ta
kas Anlaşması ile eki (1) sayılı Protokolün onan
ması hakkındaki 5358 sayılı Kanuna ek olarak 
imzalainmış bulunan (2) sayılı ek Protokolün 
onanması hakkındaki Kanun tasarısının birinci 
görüşülmesi bitirildi. 

Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve ödeme An
laşmalarının yürürlük sürelerinin uzatılması 
hakkındaki Kanun tasarısının, birinci görüşülme
si tamamlandı. 

Türkiye - İsveç Ticaret Anlaşmasının fesih 
ihbarı süresinin indirilmesi hakkındaki teati olu
nan mektupların onanmasına dair olan Kanun 
tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

16 . XII . 1949 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

8. Pek 

Kâtip 
Kocaeli Miletvekili 

C. Aksu 

Borular 

Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'm, Bolu İlin
de kâğıt hamuru tesisleri yapılması hakkındaki 

inceleme sonucuna dair olan yazılı soru önerge
si, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığiyle İşletmeler 
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Bakanlığına gönderilmiştir. (6/406). j 

Elâzığ Milletvekili Fahri Karakaya 'mn, Ke
ban İlçesi merkezinde gümüşlü kurşun madeni 
işletilmek üzere kurulan fabrikanın durumuna 
dair olan sözlü soru önergesi, İşletmeler Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/407). 

Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, 
«Vadim» adlı kitap hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına dair sözlü soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/408). 

Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, İs
tanbul öğrenci Yurdu Binasının durumu ile 
yeni yapılacak yurt hakkındaki sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/409) 

Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, Elbistan, 

Tasarılar 
1. — Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi Ka

nunu tasarısı (1/639) (Millî Savunma ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

2. — İşletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görev
leri hakkında Kanun tasrısı (1/640) (Eko
nomi ve Bütçe Komisyonlarına); 

Tezkereler 
3. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl.* Sa

dık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/448) (Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan Karma Komisyona); 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sa
dık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/449) (Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Komisyona); 

5. — İzmir Milletvekili Haydar Rüştü ök-
tem'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/450) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona) ; 

6. — Kilis'in, Şeyh Abdullah Mahallesinden 
Osmanoğlu Mehmet Gazi Türkmen'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ((3/451) (Adalet Komisyonuna);. 

Raporlar 
7. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muave-

Afşin, Göksün ve Gürün ilçelerinden kuraklık 
dolayısiyle göç eden ailelerin durumu ile bu il
çeler ovalarının sulanması ve zirai kalkınması 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/410). 

Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, Pazarcık 
ve Besni bölgelerindeki bataklığın ne zaman ku
rutulmasına başlanacağına dair sözlü soru öner
gesi Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/411). 

İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, ye
ni bir taşıt Kanununun getirilmemesi sebebiyle 
3827 sayılı Kanuna aykırı taşıt alınıp alınmadı
ğına ve resmî taşıtları şahsi menfaatleri için 
kullananlar hakkında kovuşturma yapılıp ya
pılmadığına dair olan sözlü soru önergesi Baş(-
bakanlığa gönderilmiştir. (6/412). 

net Sandığı hakkındaki 3575 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Geçici, Ko
misyonlar raporları (1/39) (Gündeme); 

8. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel 'in, Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 66 
ııcı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları ra
porları (2/144) (Gündeme); 

9. — Giresun Milletvekili İsmail Sabuncu"'-"' 
nun, Bina Yapımını Teşvik Kanununun 10 ncu 
maddesiı-in değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri Komisyonu raporu (2/178) (Gün
deme) ; 

16. — Hastalık Sigortası Kanunu tasarısı ve 
Ekonomi, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Ticaret Komisyonları mütalâaları ve Ça
lışma Komisyonu raporu (1/611) (Gündeme); 

11. — Orman Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
siyle Orman Genel Müdürlüğü 1943 yılı Kesin-
hesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/388, 1/608) (Gündeme);; 

12; — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1943 yılı 
Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayış-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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tay Komisyonu raporu (3/389, 1/609) (Günde
me) ; 

13. __ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1943 Büt
çe yılı Kesinhesabma ait Uııgunluk Bildiriminin 

sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
siyle Vakıflar Genel Müdürlüğü 1943 yılı Ke-
sinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/391, 1/610) (Gündeme); 

B Î R Î N O l O T U E Ü M 
Açılma sati : 15,18 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı (Sinob). 

KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras Mardin), Cenap Aksu (Kocaeli). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Afyon Karahisar seçim bölgesinden başlanı

larak yoklama yapıldı). 
RASlH KAPLAN (Antalya) — Reis Bey, 

ismim okunduktan sonra geldim, ismime işaret 
verilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — İşaret edildi efendim. 
Celse açılmıştır. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Büyük Millet Meclisi Bakanlığı tez
keresi (3/446) 

BAKAN 
yorum. 

Başkanlığın tezkeresini okutu-

15 . XII . 1949 
Kamutaya 

' Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin hiza
larında gösterilen müddetlerle izinleri Başkanlık 
Divanının 14 . XII . 1949 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın onamına arzolunur. 
B. M. M. Başkanı 

Ş. Saraçoğlu 

Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker, 
2 ay, hasta olduğu için. 10 Aralık 1949 tarihin
den itibaren. 

Erzurum Milletvekili Mesut Çankaya. 2 ay, 
hasta olduğu için. 14 Aralık 1949 tarihinden 
itibaren. 

istanbul Milletvekili Hamdullah Suphi Tan-
rıöver, 2 ay, hasta olduğu için. 9 Aralık 1949 ta
rihinden itibaren. 

içel Milletvekili Dr. Ali Menteşoğlu, 15 gün, 

özürlü olduğu için. 14 Aralık 1949 tarihinden 
itibaren.;" 

Zonguldak Milletvekili Ali Rıza Incealemdar-
oğlu, 1 ay, hasta olduğu için. 10 Aralık 1949 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — isim ve mazeretleri ve izin müd
detleri okunan beş arkadaşın bu müddetlerle me

zuniyetlerini oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler ... Etmiyenkr ... Kabul edil

miştir. 

2. — Bu Toplantı içinde iki aydan fazla izin 
alan Erzurum Milletvekili Mesut Çankaya'nın 
ödeneği hakkında Büyük Millet Meclisi Başkan-
lığı tezkeresi (3/447) 

Kamutaya 
Hastalığı sebebiyle bu Toplantı yılı içinde ken

disine iki aydan fazla izin verilen Erzurum Mil
letvekili Mesut Çankaya'ya ödeneğinin verilebil
mesi, içtüzük'ün 197 nci maddesi gereğince Ka
mutayın iznine bağlı olduğundan keyfiyetin Ka
mutaya arzına Başkanlık Divanının 14 . XI I . 
1949 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Ka
mutayın onanıma sunulur. 

T. B. M. M. Başkanı 
Ş. ^ar€coğJju 
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BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Mesut 

Çankaya'nın ödeneğinin verilmesi hakkındaki 

5. — BORULAR 

1. — Seyhan Milletvekili Sinem Tekelioğlu'-
nun, 1331 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin yo
rum talebi ile metruk emlâk hakkında Başbakan
lıktan olan sorusuna Maliye Bakam İsmail Ri'rtü 
Asdl'm sözlü cevabı (6/338) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerimi -Başbakanın sözlü ola-

raik Mecliste açıklamasını dilerim. 
Seyhan Milletvekili 
Sinan Teıkelioğlu 

1. — Mübadil ve gayrimübadil, muhacir ve 
saireye kanunlarına tevfikan teffiz ve yeniden 
tahsis olunan gayrimenkul emvalin tapuya rap-
tma dair 1331 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
nin tefsiri hakkında Maliye Bakanlığının 12 . 
V . 1938 tarih ve 2281/7656 sayılı teskeresi üze
rine Başbakanlığın 23 . V . 1938 tarih ve 6 -
2160 sayılı takrirleri üzerine Dahiliye, Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye, Maliye ve Bütçe Ko
misyonunun tefsiri lâzımdır; kanaatine vardığı 
halde bu teklifi Başbakanlık kanalı ile Meclise 
arzeden Maliye Bakanlığı millet ve memleket 
kârına olan bu tefsiri ne için üzerime male'derek 
sona erdirmemiştir? 

2. — Devlet ve milletin milyarlarca liralık 
emvali metrukesi haksız olarak ötekinin beriki
nin yedi gasıplarma geçirenler haklarında bu 
bağlı teklif muvacehesinde takibatı kanuniyede 
bulunmak ieabetmez miydi? Ediyorsa Maliye 
Ba'kanı bu işe ne vakit başlıyacalktır? ' 

3. — Kesbi katiyet etmiş mahkeme kararları 
muvacehesinde uzun müddet sürüncemede kal
mış olan 431 numaralı Kanunun 8 ne i maddesi 
tefsiri yeniden canlandırılarak Meclisten millet 
yararına hal ve fasledilerek çıkarılmıştır. Bu 
bağlı tefsirin de yenilenerek Meclise şevke tim ek 
Hükümet için mümkün değil midir? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, Seyhan Milletvekili 
sayın arkadaşım Sinan Tekelioğlu'nun Başba
kandan sorduğu suale bendeniz Başbaikan na
mına cevap vereceğim. 

Bu suale «e^ap verebilmek için arkadaşınım 
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başkanlık tezkeresini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edildi. 

VE CEVAPLAR 

temas ettiği 1331 numaralı Kanunun 9 ncu mad
desini huzurunuzda okuyacağım. 

Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve saire 
'kanunlarına tevfikan tevzi veya âdiyen tahsis 
olunan gayrimenkul emvalin tapuya raptına da
ir olan 1331 numaralı Kanun 1928 tarihinde çık
mıştır. 9 ncu maddesi şöyledir : 

«Mütefevvizlerin uhdelerinde bulunduğunu 
taahhütnamede beyan eyledikleri emval o mik
tarda olmadığı veyahut aslen uhdelerinde. Em
vali gayrim'enlkule bulunmadığı beş sene zarfın
da tahakkuk edenlerin istihkaklarından fazla 
miktarı emvali dairesinden ve vefatı halinde ve
resesinden ve varsa kefillerinden istirdat ve 
Dâhiliye Vekâletinin işarı ile tapuları iptal olu
nacağı gibi bunlar hakkında 16 Nisan 1340 ta
rih ve 488 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ahkâ
mı tatbik olunur.» 

Maddede de işaret edildiği üzere bu taah
hütname malı olduğunu ifade edenlere burada 
teffiz yapılmıştır. Fakat beş sene zarfında bun
lardan malı olmadığı veya taahhütnamesinde 
beyan ettiği miktarda malı bulunmadığı ya ih
bar üzerine veya idarece re'sen yapılan tahki
katta tahakkuk ederse, bir mahkeme kararına 
lüzum olmadan Dahiliye Vekâletinin işarı üze
rine tapuları iptal olunur, hükmü konmuştur. 

Yine biliyorsunuz ki ; 19 . III . 1931 tari
hinde 1771 sayılı Mübadele ve Teffiz işlerinin 
kati tasfiyesi ve intacı hakkındaki kanun kabul 
edilmiştir. Bu kanunla 28 . III . 1931 den son
ra artık teffiz işlerine son verilmiştir. Her 
hangi bir teffiz işi yapılamıyaeağma göre. 1331 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesinde yazılı beş se
nelik müddet 28 Mart 1936 taihinde nihayet 
buluyor ki ; artık bu tarihten sonra bahis ko
nusu beş senelik müddetten faydalanılamaz. Fa
kat acaba Kanunu Medenide mevcut genel za
man aşımı hükümlerinden faydalanmak kabil mi
dir? Bu mevzuda iki fikir belirmiş bulunmak
tadır. 

Birincisi şudur: 1331 numaralı Kanunun 9 
ncu maddesinde mevzuubahis beş senelik müd
det hususi kanunla konulmuş bir müddettir ve 
bu itibarla beş seneden sonra böyle bir vakıa 
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tahakkuk etmişse o takdirde artık bunlar hak
kında takibat yapılamaz, bunların tapuları ip
tal edilemez. Bu noktai nazara mukabil ikinci 
bir görüş olarak denmiştir ki; bu kanundaki 
beş senelik müddet mahkeme kararma lüzum 
olmaksızın İçişleri Bakanlığı tarafından yapıla
cak işara atfen Tapu İdaresinde tapu kaydının 
iptaline dairdir. Yoksa genel hükümlerden fay
dalanılmasını bertaraf edemez. Medeni Kanunu
muzda haksız gayrimenkul iktisahmlaki on se
nelik müruruzaman devam eder, denmiştir. Bu 
ihtilâfın halli için 1331 numaralı Kanunun 9 
ncu maddesi, 1938 senesinde yorum için Meclise 
sevkedilmiştir. Meclise sevkedilen bu yorum ta
lebinde Maliye Vekâleti bunun on senelik mü
ruruzamana tâbi olduğu kanaatini taşımaktadır. 
Dahiliye, Sıhhat ve Maliye encümenlerinde 
birinci fikir, yani Maliye Vekâletinin iddia et
tiği fikrin aksi kabul edilmiştir. Bütçe Encü
meni Maliye Vekâletinin i'ikini benimsemiştir. 
Bu teklif, Kamutayda müzakere edilirken bir 
defa da Adalet Komisyonunda, görüşülmesi ka
rar altına alınmış ve oraya tevdi edilmiştir. Bu 
arada seçim yenilenmiş ve yorum talebi kadük 
olmuştu r. Arkadaşım sualinin bir yerinde di
yor ki : Bu yorum talebi yeni seçimden sonra 
niye tahrik edilmedi? Çünkü; bu devrede mah
keme kararları, vekâletin noktai nazarına uy
gun bu Umuyordu, bu sebeple yorum isteğini 
tahrik etmemiştir. Fakat 1942 - 1943 sıraların
da bâzı mahkeme kararları aleyhte çıkmıştır. 
Bunun üzerine Maliye Bakanlığınca yorumun ta
zelenmesi istenmiş fakat bu arada Bakanlıkça 
mübadele ve teffiz işlerinin katî surette tasfi
yesi için bir kanun tasarısı hazırlanmakta, idi. 
Bu tasarı 15 . V . 1943 tarihinde Meclise sevke
dilmiştir. Yorum talebini tazelemektense o ka
nunda ayrı bir madde halinde Maliye Bakan
lığının takibettiği ve benimsediği fikri ihtiva 
edecek bir hükmün konulması daha uygun gö
rülmüştür. Filhakika bu kanuna bu hüküm de 
konulmuştur. O hüküm kanunun 7 ııci maddesi
dir: (Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten al
tı ay geçtikten sonra 1331 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesinde yazılı sebeplerden dolayı raüte-
fevvizleri aleyhine istirdat veya tazminat dâva
sı açılamaz. Açılmış dâvaların tatbikına devam 
edilir.) Yani bu maddenin kabulü halinde bu 
gibi işlerin yeniden verilen 6 aylık mühlet için-

— 236 — 

de ele alınması ve dâva mevzuu yapılması müm
kün olacaktı. 

Fakat bu kanunun gerek komisyonlarda ve 
gerek Mecliste müzakeresi sırasında bu madde 
şu şekilde değiştirilmiştir: 

(Bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlı-
yarak altı ay içinde 1331 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinde yazılı sebeplerden dolayı genel za
manaşımı süresinde istirdat ve tazminat dâvası 
açılabilir-. Ve açılmış dâvalara devam olunur. 
Altı ay geçtikten sonra her ne sebeple olursa ol
sun dâva açılamaz.) 

O zamanki Meclis müzakereleri tetkik edile
cek olursa görülür ki bu mevzuda arkadaşlar 
arasında esaslı müzakereler cereyan etmiş ve 
bir kısım arkadaşlar bu maddede Medeni Kanu
nun koyduğu umumi müruru zaman hükmünün 
temdidi mahiyetini gördükleri için bunun hu
kuk kaidelerine uygun olmadığını iddia etmiş
tir. Fakat ortada müruru zamanın kesilmesi ve
ya durması için sebepler mevcutsa o dâvaların 
takibine bu madde imkân vermiştir. Binnetice 
halihazır tatbikatımız elimizdeki, mübadil ve 
teffiz işlerinin katî surette tasfiyesine; Üair olan 
mezkûr 479G sayılı Kanunun hükümleri dâhilin
de cereyan etmektedir. Tekrar arzedeyim. ki o 
zaman bu meselede Maliye Vekâleti noktai na
zarına ısrar etmiş fakat Kamutay demin de ar-
zettiğim gibi teklifte umumi hükümlerin tevsii 
mahiyetini görmüştür. Bunu hukuk prensiple
riyle kabilitelif addetmediği için teklifi aynen 
kabul etmemiştir. Bugün takip edilmekte olan 
dâvalar Kamutayın kabul etmiş olduğu hükme 
i:-.tinaden yürütülmektedir. 

Arkadaşımızın, birinci sualine mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

İkinci suali şu: (Bunlar aşağı yukarı hepsi 
birbirine bağlıdır.) 

Devletin ve milletin milyarlarca liralık em
vali metrûkesi haksız olarak ötekinin berikinin 
yedi gasıplarına geçirenler haklarındanda, bu 
bağlı teklif muvacehesinde takibatı kanuniye-
d-:> bulunmak icabetmez mi idi? Ediyorsa Mali
ye Bakanı bu işe ne vakit başlıyacaktır? 

Demin de arzettiğim veçhile Maliye Bakanlı
ğının müruru müddet olduktan sonra bunlar 
hakkında takibat yapması için, kanuni imkânı 
mevcut değildir. 

3 ncü sual; kesbi katiyet etmiş mahkeme ka
rarları muvacehesinde uzun müdet sürünceme-
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de kalmış olan 431 No. lu Kanunun 8 nei mad
desi tefsiri yeniden canlandırılarak Meclisten 
millet yararına hal ve fasl edilerek çıkarılmış
tır. 'Bu bağlı tefsirin yenilenerek Meclise sevket-
mek Hükümet için mümkün değil midir? 

Bu mümkün değildir arkadaşlar, çünkü 
4796 numaralı Kanun 1331 numaralı Kanunu 
ilga etmiştir. 'Binaenaleyh, mülga bir kanunun 
maddesinin tefsiri de mevzuubahis olmamak lâ-
zımgelir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
SİNAN TEKELlOGLU (Seyhan) — Muh

terem arkadaşlar; Maliye Bakanlığının izahatı 
bendenizi tatmin etmiş değildir, tabiî sizi de 
tatmin etmedi. 

Maliye Bakanının, hiç şüphe yok ki böyle 
girift ve karışık iskân işlerini böyle kanunu bir 
defa okumakla derhal heyeti umumiyesini kav
rayacağını tahmin edemem. (Gülüşmeler) 

Sebebine gelince : Bu iş o kadar girift ve 
karışık olmuştur ki, bunun altından çıkmaya 
imkân yoktur, bendenizin mâruzâtım şudur : 

Şimdi Türkiye'nin muhtelif yerlerinde b.ı 
şekilde iki, üç kişinin imzasiyle binlerce dekar
lık yer alanlar vardır, bu Adana'da, Istanbu1. 
İzmir, Ankara'da, her yerde vardır. 

Bilhassa bunlar hakkında birçok şikâyetler 
vâki olmuş, bu şikâyetler karşısında Maliye Ba
kanı 1331 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
tefsirini Meclisten istemiştir. 

1331 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi, malû
mu âliniz; o zaman iskân işleri Dahiliye Vekâ
letine bağlı idi. Dahiliye Bakanlığım bundan 
evvelki kanun bir hak vermişti. Dahiliye Vekâ
leti iskân işlerini yapacak, bunları Tapuya rap
tedecekti. Bir şikâyet üzerine tapudaki emvalin 
iptalini de istiyebilirdi. 

Fakat 1331 sayılı Kanunun dokuzuncu mad
desi çıktıktan sonra Meclis, Dahiliye Vekâletine 
vermiş olduğu beş senelik müruru zamanı şart 
koşuyordu; bu hakkı kaldırıyordu. Bundan son
ra artık ahkâmı umumiye, Medenî Kanunun 
bu hususa dair hükümleri cari oluyor. Maliye 
Bakanlığı bu işi tamamiyle kavradığı için tef
sir kararı hakkında bir mütalâa ortaya atıyor 
ve diyor ki ; bu beş senelik müruru zaman, 
Dahiliye Vekâletine verilen müruru zamandır. 
Binaenaleyh ahkâmı umumiyede mevcut olan 
müruru zaman caridir diyor. 
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Bu tefsir kararı muhtelif komisyonlara gi

diyor, bu komisyonların bir kısmı bu 9 ncu 
maddesi 1117 numaralı tefsir karariyle karşı
laştırıyor. Bunlar yekdiğerinin tamamiyle zıddı 
olan maddelerdir. Çünkü 1331 sayılı Kanun tef
vize aittir, bu, iskânı âdiye- . 

Tefviz demek, bir muhacirin memleketinde 
bıraktığı emval ve emlâki mukabilinde Türki
ye'de göstereceği vesaika müsteniden alınan 
emvaldir. Buna tefviz diyoruz. Öteki ise memle
ketinde birşey bırakmamıştır, geliyor hükümete 
müracaat ediyor Hükümet borçlanma suretiyle 
yer veriyor. Buna da iskânı âdi diyoruz. 

iskânı âdi ile tefvize tâbi olanlar yalnız 
Yunanistan'dan gelenlere aittir. Halbuki bizim 
iskân işlerinde Makedonya'nın muhtelif yerle
rinden gelen insanlara da !bir Ihayli emvalin ve
rildiği İskân İdaresindeki dosyalarda görül
mektedir. Bunlar kanunsuzdur. 

Arkadaşlar; 'benim 'mâruzâtım ve Hükümet
ten ricam şudur; Iboyle Ibir tefsir sevkedilmiş, 
Meclisten geçmiş Adalet Komisyonuna kadar 
gelmiştir. Adalet Komisyonuna geldi, fakat bu 
tefsir milletin nef 'ine, milletin yararına değildir. 
Çünkü hiçbir şeyi olmıyanlar ellerine kırk ibin 
dönüm arazi geçirmişlerdir. Bu araziyi gaspet-
mişlerdir, denebilir. Bunların 'etrafına yayılmış, 
tarlası bulunmıyan insanlara verilmesi doğru ve 
yerindedir. Parti grupunda da görüşüldüğü gi-
ibi, Sayın Meclis ikinci-Başkanı Raif Karadeniz'
in de işaret ettikleri gibi, Karadeniz bölgesin
de yaşıyan insanlar ot yemektedir. Bendeniz de 
Toros silsilesinde topraksız kalan Ihalkm ağaç 
kabuğu yediğini gördüm. Arkadaşlar, Ibiz İstik
lâl Harbini Makedonya 'dan gelen ve hiçbir hak
kı olmadan toprak sahibi olmiyan kimseler için 
yapmış, onlar için kan akıtmış değiliz. 

Elimizde Ibir 'tefsir varken (bir kanun işine 
'kalkıyoruz ve bu kanunla işi düzelteceğiz diyo
ruz. Elimizde tefsir mevcuttur. Tefsir, makabli
ne şâmildir; 'binaenaleyh kim (böyle arazi, em
val almışsa tefsir çıkar çıkmaz" hepsi geriye ve
rilecektir. Bu halde Devlet ne Toprak Kanunu
nu ne de bir şeyi çıkarmaya mecbur kalır. Ana
dolu'da bu şekilde ötekinin, (berikin 'eline geç
miş birçok emval mevcuttur. Orada olduğu gibi 
(burada da vardır. Bunları ismen de söyliyebi-
liriz. İzmir'de de vardır, Fethiye'de de vardır, 
her yerde vardır. Açıkgözler yolunu bularak bu 
memleketin muhacirlerine, Ibu memleketin, yok-
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sul insanlarına verilecek topralkları kendi yedi 
gasıplarına geçirmişlerdir. 

Tabiîdir ki, Maliye Vekili daha vazifeye baş-
'lıyalı iki sene oldu ondan evvelki maliye vekil
lerinin hatalarını bu maliye vekili tashih etmek 
-mffkellefiyetindedir. Ama maliye vekili bu mu
ameleleri bilmiyor. Ben bunu Meclisin öteye be
riye atılmış olan kayıtlarından çıkardım, getir
dim. Bu kadar sarahatle yürümüş olan bir iş
tir. Bunu bırakaraik bütün emvali metrukeyi 
haksız olarak almış olanların elinde bırakmak 
memleketin çok zararınadır. 

Biliyorsunuz iki, bundan evvelâ Hanedana ait 
olan emval için bir tefsir vardı. Hattâ mahke
me hükümleri de vardı. Bu hükümler ortada 
dururken Meclisten çıkardığımız bir kanunla o 
emvali onlardan ve çacuklarından aldık. Şu hal
de neden biz ötekilerinin elinden almak için de bir 
teşebbüste bulunmuyoruz? Bu milletin (hakkını 
bu millete neden vermiyelim de öte'kinin, beri
kinin elinde kalsın onlar zengin olsun, refah ve 
Baadet içinde yaşasın ve asıl malın sahibi olan 
(bu milletin evlâtları topraiksız olarak kalsın bin 
bir türlü sefalet çeksin? 

Orta yerde bir tefsir yardır, Adalet Komis
yonuna "kadar gitmiştir. Hükümet düşünemeyiz, 
diyor. Düşünsün bunu. Devletin, milletin mil
yonlarca malı ötekinin berikinin elindedir. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAtL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) —• Muhterem arkadaşıma hak
kımda izhar buyurduğu iltifattan dolayı teşek
kür ederim. 

Filhal, malî mevzular basit değildir giriftir. Ben 
de bütün bu mevzuları lâyıkiyle kavradığımı iddia 
etmiyorum. Ancak, demin verdiğim izahattan 
anlaşılacağı üzere temas edilen hâdise o kadar 
girift değildir. Meselenin bütün safahatını ar-
zettim ve zannediyorum ki, Büyük Meclis bu 
mevzuda tenevvür etmiş bulunmaktadır. Arka
daşını, burada tefsirden bahsediyorlar. Yalnız 
kendi mütehassıslarıma değil, hukukçu arka
daşlarıma da sordum, mülga bir kanun hakkın
da bir tefsir yapmak mümkünmüdür değil midir? 
Aldığım cevap mülga kanun olduğu için mümkün 
değildir, diyorlar. Binaenaleyh bir tefsir me'vzuu-
bahis değildir. Bu mevzular, B. M. Meclisince mü
teaddit defalar konuşulmuştur. Bu itibarla umu
mi prensiplere aykırı bir karara varmamak 
noktasından, Maliye Bakanlığının mütalâası, 
aksi istikamette olmasına rağmen. Meclisçe 
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mazharı kabul olmamıştır. Binaenaleyh bu du
rum haricinde yapılaca/k bir şey yoktur. Çünkü 
bu işlerde herçebatabad müruru zaman hüküm
leri cereyan etmiştir. Kendileri de hukukçu ve 
Milletvekilidirler. Bu mevzuda bir teklif yap
maya hiç manii kanuni yoktur, maruzatım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu demin konu
şurken Büyük Millet Meclisinin öteye beriye 
atılmış kayıtlarından bulduğum bâzı malûmatı 
size arzediyorum dediler. Hepinizi, yüksek şa
hıslarınızı işhat ederek burada arzederim ki ; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kayıtları, Bi
rinci Büyük Millet Meclisinden beri tam, mü
kemmel vo sahih olarak, tahtı muhafazadadır. 
Her hangi bir arkadaş, hangi bilgiyi arasa, Bi
rinci Büyük Millet Meclisinin ilk gününden da
hi olsa, muntazamdır. Memuru tarafından der
hal arzedilecek dosyalardan istenilen malûmat 
bulunabilir. Nitekim kendileri aradıkları malû
matı, ötede beride, atılmış, paçavralaşmış evrak
tan değil, muntazam dosyalardan bulmuştur. 
Vaziyet arzettiğim şekildedir. 

Geçen Parti Grupunda konuşması dolayısiyle 
bugün ismi geçtiği için Raif Karadeniz söz istedi, 
veriyorum. 

RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — Efendim, 
arkadaşımız, Raif Karadeniz : Karadeniz halkı 
ot yiyor dedi, Benim seiçm bölgemde de ağaç ka
buğu yiyenler var, dedi. Kendilerinin seçim 
bölgesini bilmiyorum. Yalnız ben, Karadeniz 
halkının harb yılları içinde çektiği ıstıraptan ve o 
havaliye yiyecek sevkedilemediğinden, nakil vası
talarının mühimmatı harbiye taşınraya tahsis 
edildiğinden oraya yiyecek götürülemediğinden 
halkın aç kaldığından doyurmak için hattâ 
içlerinde ot yiyenler bile olduğundan bahsettim. 
Binaenaleyh, mâruzâtım, bu harb yılı içine mah
sustur. Bu yıllardan sonra ve şimdi Karadeniz 
sahillerindeki insanlar ot yememektedir. Ancak 
onlar ıstırap içinde sıkıntı içindedirler. Arkada
şımız burada bundan bahsettiler. Bu müzakere 
Part i Grupunda cereyan etmişti. Grup müza-
keratı aleni idi. M-atbuata da intikal etti. Bâ
zı gazeteler, Karadeniz mmtakasmdaki halk ot 
yiyor tarzında büyük puntolu başlıklarla yazı
lar yazdılar. Bu tamamen yanlıştır. Sadece 
harb yıllarına mahsus ve maksur olmak üzere 
böyle vakalar olmuştur. Ondan sonra bu şekil
de vakalar olmamıştır. Yalnız şimdi ıstırap 
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vardır, sıkıntı vardır. Bu şekilde tashihi rica 
ederim. 

SlNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Ar
kadaşlar; ben Sayın Maliye Bakanının bu mem
leketin en münevver insanlarından biri olduğu
na ve Maliye işlerini en iyi şekilde idare edebi
leceğine inananların başında gelmekteyim. Şim
di kendileri burada itiraf buyurdular, dediler 
ki, ben hukukçulara sordum, hukukçular lâğve
dilmiş bir kanunu tefsire imkân yoktur dediler. 
Ben öyle sanmıyorum. O kanun sağdı, onu öl
düren biziz, diriltecek de biziz. Fakat onu 
biz öldürdüğümüz halde topraksızlıklardan pe
rişan olan insanların adedini Cenabı Haktan 
başka kimse bilmiyor. Rumeli'de bir dönüm ara
zisi olmadığı halde 40 bin dönüm arazi almak 
ne demektir? Bu haksız alındığı halde hâlâ biz 
tefsir çıkaracağız, Kanun yapacağız diye düşü
necek miyiz? Müruru zaman vardır diye bıraka
lım mı? 

Sonra bir Toprak Kanunu çıkarıyoruz, ada
mın 600 senedenberi babasından intikal etmiş 
olan tarlasını almıya kalkıyoruz. Sonra burada 
müruru zaman var diye haksız alman bir malı 
geri istemiyoruz. 

Arkadaşlar bu, millet işidir. Bunda müruru 
zaman olmamalıdır. Devlet ve millet kendi ma
lını nerede bulursa gasıbm elinden alır ve alma
lıdır. O halde bizim, Büyük Millet Meclisi olu
şumuzun ne kıymeti vardır? Hatır, gönülle mi 
iş göreceğiz?. 

Şimdi Reis Beye cevap vereceğim: 
Benim mâruzâtım Reis Beyin anladığı mâna

da atmak değildir, evrak bırakılmış ve unutul
muş vaziyette kalmıştır. Eğer böyle bir vesile 
ile bu işi ele almasaydım, bunu kim çıkaracaktı? 
ölmüş, gitmişti. Riyaset böyle ölmüş memleket 
işlerini karıştırırsa daha iyi olur ve biraz da bu, 
vazifesi olsa gerektir. Riyaset geçen senelerden 
ölen, kadük olan işler var mıdır, bunlar ne va
ziyettedir diye bunları araştırırsa daha iyi ol
maz mı? T. B. M. Meclisi Riyaseti, en büyük bir 
makamdır. Bu itibarla Meclisin yapacağı işleri 
arar, çıkarır, getirir. Biz arkadaşlarımızı bun
lar için Başkan seçtik. Başkan niye kızıyor? Ben 
vazifemi yaparken onun da vazifesini yapması 
icabetmez mi acafea? 

Raif Karadeniz onu Grupta söyledim diyor. 
Evet, açık oturumda söylediği için ben de ;ondan 
bahsettim. 
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BAŞKAN — Tekelioğlu, Raif Karadeniz söz 

arasında adı geçtiği için cevap vermiştir. 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Be

nim maruzatım budur, Meclis arasın, Hükümet 
arasın, bu milletin malını gasbedenlerin elinden 
alınsın. Ötede beride topraksız birçok vatan
daşlar var, onlara verilsin ve onlar da müref
feh olsun. Zaten bunlar bu gasbettikleri araziyi 
işletemiyorlar, onun bunun elinde heba oluyor. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, her devrede Meclis 
Başkanlığı geçen devrede kadük olmuş dosya
ların hepsini Hükümete bildirir ve gönderir. 
Hükümet de içinden lüzum gördüğünü tazeler 
ve Büyük Millet Meclisine yeniden sunar. 

2. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, 
metruk emlâkten Matosyan Matbaasının kiralan
ma ve satmalına işlemleri hakkındaki sorusuna 
Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal'ın sözlü ce
vabı (6/359) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulaımm, Maliye Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Rize Milletvekili 
Dr. Fahri Kurtuluş 

Soru : 1. Emvali metrukeden Matosyan 
Matbaasına hangi tarihte el konmuştur? Bu 
matbaayı kira ile işletmek ve her türlü şeraiti 
kabul etmek üzere, satmalmak istiyenler olmuş 
mudur? 

2. Matosyan Matbaası vârislerinden birinin 
Osmanlı Bankasına olan borcu dolayısiyle, ban
kaca Hükümet aleyhine bir dâva açılmış mıdır? 
Ve bu dâva hangi tarihte neticelenmiştir? 

3. Matosyan Matbaasmdaki alât ve edevata 
ve aynı marka makinelere, diğer Hükümetçe 
el konulmuş. Matbaalarda ne fiyat takdir edil
miştir ? 

4. Emvali metrukeden Proödos Matbaasm
daki rotatif makinenin bilâmüzayede Cumhuri
yet Gazetesine satılmasına dair Maliye Bakan
lığınca verilmiş bir emir var mıdır? Bu emrin 
sonradan geri alınmasına rağmen; makine yine 
nasıl satılmıştır? 

5. Emvali metrukeden Matosyan Matbaası
nın Cumhuriyet Gazetesi sahibine bilâmüzayede 
satılmasından sonra, Matosyan Matbaası vâris-

I lerinin Hükümete bir müracaatı olmuş mudur? 
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Ve bunlar matbaanın hakiki fiyatı hususunda 
ne miktar para talep etmişlerdir? Bu müracaat 
üzerine bir muamele yapılmış mıdır? 

6. Emvali metrukeden Matosyan Matbaası, 
kanunun sarih hükümlerine rağmen; Cumhu
riyet Gazetesi sahibine bilâmüzayede nasıl icar 
edilmiştir? 

Bu hususta Türkiye Büyük Millet Meclisin
de cereyan etmiş bir müzakere var mıdır Bu 
müzakereye göre alınması icabeden bir tetbir 
varken, niçin ve neden kanunun hükümleri yeri
ne getirilmemiştir? 

7. Yunus Nadi tarafından Cumhuriyet Mat
baasında vukubulduğu bildirilen yangında, Ma
tosyan Matbaasından kira ile kullanılan alât ve 
edevatın da yandığı veya harap olduğu ileri sü
rülmüştür. 

Buna ait bir ehli vukuf raporu var mıdır? 
Bu alât ve edevata ait hasar bedelini kim 

tesbit etmiştir? Hükümetle Cumhuriyet Gazetesi 
sahibi arasında akdedilen mukavelede yangm 
için bir kayıt var mıdır? 

8. Emvali metrukeden Matosyan Matbaası 
hansri tarihte Cumhurivet Gazetesi sahibine ve 
kaç liraya bilâmüzayede satılmıştır? 

Bu para kaç senede tahsil edilebilmiştir? 
9. Emvali metrukeden Matosyan Matbaası 

hukuk bakımından kime aittir? Bu matbaanın: 
Bilâmüzayede icara verilmesi, bilâmüzayede sa
tış yapılması hukuk anlayışına ve emvali metru
ke satış usul ve kavaidine uygun mudur? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Matosyan Matbaası hakkında 
sayın Fahri Kurtuluş'un sözlü soru önergesi 9 
soruyu ihtiva etmektedir. Bunlara sırasiyle mâ
ruzâtta bulunacağım. 

Yalmz şu ciheti bidayeten belirtmek istiyo
rum • Soruların konusunu teşkil eden hâdiseler 
25 - 26 sene evveline aittir. O zamana ait Ba
kanlık dosyaları bulunamamıştır. Sebebi şldur: 

Resmî evrak ve defterlerin yokedilmesine 
dair 1934 tarihli bir tüzük vardır. Bu tüzük ge
reğince eski evrak yokedilmek üzere tamamen 
kaldırılmış ve sandıklara konularak yığın ya
pılmıştır. Bunlardan yokedilmelerine başlanaca
ğı sırada Türk Tarih Kurumunun gösterdiği 
bir lüzum üzerine Bakanlar Kurulu karariyle 
yoke"dilme işi tehir edilmiştir. Fakat bu eski 
dosyaların yığın yapılmış sandıklardan aranması 
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ve bulunması günlerce uğraşmaya ve emeğe mü
tevakkıftır. Kaldı ki aradan 25 sene ggeçmiş ol
masına göre hiçbir bokundan bu dosyaların bu-
lunmasnda da fayda mülâhaza edilmemektedir. 
Arkadaşımın sorularına elimizde mevcut olan 
İstanbul Defterdarlığı dosyasındaki malûmata da
yanarak cevap vereceğim : 

S. 1. Emvali metrukeden Matosyan Mat
baasına hangi tarihte el konmuştur? Bu matba
ayı kira ile işletmek ve her türlü şeraiti kabul. 
etmek üzere satmalmak istiyenler olmuş mudur? 

C. 1 Matosyan Matbaası namı ile mâruf olan 
matbaa, bundan takriben 60 sene evvel İstanbul'
da Fincancılar Yokuşunda Amerikan hanında 
Agop Matosyan tarafından tesis edilmiş olup 
vefatı üzerine matbaa alât ve edevatı oğlu Va
han Matosyan ile üç kızma kalmış ve bunların 
da İsviçre 'ye firarları üzerine bu alât ve edevata 
Emvali Metruke Tasfiye Komisyonunun 10 Teş
rinievvel 1339 tarihli ve 1181 sayılı kararı üze
rine Hazinece vaziyed edilmiştir. 

Bu alât ve edevata Hazinece vaziyed muame
lesi derdest iken Fincancılar Yokuşunda Kitabı-
Mukaddee İdarehanesinde Kalotsoğlu Danyel 
tarafından verilen 5 Teşrinievvel 1339 tarihli 
dilekle ile matbaanın kendisine kiralanması ve 
yine Fincancılar Yokuşunda Amerikan Hanında 
mukim Danyel Ohannesyan ile Nişantaşmda mu
kim Mehmet Celâlettin (Paşazade) Azi? tara 
fmdan müştereken verilen 15 Teşrinisani 1339 
tarihli dilekle ile kendilerine satılması istenil
miştir. 

S. 2. Matosyan Matbaası vârislerinden biri
nin Osmanlı Bankasına olan borcu dolayısiyle 
bankaca Hükümet aleyhine bir dâva eçılmış 
mıdır? Ve bu dâva hangi tarihte neticelenmiştir. 

C. 2. Matosyan Matbaası vârislerinden biri
nin Osmanlı Bankasına doğrudan doğruya olan 
borcundan dolayı bankaca Hükümet aleyhine 
bir dâva açılmamıştır. Ancak sözü geçen banka 
tarafından 1927 yılında İstanbul Birinci Ticaret 
Mahkemesinde Beyağlu'nda Piğmalyon Mağa
zası sahibi ve Matosyan Matbaası hissedarların
dan Vahan Matosyan'm karısı bulunan. Madam 
Dora Matosyan'm 4547 lira 47 kuruş borcuna 
kefaletinden dolayı vârislerinden. Vahan'a iza
feten Hazine aleyhine bir dâva açılmış isede bu 
dâva reddedilmişti]*. 

S. 3. Matosyan Matbaasmdaki alât ve ede
vata ve aynı marka makinelere, diğer Hükümet-
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çe elkonmuş matbaalarda ne fiyat takdir edil 
miştirî 

C. 3. Matosyan Matbaasmdaki muhtelif cins 
51 parça alât ve edevat ve makine ile 50 kasa 
harflere 4 820 lira ve 29 parçadan ibaret mefru
şata da 181 lira ki ceman 5001 lira kıymet takdir 
olunmuştur. Bu sıralarda yine Hazinece elkonu-
lan diğer birkaç matbaaya da şu kıymetler ko
nulmuştur * 

1. Beyoğlu 'nda Papazyan Oteli civarında 
(Proöya) Matbaasında mevcut bir aded Jülyen 
markalı çift kazanlı harf makinesi ile on kasa 
Rumca harflere 3 100 lira, 

2. (Proödos) Matbaasmdaki bir aded Mari-
nolin fabrikası mamûlâtı rotatif harf makinesi 
ile 32 kasa Rumca harflere 6 500 lira, 

3. Galata'da Haçopulas harf makinesi, bir 
aded eskimiş pedal, bir aded eskimiş İngilizce 
harf makinesi, bir aded eskimiş el pedalı ve üç 
kasa Rumca harfe 93 lira, 

4. Mihran Matbaasmdaki muhtelif cins 14 
parça alât ve edevatına 8 780 lira, 

Kıymet takdir olunmuştur. 
Bu matbaalarda bulunan bir kısım makine

lerin markası Matosyan matbaasının bâzı maki
nelerinin markasına benzemektedir. Ama ben
zeyiş tam olmadığı gibi yenilik ve eskilik dere
celeri de işaret edilmemiştir. 

5. 4. Emvali metrûkeden (Proödos) mat-
baasmdaki rotatif makinenin bilmüzayede Cum
huriyet Gazetesine satılmasına dair Maliye Ba
kanlığınca verilmiş bir emir var mıdır? Bu em
rin sonradan geri alınmasına rağmen makine 
yine satılmış mıdır ? 

C. 4. Emvali metrûkeden (Proödos) mat
baasmdaki Marinoli fabrikası mamûlâtmdan 
olan bir aded rotatif makinesinin 6 000 lira üze
rinden Cumhuriyet Gazetesi sahibi Merhum 
Yunus Nadi'ye satıldığı ve bedelinin veznei 
umumiyeye teslim edildiğinden makinelerin 
alıcıya teslimi Bakanlıktan 6 Şubat 1340 tarih 
ve 1365 sayılı Tel yazısı ile İstanbul Tasfiye 
Komisyonu Başkanlığına tebliğ edilmiş ise de, 
sonradan mübadil Rumlardan metruk emvalin 
satılmıyarak muhafaza edilmeleri zaruri bulun
duğundan bu satıştan sarfınazar edildiği 13 
Şubat 1340 tarih ve 1641 sayılı yazı ile zikri 
geçen Komisyon Başkanlığına bildirilmişti. Hat
tâ bu makinenin tahsil edilmiş bulunan satış 
bedelinin bir kısmının alıcının Matosyan mat- | 
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baasmdan mütevellit borcuna mahsup edildiği 
ve bir kısmının da nakden iade olunduğu dos
yasının tetkikından anlaşılmıştır. 

S. 5. Emvali metrûkeden Matosyan mat
baasının Cumhuriyet Gazetesi sahibine bilâmü-
zayede satılmasından sonra, Matosyan matbaası 
vârislerinin Hükümete bir müracaatı olmuş mu
dur ? Ve bunlar matbaanın hakiki fiyatı husu
sunda ne miktar para talep etmişlerdir ? Bu 
müracaat üzerine bir muamele yapılmış mıdır ? 

C. 5. Matosyan matbaası alât ve edevatının 
Cumhuriyet Gazetesi sahibi Merhum Yunus Na
di'ye 13 Şubat 1340 tarihinde satılmasından 
sonra Vahan Matosyan ve kız kardeşleri imza-
lariyle verilen 10 Mart 1340 tarihli protestoda, 
bu matbaa alât ve edevatının kendilerine ait 
olduğu ve uzun müddetten beri İsviçre'de mü-
temekkin bulunduklarından matbaayı müdür 
ve vekilleri marifetiyle idare etmekte bulunduk
ları halde kendilerinin firari addolunarak mat
baa içindeki büyük ve son sistem bulunan ma
kinelerle çeşitli alât ve edevata İstanbul Tasfi
ye Komisyonunca vaziyet olunduğu ve daha 
sonra da satıldığı ve bu makinelerin bilâsebep 
tarumar edilmesinden dolayı yevmiye 30 lira 
zarar ve ziyana uğradıkları ve bu yüzden mah
kemeye müracaatla haklarını arıyacakları bildi
rilerek yapılan muamele protesto edilmiştir. 

Bu protestoda makinelerin hakiki kıymetle
rinin 80 bin lira olduğu iddia olunmuştur. 

Adı geçenlerin firari oldukları evvelce tes-
bit edilmiş olduğu gibi işbu protestodan sonrrı 
emniyetçe yapılan ikinci tahkikatta gene firari 
olduklarını teyit etmiş bulunduğundan başkaca 
bir muamele yapılmamıştır. 

S. 6. Emvali metrûkeden Matosyan matba
ası, kanunun sarih hükümlerine rağmen, Cum
huriyet gazetesi sahibine bilâmüzayede nasıl 
icara verilmiştir ? Bu hususta Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde cereyan etmiş bir müzakere 
var mıdır Bu müzakereye göre alınması ica-
beden bir tedbir varken niçin ve neden kanun 
hükümleri yerine getirilmemiştir. 

C. 6. Matosyon matbaasmdaki alât ve ede
vat 5001 lira kıymet üzerinden Cumhuriyet ga
zetesi sahibine ve 6 ve 13 Şubat 1340 tarihle
rinde iki partide olmak üzere merkezde satıl
mış ise de, sonradan bu satıştan vazgeçilerek 
teslim edilmiş bulunan alât ve edevatı saire 
senelik altı yüz lira bedel üzerindtn yedi sene 
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müddetle kendilerine Bakanlıkça icara veril
miş ve keyfiyet 16 mart 1340 tarih ve 2793 sa
yılı yazı ile İstanbul Tasfiye Komisyonu Baş
kanlığına tebliğ edilmiştir. 

Adı geçenle Bakanlıkça 15 Mart 1340 tari
kinde yukarda bahsiden esaslar dairesinde ve 
kira bedeli peşin ödenmek şartiyle bir kira mu
kavelenamesi akdedilmiştir. 

Yukarda da arzedüdiği üzere o zamanki 
Bakanlık dosyaları halen elimizde olmadığından 
bu satışın ne suretle yapıldığı bilâhara ne se
beple vazgeçildiği, icara ne şekilde verildiği 
(yani müzayedeli mi, müzayedesiz mi) hususla
rında bir malûmat edinmek kabil olamamıştır. 

Yalnız, Kamutayın 24 Mart 1340 tarihli mü
zakere zabıtlarından öğrendiğimize göre, o ta
rihteki Maliye Bakanından bu icarın ne suretle 
yapıldığı sorulmuş ve bu suale müzayedesiz ola
rak icara verildiği ve buna mâni her hangi bir 
hüküm bulunmadığı yolunda cevap verilmiş ve 
müzakere de bu suretle kapanmıştır. 

S. 7. Yunus Nadi tarafından Cumhuriyet 
Matbaasında yukubulduğu bildirilen yangında, 
Matosyan matbaasından kira ile kullanılan alât 
ve edevatın da yandığı veya harap olduğu ileri 
sürülmüştür. 

Buna ait bir ehlivukuf raporu var mıdır? Bu 
alât ve edevata ait hasar bedelini kim tesbit et
miştir"? Hükümetle Cumhuriyet gazetesi sahibi 
arasında akdedilen mukavelede yangın için bir 
kayıt var. mıdır? 

C. 7.. 1 Teşrini evvel 1340 tarihyıde Cumhu
riyet gazetesi matbaasında vukubulan yangın
da, Matosyan matbaasına ait olup kiraladığı 
alât ye edevattan bir kısmının tamamen telef 
olduğu ve bir kısmının hasara uğradığı merhum 
Yunus Nadi tarafından Defterdarlığa verilen 
2 Teşrini evvel 1340 tarihli dilekçede bildiril
miştir;. 

Bu müracaat üzerine 4 Teşrini evvel 1340 
tarihinde Emlâki Millî Müdür muavini ile Baş
mühendisin mahallinde yaptıkları tetkikat neti
cesinde, kiralanan alât ve edevattan hangileri
nin hasara uğradığının tesbitine teşebbüs edil
miş ise de, makinelerin mühim kısmının tamir 
ve temizlenmek için söküldüğü görüldüğünden 
ve sökülen alâtm hangi makineye ait bulundu
ğunun tefrik ve tâyini mümkün olmadığından 
Matbaai Bahriye veya Âmireden celbedilecek 
mütahassıslârla işin tetkiki lâzımgeleceği sonu-
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cuna varılmıştır. Bundan sonra Emlâki Milliye-
den bir memurla Bahriye Matbaasından iki mü
tehassıstan müteşekkil heyete Cumhuriyet gaze
tesi idare memuru da iştirak ederek 6 Teşrini 
evvel 1340 tarihinde tekrar yapılan tebligat so
nunda iki harf makinesi ile bir aded litoğraf 
makinesinin sökülmüş olduğu görülmüş ve bun
ların takılmasından evvel hasar miktarının tes
bitine imkân bulunmadığı ve teslim edilen eşya
dan iki aded el pedalı ve bir aded kırma maki
nesinin vücuduna raslanmadığı tesbit edilmiştir. 

Hükümetle gazete sahibi arasında akdedilen 
mukavelede yangın vukuunu derpiş eden bir 
kayıt bulunmaktadır. 

S. 8. Emvali metrukeden Matosyan mat
baası hangi tarihte Cumhuriyet Gazetesi sahibi
ne ve kaç liraya bilâ müzayede satılmıştır, bu 
para kaç senede tahsil edilebilmiştir? 

C. 8 1340 tarihinde yapılıp akabinde vaz 
geçilen satıştan başkaca ortada doğrudan doğ
ruya yapılmış bir satış muamelesd olmamıştır. 
Ancak altı senelik icar bedelinin ödenmesi 
yüzünden Maliye Bakanlığınca bu müddete isa
bet eden 3 600 liranın faizi ile birlikte baliğ ol
duğu 4 230 lira 58 kuruş icar bedelinin ödenme
sinin merhum Yunus Nadi'ye tebliği üzerine adı 
geçen tarafından, 1340 senesinde vâki olan yan
gın dolayısiyle icar edilen eşyadan tam ve kâmil 
surette istifade edemediğinden icar bedelinden 
tenzilât yapılması lâzımgeldiği yolunda itiraz 
edilmiş ve neticede Bakanlıktan istanbul Defter
darlığına yazılan 25 . VI . 1931 tarihli bir yazıda, 
ihtilâfın mevcut makina ve sairenin de merhum 
Yunus Nadi'ye terki ve mukabilinde eski seneler 
icar bedelleri de nazara alınmak suretiyle şu şe
kilde hesaplaşıldığı görülmüştür. 

Lira 

Yangın dolayısiyle 6 senelik icar bedeli 
olarak 1 165 
Hasara uğramamış makina ve eşya bedeli 2 024 
Hasara uğramış makina ve eşya bedeli 1 725 

4 914 

Bu para 13 . VIII . 1934 tarih ve 403473/1279 
sayılı makbuzla tahsil edilmiştir. 

S : 9. Emvali metrukeken Matosyan Matbaa
sı hukuk bakımından kime aittir? Bu matbaanın 
bilâ müzayede icara verilmesi, bilâ müzayede sa-
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tış yapılması hukuk anlayışına ve emvali metru
ke satış usul ve kavaidine uygun mudur? 

C : 9. Matosyan Matbaası firari eşhasa ait
tir. Firari eşhasa aittir. Firari eşhasın menkul 
mallarına 13 Eylül 1331 ve 15 Nisan 1339 tarih
li kanunlar gereğince Hazinece vaziyed edilerek 
tasfiye edilmiş ve bedelleri emanet hesaplarına 
alınmıştır. Bilâhara 24 . V . 1928 tarih ve 1349 
sayılı Kanunla bu hesap bakiyesinin ve badema 
bu kanunlara göre tahsil olunacak paraların Ha
zineye irat kaydolunacağı kabul edilmiştir. 

Buna göre, bu matbaanın binnetice Hazineye 
mal olduğunu söylemek mümkündür. 

Bidayette de arzettiğim üzere bu işe ait Ba
kanlık dosyası mevcut değildir. Binaenaleyh, ya
pılan satışların ve son defa yapılan hesaplaşma
nın ne suretle cereyan ettiği hususunda dosyaya 
müstenit sarih bir fikir elde etmek mümkün ol
mamıştır ve esasen aradan uzun seneler geçmiş 
bulunduğu cihetle bu noktaların araştırılmasında 
amelî bakımdan herhangi bir fayda da yoktur. 

FAHRİ KURTULUŞ (Rize) ~ Muhterem 
arkadaşlar! Bu meseleden - Şubat ayında - bah
setmiştim. Sonra 7 Haziranda bunu bir soru 
olarak Meclise arzettim. Hükümetin bugün ce
vap vermiş lolmasma ve Maliye Vekili arkadaşı
mın mavakaı aynen izah etmiş bulunmasına te
şekkür ederim. 

Emvali metruke işlerine ait, yıllardan beri 
cereyan eden yolsuzluklar dedikodular mazi
den bugünkü cemiyetimize kadar devam edip 
gelmiştir. Halkımız bu çeşitli haksız ve Hazi
nenin zararına mal iktisabından ve şahıslara 
göre yapılan keyfî muamelelerden, haklı olarak 
infial duymuştur. Bu keyfî ve kanunsuz nizam
lara aykırı muamelelere en tipik misal yıllar
dır herkesin ağzında ve dilinde dolaşan Matos
yan Matbaası meselesidir. Bu matbaa hakkında 
ilk yazı 1924 senesinin 21 Şubatında tevhi
diefkâr Gazetesinde - bir matbaa suiistimali -
başlığı altında çıkmıştır. Gazete bu yazısında 
matbaanın resmini de basarak matbaanın ilân 
edilmeden ve kanunen müzayede yapılmadan 
satışını protesto ediyor ve şunları yazıyor. 

(Çünkü; - Matosyan - Matbaası emvali met-
rukeden addelince yapılacak fş matbaayı büyük 
ilânlarla mevkii müzayedeye koymak, çok müş
teri toplamak ve mümkün olduğu kadar paha
lıya satarak Hazineye âzami istifade temin et
mek olmalıydı. 
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Bu itibarla Matosyan Matbaasi usulü daire

sinde müzayedeye vaz'edilseydi, belki Hazineye 
kırk elli bin lira bir para getirmiş olurdu. 

Keza bize yine haber verildiğine göre bu 
suretle bir nevi el çabukluğu marifetiyle nak
ledilmeye başlanan makineler, bilâmüzayede 
yalnız bir kişiye gayet ucuz fiyatla satılmıştır. 

Zannediyoruz ki, bizim bu merakımızı mil
letvekilleri de alelûmum efradı millet de muva
fık bulacaklardır. Çünkü nef'i Hazineyi siya-
nette bütün mebuslar ve bütün millet her hal
de Maliye Vekili ve Emvali Metruke Komisyo. 
nu Reisi kadar alâkadardır.) 

22 Şubat 1924 tarihli Tanin'de Matosyan 
Matbaası hakkında şu satırlara tesadüf ediyo
ruz: 

Tanin Gazetesi 22 Şubat 1924/1340 Cuma 
Birinci sahife 4 - 5 nei sütun: 

(Binaenaleyh Emvali Metruke işlerinde her 
hangi bir hata, idaresizlik veya suiistimale kar
şı müsamahakâr hareket edildiği gün, bunun 
hesabını istemek, matbuatın hem hakkı hem 
vazifesidir. Dünkü Tevhidiefkâr refikimiz bu 
noktayı işaret eylerden Mercan yokuşunda kâin 
Matosyan Matbaası alât ve edevatının bilâ mü
zayede satılmasındaki garabeti kaydile bu sui
istimale nazarı dikkati celp ediyordu.) 

24 Şubat 1924 tarihli Tevhidiefkâr'da yine 
Matosyan Matbaasına ait bir yazı vardır. Bu 
yazıda da satış muamelesinin Hazine aleyhine 
olan cihetler zikredilmiştir. 

Refik Halit de - Bir Avuç Saçma - adlı ki
tabında bu Matosyan Matbaasından sahife 109 
da bahsetmiştir. 

Bütün bunlar ve bunlardan sonra yakın za
manlara kadar basında cereyan etmiş olan bu 
matbaa hakkındaki'neşriyat, ortadaki kanun
suz muameleye kâfi derecede bir işarettir. Ka
naatindeyim. 

Şimdi sırasiyle sorulara geçelim: 

Soru 1. — 
Emvali Metrtikeden Matosyan Matbaasına 

hangi tarihte el konmuştur. Bu matbaayı kira 
ile işletmek ve her türlü şeraiti kabul etmek 
üzere satın almak istiyenler olmuş mudur? 

Emvali Metrükeden Matosyan Matbaasına 
Hükümetçe 10 Teşrinievvel 1339 tarihinde ve 
İstanbul Tasfiye Komisyonunun kararı ile el 
konmuştur. 
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Soru 1 e ait 

10 Teşrinevvel 1339 
Vesika No. 2 
Karar No. 1181 

Karar 
İstanbul'da Fincancılar yokuşunda (Beybl 

Havz) namındaki Amerikan binasının arkasın
da ve aynı bina müştemilâtından olan mahalde 
kâin (Matosyan) 'Matbaası sahibi Vahan Ma
tosyan'm maaaile Cenevre'ye firar ettiği ve fira
rından evvel ikamet ettiği Nişantaşı'nda Cabî 
Caddesinde Meserret apartmanının 4 No. lu 
dairesinde elyevm mukim eniştesi Samoel 
Hartonyan'ın nezdinde bir miktar eşyası bu
lunduğu zabıta tahkikatından nümayan olmak
la mezkûr matbaaya ve eşyaya vaziyed oluna
rak tahtim olunması ve eşyanın alelusul mahal
len bilmüzayede furuhtu karargir oldu. 

Matosyan Matbaasını icarla kullanmak isti-
yen olmuştur. 

5 Teşrinievvel 1339 
İstanbul Vilâyetine 
Mâruzu bendeleridir : 
İstanbul'da Fincancılar Yokuşunda Amerim 

'kan Hanında kâin olup emvali metrukeden addi 
ile bu kere tahtı temhire alman Matosyan Mat
baası deranundaki makinenin isticarına talip 
olduğumdan muamelei lâzimenin ifası hususu
nun tasfiye komisyonuna emir ve havale fouyu-
rulmasmı istirham eylerim, efendim hazretleri. 

Matosyan Matbaasını satmalmak istiyen ol
muştur. 

15 Teşrinisani 1339 
İstanbul Vilâyeti Aliyesine 

Beyefendi Hazretleri : 
İstanbul'da Fincancılar Yokuşunda kâin 

olup Emvali metrukeden temhir olunan Matos
yan Matlbaası derunundaki matbaa alât ve ede
vatını iştiraya talip tokluğumuzdan muamelei 
lâzimenin ifası için işbu arzuhali bendegânemi-
zin tasfiye komisyonuna havale Ibuyurulmasmı 
istirham ederiz efendim. 

Pul ve imza 

Görülüyor ki muhterem arkadaşlar; emvali 
metruke mallarının satış ve kiraya veriş usulü 

ve kaideleri dışında, yapılan Ibu Cumhuriyet 

i. im 0 : 1 
Gazetesine müzayedesiz kiraya veriş ve sonra 
yine müzayedesiz satış muamelesi yanında *bu 
müracaatların hiçjbiri alâkadar makamlarca, na
zarı dikkate alınmamış ve formalite icapları ya
pılmamıştır. 

Halbuki, bu müracaatlar varken; bunları na
zarı itibara almamak suretiyle doğrudan doğru
ya ve müzayedesiz «olarak >bu Matosyan Matba
asını Cumhuriyet Gazetesine müzayedesiz kira
ya vermek doğrudan doğruya kanun ve nizam
ları, keyf en, himaye edilmiş bir gazete için çiğ
nemek demektir. 

Soru 2. — 
Matosyon Matbaası vârislerinden birinin Os

manlı Bankasına olan borcu dolayısiyle, banka
ca Hazine aleyhine bir dâva açılmış mıdır? Ve 
Ibu dâva hangi tarihte neticelenmiştir. 

Matosyan Matbaasına Hükümetçe el konun
ca, Osmanlı Bankası Galata Îdarei Merkeziyesi 
1/581 sayı ve 8 Birinci Kânun 1339 tarihli olan 

şu tezkeresiyle tasfiye komisyonuna müracaatla 
alacağını istemiştir. 

8 Kânunuevvel 1339 
Osmanlı Bankası 

Galata îdarei Merkeziyesi 
1/581 

Dersaadet Tasfiye Komisyonu Riyaseti Cani
bi Âlisine Reis Beyefendi Hazretleri; 

İstanbul'da Rızapaşa Yokuşunda kâin ve 
(Matosyan Matbaası) namiyle mâruf olup Mös
yö Vahan Matosyan'a ait Ibulunan matbaanın 
komisyonu âlileri' canibinden haczedildiğini is
tihbar eylediğimiz 26 Eylül 1339 tarihli istida
mıza zeylen arzeyleriz. 

Mösyö Vahan Matosyan Bankamıza bir he
sabı cariden dolayı 4547 (Dört bin beş yüz kırk 
yedi) lira 47 (kırk yedi) kuruş deyni bulunan 
«Rofeikmalyon» nam tuhafiye mağazası sahibi 
Madam Dora Matosyan'm sureti musaddakası 
merbut 1 Temmuz 1926 tarihli kefaletname mu
cibince kefili bulunduğundan; işbu meblâğın 
ahkâmı kanuniyeye tevfikan muamelei kaydi
yesinin ifasını rica eyleriz efendim hazretleri. 

Sonra bir de Hazine aleyhine dâva açılmıştır. 
Davayı müruruza'mandan dolayı reddeden mah
kemenin kararma karşı, bunu temyiz eden ban
ka, Temyizden lehine karar almıştır: 
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T. C. 
Maliye Vekâleti İstanbul Vilâyeti 

Muhakemat Müdürlüğü 
Sayı : 824 

4389/211 
Millî Emlâk Müdürlüğüne 

Osmanlı Bankası firari Madam Dora Matos
yan ile kefili Vahan Matosyan'dan (4547) lira 
alacağı olduğundan mesele birinci ticaret mah
kemesinde 927/195 No. ile dâva etmiş ve mahke
me! mezkûrece işin Mahsubu Umumi Kanunu
nun dairei şümulüne dâhil addiyle müddeti 
hafiyesi zarfında müracaat edilmediğinden do
layı işbu dâva reddolunmuştu. 

Banka bu kararı temyiz etti. Mahkemei 
Temyiz bozdu. Mahkemei asliye bozma 
kararma ittiba etmiyerek eski kararında ıs
rar eyledi îş Heyeti Umumiyeye gitti. Heyeti 
Umumiye Temyizin noktai nazarını tasvip etti 
ve mahkemei asliye de tabiatiyle ittiba eyledi. 
Temyizin nakzını kaçakların Hazinece vazi-
yed edilmiş malları olduğu takdirde meblâğı 
müddeabihten onun tahsiline mütedair olma
sına göre firariler, namına mukayyet mal ve 
para mevcut olup olmadığının ve bu baptaki 
mevcut malûmatın çabucak bildirilmesini say
gılarımla dilerim. 

Burada hukukçu olmıyanlar için de mühim 
olan cihet: 1339 yani 1923 senesinde emvali 

B : 18 16.12.1949 0 : 1 
metrukeden Matosyan Matbaasına el koyma me
selesinden tahaddüs eden dâvanın, içinde bulun
duğumuz 1949 yılma kadar yani bu dâvanın 26 
senedir devam etmiş bulunması keyfiyetidir. 

İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğü 
Sayı : 5/ 550 - 89/10848 

Muhakemat Müdürlüğüne 
27 . III . 1936 gün ve 4389 - 211 sayılı yazı-

nzla Osmanlı Bankası tarafından firari Mirke-
lâm namı ile mâruf Madam Dora Hatosyan ile 
kefili Vahan Matosyan ?a izafetle Hazineden 
4547 lira 47 kuruş istendiği bildirilmişti. 

Bu dâvanm neticesinin bildirilmesi rica olu
nur. 

Denmektedir ki, bu da müruruzaman 
mevzuunun sorumuzla bir alâkası olmadığını 
gösterir. 

Halbuki, matbaa, hakkı olmıyanların eline 
geçmiş ve bundan haksız yere de milyonlar ka
zanılmıştır. 

Bu çeşit, içtimai adalet çok fena bir şey! 
Soru 3. 
Matosyan matbaasmdaki alât ve edevata ve 

aynı marka makinelere diğer Hükümetçe, el 
konulmuş matbaalarda ne fiyat takdir edilmiş
tir. 

Mihran, Proödos, Proiba matbaaları ile Ma
tosyan matbaasmdaki aynı alât ve malzemeye 
ait fiyat kıymetlerini şöyle kısaca mukayese 
edelim: 

Malzemenin adı 

Avsbûrg hurufat makinesi 
Jülyen küçük Jansiyen 
1 Küçük Pedal 
1 Büyük Pedal 
Kasa maahurufat 

Mihran M. 

2 400 T.L. 
2 000 T.L. 

200 T.L. 
— 
— 

Proödos M. 

. 
— 
— 
— 

(32 aded) 
500 T.L. 

Proiba M. 

_ . 
3 000 T.L. 

— • 

— 
(10 aded) 
100 T.L. 

Matosyan M. 

700 T.L. 
150 T.L. 
250 T.L. 3 pedal 

70 T.L. 
(50 aded) 

200 T.L. 

Arkadaşlar; 
Arzettiğim bu rakamların ifade ettikleri mâ

nadan da anlaşılacağı üzere, fiyat takdirleri bi
le, aynı. aletler ve malzeme için Matosyan mat
baasmdaki aletlerin, hiçbirinin yanında - köhne, 
eski - diye bir işaret olmadığına göre, muhtelif 
matbaalarda, Matosyan matbaasından çok fazla 
fiyat takdir edilmiştir. 

Netice olarak şu çıkar ki, fiyat takdirlerinin 

bu şeklinde bile; müzayedesiz satış yapıldığı 
için Hazine, çok fazla zarar etmiştir. 

Soru 4. 
Emvali metrukeden Proödos matbaasmdaki 

Kotatif makinesinin bilâ müzayede Cumhuriyet 
gazetesine satılmasına dair Maliye Bakanlığınca 
verilmiş bir emir var mıdır? 

Sonra bu emirden vazgeçilmiş ve satış ya
pılmış mıdır? 
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Maliye Vekâleti şu emirle Proödos matbaası

nı Yunus Nadi'ye satmıştır: 

Telgraf. 6 Şubat 1340 
İstanbul Tasfiye Komisyonu Riyasetine 

C : 19 Kânunusani 1340 ve 25 gönderilen 
cetvelde Proödos Matbaasına ait ve altı bin lira 
kıymet gösterilen ve Rotatif Marinolü Fabrika
sının hurufat makinası denilen makina, neden 
ibaretse altı bin lira mukabilinde Yunus Nadi 
Beyefendiye füruhtu ve buraca esmanı istifa 
edilmiştir. Mezkûr makinanm vekilleri Zekeriya 
Beye teslimi, 26 Şubat 1340 

Maliye Vekâleti bu tel emrini sonradan, tah
riratla teyit etmiştir. 

T. C. 
Maliye Vekâleti 6 Şubat 1340 

Emlâki Emiriye Müdüriyeti 
No. 1375 

İstanbul Tasfiye Komisyonu Riyaseti 
Aliyesine 

İstanbul'da neşrolunacak Cumhuriyet Gaze
tesi sahibi Yunus Nadi Beyefendiye füruht edil
miş olan emvali metrukeden Proödos Matbaasm-
daki rotatif Marnbolü Fabrikası mamulâtından 
hurufat makinası bedeli olan altı bin lira Veznei 
umumice bittesellüm mukabilinde ita olunan 
73885/3077 No. lu ve 6 Şubat 1340 tarihli mak
buz lef fen irsal kılınmış olduğundan; meblâğı 
mezburun Hazineye irsalât hesabına masraf ve 
emvali metruke hesabı carisine irat kaydiyle mu-
amelei mahsubiyesinin ifası ve mahsup ilmüha
berinin hemen tisyari beyan, olunur efendim. 

6 Şubaıt 1340 

Sonradan nedense bu emirlerden sarfmazarla 
matbaa satılmamıştır: 

Maliye Vekâleti 
Emlâki Emiriye Müdüriyeti 

No. 1641 13 Şubat 1340 
İstanbul Tasfiye Komisyonu Riyasetine 

49 No. lu ve 7 Şubat 1340 tarihli tahriratı vâ-
lâlarma cevaptır: 

Proödos Matbaası al ât ve edevatı mübadeleye, 
tâbi ramlardan metruk 'olmasına ve bu kabîl eş
hasın emvali metrukesinin satılmıyarak muhafaza: 
edilmesi 20 Kânunusani 1340 tarihli tahriratı 
umumiye muktazasmdan bulunmasına nazaran 
mezkûr matbaa alât ve edevatının alâhale muha
fazası zaruridir. 

.1949 0 : 1 
Ancak; Matosyan Matbaasmdaki alât ve ede

vattan henüz satılmamış olanlar da bedel mikta
rı olan 3391 lira mukabilinde Yunus Nadi Beye
fendiye füruht edilmiş ve şu halde, müşarüniley
hin evvelce Veznei Umumiye 73885/3077 No. lu 
ve 6 Şubat 1340 tarihli makbuz ile teslim ettikle
ri 1375 numaralı ve 6 Şubat 1340 tarihli tahri
ratta bildirilmiş altı bin liradan salifüzzikir 3391 
liranın bittenzil mütebaki 2609 liranın reddi 
icabeylemiş olduğundan, mebaliği mütebakiye ile 
alât ve edevatı mephusenin Yenigün Gazetesi 
İdare Müdürü Fahrettin Beye teslimi esbabının 
istikmal ve neticesinin inbası beyan olunur efen
dim. 

Arkadaşlar, Proödos Matbaası evvelâ 6 000 li
raya Yunus Nadi 'ye satılıyor, sonra hukuk kaide
leri ihlâl edildiği anlaşılınca, bu satıştan birden
bire vazgeçiliyor. Aynı günlere tesadüf eden, 
biri kanun ve nizamlara aykırı bir himaye ile sa
tılan Matosyan Matbaası, diğeri kanun ve ni
zamları himaye eder gibi görünerek satılmıyan 
Proödos Matbaası. 

Bu zıt muamelelere de akıl erdirmek benim 
için güçtür. 

Soru : 5. 
Emvali metrukeden Matosyan Matbaasının 

Cumhuriyet Gazetesi sahibine bilâ müzayede satıl
masından sonra, Matosyan Matbaası vârislerinin 
Hükümete bir müracaatı olmuş mudur ve bunlar 
matbaanın hakiki fiyatı hususunda ne miktar pa
ra talep etmişlerdir. Bu müracaat üzerine bir mu
amele yapılmış mıdır? 

Motosyan'ın vârisleri şu protestoda bulun
muşlardır : 

1/581 6185 
11 Mart 1340 

Beyoğlu İkinci Kâtip Adilliği 
Umum No. 2575 
Hususi No. 320 

[Mezkûr matbaa derunundaki cesim ve son sis
temde olan makinelere ait olan alât ve edevatı mü-
tenevvia ve kalıp ve hurufat ve saire ve bunlara 
müteferri bilcümle eşyayı ticariyeye Dersaadet 
Tasfiye Komisyonunca vaziyed olunarak tahtı 
temhire alınmış ve bu kere dahi mezkûr makine 
ve alât ve edevat ve eşya bilmüzayede usulen 
füruhta lüzum görülmeksizin hodbehod mezkûr 
matbaadan çıkarılarak mahalli ahara nakledil
mekte olduğu müşahede olunmaktadır. 
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Âcizleri müddeti medideden beri İsviçre'de 

Lozan Şehrinde ikamet etmekte olduğumuz ve 
her zaman Türkiye Sefaret ve Şehbenderliği ile 
temasımız muhafaza ve vezaifi tebaiyemizi tama
men ifa eylemiş bulunduğumuz yedimizde mev
cut sefaret ve Şehbenderlikten musaddak vesaiki 
resmiye ile sabit ve mütehakkik olduğu ve bir 
gûna cürmü siyasiye adiyle maznun ve mahkûm 
olmadığımız ve bir gûna gaybubet ve firar gibi 
usule mâruz bulunmadığımız defaten ve kera-
ren bilvasıta makanıatı aidesine arz ve beyan 
ve bigayrihak vaz'ı usulüne yed'in refine talep 
ve istirham edildiği halde metalibi muhikkamız 
bir neticeye müncer olmadığı gibi haklı olup 
olmadığımız dahi bildirilmemiştir., 

İleride maruzatımızın hakiki olduğu tezahür 
edeceği tabiî olup 80 bin lirayı Türki kıymeti 
hakikisi olan mezkûr matbaa makine ve alât ve 
edevatının bilâsebep tarumar edilmesi yevmiye 
30 lirayı Türki zarar ziyanı intaç ve bu suretle 
dört hane halkının evladları ile zaruret ve peri-
şaniyete dücar edilmesi muvafıkı nısfet ve ma-
delet almıyacağı derkârdır. 

Okunan bu vesikadan da anlaşılacağı üzere, 
kanuni yollarla bu haksız satış muamelesinin 
durdurulması istenmiş ise de., alâkadar makam
larca birşey yapılmamış olduğu, matbaanın sa
tılışından da bellidir. 

Soru 6. — 
Emvali metrukedeıı. Matosyan Matbaası, ka

nunun sarih hükümlerine rağmen; Cumhuriyet 
Gazetesi sahibine bilâ müzayede nasıl icar edil
mişti rl 

Bu hususta Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
oereyan etmiş bir müzakere var mıdır? Bu mü
zakereye göre alınması icabeden bir tedbir var
ken, niçin ve neden kanunun hükümleri yerine 
getirilmemişti!, 

Muhterem arkadaşlar; 
Emvali metruke satışlarında, müzayede usu

lü satış ve değişmez bir kaidedir. Kim fazla 
pey sürerse, mal onun üstünde kalır ve dolayı-
siyle Hazine fazla menfaat temin etmiş olur. 
Halbuki burada Matosyan matbaasının Yunus 
Nadi'ye satılmasında, müzayede cihetine gidil
memiş, binaenaleyh satış usulüne göre yapılma
mıştır. 

Burada bir lâhza da Matosyan matbaası 
dolayısiyle o zamanki Büyük Millet Meclisinde 

2.1949 0 : 1 
I konuşan çok kıymetli, çok muhterem Milletve

killerine karşı kendini bilmez bir muharririn 
(Yobazlar) demesi üzerinde durmak vazifem
dir, 

Şunu açıkça ve pervasızca söylemek iste
rim ki, Türkiye'de hiçbir betbaht adam Türki
ye Büyük Millet Meclisinin ne o günkü ne de 
bugünkü üyelerine veya üyelerinden birine 
(Yobaz) tâbirini kullanamaz. 

O günkü Meclis; Türkiye Cumhuriyetini kur
muş ve milletimizin hayatını iade etmiştir. Millî 
İradeyi, ayakta tutmaya ve milletimizi dünya 
milletleri karşısında tanıtmaya muvaffak olmuş
tur. 

Burada şu kadarını işaret ederek geçeyim ki. 
bugünkü Cumhuriyet Gazetesi sahipleri bu mat
baa bize usul ve kanun hilâfında verilmişse bun
dan o günkü Hükümet mesuldür diyorlar. Be
nim kadar her bireriniz de bilirsiniz ki; Usul 
ve kanuna aykırı bir muamelenin temin ettiği 
faydaları kabul etmek ve bu bakımdan usul ve 
kanuna aykırı muamele yapanla iş birliği yap
mak ceza hukuku prensipleri bakımından usul
süzlüğe şerik olmak demektir. Aslî fail gibi 
mesuliyeti kabul etmek mânasını ifade eder. 

Usul ve Kanunlar karşısında vaktiyle hima
ye görenler, bugün böyle bir muamelenin bahis 
konusu edilmesi halinde o günkü Hükümetin 
mesul tutulması icabeder diyebiliyorlar. Fazla 
birşey söylemiyeceğim. Bu ruh haletinin delâlet 
ettiği mâna, bütün mesul makamlarda bulunan 

i ve mesul makamlara geçecek olan arkadaşlara 
bir ibret dersi olmalıdır. 

I T. B. M. M. nin 24 Mart 1924 günleri gün
deminde Maliye Vekâleti Bütçesi görüşülürken, 
bu matbaa dolayısiyle yapılmış olan müzakere
yi Meclis zaptından aynen okuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yirminci İç
tima 24 Mart 1924 

j İknci İntihap Devresi - Birinci cilt - İkinci 
I İçtima senesi cilt : 7/2 - sahife: 870 - 871 

Reis : Fethi Bey 
Kâtipler : Kâzım Vehbi !Bey (Ergani), Ta

lât Bey (Çankırı). 
A) Maliye Vekâleti Bütçesi, konuşulurken : 

j Halit Bey (Kastamonu) — Efendim! Bende
niz Maliye Vekili beyden sual sormak . istiyo-

I ram. İstanbul gazetelerinden Tanin ve Tevhidi-
I efkâr'da gördüm. Emvali Metruke meyanmda 
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bulunan, İstanbul'da Mercan yokuşunda kâin 
Manok Matosyan Matbaası alât ve edevatı bi-
lâmüzayede satılmıştır ve gazeteler bundan 
uzun boylu bahsettiler ve hattâ gazete muhar
riri matbaaya gitmiş, oradaki alât ve edevatın 
ambalaj edildiğini görmüş ve oradaki Faruk 
Efendi ismindeki memurla görüşmüş ve bâzı su
aller sormuş. 

Faruk Efendi demiş: Ankara'dan bir telg
raf aldım. Matosyan Matbaasına takdiri kıy
met edilmiştir ve bunu Fahrettin Beye teslim 
ediniz diye ve Fahreddin Bey de oraya gitmiş 
ve bunu tesellüme başlamıştır. 

Binaenaleyh; Emvali Metruke, Emvali Dev
letten demektir, ve bu gibi satışların bilâmüza-
yede, satılması doğru değildir. Çünkü; ihtimal-
ki bu matbaanın hakiki kıymeti böyle takdiri 
kıymyet usulü ile bilinemez. 

Hariçten, şuradan buradan şifahen işittiği
me göre de elli, altmış bin liralık bir matbaa 
olduğu söyleniyor. 

Halbuki, bunun bir takdiri kıymet suretiy
le, iki uç bin liraya vermişlerdir, ki Maliye Ve
kili Beyefendi lütfen bizi tenvir etsinler. 

Bu matbaa ne suretle satılmıştır, satın alan 
kim ve bu Fahreddin Bey kimdir? 

Maliye Vekili Abdülhalik Bey (Çankırı) — 
Matosyan Matbaası Emvali Menkûlei Metrûki-
yedendir. Satılmamıştır. Yalnız icar edilmiştir. 

Halit Bey (Kastamonu) — Kime icar edil
miştir efendim? 

Maliye Vekili Abdülhalik Bey (Çankırı) — 
Yunus Nadi Beye; 

(Handeler, Hoho sedaları, bravo sesleri. Al
kışlar.) 

Bir Mebus — Makaleyi bundan dolayı yaz
mıştır. 

Halit Bey (Kastamonu) — Kaç liraya efen
dim ve bilâmüzayede nasıl verilebiliyor? 

Lütfen tenvir eder misiniz? 
Maliye Vekili Abdülhalik Bey (Çankırı) — 

Efendim! Onu arzettim. Emvali Menkûlei Met
ruke hakkında ne kanunda, ne nizamda bir ka
yıt voktur. (Nasıl yok sesleri). Efendim Emva
li Menkıilei Metrükeden bahsediyorum. Gayri 
Gayrimenkuleden bahsetmiyorum. 

Ali Şuuri Bey (Karesi) — Emvali emiriyeye 
intikal eden Emvnli Metrûkenin eşyayı menku-
lesi böyle icara, verilir mi, usulden midir aca
ba? 

. 1949 O : 1 
Maliye Vekili Abdülhalik Bey (Çankırı) — 

Emvali menkule malûmuâliniz, Hükümetin tah
tı teminindedir. Hükümet, sahibi namına ne su
retle enfa görürse o suretle idare eder. 

Feridun Fikri Bey (Dersim) — Hükümetin 
vahidi kıyasisi nedir? 

Maliye Vekili Abdülhalik Bey (Çankırı) — 
Velayeti âmmedir. 

Halit Bey (Kastamonu) — Nasıl icara ver
diniz ?. 

Maliye Vekili Abdülhalik Bey (Çankırı) — 
Bilâmüzayede icara verilmiştir. Arzettim efen
dim. (Ne salâhiyetle sesleri). 

Efendim! Eğer muhalifi nizam ve kanun 
bir şey görüyorsanız mesele halledilir. 

Ali Şuuri Bey (Karesi) — Şimdi öğrendik 
efendim, usul ve nizam ve kanun hilâfına oldu
ğunu şimdi söylediniz. 

Maliye Vekili Abdülhalik Bey (Çankırı) — 
Hayır efendim, nizam ve kanunda Emvali Men
kule ve Metrûkenin ne suretle icar edileceğine 
dair hiçbir kayıt yoktur dedim. (Gürültüler). 

Hüseyin Hüsnü Efendi (İsparta) — Var, 
var!.. (Mükâfatı .peşin verilmiş sesleri.). 

Maliye Vekili Abdülhalik Bey (Çankırı) — 
Buyurunuz, nerede varsa gösteriniz. 

(Bu olamaz sesleri.). 
Reis — Başka söz istiyen var mı efendim: 

(Yok sesleri).. 

Bu mektup üzerine Millî Emlâk Müdürlüğü 
yangın mahalline iki memur gönderip vaziyeti 
tesbit ettirmiştir. Buna ait ehlivukuf raporu 
şudur: 

(Harik işbu müceddeden inşa edilmiş olan 
dairenin fevkani kısmındaki kurşun ocakların
dan zuhur ederek krokide işaret edilmiş olan 
aksamı kısmen veya tamamen muhterik olmuş
tur. 

Kırmızı konağın Hükümete intikalinden son
ra Emlâki Milliye Müdüriyetince Osmanlı Sigor
ta Kumpanyasına bedeli malûm mukabilinde 
sigorta edilmiş olmasına ve ımühterik kısmın 
Kırmızı konağın müştemilâtından bulunmasına 
göre zararı vâki tazmin ettirilmek üzere kum
panyanın memuru mahsusu tarafından keşfi ic
ra ve zarar ve ziyan miktarı tesbit edilmedikçe 
harik mahallindeki enkazın vaziyetlerinde 
tebeddülat icrası âtiyen kumpanya ile da
iremiz arasında ihtilâf huslünü badi 
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olacağı cihetle; matbaa idaresince icrasına 
mübaşeret edildiği görülen tathirat ameli
yatının kumpanya memuru tarafından ke
şif muamelesinin icrası neticesine talikan tehiri
ne lüzum gösterilecek idare memuruna ihbarı 
keyfiyet edilmiş ve kumpanyaya malûmat veril
mek üzere telefonla makamı âlilerine arzı ma
lûmat edilmişti. 

Muhterik olan mürettiphane ile matbaa kıs
mında müstamel makineler ile hurufat ve buna 
ait eşyayı menkuleden kısmı âzaminin Matos-
yan Matbaasından; mülga tasfiye komisyonun
ca vaziyed edilip mukaddema bedeli icar muka-
Ibili Cumhuriyet Matbaasına teslim edilmemiş 
olan eşya ve makinelerin teşkil eylemekte oldu
ğu ve bunların teslim ve tesellüm esnasında tes-
foit edilmiş olan bedeli muhammineleri itibariy
le nevi ve esamisini mü'beyyin defter ile mahal
len tetkik ve tatbikına teşebbüs edilmiş ise de, 
hasarzede olan makinelerin »berayı tamir ve tat-
hir sökülmüş olduğu görülmüştür, ki, bunların 
hangisinin ne makinesi olup, hangi makine ak
samından ''bulunduğu tarafımızdan tefrik ve tâ
yini mümkün olmadığı cihetle eşyayı mezkûre-
den, tar ikten masun kalanlar ile kısunen muh
terik veya hasarzede olan aksamının nevi ve 
müfredatı. 

Soru 7. 

Yunus Nadi tarafından Cumhuriyet matbaa
sında vukubulduğu bildirilen yangında; Ma-
tosyan matbaasından kira ile kullanılan alât ve 
edevatın da yandığı veya harap olduğu ileri 
sürülmüştür. 

Ben, yangını öteden beri dalaveı-oli vergi he
sapları olanların binalarında, şantiyelerinde, 
fazla açığı olan erzak depolarında olur diye du
yardım. 

Son seneler içinde de, medeniyet vasıtası 
olan elektrik, bizde nedense hep kontakt eseri 
(!) binalarımızı, tarihî değeri olan müesseseleri
mizi kül edip, komünistlerimizin sabotajlarını 
tam kamofle eder rolde çalışıyor. 

Yangının bu çeşit hizmetleri Cumhuriyet 
gazetesinin işine yaramak yolunu 1340 senesinde 
nedense bulamamış. 
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Yunus Nadi'nin müracaatı şudur: 
Cumhuriyet 

Yevmi gazete 
2 Teşrinievvel 1340 

İstanbul Vilâyeti Defterdarlığı memuriyeti 
aliyesine 

Elendim; 
Evvelki gece Cumhuriyet matbaasında zuhur 

eden bir harik, gazete idarehanesinin matbaala
ra ait kısmını tamamiyle tahrip etmiş ve keyfi
yet dün tarafı âcizanemden makamı memuriyeti 
aliyelerine ihbar edilmekle gönderilen memuri
ni mahsusa tarafından da vaziyet aynen müşa
hede olunmuştur. 

Bu meyanda sabık Matosyan matbaasından 
istikra olunan alât ve levazım ile beraber tara
fımdan yeniden yaptırılmış olan inşaatın kısmı 
âzami dahi mübeddeli rimad olduğundan, işbu 
keyfiyeti müessifenin tarafı âlilerinden dahi 
Maliye Vekâleti Celilesine arz ve iblâğını rica 
ederim efendim. 

Pul ve imza 
2 T. Evvel 1340 

Yunus Nadi 

Müş'ir gazete idarehanesince tanzim edilmiş 
olan bir kıta defter merbutan takdim kılınmış 
olmakla bu hususta Matbaai Bahriye veya Âmi-
reden makine ve matbaacılık kısmına ait memur
lardan münasipleri celbedilerek bittetkik muk-
tezasmm tâyini lâzımgeldiği mütalâatiyle rapor 
takdim kılındı. 
Emlâki Milliye Müdür M. Emlâki M. İdaresi 

imza Ser Mühendisi imza 
Hayri Yusuf 

Birgün sonra yani 6 Teşrinievvel 1340 günü, 
Bahriye Matbaasından iki, Cumhuriyet Matba
asından bir, idare memuru, Emlâki Milliye Mü
düriyetinden bir memurun iştirakiyle teşekkül 
eden heyetin verdiği raporda da yangının ma
kineleri hasara uğrattığı tesbit edilememiştir 
Buna ait ikinci ehli vukuf raporu şudur: 

Vesika No. 62 
Rapor 

6 Teşrinievvel 1340 
Mahı halin altıncı Pazar günü Duyunu Umu

miye karşısında kâin Cumhuriyet Matbaasının 
harikten mütevellit haşaratının tâyin ve tesbiti 
için Bahriye Matbaasından Abdullah ve Şevket 
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Efendilerle, matbaayı mezkûre İdare memuru 
İbrahim Bey hazır olduğu halde makine daire
sine girildi: 

Mahalli mezkûrde bir aded ingiliz hurufat 
makinesi ile bir aded litoğraf makinesi ve ay
rıca bir aded vorçburg hurufat makinesinin sö
külmüş ve paslı bir halde bulunduğu görüldü. 

İşbu makinelerin akmamı muhammesinin bi-
lâhasar mevcut bulunduğu ve küçük aksamının 
da makinelerin yerine vaz'mdan sorna zuhur 
edecek noksanlarına nazaran haşaratın tâyini 
mümkün olabileceği yine aynı mahalde sökül
müş ve dağınık bir vaziyette bulunan iki aded 
kırma makinesinin de keza yeine vaz'mdan 
sonra hasarra tâyini kabil olabileceği ve mu
kavelenamesinde muharrer eşya mevcuduna na
zaran iki aded el pedalının vücut veya enkazı 
ti;ı tesadüf edilemediği ve listede yirmi beş lira 
kıymetinde görünen bir aded kırma makinesi
nin de kezalik vücut veya enkazına tesadüf 
edilmediği, eilıelle işbu rapor {ar-dmen takdim. 
kılındı. 
Bahriye Matbaasından Bahriye Matbaasından 

İmza, İmza 
Abdullah Şevket 

Cumhuriyet M. İd. M. I-mılaki M. Müdürlerinden 
İmza. İmza 

1 hrahim Okunamadı 

Muhterem arkadaşlar; 
Usul ve nizamlara aykırı bir şekilde ele ge

çirilen bir matbaaya,, müzayedesiz ve gayet ucuz 
bir fiyatla sahip olmak yetmiyormuş gibi, bu se
fer de bir yangın icat edip, bütün malzemeyi 
yanmış gibi gösterip, Hazineye hiç para vermemek 
yolunu tutan Cumhuriyet Gazetesi, her surette 
vazifesini yapan ehlivukuf memurlar heyetinin 
tanzim ettiği raporlar sayesinde bu plânında mu
vaffak olamamıtır. Ancak; bu raporlara rağmen 
sadece Cumhuriyet Gazetesi idare memurunun 
tanzim ettiği hasar cetveli - ki hukukan hiçbir 
kıymeti yoktur. - Ma üye Vekfılctinco kabul edil
miş. Buna da, hukuk anlayışı bakımından şaş
mamak kabil değildir, 

Maliye Vekâletinin 15 Mart 1340 tarihinde 
Yunus Nadi ile akdettiği mukavelede, yangın 
için bir kayıt konmayışı hiçbir sebeple affedi
lir ihmallerden değildir. Netekira Cumhuriyet 
Gazetesi sahibi bu hukuki atlatmadan istifade 
etmiş ve yangından hasara uğrıyan bir makine 

ve saire olmadığı halde,, yine umumi hesap üze
rinden tenzilât yaptırmaya muvaffak olmuştur. 

Bıı meseleye dair 1924 senesindeki Yüksek 
Kamutayda geçen müzakeratın okunmasından da 
anlaşıldığı üzere; Maliye Vekili: 

(Ufendim! Eğer muhalifi nizam ve kanun 
birşey görüyorsanız, mesele halledilir.) demiş 
olmasına ve nıüzakerattan sonra Hükümetçe 
kanuni bir muamele yapılacağı ümit edilmesine 
rağmen; her nedense usul ve prensipler ihlâl 
edilerek Cumhuriyet Gazetesine müsamaha ya
pılmış ve matbaa âdeta Hazine kesesinden yani 
millet kesesinden bunlara hediye 'edilmiştir. 

Hukuk Devleti dediğimiz bir rejimde bu çeşit 
muamelelerle karşılaşmak ve bunlara tahammül 
•etmek cidden insana azap veriyor. 

Lâkin, işin teselli veren tarafı, kanunsuz, usul 
ve nizamlara muhalif hareketler karşısında şerait 
ne olursa olsun T. B. M. M. üyelerinin bir veya 
bir kaçının susmayıp vazifelerini yapmış olma
ları keyfiyetidir. Bu vazife; velevki, içimizde 
bâzı arkadaşların, bu vazifeyi yapmaya mâni ol
mak istemeleri karşısında da olsa, bu kürsüden 
millet, adına yapılacaktır. Çünki, bir Milletvekili 
bu kürsüde, İçtüzük hükümlerinden başka hiçbir 
şey kayıtlıyamaz. 

Soru : 8. 
Emvali metrukeden Matosyan Matbaası hangi 

tarihte Cumhuriyet, Gazetesi sahibine ve ka'ç li
raya bilâmüzyede satılmıştır; 

Bu para kaç seneede tahsil edilebilmiştir? 
Vesika sureti 84 e göre - paranın defaten ve 

nakden alındıktan sonra mezkûr alât ve edeva
tın - teslimi bildirildiği halde, Yunus Nadi'den 
bu 4 914 lira alınmadan matbaa satılıyor ve tes
lim olunuyor, ve bu paranın tahsili için aşa
ğıdaki tarihlerde alâkalı dairelerle kendisi ara
sında şu yazışmalar olmuştur. 

1. 3 . VII . 1932 de İstanbul Defterdarlığı 
1/6185 yazı ile - V. : 87 - . 

2. 21 . VII . 1942 tarih ve Eminönü Malmü-
dürlüğü 538/3223 yazı ile - V. S. : 90 - . 

3. 13 . IX . 1932 tarih ve Eminönü Malmü-
dürlüğü 712 sayı ile - V. S. : 92 - . 

4. 24 . X . 1932 tarih ve Eminönü Malmü-
dürlüğü 21414/1065 yazı ile - V. S. : 93 - . 

5. 3 . XII . 1932 tarih ve Eminönü Malmü-
dürlüğü 25448 yazı ile - V. S : 94 -. 

6. 4 . IV . 1933 tarih ve Eminönü Malmü-
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dürlüğü 9354/563 yazı ile - V. S. : 95 - . I 

7. 25 . VII . 1933 tarih ve Eminönü Malmü-
dürlüğü 21948/1272 yazı ile - V. S. : 96 - . 

8. 30 . VI . 1934 tarih ve Millî Emlâk Mü
dürlüğü 8524 sayı ile - V. 8 : 97 - . I 

9. 28 . VII . 1934 tarih ve Millî Emlâk Mü
düriyeti 6185/10182 sayı ile - V. S : 98 - . 

10. 7 . VIII . 1934 tarih ve Millî Emlâk Mü
düriyeti sayı 10182 ile Yunus Nadi 'ye - V. S: 99 -. 

11. 13 . VIII . 1934 tarihinde matbaanın 
satış bedeli olan 4 914 liranın alındığına dair ve
sika - 100 - . 

Arkadaşlar; Fazla saze ne hacet, bu satışın, 
bu kiraya verişin, bu parayı almadan matbaayı 
teslim edişin ve üç sene 22 gün sonra parayı tah
sil edişin ve bu müddette matbaayı Yunus Nadi '-
nin elinde bırakışın ve bu muamelerin hepsi ka:-
nunsuz, hepsi usul ve nizamlara aykırıdır. 

Paranın tahsili için acaba niçin kanuni yolla
ra baş vurulmamıştır?. 

Soru : 9. 
Emvali metrukeden Matosyan Matbaası hukuk 

bakımından kime aittir? 
Bu matbaanın; bihlmüzayede icara verilmesi, 

bilâmüzayede satış yapılması, hukuk anlayışına 
ve emvali metmıke satış usul ve kavaidine uygun 
mudur? 

Arkadaşlar; yaptığım incelemeye göre; Ma
tosyan Matbaası, hukuk bakımından Hükümete 
aittir. Hükümet, satışı o zamanki mevcut kanun
lara göre yapmamıştır. 

Nitekim : 
1. 1289 senesine ait - Emvali Metruke hak

kındaki Nizamname - de. 
2. 1329 senesine ait - Emvali Gayrimenkule-

nin tasarrufu hakkındaki Kanunu Muvakkat - da. 
3. 1331 Eylül tarihli muvakkat kanunun 

maddelerinde, 
4. 1333 senesine ait Takvimi Vekayi'in 

2908 Numarasında mukayyet : (Hazinei Maliye 
Uhdesinde bulunan Emvali Gayrimenkulenin 
Sureti İcarı Hakkında Nizamname) de, 

Açıkça görüleceği, veçhile; deminden beri 
yüksek huzurunuzda arzettiğim bu matbaaya 
ait satışın ve icara verişin Emvali Metruke 
usul ve prensiplerine aykırı olduğu sarahaten 
görülecektir. 

Zaten bu satış ve kiraya veriş kanuna uy
gun olsaydı, milletin hafızasında bu kadar yer 
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etmez ve bugüne kadar cemiyet içinde yaşa
mazdı. 

Kimbilir 25 senedir, cemiyet içinde yaşıyaa 
bu kötü misal, nice bilmediğimiz kaç tane kötü 
hareketin Emvali metrükede yapılmasına vesile 
olmuştur. İnkılâp safhasında olan cemiyetlerdi 
hayatındaki bu ilk devrelerde belki böyle gayri 
kanuni muamelelere, himaye bakımından göz 
yummak usuldendir, diyecekler bulunabilir. 

Fakat ; bizim İnkılâp gibi, çok fena şartlar 
içinde hükümet'kurmuş olan cemiyette böyle 
olayların nadir de olsa, bulunmaması esas ol
malı idi. 

Netekim, Hukuk devleti anlayışı bakımın 
dan cemiyetin ilk kuruluşunda böyle lâubaliliğe 
örnek olacak misaller olmamış olsaydı, bugünkü 
cemiyetimiz muhakkak ki, fazilet anlayışında, 
demokrasi ve ahlâk anlayışında çok daha mü
tekâmil safhalar arzetmiş olacaktı. 

Millet ve bu Milletin evlâtları hafızasında 
yaşattığı bu olayı hiç unutamamış ve gelip ge
çen tek parti devri hükümetlerini ve tek parti 
devri zihniyetini bu kanunsuz harekete göz 
yummakla itham etmiştir. 

Demokrasi, bu bakımdan, böyle müsamahalı 
ve kanunsuz muameleleri yapmamak yönünden, 
şekli idarelerin en gücü, en çok istenilen ve be
ğenilenidir. 

Matosyan matbaası, o şekilde hukuki kayıt
sızlıklar içinde icara verilmiştir, ki içindeki de
mirbaş kütüphane kitapları bile, kiracı tarafın
dan Millî Eğitim Bakanlığına satılmış ve bilâ-
hara bu kitaplar Gazi Eğitim Enstitüsü, kütüp
hanesine naklolunmuşlardır. Her nedense bu 
yolsuzluğa da ses çıkarılmamıştır. Belki de ki
racı, bu satıştan, bütün matbaaya verdiği para
yı birden çıkarmıştır. Yani hükümetin sırtın
dan geçinmek, hükümetin kasasından kendi 
masrafını ödetmek. Bu şartlar altında bu cemi
yette herkes, milyoner olmaya hazırdır. 

Görülüyor ki; Matosyan matbaası işi o zaman
ki hükümet için büyük bir falso olmakla bera
ber, Cumhuriyet gazetesi için de bütün hayatın-
ca asla silinemiyecek bir yüz karasıdır. Son 
olarak arzım şudur : 

Bu meselenin, bugünkü hükümet tarafından 
ciddî bir şekilde teftiş mekanizması yetkisiyle 
incelettirilmesin! istiyorum. Kanunun ruhu mut
laka muzaffer olmalıdır. Yolsuz ve kanunsuz 
muameleler için zaman aşımı kabul edilemez, 
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Matosyan Matbaasındaki makineler, Cum-

'huriyet Gazetesi tarafından sağa sola, binlerce 
lira fazlasına satılmış ve yerlerine Almanya'
dan makineler getirtilmiştir. Binaenaleyh, bu 
ımakineler Hükümetçe istirdat edilmelidir, Şa-
ye't bu yapılamazsa, Matosyan Matbaası vârisle
rinin - v. s. : 43 - de de okuduğum gibi, matba
aları için hükümete bildirdikleri 80 bin liranın 
yerine, 'bugünkü rayice göre Hükümet, Cumhu
riyet Gazetesinden bir milyon lira talep etmeli 
ve Ibu para Hazineye emvali metruke hesabına 
irat koydolunmalıdır. 

Bu iki şıktan biri yapılmadığı takdirde, mil
letin hakkı zorla Cumhuriyet Gazetesine gasp-
ettirilmiş olur ki, Hükümet vazifesini yapmamış 
sayılır. 

Elimdeki Ibu işe ait 112 vesika suretinin hep
sinden bahsetmeme vaktimiz müsait değildir. 
Bu husustaki resmî belgeler, kanunsuzluğu acık 
bir şekilde ispat etmektedir. 

Bu itibarla; 
Bu işin ıkısa 'bir zaman içinde Hükümet tara

fından tetkik ettirilmesini istiyor ve bekliyo
rum. 

Hükümet tahkikatının sonucunu göre tekrar 
söz hakkımı mahfuz tutuyorum. 

SENlHt YÜRÜTEN (istanbul) — Ölmüş bir 
adamın, memlekete hizmet etmiş Ibir adamın ar
kacından Ibunlar söylenmez, ayı]) şeyler (bunlar... 
Doğrudan doğruya sidik yarışı derler II)una... 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Şoförlü
ğe benzemez bu iş. Bu .memlekette Ibu kürelide 
her şey 'konuşulmalıdır. Sen şoförlüğünü yap.. 
Küstah herif... 

ABlDİN POTÜOĞLU (Eskişehir) — Şoför
lük ayıp mıdır? 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Şoförlük 
değil mebusluk yapsın. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — O za
manki Başvekil kimımiş? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Soru sahibi arkadaşınım so-
rularmdaki isteklerine mevcut dosyaya istinat 
ederek malûmat arzettim. Bidayette de arzetti-
ğim gibi bu işe taallûk eden Bakanlık dosyası; 
1934 senesinde kabul edilen resmî evrakın yoke-
dilmesine dair tüzük mucibince, kaldırılmıştır. 
O itibarla /benim verdiğim ımalûmat, tenevvür 
etme bakımından İstanbul Defterdarlığı dosya-
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sına dayanmaktadır. Esasen arkadaşımızın nok-
tai nazarlarına bir bakımdan da iştirak müm
kün değildir. Benim ne bir kimseyi müdafaa 
ve ne kimseyi haklı çıkarmak durumum yoktur. 
Yalnız şunu ifade etmek Jâzımgeiir ki, bir mev
zu ve bir dosya her bakımdan tetkik ve tahkik 
edilmedikçe onun hakkında sarih bir hükme 
varmak mümkün değildir. Yine bidayette arzet-
tiın, hâdise üzerinden 25 seneden fazla bir za
man geçmiştir, bu sebeple mevzua girmeye, ken
dilerinin izhar ettiği temenniye göre bu mevzu 
üzerinde bir tetkik yapmaya imkân yoktur. Os
manlı Bankasının Matosyan i n haleflerinden 
birinin, dolayı siyle Hazineye izafeten açtığı dâ
vanın 1949 da bittiğini ifade ettiler; yani bu 
mevzuda müruru zaman yoktur dediler. Fakat 
haddizatında iki hâdiseyi birbirine karıştırmak 
doğru değildir. Merhum Yunus Nadiye satılan 
matbaa mevzuu ile Matosyan i n mirasçılarından 
birinin kefalet dolayısiyie borcu için Hazineye 
açılan dâvayı birbirine karıştırmak mümkün 
değildir. Bu itibarla ortada tetkik ve tahkik 
mevzuu yoktur. Yoksa ortada bir tetkik ve tah
kik mevzuu olsaydı ve biz hukuk mevzuatı için
de bunu yapma imkânını kendimizde bulsaydık 
hiçbir noktada endişe etmiycrek tetkik ve tah
kik mevzuu yapardık. Buna imkân yoktur. 
Esaslı tetkik ve tahkik mevzuu olmadıkça peşi
nen bir hükme varmanın isabetli olmıyacağı 
kanaatindeyim. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Efen
dim; tensip buyurursanız içimizdeki hukukçu 
arkadaşlar birleşerek bir müddet koysunlar, o 
tarihten sonra bu gibi işlere hiçbir milletvekili 
temas etmesin. 

Bu işe ait 112 vesika ibraz ederek hukuki ve 
içtimai adalet bakımından Hükümet tarafından 
usulsüz olarak satılan bir emvali metruke hak
kında soru soran ve binaenaleyh böyle konu
şan bir milletvekiline karşı Maliye Bakanının 
Hükümet olarak çıkıp da meselede müruru za
man vardır, ben kimi mesul edebilirim gibi söz
ler sarfetmesi yerinde değildir. 

Arzım şudur: Hükümetten rica ediyorum; 
meseleyi tetkik ettirsin. Belki ben yanılıyorum. 
Belki Hükümetin elinde benim elimdeki vesi
kalardan başka vesikalar vardır ve bunlara is
tinaden bu, usulüne tevfikan satılmıştır der
ler. Ama o günkü Hükümet diyor ki bilâ mü
zayede verdik. Binaenaleyh bu işin incelenmesi 
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muhakkak lâzımdır. Her hâdisede müruru za
man vardır denecekse burada geçmiş hâdiseler 
üzerinde hiç konuşmıyahm. öyleyse demokrasi
nin milletvekillerine bahşettiği hakları bir tarafa 
bırakıp, milletvekilleri buraya gelip hiçbir şeyi 
kurcalamaması lâzımdır. Böyle bir yola hiç bi
riniz gitmek istemezsiniz. 

Arzım budur Hükümet bu nokta üzerinde 
ciddî olarak çalışsın. Sonra yine konuşuruz. 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'* 
nun, Emekli Kanununun 39 ncu maddesinin (B) 
fıkrasının uygulanma şekli ile hayat pahalılığı 
için alınan önleyici tedbirler ve hamur ekmek 
çıkaran fırınlar hakkında Başbakanlıktan olan 
sousuna Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal, Eko
nomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleli ve Başba
kan Şemsettin Günaltay'ın sözlü cevapları 
(6/388) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Başbakanlıkça Meclis 

huzuunda sözlü olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Yeni Emekli Kanununun 39 ncu mad
desinin B fıkrasına tevfikan her Vekâletten bu
güne kadar kaçar memur emekliye sevkedil-
miştir. 

Bu maddenin uygulanmasında bitaraflık, 
adalet, hakkaniyet ve nasafet kaidelerine riayet 
edilmiş midir? 

2. Pahalılığa karşı Hükümet ne gibi tedbir
ler almış ve bundan ne gibi neticeler elde et
miştir1? 

3. Baş şehirde yüzbinlerce insanın sıhhati
ni ihlâl eden hamur ekmek çıkartmaktan fırın
cıları menedecek merci ne vakit faaliyete geçe
cektir? Acaba beklediği nedir? 

MALİYİ] BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) —• Arkadaşım Sinan Tekelioğlu'-
nun, birinci suali, Emekli Kanununun .39 ncu 
maddesinin (B) fıkrasının uygulanma şekline 
aittir. Buna cevap verilmesi hususunda Başba
kan bendenizi memur etmişlerdir; cevap arze-
diyorum. 

Sinan Tekelioğlu'nun birinci suali; yeni 
Emekli Kanununun 39 ncu maddecinin B fıkra-
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sına nazaran her Bakanlıkta kaç memur emek
liye sevk edilmiştir. Cevap arzedeyim; 

Diyanet İşleri Başkanlığında 2, Adalet Ba
kanlığında 4, Millî Savunma Bakanlığında 111, 
içişleri Bakanlığında 8(i, Dışişleri Bakanlığın
da 9, Maliye Bakanlığında 2, Bayındırlık Ba
kanlığında 17, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın
da 11, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında 
Genel Bütçeye dâhil olanlardan 51, Evkaftan 
I, Belediyelerden 15, Özel İdarelerden 7. 

Yani Sağlık Bakanlığının, 39 ncuu maddenin 
(b) fıkrası mucibince emekliye ayırdığı memur 
adedi 74 dür. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından 40, Gümrük 
Muhafaza Genel Komutanlığından 4, Tarım Ba
kanlığından 83, Ulaştırma Bakanlığından 2, Va
kıflar Genel Müdürlüğünden 5, Tekel Genel Mü
dürlüğünden 40, Orman Genel Müdürlüğünden 
II , Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünden 39, Hudut ve Sahiller 
Genel Müdürlüğünden 2. 

İkinci suali şudur: 
Bu maddenin uygulanmasında bitaraflık, 

adalet, hakkaniyet ve nasfet kaidelerine riayet 
edilmiş midir? 

Cevap: 
Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Kanunu malûmuâliniz bu sene içinde kabul edil
miştir. Bu kanunun 39 ncu maddesinin B fıkra
sında hüküm şudur: 

« Fiilî hizmet müddetleri 30 yılı ve yaşları 
55 i doldurmuş olanların istekleri üzerine, 40 ncı 

| maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar
la seçilmiş belediye başkanları ve illerin daimî 
komisyon üyeleri hariç olmak üzere otuz hizmet 
yılını tamamlamış olanlar kurumlarınca lüzum 
görüldüğünde yaş kaydı aranmaksısın resen »... 
emekliye sevkolunabilirler. 

Bu hüküm bidayeten Hükümet tarafından 
takdim edilen tasarıda şu yolda idi : 

(Emekli süreleri 30 yılı ve yaşları 55 i dol
durmuş olanların, istekleri üzerine veya bunların 
kurullarınca resen ... ) emekliye şevke imkân ve
riliyordu. Geçici Komisyon kurulunca resen 
emekliye sevk hususunda bir tüzük yapılmasını 
derpiş ederek fıkraya (Tüzüğü gereğince) kaydı-

i nı ilâve etmişti. 
j 

i Yani Geçici Komisyon burada, 39 ncu madde-
i nin, B fıkrasına tevfikan emekliye ayrılacakları 
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muayyen esaslara ba'ğlamak istemiş ve « Tüzüğü 
gereğince » hükmünü ilâve etmiştir. Hatırlıyaca-
ğmız üzere kanunun bu maddesi Kamutayda mü
zakere edilirken bir çok münakaşaları mucip ol
muş ve arkadaşların verdiği takrir üzerine bu 
«tüzüğü gereğince» kelimesi ile; yaş kaydi kaldırıl
mış ve madde, demin okuduğum şekle ifrağ edilmiş
tir. B,u arada sayın sözlü sahibi de münakaşala
ra iştirak etmiş ve bu hükmün mevcudiyetinin 
Memurin Kanununa ve hattâ Anayasaya muhalif 
olduğunu ileri sürmüştür. Bu mevzu üzerinde-
de müzakere cereyan etmiş ve bu hükmün Anaı-
yasa ve Memurin Kanunu hükümleriyle zıt olma
dığı noktasında kanaatler belirmiş ve madde bu 
yolda geçmiştir. Maddenin şevkinin hedefi şu
dur: 

Nasıl 30 sene fiilî hizmeti olan ve yaşı 55 e 
gelmiş bulunan bir memur, talebi üzerine emek
liye sevked iliyor ve bu sebeple kendisine ikrami
ye de veriliyorsa yani istihdam edilen bu devre 
zarfında bu şartlarla emekli hakkını nasıl istiye-
biliyorsa istihdam edene de bu hakkı tanımak lâ
zımdır. Ve vâzıı kanun bu hakkı istihdam edene 
tanımıştır. 

Meclisteki müzakeratm safahatını takip eden 
arkadaşlar buna muttalidir. 

Yine arkadaşım hatırlarlar ki, 39 ncu madde
nin diğer fıkrlarmda, gerek subaylar, askerî me
murlar ve gerekse sivil memurların, sicilleri üze
rine tekaüde sevkedilmeleri de vardır. Ve hattâ 
yine müzakeratı takip eden arkadaşlar hatırlarlar 
ki; bu hükümler mevcut iken (B) fıkrasında da 
böyle bir hüküm konulması bir nevi muzaaflık te
lâkki edilmiştir. Fakat Meclis idaredeki eleman
ları gençleştirmek ve bu hükümler haricinde ida
reyi, tekaüde sevkctmek hususunda yetkili kılmak 
için B fıkrası hükmünün de lüzumlu olduğuna 
karar vermiştir. 

Binaenaleyh, tatbikat da, maddenin şevkine 
âmil olan sebepler dahilinde cereyan etmektedir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

EKONOMİ VE TÎOARET BAKANT VE
DAT DÎOLEEÎ (Diyarbakır) - Efendim: di
ğer soruları da bendeniz cevaphyacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EKONOMİ VE TÎOARET BAKANI (De

vamla) — Efendim; soru sahibinin sorduğu su
aller müteaddit olduğu için Başbakan; Maliye 
Bakam arkadaşımla birlikte bendenizi cevap ver
mek isin tavzif buyurdular. 

soru silsilelerine 
16.12 .1949 O : 1 

Bu itibarla ikinci ve 3 ncü 
bendeniz arzı cevap ediyorum. 

Arkadaşımın ikinci sorusu pahalılık hakkın
dadır. 

Piyasadaki mal ve hizmet yekûnu ile tedavül
deki para hacmi arasında kurulmuş bulunan fi
yat muvazenesinin para aleyhine bozulması müs
tehlik bakımından - bilhassa gelir seviyesini yeni 
şartlara intibak ettirmek, imkânı her zaman 
elde edemiyen muayyen müstehlik zümreleri ba
kımından - iştira zorluğu ve geçim sıkıntısını 
meydana getirir ki, buna pahalılık denmektedir. 

Muayyen bir mala, mukayeseye esas tutulan 
tarihe nazaran, daha yüksek bedel tesviyesini 
gerektiren böyle bir durumun tesirlerini tahfif 
için günlük tedbirler yanında şuurlu ve uzun 
vadeli tedbirlere baş vurmak ve bu yolda azim 
ve sebatla yürümek iktiza eder. 

Tuttuğumuz yol şudur: 
1. Tedavüldeki para miktarını istihsal hac-

mma ve memleket ekonomisi zaruretlerine göre 
ayarlayıp enfilâsyoııeu temayüllere kapılmamak 
istihsal alanında munzam bir kıymet yaratma
dan tedavüldeki paraya suni bir şekilde ilâve 
edilecek her Türk lirası yurttaşların geçimini 
zorlaştıran, mamul ve mahsullerimizin dış pa
zarlarda rekabet imkânını daraltan ve bu suretle 
millî ekonomimize menfi tesir yapan bir unsur 
olarak mütalâa edilmektedir. 

2. Son zamanlarda birçok memleketlerin 
nakdî ameliyelerle baş vurduğu düvalüasyon ha
reketine iltihak efmiyerek, paramızın değerini 
muhafazada hassasiyet göstermek, paramız de-
ğerlendikçe, yurttaşların iştira kuvveti arta
cak ve geçim imkânları kolaylaşacaktır. 

3. Dış ticaret muvazenesini memleket ihti
yaçlarına ve günün realitelerine uygun bir şe
kilde tesise çalışmak. îhraeat rejimimizde dö
viz kaynaklarımızı artırmak için dışarıya müm
kün olduğu kadar çok mal satmayı teşvik et
mekle beraber memleket içinde yersiz fiyat yük
selmelerine meydan vermemek için iptidai mad
de ve iaşe ihtiyaçlarını da göz önünde tutuyo
ruz. 

Ti halat rejijmimizde de lüzumsuz malî yurda 
sokmamak ve zaruret derecelerini bir sıraya 
tâbi tuttuğumuz lüzumlu maldan yurttaşı mah
rum etmemek prensipi üzerinde objektif ölçü
lerle çalışıyoruz. Bu ölçüde bir kısmi) malların 
serbestçe ithalini bile kabul etmiş bulunuyoruz. 
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4. Milletlerarası pazarlarda rakip memle

ket mamul ve mahsulleriyle boy ölçüşme zaru
ret ve realitesi karşısında, bir yandan malları
mızın ihraç fiyatlarını suni bir şekilde artıran, 
öte yandan ithal politikamızın ölçülü bünyesini 
zorlıyan ve fiyat yükselmelerine yol açan takas 
gibi normal sayılmıyan mübadele mekanizma
sından adım adım uzaklaşmaktayız. 

5. istihsal cephesinden de çeşitli tedbirler 
alınmaktadır. Marshall yardımından elde edi
len imkânlar geniş ölçüde memleketin iktisadi 
kalkınması ve istihsalin artması gayelerine tah
sis edilmiş bulunmaktadır. 

özel teşebbüsün yaratıcı kuvvetini harekete 
getirmek ve verimlendirmek için ziraat alanın
da makine ile alât tevziine giderken endüstri 
alanında da çimento, balık, soğuk hava depola
rı ve konservecilik gibi çeşitli istihsal kolların
da özel teşebbüse verimli imkânlar hazırlamış 
bulunuyoruz. 

İstihsali artırmak, paramızı değerlendirmek 
ve dış ticaret muvazenesini sağlamak gibi uzun 
vadeli çalışmalar yanında günlük ihtiyaçların 
telkini ile pahalılıkla mücadele yolunda alınmış 
tedbirlerimiz de vardır; 

Bu arada baş gıda maddemiz olan ekmek 
politikasında, geçen mahsul yılının bereketli ol
masına rağmen, zamanında alman kararlarla 
yurttaşa tam bir emniyet telkin etmiş bulunu
yoruz. Memleketin muhtelif yerlerinde buğday 
fiyatları düşmektedir. Karadeniz bölgesinin mı
sır ihtiyacını da karşılamak üzere geçen yıldan 
daha geniş ölçüde tedbirlere baş vurmuş bulu
nuyoruz. Kış aylarında et fiyatlarının istikrarı, 
girişmiş bulunduğumuz et kombinalarının, so
ğuk hava depolarının ikmalinden sonra geniş 
bir şekilde sağlanacaktır. Bununla beraber, ge
rekirse bu yılda tanzim satışları yapmak için 
teşebbüslerimiz vardır. Balık istihlâkini artır
mak ve müstehlike ucuz yedirmek için de balık
çılarla birlikte çalışmalarımız netice vermekte
dir. 

Mütevazı müstehlikin belki de etten daha 
mühim olan yağ ihtiyacını da düşünmüş bulu
nuyoruz. Kurak geçen bir yılın endişeli ihtimal
lerine rağmen almış olduğumuz tedbirler ve te
sis etmiş bulunduğumuz stoklar sayesinde sa
de yağ fiyatları, yükselmek şöyle dursun, düş
mektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, Millî Savunma Ba
kanlığı başta olmak üzere, resmî daire ve mües
sese ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle bak
liyat ve pirinç mubayaalarında bulunduğu gibi, 
askerî birliklere teslim edilmek üzere bir mik
tar kavurma imal etmek suretiyle hem müstah
sili memnun etmekte hem de piyasadan büyük 
alıcıları çekmek suretiyle müstehlik yurttaşa 
hizmet etmektedir. 

Halk ihtiyacını daha müsait şartlarla karşı-
lıyabilmelerini sağlamak için istihlâk koopera
tiflerine Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
istenilen her türlü kolaylık gösterilmektedir. 

Yurttaşın geçimini kolaylaştırmak üzere 
yurt içinde çeşitli tedbir alırken, yurt dışında 
muhtelif âmillerle tenezzül kaydeden fiyat ha
reketlerinden müstehlik kütlesini faydalandır
mak maksadiyle lüzumlu saydığımız sahalarda, 
mümkün olduğu kadar geniş ölçüde ithal mü
saadeleri de vermekteyiz. 

Sayın Sinan Tekelioğlu, sözlü sorusunda üçün
cü bir konuya geçiyor ve Ankara'da hamur ek
mek çıkarmaktan fırıncıları menedecek merci 
ne vakit faaliyete geçecektir Acaba beklediği 
nedir Buyuruyorlar. 

Yurdun her köşesinde olduğu gibi, Ankara'
da da Toprak Mahsulleri Ofisi müfettişleri ta
rafından 780 sayılı karar tatbikatı dolayısiyle 
değirmen ve fırınlarda kontroller yapılmakta 
ve mevzuata aykırı hareket edenler Cumhuri
yet Savcılığına teslim edilmektedir. 

Ekmeklerin bozuk ve hamur çıkmasını ön
lemek ve müsebbiplerini cezalandırmak üzere -
daha çok bir belediye hizmeti olması itibariyle 
Ankara Belediyesi fırınlarda ve ekmek bayile
rinde motosikletli ekiplerle sık sık kontroller 
yaptırmaktadır. 

Bu cümleden olarak Eylül ayında 159 fırın
dan ve 59 ekmek bayiinden 209 aded ekmek 
alınarak tahlile gönderilmiş ve 173 müessese 
cezaya tâbi tutulmuştur. 

Ekim ayında aynı şekilde yapılan kontroller 
neticesinde 142 fırına ceza verilmiştir. 

Kasım ayında kontroller devam etmiş ve 120 
müessese cezalandırılmıştır. 

Su alma kabiliyeti yüksek olan 4, 5 - 6 saat
lik mayalanma müddetine ihtiyaç gösteren ma-

*nitoba buğdayı unundan pişkin ekmek çıkar
mak için ekmeği nispeten az hararetle uzun za
man fırında bırakmak zaruridir. Halen mevcut 
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fırınların kapasitesi bu imkânı traamiyle karşı-
hy amamaktadır. 

Belediyece bir yandan L'ırm adedinin artırıl
ması cihetine gidilirken, öte yandan meaâstan 
maya elde etmek üzere bir tesis kuulması yolun
da teşebbüslere girişilmiştir. 

SİNAN TEKELİOÖLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, sorduğum üç, sual memleketin haya
tı ile alâkalı olan müesseselerdir, iliç,* şüphe yok
tur ki, iki Bakan da kendi vazifelerine tama-
miyle sarılmış . onu başarmak için ellerinden 
gelen gayreti sarf etmektedirler. 

Fakat birisinde kanunun vermiş olduğu ufak 
bir salâhiyet memlekette memurların hukukunu 
zirüzeber etmiş, diğer taraftan Ticaret Bakanı
nın vermiş oduğu izahata göre Toprak Mahsul
leri Ofisinin memur ve müfettişlerinin yapmak
ta oldukları vazifelerin yerinde ve değerinde 
olmadığı tezahür etmekte bulunmuştur. 

Şimdi ben de sorularıma birer birer temas 
ederek Bakanlara ve dol ayı siyle Hükümete lâ-
zımgelen mâruzâtımı tekrarlıyacağım. 

Arkadaşlar; Devlet ile memurlar arasında 
zımni bir mukavele mevcut olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Binaenaleyh Devlet, bir memuru va
zifeye davet ederken kendisine zımmi bir mu
kavele teklif eder. Der ki; sen askerliğini biti
receksin, tahsilin şu olacak, şu kadar sene hiz
met ettikten sonra seni tekaütlüğe sevk edece
ğim. Eğer ömrün müsaade eder de şu kadar 
sene- daha çalışırsan sana ikramiye de verece
ğim. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz, İni Km ekli Kanu
nu ne şekil ve şartlar altında çıktı. Ben o za
man, Maliye Bakanı bu hususta izahat verdik
leri sırada, bu maddenin Anayasaya aykırı ol
duğunu ortaya atarak hu maddenin aleyhinde 
konuşmuştum. Arkadaşlar eğer bir Bakan, za
ten bizde Bakanlar vazife icabı geçici ve mu
vakkat olduğu için, Bakanlara gelinceye kadar 
daire müdürleri ve reisleri bu zevatı kendileri 
seçeceklerdir. Zaten vaktiyle seçmişlerdir. 39 
nen maddeye bu fıkranın girişinin sebebi de 
odur. Biz, bu maddeye bu fıkranın girmesine 
mâni olmak için bu kürsüden o zaman çok ko-
üuştuk. Dedik ki, arkadaşlar bu, bir az lâstikli-
cedir, birçok memurların canını yakar, memle
ketin hayatını sarsar, onun için bu maddenin 
bu fıkrasını çıkaralım, yahut nizamname keli-
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meşini koyalım, dedik. Nizamname kelimesi 
mevcut iken çıkarıldı. 

Şimdi arkadaşlar. Maliye Kakanı diyor ki, 
biz teşkilâtı gençleştirmek istedik, onun için bu 
hükmü koyduk. Güzel, ama, mesele sayın Mali
ye Bakanının dediği gibi değildir. 

Arkadaşlar, Birinci Umumi Harb sırasında 
mektepte tahsil eden çocukları biz, Yedek subay 
diye aldık. Bunların içinde Ki yaşında olanlar
da vardır. Hattâ benim kıtama Şevket isminde 
(bir zahit verilmişti, araba ile siper içerisinde 
gezdirirdik, küçük bir çocuktu. 

Harhde geçen müddet de hizmetten sayılır 
dedik. Bu 16 yaşındaki çocuğun hizmetini say
dık. 1316 tevellütlü olan Ibir insanı tekaüde 
şevkettik. 49 yaşında dışarıya attık, henüz bu 
adamın çocukları tahsildedir, sicili mükemmel
dir, daha yukarı dereceye çıkacak kabiliyette
dir, ama müdürün canını sıkmış müdür bakana 
gelir; hu memur şöyledir, böyledir der, esasen 
re'sen de tekaüde sevketmek 'hakkı vardır. Aca-
ıba genel müdürün keyfi mi hu işlerde hâkim
dir? Tekrar ediyorum, kürsüden de söylüyorum 
(bakan arkadaşlarımızı en çok hırpalıyan, mai-
yetlerindeki müsteşarların ve genel müdürlerin 
sözlerine göre hareket etmeleridir. Benim çok 
kıymetli 'bu genç arkadaşlarım neden bu genel 
•müdürlerin sözlerine uyuyorlar? Onun için ar
kadaşlar, yapılan Emekli Kanununun B fıkra
sının tattbikmda (birçok yolsuzluklar vardır. Hiç 
adalet ve nasafet kaidelerine riayet edilmemiş
tir. Mersin Valisi Şefik 'Bey yaşı 55 gayet iyi 
Ibir vali, ama nedense içişleri Bakanının hoşuna 
gitmemiş - niçin olduğunu 'bilmiyorum. - Ben 
Mersin'deydim ; il)u zat izin istemiş, vermişler, 
kendisine vekâlet etmek üzere hir kaymakam 
tâyin etmişler. Zavallı adamcağız benimde bera-
Iber daireye gitti. Kendi çıkaracaklarını bir ta
rafa, vekilin çıkaracaklarını hir tarafa koyu
yor, haklı olarak emin olmak için böyle yapı
yor. Hemen telefon etti. Üç çocuğu var, bir ken
disi bir de karısı var. Bunlar için yatak istedi, 
yatak aldı, evinden birer kat çamaşır aldı, git-
ii. Tren hareket eder etmez sen tekaüde sevk-
edildin dediler; 

Daha evvel Sayın Dâihiliye Vekili, sen teka
üt edildin diye söyleseydi de onu zarara sok
madaydı olmaz mıydı? Bu zat ona sormıyacak 
mı ? Tahiî soracak. Bir vekilin bir memuru hod-
behod vazifesinden uzaklaştırma hakkı kendisi-
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ne verilmemiştir. Dâhiliye Vekili re'sen atacak, 
ama, re'sen atmalk için de bir sebep bulacak. 
Maliye 'Bakanının dediği gibi değil. 

Meselâ orduyu ele alalım. Bu ordu işlerini 
burada müzakere etmek doğru olmaz ama gizli 
bir şeyimiz kalmamış zaten. Benim bildiğim gi
bi, bütün düşmanlarımız da 14 tane ordu kuman
danımız bulunduğunu biliyor. Bugünkü fırkala
rımız kadar ordu kumandanlarımız vardır. İç
lerinde 65 i geçenler de vardır. Yaşlarım tashih 
ettirenler de vardır. 68 - 70 yaşında olanlar da 
vardır ama yaşlarım tashih etmişlerdir. Bu tas
hihe göre 15 yaşında Itarbiyeyi bitirmeleri icap 
eder. Bir adam on beş yaşında Ilarbiyeyi bitire
bilir mi? On beş yaşında belki orta mektep biti
rilir. Nasıl Harbiye bitebilir. Vardır böyleler). 

Emekliye şevkte yaş tashihi mavzuu bahis 
olamaz. 65-70 yaşındaki insanlar bugün 50 ya
şında ve memlekete hizmet edecek olan gene
ralleri tekaüde sevkediyorlar. Sayın Maliye Ve
kiline tekrar soruyorum: Şimdi bu gençleştir
mek mi yoksa ihtiyarlatmak mı? Evvelâ kanun 
tatbik edilirken ya,şı lâzımgelen hadde gelmiş 
olanlar, en yüksek rütbeye gelmiş bulunanlar 
tekaüde sevk olunur, ondan sonra aşağıya doğ
ru inilir. Ve eğer daha fazlasını tekaüt etmek 
lâzımgeliyorsa o vakit 30 sene hizmet müddetini 
ikmal edenler tekaüde sevk edilir. 

Arkadaşlar görüyorsunuz ki; bu muamele 
baştan aşağı yolsuz yapılmıştır. Birçok istidalar 
Meclise gelmiştir, biz bunları tetkik edeceğiz. Ta
biîdir ki, B. M. Meclisi namına iş görecek ko
misyon, Türk Milletinin bütün hakkı hukümra-
nisi üzerinde olduğu için. kullanmak yetkisinde 
bulunduğu için haksızlığa uğrıyan. bu arkadaş
ların haklarını verecektir. O vakit bu iş büsbü
tün karışık olmıyacak mıdır1? 

Gelelim Orduya; arkadaşlar bir miralay an
cak, 30 seneyi doldurduktan sonra miralay olur 
ve 90 lira maaşı alabilir, buna mazhar olur. fîe-
çen gün şurada bir müzakere yaptık, mevzu lan 
mevzua geçmek istemem ama geçeceğim, Hâ
kimler Kanunu müzakere edilirken muttali ol
duk, 10 senede 100 lira, maaşa mazhar olsun di
ye hâkimler için burada bir şey kabul ettik. 
Tasavvur edin şimdi onun karşısındaki erkânı 
harb zabitini ? 30 seneyi dolduracak. Yüksek 
tahsil görmüş, Avrupada da tahsil etmiş, 90 lira
yı 30 sene sonra alacaktır. Şimdi de 30 seneyi 
doldurdun diye tekaüde sevkediyorlar. Zaval

lının sicili muntazamdır, sin haddine üç beş se
nesi vardır. Sen otuz seneyi doldurdun diye te
kaüde sevkediyorlar. Bu doğru mudur ? Bu 
soruyu kendi Hükümetimi ve kendi arkadaşla
rımı ikaz etmek için sordum. Çünkü işitiyorum 
ki Millî Savunmada ve diğer Bakanlıklarda 700 
kadar tekaüde sevkedilecekler varmış. Evet 
yapsınlar, fakat 65 yaşını doldurmuş, 30 seneyi 
ikmal etmiş olanları ve en yüksek rütbeye çık
mış olan orgeneralleri çıkarsınlar. Ondan sonra 
geriye doğru gelsinler. Ta ki 30 sene hizmet 
etmiş, yaşı ne olursa olsun, sırasına gelsin. O 
vakit yapın, birşey demeye hakkımız olmaz. Çün
kü bu millet bu kadar yükü kaldıracak vaziyette 
değildir. 370 binden fazla memuru besliyecek ta
kati kalmamıştır bu milletin. Ama adalet kai
desini elden bırakmayın. Sonra, memurları 
idare edenler, idare edilenler karşısında mesul
dür, onlar yarın mahkemeye müracaat edecek
lerdir. Bu idare karma karışık mı olsun ? 

Sonra arkadaşlar, bu madde haricinde kal
ması lâzımgelen 40 ncı maddenin A ve B bent
lerinde zikredilen hâkimler vardır. Bizde Yar
gıtay diye yüksek bir mahkeme var. Bunun 
hem sivili hem de askerisi var. Askerî Yargı
tay da, aynı şekilde, Yargıtay Kanununa tâbi 
olması lâzımgelirken, oradan da bâzı tekaüde 
sevkedilenler olmuştur. 

Askerî Usulü Ceza Kanununda Askerî Yar-
gıtaya seçilen Paşalar 2 sene müddetle seçilir 
ve onlar vazifelerinden iki seneden evvel alına
mazlar. Hiçbir yere nakledilemezler. Kanunen 
tekaüt de edilemezler; ne zaman iki sene geçer 
o zaman nakledilebilir, müddeti dolmuşsa teka
üt edilebilir. Halbuki bu madde şimdi baştan 
başa yanlış tatbik edilmektedir. Bu maddenin 
yanlış tatbikmd.au dolayı memlekette memurlar 
arasında telâş uyanmaktadır. Acaba 30 seneyi 
doldurabilecek miyim, doldurmadan âmirimin 
bir isteğiyle tekaüt mü edileceğim, diye. Haki
katen 30 seneyi doldurdun diye 49 yaşında teka
üde sevkedilen bir adamın eline ne geçecektir ? 
Çok cüzi olan alacağı tekaüt maaşiyle geçine-
mez ve dışarıda iş bulamazlar. Biz tekaüt ettik 
ıui o artık amelimanda olmuş telâkki ediliyor. 

Onun için arkadaşlar, çok rica ederim, bil
hassa Başbakandan rica ediyorum, bu maddenin 
hükmünü, bilhassa «lüzum» kelimesinin ifade 
ettiği mânayı tam mânasiyle kavramaları için 
Bakanlara lâzımgelen talimatı versinler ve bu 
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suretle olan emeklilik işine bir şekil versinler. 

Demin arzettiğim gibi, emekliye sevketmeyin 
demiyorum, sırasiyle bu işi takip edin, önce 65 
yaşını dolduranları ele alın, en yüksek hadler-
den başlayın, aşağıya doğru ondan sonra inin.. 

BAŞKAN — Daha - iki mevzuunuz var, beş 
dakikanız kaldı. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Beş 
dakika söylerim, ondan sonra vakit kalmazsa 
ne yapayım"? Sayın Reis Bey, hayatî ve mühim 
bir meseledir.., 

BAŞKAN — Ben işin ehemmiyetsizliğini söy
lemedim, beş dakikanız kaldığını hatırlattım. 

SlNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Sonra 
arkadaşlar, Hükümet pahalılığa karşı ne düşün
müştür? Pahalılığa Hükümet kendisi neden se
bep oluyor? Sebebi şudur: Toprak Ofis, Orman 
İdaresi gibi Devletin bünyesine bünyelerini uy-
duramıyan idareler vardır. Meselâ orman ida
resinin senevi varidatını bütçelerinde hepimiz 
-görüyoruz. Çok az okluğu halde her sene bütçe
sinden 14 buçuk milyon lira yardım ediyoruz. 
Bunun hesabını soruyor muyuz? Hayır. Tabiî 
onlar nereye sarfediyorlarsa ediyorlar, ondan 
sonra bize gelip; para kâfi gelmedi, diyorlar. 
Biz hariçten metre küpünü 35 liraya kereste 
getiriyoruz, fakat memleketimizde 300 liradır. 

Bakan, çimento fabrikası, kuracağız diyor
lar. Ne olacak? İşte dışardan getirdikleri çimen
to 60 kuruşa mal oluyor ve bizde 600 kuruşa 
satıyorlar. Niçin ucuzlatmıyorlar? Çünki o za
man bizdeki çimentoyu kimse almıyacaktır. 

Sonra, 7 Eylül para ayarlaması, paramızın 
kıymetini zirüzeber etmiştir. Parayı tuttuk di
yorlar. İsterseniz biraz indirin. O vakit ne ola
cak? Banknotlar birer sigara kâğıdı halini ala
caktır. Bugün bozdurduğunuz elli liradan iki 
gün sonra cepte bir şey kalmıyor. Sonra arka
daşlar Devletin yaptırdığı binalar, kadın eşyası 
olarak gelen yalancı inciler, boncuklar vardır. 
İtalya'da beş kuruşa, satılan bir şeyi burada 
beş liraya alıyoruz. Kadınlar bunları aldırıyor, 
hepimiz alıyoruz. (Gülüşmeler). Sonra çocuklar 
için şişirgen getiriyoruz, üflenince parçalanıp 
gidiyor; Şiklet getiriyoruz. 

Ben yine arzediyorum ki bunda arkadaşları
mın. hiçbirisinin kabahati ve kusuru yoktur. 
Tekrar ediyorum; bu arkadaşlar muvakkattir, 
bugün var yarın yokturlar. Sonradan gelecek 
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arkadaşlar da aldanıyorlar. İşte bizim yapaca
ğımız iş, Devletin çıkarmış olduğu mamulatm 
fiyatlarını haddi asgariye indirmek. Bugün bir 
metre kumaşı beş liraya mal ediyorsak, aynı 
kumaşın metresini kırk liraya satıyoruz. Çünkü 
memurlarımız kıyamet gibi, bunların birçok 
masrafları var. Memurlarımız Avrupa'ya seya
hat yapıyor. Oradaki mamultı tetkik ediyorlar. 
Ne oluyor? Binlerce lira alıp gidiyor ve salta
natla dönüyorlar. Ne oluyor? Bu sene bu kadar 
açık var, koyun, çimentoya koyun, şekere ko
yun. Bunları tesbit etmek, tanzim etmek lâzım. 

Sonra bir mubayaa işi var. Devlet Demiryol
ları bir çok makine getirmiş. Gözümle gördüm, 
bunları, işlemiyor. Garaja çekilmiş. Vapurlar 
öyle. Deniz Yolları Umum Müdürlüğüne gelen 
zat Avrupa'ya gidiyor, tetkikat yapıyor. Top
rak Mahsulleri Ofisinin memuru olan bu zat 
gemiden ne anlıyor? Gidip ne yapacak? O da 
gidip çürük çarık şeyleri getirecek. Bizde ses 
yok. Memlekette buhran baş gösteriyor, haydi 
fiyatlar yükseliyor. 

Sayın Başbakandan rica ederim, bu seyahat 
ve tetkik işlerine nihayet versinler, inşaat işle
rine de bir düzen versinler. Adana'da bir adli
ye sarayı yaptık, üç buçuk milyon liraya mal 
oldu, adliye sarayını içine alacak kadar yüksek 
olan bu binada bir vilâyet adliyesi oturuyor, 
memlekette bir hapishane yoktur, bu para ile 
bu. sarayın yanma bir hapishane yapılabilirdi, 
mahpusların yattığı yerde sinekler bile yaşıya-
maz. 

Sonra ihraç meselesine gelince, Adana 'mn 
350 bin balya pamuğu duruyor, bunlar çürüyor-
lar, niçin bunları ihraç etmiyor Ticaret Bakanı? 
İşte memlekette döviz membaı. 

Sonra arkadaşlar; hamur ekmek işine geli
yorum. Hamur ekmek işinde de Toprak Ofisin 
kabahati var. Bir kararname çıkardılar; efen
dim, fabrikalar 89 - 91 randımanlı un çıkara
caklar, bundan başka un çıkarmıyacaklar. Peki 
böreklik unlar ne oldu? Hepiniz biliyorsunuz, 
böreklik unları pazarlarda pek âlâ bulabiliyo
ruz. Sorarım Ticaret ve Ekonomi Bakanına, ne
reden İmluyorlar bu unları? Hani unlar çavdar 
ile karışık olacaktı? 

Sonra arkadaşlar; çavdar unu ile buğday 
unu beraber pişer mi? İnşallah Amerika'dan bi
ze bu unlan beraber pişirecek makine yollarlar, 
Truınan bize böyle bir fırın gönderir de biz hem 
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çavdarı, hem buğdayı beraber pişiririz. Bende
niz razıyım; haftanın muayyen olan günlerinde 
yalnız çavdar ekmeği, yapsınlar. 

Yüzde 98 randıman ne demektir? Kepek de
mektir. Hayvanlar şimdi kepek bulamıyorlar, 
hepsini biz yiyoruz. (Gülüşmeler). 

Sonra Toprak Mahsulleri Ofisi düşünmüş ta
şınmış, bilmem ne kadar buğday unu varmış, 
demek ki, bize senelerce bunu yedirecekler. 

Arkadaşlar, bendeniz kaşına, kaşına bir hal 
oldum, her gün doktora gidiyorum, ilâç alıyo
rum. Bizi artık bundan kurtarsınlar. 

Sayın Bakan buğday getirttik, fiyat düştü 
dediler. Fakat bu buğdayların limana çıkarken 
ne kadarı kumlara karışarak zayi oldu, Amerika-
dan gelen buğdayların ne kadarı burada suiisti
male uğradı, bunu söylemediler. 

Her halde bu iş daha iyi tanzim edilirse biz 
daha iyi ekmek yiyebiliriz, her halde burada bir 
nizamsızlık var. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
Suiistimalden bahsettiler, anlıyamadık. ne demek 
istiyorlar, mevzua dâhil mi? 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Mev
zua dâhildir, hem mevzuun tâ kendisidir. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
Amerika'da bir suiistimalden bahsettiniz, suiisti
mal Amerikada mı, olmuştur burada mı? Tavzihi
ni isterim. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Ame-
rikadan geldikten sonra toprakların içine ka
rışmış, İstanbul'a gelip silolara girinciye kadar 
geçen müddet zarfında birçok noksan çıkmıştır. 
Bu noksan neden çıkmıştır? Suiistimaldir bu. 

ALÎ ÇORUH (Çoruh) — Bilmeden atar. 
MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar; Sinan, Tekel i oğ
lu arkadaşımın sözlü sorusunun bana taallûk 
eden kısmına arzı malûmat edeceğim: Yeni çıkan 
Türkiye Emekli Sandığı Kanununun 39 ucu 
maddesinin B fıkrasında Sinan Tekelioğlu'nun 
Hükümetin salâhiyetini mi, yoksa bu salâhiyetin 
tatbikma mı taallûk ettiğini sözlerinden ayırt 
edemedim. Bâzı kısımları salâhiyete gibi, bâzı kı
sımları da tatbikata işaret eder gibi anlaşılıyor. 
Bu noktayı ayıramadım. 

Yok eğer kendilerinin mütlâası 39 nen mad
denin B fıkrası ile Hükümete, yani memurların 
mensup olduğu kurullara verilen salâhiyete taal-
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lûk ediyorsa, o salâhiyet burada çok yakın za
manda yani 4 - 5 ay evvel uzun boylu konuşul
muş ve bunun zaruretine yüksek Meclis kaani 
olarak maddeyi bu şekilde tedvin etmiştir. Bin-
netice verilen, yetkiye matuf tenkidin yerinin bu
rası olmaması lâzımgeldiği kanaatındayım. Bu, 
aksi takdirde, 39 neu maddenin B fıkrasını yeni
den müzakere etmek olur. 

ikincisi; verilen bu yetkinin istimali : 
Diyor ki, arkadaşım, memurlar bu salâhiyet

ten tir tir titriyor, ki bu, maddenin verdiği yet
kiye matuf bir tenkit olmak lâzımgelir. Arka
daşlar bu nokta tavzih edilmelidir ve tavzih edil
miştir de. Yani emeklilik Kanununun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasına göre 30 sene fiilî hiz
met - ki, kendileri fiilî hizmetle, itibari hizmeti 
karıştırıyorlar - yapmış olanların kendilerine ik
ramiye verilerek emekliye, çıkarılması bir ceza 
değildir. 

Yani memlekete otuz sene hizmet etmiş bir 
memur nasıl kendisi emekliye ayrılmasını talep 
ediyorsa, istihdam edilene bu hak tanınmışsa, bu 
maddei kanuniye ile istihdam edene de aynı şart
lar altmda emekliye ayırma hakkı tanınmıştr. 
Karşılıklıdır. Mukavelevidir. Mukavelevi ve kar
şılıklı olunca bunda memurlar tir tir titriyor 
gibi bir mevzu yoktur. Emekliye ayırma, sicil 
üzerine değil de 39 nou maddenin B bendinin 
verdiği salâhiyetinden oluyorsa bu bir ceza de
ğildir. İkramiyesini veriyoruz, 30 sene hizmet 
üzerinden emekli maaşı bağlıyoruz. Bu kâfi gelir 
mi gelmez mi, ayrı mevzudur. Buraya girmez. 

Bu yetkinin fena kullanıldığı hakkında bir 
mütalâa beyan ettiler. Bu yetkiyi kanun tanı
mıştır. Ve bunun ölçüsü olarak da çalışaşn memur
ların ehliyet, liyakat ve kabiliyetleridir, yani 
lüzumu bu ölçü ile tesbit etmek lâzımdır, ka
nun idareye bu lüzumun takdiri salâhiyetini 
vermiştir. Aksi takdirde hiçbir harekete geçe
memek gibi bir vaziyet hâsıl olur. 

Sicilleri üzerine tekaüde sevk etmek de ay
rıca kanunda mevzuubahis edilmiştir. Bu da, 
idarenin âmme hizmetlerini yürütmesi bakımın
dan mütalâa edilmiş ve bu yetki böyle tanınmıştır. 

Şimdi arkadaşım kanunun salahiyetli kıldı
ğı Bakanların veya onlar namına ifayı vazife 
edenlerin usulsüzlükle hareket ettiklerini iddia 
ediyor ki, bu tamamen indî kalır, sübjektiftir. Ve 
böyle bir iddia yapılmamak lâzımdır. 
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Bir noktaya daha temas edeyim; bu nokta 

şudur: 
Diyorlar ki; neye 50 sene hizmeti olanlar var

ken 30 seneden başladınız? Malûmuâliniz bu 
hüküm yaşa göre emekliye ayrılmayı mutazam-
mııı bir madde değildir. Çok mümkündür ki; 
35 - 40 sene hizmet etmiş, vücudundan istifade 
edilmektedir, lüzumlu yaşa varmamıştır, fakat 
kendisinden idare bihakkın istifade etmektedir. 
Elbetteki idare elinde bulunan bu elemanı ka
çırmak istemez. Bir noktaya daha temas ede
yim; Arkadaşım bunda beni mazur gör
sün , hakikaten bugünkü müzakerelerde 
adetâ bir tek olarak hakkımızda, eksik olma
sınlar, iltifatkâr sözler kullandılar, başka şe
kilde düşünceleri var. Şimdi kabul buyururlar 
ki, bizimle beraber çalışan müsteşar, ve umum 
müdürler tabiî bizim emrimiz altında çalışan 
ve bizden direktif alan insanlardır. Biz onlarla 
teşriki mesai ettiğimize göre onlara itimadı
mız var demektir. O arkadaşlar karar verirler 
biz de onlara evet dermişiz. îdare hayatında böy
le bir şey olamaz arkadaşlar, öyle zannediyo
rum ki, kendileri bunu kasdetmediler. Onlar 
hakkında'böyle yanlış ve kablî hükümler ver
mek doğru değildir. Bu noktadan her Bakan 
kendi işine sahiptir ve çalıştığı elemanlardan 
her hangi birisinden memnun olmadığı takdir
de, sübjektif hakkı baki olmak üzere, onu ber
taraf etmek salâhiyeti hükümette vardır. Bu 
itibarla müsteşarlar, müdürü umumiler şunu, 

bunu yapıyor da arkadaşlarımız bunlara ses çı
karmıyor. Ben bunu kabul edemem. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT 
DİCLELİ (Diyarbakır) Efendim arkadaşımızın 
bir soru içerisinde çerçeveleyip tevcih etmiş 
olduğu sualleri yine aynı suretle ve aynı hu
dutlar içinde cevap vermekle iktifa etmek is
terdim. Fakat sayın arkadaşımız konuşmaları
mızı kâfi görmemişler ki, mevzuu başka taraf
lara sirayet ettirdiler; bu sebeple bendeniz de 
tekrar huzurunuza çıkmaya mecbur oldum. 

Birinci soruları pahalılık mevzuudur. Pa
halılık mevzuuna gien işlerin bir tarifini yap
mak suretiyle konuyu çerçevelemek istemiştir. 
Çünfeü mevzuun sağa sola kaçacağım ve tevsi 
edileceğini de evvelden tahmin etmiştim. 

Pahallık mevzuunda, bendeniz de suni bir 
şekilde enflâsyona gitmenin ve kati ihtiyaç ol
madan piyasaya para çıkarmanın tehlikeli ol-
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duğunu belirtmiştim, bunun üzerinde olduğumu
zu da ifade etmiştim. Ayrıca bütçe zaruretleri 
dolayısiyle de enflâsyona gitmemek' lâzımgeldi-
ği fikrinde ve azminde olduğumuzu da söyle
miştim. 

Sayın arkadaşım buna temas ederken bütçe
de açık yapmanın doğru olmıyacağını ve bina
enaleyh bâzı kalemlerden tasarruf yaparak bu 
işin halledilmesi gerektiğini beyan ettiler. Bil
hassa mütehassısların Avrapa'ya gönderilme
mesi, şu ve bu müessesenin kapatılması noktası
na temas ettiler. Şu ve bu müessesenin kapan
ması veya 'kapanmaması meselesi doğrudan doğ
ruya beni alâkadar eden bir mesele değildir. 
Ancak Toprak Ofisten de Ibu meyanda bahset
tiler ki, zait gördükleri bu müessese, halkın 
memnuniyetini davet etmiş, geceli gündüzlü ça
lışmakta devam eden ve bütün gayretini yazlı 
kışlı halkın sıkıntılarını gidermeye teksif eden 
vaziyetinde görmeyip de fuzuli addetmek ve 
Ibundan tasarruf ummak zannedersem isabetli 
'bir görüş olmasa gerektir. (Bravo sesleri) Bu 
sene Toprak Mahsulleri Ofisi yalnız halkın müm
kün olduğu kadar en ücra köşeye kadar yiyeceğini 
temin etmek ödeviyle karşı karşıya kalmamış, 
gelecek senenin teminatını da bugünden topra
ğa serpmek için tohumluk tevzi vazifesini de 
üzerine almıştır. Bu itibarla Toprak Mahsulleri 
Ofisine teşekkür beklerken, sa-bit bir fikre sap
lanarak, her vesile ile tenkid yapmanın bugün 
için yersiz olduğunu müsaadeleriyle söylemek
le kendimi yetkili addediyorum. (Soldan; bra
vo sesleri"). 

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz hususi 
teşeblbüse im/kânlar açmak ve elde ettiğimiz kre
di imkânlarından faydalanılması için hüsnüni
yetle çalışırken flbuna ait birkaç misal vermek 
istemiş ve >bu meyanda çimentoyu zikretmiştim. 
Ihma, karşı; «Çimento fabrikası kurmak neye 
yprar, dışardan ithal edilenler bııradakilerden 
çok ucuz olduğu halde yüksek fiyatla satıyor
sunuz» diyorlar. Çimento fabrikasını kurmak
tan maksadımız, memleketin mühim bir ihtiya
cı olan bu maddenin istihsalini arttırmak sure
tiyle ithalâta mahal bırakmamaktır. 

Bu mâruzâtıma sayın soru sahibi cevap ver
miş olmuyorlar. Bugün memleketimizin çimen
to ihtiyacı 650 bin tondur. Fakat bugün İstan
bul, Sivas'taki fabrikalar ve diğer bir küçük 
fabrikamızın istihsali 440 bin tonu geçmemek-
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tedir. Kalkınma ve medeni sahada daima iler
leme halinde olan memleketimizin yarınki ih
tiyacını bir milyon ton olarak hesaplamakta 
büyük bir mübalağaya gitmiş olmadığımızı zan
nediyorum. Bu durum karşısında Marşal yardı
mı tiraj haklarından elde ettiğimiz imkânları 
çimento üzerinde teksif etmeyi bir vatan vazi
fesi bildik ve aynı zamanda bu işe hususi te
şebbüsü çağırmayı ve onun zekâsından ve bil
gisinden istifade etmeyi ve onunla iş birliği 
yapmayı bir vazife telâkki ettik. Nitekim husu
si teşebbüs bizim bu davetimizi minnetle kar
şılamış ve bize hakikaten çok güzel teklifler 
yapmıştır. 

Hususi teşebbüs eliyle memleketin müsteh
lik mmtakalarında enerjinin, muvasala imkân
larının-teknik bakımlardan daha avantajlı olan 
yerlerde fabrikalar kuracağız. Bu itibarla sayın 
Sinan Tekelioğlu'nun çimento dâvasını bir ten-
kid mevzuu olarak ele almasını doğru bulma
maktaydım. Türkiye'de çimento istihlâki her 
gün artmaktadır. İstihsali de her gün artırmak 
ve istihlâke ulaştırma dâvası peşindeyiz. Bu 
mesele halledilinceye kadar içerde kâfi miktarda 
çimento bulunmıyacak ve dışardan getirilecek 
olan çimento için döviz ve altınlarımız harcana
caktır. Bunu nazara alan Hükümetiniz bu vazi
yet karşısında ön plânda çimento fabrikalarını 
kurmayı memleketin tamamiyle lehine telâkki 
etmektedir. 

İthalât politikamıza temas buyurdular ve 
hepinizi tebessüm ettiren misaller arzettiler. 

ithalât politikamız, hiçbir iddiaya kapılmı-
yarak arzedebilirim ki tamamiyle objektif ve 
memleketin ihtiyacını karşılıyacak bir sistem 
içinde gelişmektedir. Bugüne kadar ithal talep
leri bir tek liste içinde tarih sırasına göre mua
mele görmekte idi: Yeni ithalât rejimimizi mev
simin başında ilân edilmiş ve memleketin reali
telerine ve döviz imkânlarına göre üç listeye 
ayırarak; A, B, C şeklinde tesbit etmişizdir. 
Memleketin yüz liralık dövizi varsa, bunun yet
miş beşini yurdda istihsali artırmaya ve iptidai 
madde temin etmeye matuf, doğrudan doğruya 
kalkınma hareketine harcıyacağız. Yirmi lira
nın büyük müstehlik kitlesinin ihtiyacına tah
sis ediyoruz. Ancak beş lirasını tâli telâkki edi
len maddelere veriyoruz. Frijider, çocuk oyun
cakları ve saire gibi ihtiyaçları üçüncü plânda 
mütalâa edeceğiz. Bu suretle rejimimizde mem-

nuiyet gibi sert tedbirlere gitmektense objektif 
bir sistem halinde yürüyerek ve döviz verme 
mekanizmasını tahrik ederek daha seyyal bir 
politika takip etmeyi faydalı buluyoruz. 

Dünya camiası içinde iş birliği zihniyetiyle 
çalışırken şu, şu maddenin memlekete ithali 
mümkündür diyeceğiz, paramız kalırsa şu mad
deleri de getirebiliriz, şayet yine paramız kalır
sa üçüncü kısımdaki maddeleri getirmeye çalı
şacağız. I>u suretle hem ithalât rejimimizi seri, 
bir rejimle tehdit etmekten kaçınmış oluyor, 
hem de mütevazi gelirimizi zaruri maddeleri 
temin için harcamış bulunuyoruz. 

Burada birkaç misal söylediler, belki de bir 
çoklarınızın dikkatini çekmiş olabilir. Netekim 
bugün diğer memleketlerde ihtiyaçları olan 
birçok ithal malları arasında fazla sigara, tütün, 
fındık, üzüm gördükleri zaman onlarda tebes
süm ediyorlar. Kendi hükümetlerine neden bu 
malları sokuyorsunuz diye suallerde bulunu
yorlar. 

Çekoslovakya ile anlaşmamız gereğince 1 500 
tonluk tütünümüzü ihraç ettikten sonra müte
baki kısımlarını da satmak zorunda olduğumuz 
için - çünkü bu sene mahsûlümüz çok fazladır -
onlardan tâli telâkki edilecek "malları almaktan 
başka bir yol bulunamazdı. Yalnız memlekete en 
mübrem mal gelsin diye kapılarımızı kaparken 
onların da kendileri için mübrem olmıyan malla
rımızı kapılarım kapamaları pek tabiîdir. 

Karadenizin monokültürü olan fındık bu yıl 
geniş ölçüde istihsal edilmiştir. Bunun da tama
miyle satılması kolay değildir. Uer memlekete 
yaptığımız anlaşmalarda bir avuç fındığı, bû-
tutam tütünü, plase etmeyi, kendimiz için bir va
zife telâkki ediyoruz. Hal böyle iken, memleke
timizin istihsal hususiyetini ve memlekette elde 
edilen malların nahif bünyesini göz önünde tut
madan dışardan gelecek malların münhasıran 
makine ve lokomotif olmasını arzu ve iddia et
mek realitelerle telif edilemez. 

İhracatımıza da temas ederken, tenkit mahi
yetinde pamuğa dokundular. Yalnız sayın Te-
kelioğlu seçim bölgesi mahsulü olması hasebiy
le değil, pamuk işi Hükümet için de, Yüksek 
Heyetiniz için de ön plânda gelen bir dâvadır. 
Memleketimizde pamuk gibi, yağlı tohumlar gi
bi maddeler için sürüm imkânı temin ve istihsali 
teşvik etmek bizim vazifedir. Bu yolda yürü
yoruz. Bütün yaptığımız işlerde pamuğu kıy-
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metli bir meta olarak göz önüne almak ve de
ğer fiyatiyle satmak yolunu tercih ediyor ve 
satıyoruz. Burada pamukların değerlendirileme
diği ve çürüdüğü iddiasının da doğru olmadığı
nı söyliyebilirim. Bâzı mahallî müşahedelerden 
hareket ederek memleket, çapında bir hüküm çı
karmanın da pek realiteye uygun olmadığım 
iddia edebilirim. Bütün mesele ihraç mallarımız
da fiyat intibakını kabul etmektir. Devalüasi-
yondan evvel dahi bâzı mallarımızın Avrupa'da 
rakip mallar karşısında fiyatları yüksek iken 
devalüasiyondan sonra bunun bize yüklediği 
külfeti düşünmek icap eder. Bütün müstahsıllar 
mallarını satarlarken müşterinin arzusuna uy
gun olarak hareket etmek ve fiyatlarını dünya 
fiyatlarına intibak ettirmek durumundadırlar. 
Pamuk satımında zorluk yoktur, Sadece fiyat
larımızda geçen sene fiyatlarını ve hattâ deva-
lüasiyondan evvelki fiyatları bulmamak üzüntü
sü vardır. 

Sayın Tekelioğlu son sualinde ekmek mese
lesine temas ettiler. Sözlü soruları yalnız hamur 
ekmek meselesi ile mukayyet iken şifahi konuş
malarında işi çok genişlettiler ve hattâ bizi ağır 
ithamlar altında bulundurdular. 

Sorusuna cevap verirken hamur ekmekle 
mücadele etmek ve murakabe etmek vazifeleri
nin belediyelere ait olduğunu belirtmiş ve kendi 
imkânları ile yaptıkları mücadeleyi, murakabe
yi arzetmiştim. Ayrıca Ofisin de bu dâvanın gö
nüllüsü olduğunu ve belediyelerle bu mücadele 
ve murakabe hususlarında iş birliği yaptığım
da arzetmiştim. Bende mevcut dosya içinde, 
şimdiye kadar kaç murakabe yapılmıştır, kaç 
fırın ve değirmen mahkemeye verilmiştir ve ce
zalandırılmıştır, hepsinin kayıtları vardır. Arzu 
ederse, arkadaşım, kendilerine bunları gösterir 
ve tatmin etmeye çalışırım. 

Sordukları sözlü soruyu bu şekilde cevap
landırmayı yeter zannetmiştim. Zira bir merci 
yokmu? Bu merci hareket için neyi bekliyor de
mişlerdi. Yokmu dedikleri merci vardır, beledi
yelerdir, o merci harekete geçmek için sözlü so
runun verilmesini de beklememiştir. 

Bu seneki yediğimiz ekmeklerin her sene ye
diğimiz ekmek kadar güzel olduğunu iddia ede
cek bir vaziyet yoktur. Bu seneki mahsul duru
mu göz önüne alınarak eğer vatandaş yemek 
için günlük ekmeğini kâfi buluyorsa bu bizim 
için bir inşirah derecesidir. Has ekmeğin, diğer 
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ekmeklere nazaran güzel bir manzarası vardır, 
fakat hu yıl buğdayını dışardan gegtirmek du
rumunda bulunan bir memleket ekmeğini yer
ken ve vatandaşların hepsi miktarı kâfi ekmek 
bulmayı memnuniyetle karşılarken arkadaşımın 
randıman üzerinde hassasiyet göstermesini ben 
biraz fazla telâkki ediyorum. Çünki dolaşdığım 
bütün yerlerde kasabalarda vatandaşlar ve şe
hirliler hepsi ekmeğin vesikaya bağlanmamasını 
memnuniyetle karşılamaktadırlar. Ama ekmek 
biraz daha pişkin, biraz daha iyi çıkabilir bu da 
belediyelerin üzerinde duracağı meselelerdir. 

Sözlerime son vermeden buğday ithalinde bâzı 
israfların olduğunu yerlere döküldüğünü ve hattâ 
yolsuzluklar ve suiistimaller olduğunu belirttiler. 
Bunu bir sualin mütevazı çerçivesini aşar bul
maktayım. Eğer, Toprak ofisini murakabesi al
tında bulunduran her Ticaret Bakanı böyle şaibe 
altında bulundurmayı itiyat edinmişlerse bunun 
ispatını istemek benim hakkımdır. Karşısında, 

en aşağı kendisi kadar şerefli ve ahlaklı bir insan 
vardır. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
(Kâfi, kâfi sesleri). 
ALÎ RÎZA ESEN (Siird) — Kâfi efendim... 

(Gürültüler). 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) Sizin için 

belki kâfidir ama benim için değil, hazret... 
Siz konuşacaksanız söyleyin de ben sıramı bek
leyeyim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim münakaşa 
etmeyin.. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Efendim 
hep beni didiklersiniz. Onlara söyleyin de konuş* 
masınlar... Bir Milletvekilinin sualine cevap ve
rilirde o aldığı cevaba karşılık vermez mi? Şimdi 
söylediler, hep günah benim üzerimde kaldı. Ce
vap vermiyeyim mi? 

Evvelâ Maliye Bakanına cevap vermek lâzım. 
îlk defa kürsüye çıktıkları zaman bu 30 seneli 
dolduranların tekaüt edilmelerinin sebebini kad
royu gençleştirmek olduğunu söylediler. Çok doğru 
diye düşündüm. Sonra hayır Öyle değil, o me
murların arasında kötü durumda olanlar vardır, 
onları çıkarıyoruz, dediler. Bu sefer iş değişti. 
O başka bu başka. Ben bunun böyle olmadığını 
isbat edeceğim ve size bu hususta 
bir vesika okuyacağım. Bu vesika bir 
korgenerale aittir. Bu zat geçen sene 
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terfi etmiştir. Daha senesini doldurmamıştır. 
Bir insanın korgeneral olabilmesi için o insanın 
sicil alması lâzımdır, hakkında korgeneralliği 
yapabilir denmesi lâzımdır; demişler.. Acaba 
bir adamın iyi olan sicili kaç sene devam eder. 
Mühim bir teşekkülün başına geçirdik öyle bir 
teşekkül ki, çok mühim. 

Bu zatın ismi «Neşet Akmanlar» dır. Bu zat 
1306 doğumludur. 1955 senesinde sin haddine 
tâbidir. Geçen sene korgeneral olmuştur. Bina
enaleyh sicili muntazamdır. Şimdi bu adam kö
tü sicilliler arasında tekaüt olduğundan dolayı 
endişe içindedir ve B. M. M. ne müracaat etmiş
tir. 

Arkadaşlar, nasıl oluyor da korgeneralliğe 
yükselmiş olan ve hiç lekesi olmıyan, bugüne 
kadar sicilinde en ufak bir şeyi bulunmıyan ve 
geçen sene burada bizim tarafımızdan yeniden 
ihdas edilen teşekkülün - o teşekküle biz bura
da Ordu Donatım ismini vermiştik, o işte o teş
kilâtın başına getirilmiş ve sekiz ay çalıştırdık
tan sonra kolordu kumandanlığı yapar diye de 
bir sicil verdikten sonra tutup tekaüde sevke-
diyoruz. Hem de bu işi yapamıyacak adamlarla 
birlikte tekaüde sevkediyoruz. Bu haksızlık de
ğil midir? Grene buna benzer bir miralay var. 
Bu zatı Türk Devleti tarafından bütün Avrupa 
devletlerine gönderilmiştir. O kadar müstesna 
bir şahsiyettir. Onu da tekaüde sevkediyorlar. 
Kendisine bir üst derece görev yapar diye si
cil vermişler. Ve o vazifede çalıştırmışlar, işte 
bu zat da nedense birisinin canını sıkmış ve te
kaüde sevketmişler. 

Şimdi burada adalet ve nasafet kaidesi var 
mı? Eğer gençleştirmekse sevda, hepimiz bera
beriz. Evvelâ en yüksek rütbeye çıkmış, maaş 
derecesine yükselmiş olanlardan başlıyalım, ya
vaş yavaş aşağıya inelim ve 30 senesini doldur
muş olanları tekaüde sevkedelim. Maliye Baka
nı biz, itibarî seneyi nazarı itibare almıyoruz 
dediler. Arkadaşlar, zaten muharebede geçen 
seneleri yedek subaylar için itibarî hizmet diye 
karşılamadık, bunu muvazzaf hizmette geçen 
hizmet diye kanun çıkardık. İtibarî hizmet, harb-
de kaç sene çalışmışsa ona bir sene daha kıy
met veriyoruz; itibarî hizmet budur. Umumi 
Harbde Sina cephesine gelmiş Şevket isminde 
bir arkadaş vardı. Kendisi o zaman 15 - 16 ya
şında bir şeydi. Bu arkadaş bugün fiilî hizme
tini 30 seneyi doldurmuş bulunuyor, tekaüt 
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ediliyor. Fakat aynı yaşta olan diğer arkadaşı 
senesini doldurmadığı için hâlâ hizmettedir. 
Halbuki bu arkadaştan daha istifade etmek 
mümkündür. Bu ve bu gibi hâdiseleri göz önü
ne getirerek böyle bir kıstas koymamışız, orta 
yere. Konmuş olsaydı, elimizde bir esas olsay
dı buraya çıkıp da yüksek huzurunuzu rahat
sız etmek istemezdim. Orta yerde haksızlık var, 
Meclise yağmur gibi müracaatlar oluyor. Yarın 
Şûrayı Devlete de müracatlar olacak. Böyle 
mantıksız, haksız muameleye meydan vermiye-
lim diye rica ediyorum. Yoksa kimseyi himaye 
için söylemiyorum. Bir milletvekili olarak ka
nunların yanlış tatbik edildiğenden bahsediyo
rum. Kanun, kanundur. Meclisten çıkmıştır. Fa
kat vâzıı kanunun maksadı önünde, önüne ga
leni kolundan tut, at demek de değildir. Eğer 
vaziyet Maliye Bakanının dediği gibi ise lüzum. 
Gençleştirmek, öteki türlü ise, elimizde zaten 
kanun var. Memurun dirayetsiz, ahlâksızlığı, 
beceriksizliği ve sair şeyleri yüzünden nasıl te
kaüt edileceği hakkında bir madde vardır. 

Bu 39 ncu madde fevkalâde bir maddedir, 
yeniden verilmiş bir haktır, gençleştirmeye mâ-
tufsa, işe baştan başlıyalım evvelâ 150 lira ma
aşlı valilerden başlıyalım, meselâ sen 60 yaşını 
geçmişsin haydi tekaüde diyelim, ama bunu bı
rakıp da üçüncü sınıf, 30 seneyi dolduran bir 
valiye seni tekaüde sevkedeceğiz, otuz seneyi 
doldurmuşsun demek doğru mu? Dediğim gibi 
elimizde maddemiz vardır, ahlâksız ve dirayet
sizlerin tekaüde şevki hakkında, lâzımgelen 
madde vardır. 

Sonra sayın Ticaret Bakanı bana gücenmiş, 
darılmış. Ben Toprak Ofisi kaldıralım demedim; 
İktisadi Devlet Teşkkülleri namını kaldıralım 
dedim. 

Arkadaşlar, yukarıya, kütüphaneye topla
nırız, bunların hesaplarını kitaplarını tetkik 
ederiz ama kendilerine hiçbir sual soramayız, 
ne olmuş, ne gitmiştir bilmeyiz. Yazarız, çizeriz, 
fakat hiçbir sual soramayız. Ben bunlara veri
len salâhiyetleri kaldırın diyorum. Toprak Ofis 
bugün lâzımdır. Eğer Toprak Ofis olmasa bu 
memlekette zahire satmak imkânı olmaz, memle
ket halkı belki çok muztar vaziyete düşer. Top
rak Ofisin hakkını inkâr etmek küstahlık olur. 
Bendeniz öyle demiyorum; bu müesseselerin şekli 
değişsin, ismini kaldıralım diyorum, iktisadi Dev-
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let Teşekküllerine yeni bir veçhe verelim diyo
rum. 

Mesela Orman idaTesine her sene 14 buçuk 
milyon lira veriyoruz. Bunun hesabını soruyor 
muyuz?. Sormuyoruz, çünkü, soramıyoruz. Çün
kü onların kendine n ahsvıs bir kanunu vardır. 
Bize bir bütçe gönderiyorlar, onu tetkik ediyo
ruz. 

Sonra çimento işlerinden bahsettiler. Hatır
larsınız bu çimento işi için ben bir takrir ver
miştim. O zamanın Ticaret Bakam olan Cemil. 
Said Barlas arkadaşım benim iddiamın sabit ol
duğunu söylemişi i. Yüz binlerce kilo çimento
nun yok olduğunu müfetlişler meydana çıkar
mıştı. Binaenaleyh, benim iddiam şudur; me
murları adamakıllı zaptu rapta: alalım, fazla is
raf yapmaktan menedelim, İktisadi Devlet Te
şekkülleri diye memleketin başındaki bu beliyeyi 
kaldıralım. Onların da birer bütçesi olsun, çi
mento, Toprak Ofis, Orman Müdürlüğünün bi
rer bütçesi olsun, bu bütçeyi Büyük. Mi1 let Mec
lisine getirsinler. Maliye Bakanı bu sene ne di
yecekler bilmiyorum, geçen sene getireceklerini 
vait buyurmuşlardı. 

Sonra arkadaşlar, pamuk işinden bahsettiler. 
Adana müstahsilinin elindeki pamuğa1 bugün tek 
alcı yoktur, müstahsilin elinde kalmıştır. Bunu 
satamazsa, gelecek sene müstahsil sarl'edeeeği pa:-
rayı nereden bulacaktır? Binaenaleyh, her ta
rafta olduğu gibi Adana pamuğu için de Hükü
metin bir tedbir düşünmesi lâzımdır, Hüküme
tin ihtiyacından fazlasının harice satılmasını te
min etmelidir. Hükümet kendisine lâzımgelen 
kısmı ayırsın, buna biz birş.ey demiyoruz, doğru
dur, biz bunu her yerde söylemekten de çekinmi
yoruz, Fakat alıcı yoktur, kimse elini sürmüyor. 

Sonra arkadaşlar, tütün işini ele aldılar. 
Arkadaşlar; hakikaten iyiyi verirken kötüyü 

de beraber vereceğiz. Kötüyü verirken de cebi
mizdeki parayı çocuklarımızın Çikletlerine verir
sek, bunları yakalım, çünkü, bunlar zararlıdır. 
Devlet, tütüp satıyor, getirdiği melaı memlekete 
zarar veriyor. Hüküm el ihracat ve ithalât ya
pacaktır, ithalâtı ayarladık dediler, bir sürü ipek
li kumaş getirdiler. Bursa.'daki fabrikalar iflâs 
ediyor. 

EKONÖMt VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Aslı yoktur. 

SİNAN TEKELİOOLU (Devamla) — Aslı 
yokmuş, ben. gazetelerde okudum, Sümerbank'uı i 

elinde olan kumaşların da harice satılması düşü
nülüyormuş. Demek fazla kumaş istihsal ediyo
ruz. 

Avrupa kumaşının hir metresini elli liraya 
alıyoruz. Bizim ona benziyen aynı ayarda bu
lunan kumaşlarımızın metresi 10 liraya olduğu 
halde, kimse almıyor, halbuki onların ki, bir 
yağmur yedi .mi büzülüyor, buruşuyor. Bu iti
barla memleketimizde istihsal edilen mesnuatm 
muhafazası bizim için bir borç olduğuna göre, 
bunların biraz tahdit edilmesi lâzımdır. 

Sonra, Toprak Ofisin benim tarafımdan hü
cuma mâruz olduğunu söylediler. Ben hücum 
etmiyorum. Gelen zahireler kısmen kaybolmuş
tur. Toprak Mahsulleri Ofisinin beslemekte ol
duğu üç vilâyet için bu kadar zahire getirmiş 
olduğuna göre, daha 'bir senelik un mevcut de
mektir. Daha bir sene bu ekmeği yiyeceğiz. Na
sıl olaeaik lbu iş? Bu üç memleket halkı midele
rinden tam a men muztarip olduğu gibi kaşıntı 
da had ve 'berbat bir şekle girmiştir. Kendileri 
bu iş için, belediyenin vazifesidir buyurdular; 
anıa, 'belediye nereden onu alacak? Ofisin fab
rikalarından. Binaenaleyh Toprak Ofis un yap
mak için lâzım olan maddeyi fırınlara vermiyor 
ki, fırınlar iyi ekmek çıkarabilsin. % 89 - 91 
randımanlı un kepek demektir. 

Onun için Ticaret Bakanı gücenmesinler. Bu 
vazife hepimizin vazifesidir. Memleket halkı bu 
ekmekten ınuztariptir. Belediye ne yapsın? Ta
biî Toprak Ofis müfettişleri gidiyor, görüyor. 
Fakat fırıncılar siz ne veriyorsanız onu pişiriyo-
rıız diyorlar. Ve bu unlardan iyi ekmek yapma
nın imkânı fennisi olmadığını mütehassısları 
söylüyorlar. 

Netice olarak arzederim ki, mâruzâtım şu
dur : Emekli Kanununun 39 ucu maddesinin B 
fıkrası âdilâne bir şekilde tatbik edilmemekte
dir. İki şekli vardır. Ya o kanun 'bir tasfiye ka
nunudur. Kadro gençleştirilecektir. Ona göre 
(baştan başlamak lâzımdır. Kötü durumdaki fe
na memurları çıkarmak için elimizde madde var
dır. l>u maddenin B fıkrası sırf memleketteki 
memurları gençleştirmek olduğuna ir,'6ve adale
te uygun olarak yukardan aşağıya doğru gel
mesi lâzımgelir. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Si
vas) — Arkadaşımız nazik bir mevzu üzerinde 
durdukları için. Sayın Heyeti tenvir etmek zaru-
retindeymı. Biliyorsunuz ki, Cumhuriyet Ordusu 
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yeni bir nizam içine girmiş bulunuyor. Tama-
miye yepyeni bir şekilde asrın icaplarına gö
re teknik vasıtalarla teçhiz edilmiş ve edilmek- : 
tedir. Genç subaylar da bu yeni vasıtaların ica- j 
bettirdiği bilgileri kazanmış ve tatbikatı yap- j 
maktadılar. Öteden beri olduğu gibi bu yeni 
usul de, yeni bilgileri, yeni tecrübeleri, mesaile
ri, ve devamlı tatbikatı -/tahsiller ieabettirmek-
tedir. Bunun için teğmenlerden baslıyarak en 
yukarıya kadar orduyu sevk ve idare ile mükellef 
olanlar bu yeni rejimin icaplarına göre yetiş
mektedirler. Bu rejime göre yetişmiş olan ve 
yarınki ihtiyaca göre ordumuzu sevk ve idare liya
katini kazanmış olanlar, icabeden mevkileri ta-
biatiyle işgal edeceklerdir. Halbuki, bugünkü 
oluumumuza göre mevcut ümeranın miktarı, 
bilhassa albay ve yarbayların sayısı lâzım ola
nın birkaç misline baliğ olmaktadır. Ve bundan 
dolayıdır ki, albaylar, askerlik şubelerine me
mur edilmişlerdir. 

Aşağıdan çok liyakatli olarak yetişip gelmek
te olan bir zata tevdi edilmesi icabeden mevki
lerin onlar için açık olması memleketin yüksek 
menfaatleri icabıdır. Askerlikte bir zat sicil alın-
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ca üst rütbeye çıkabilir. Bilhassa askerliğin husu
si esas ve kaideleri vardır. Şûra, bulundukları 
rütbenin icabettirdiği vazifeleri seferde fiilen 
liyakat ile ifa edip edemiyecekleri konusu üzerin
de durmuş ve bâzı generallerin emekliye şevki 
zarureti karşısında kalmıştır. Fakat bu yüksek 
rütebnin icabettirdiği vazifeleri görüp görmiye-
ceğini takdir etmek Yüksek Askerî Şûraya aittir. 
Tatbikat bu şekilde gidiyor. Binaenaleyh 30 se
ne hizmet etmiş olan her hangi bir memur nasıl 
İçendi arzusiyle tekaütlüğünü istemek hakkını 
haizse Devlet de umumun menfaatleri namına 30 
sene hizmet etmiş olan bir memuru tekaüde sev-
ketmek hakkını haizdir. Bu hak memleketin sa-
vunmasiyle alâkalı olursa sebep daha kuvvetli 
olur. Biz aşağı rütbelerden baslıyarak bugünün 
icaplarını yerine getirmek liyakatli, bilgili ve 
ehliyetli genç subaylar yetiştiriyoruz. Bunlar 
vazifelerini görebilecek mevkilere gelebilmelidir
ler. Bu da ancak üst mevkilerin boşalmasiyle 
kabil olacaktır. Onun için kanunun bu maddesi
nin tatbikmda memleketin en yüksek menafii göz 
önüne alınmıştır, alınmaktadır ve alınacaktır. 
(Bıravo sesleri). 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye - İsveç Ödeme Anlaşmasına ek 
olarak imzalanan Protokol ve eklerinin onanması 
hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu 
raporu (1/594) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Türkiye - İsveç Ödeme Anlaşmasına ek olarak 
Ankara'da imzalanan Protokol ve eklerinin 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1 — 7 Haziran 1948 tarihli Türki
ye - isveç Ödeme Anlaşmasına ek olarak 14 Ma
yıs 1949 tarihinde Ankara'da imzalanan Protokol 
ve ekleri kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-

[1] 62 say ıh basmayazı tutanağın sonundadf. 

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

2. — Türkiye ile Yunanistan arasında imza
lanan Ödeme Anlaşmasiyle eklerinin otlanması 
hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu 
raporu (1/597) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
m i l . Maddelere geçilmesini kalbul edenler... Et-
ıuiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edildi. 

Türkiye ile Yunanistan arasında Ankara'da im
zalanan Ödeme Anlaşmasiyle eklerinin onanma

sı hakkında Kanun 
MADDE 1. — Türkiye ile Yunanistan ara-

[1] 64 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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sında 2 Nisan 1949 tarihinde Ankara'da imza
lanan Ödeme Anlaşması ve ekleri kabul edil
miş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edildi. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edildi. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edildi. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 

3. — Türkiye ile Macaristan arasında imzala
nan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin 
onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Ko-
msiyonu raporu (1/596) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
XXII6!.. Maddelere geçilmesini kalbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Macaristan arasında Ankara'da im
zalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle ekle

rinin onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Macaristan arasın
da 12 Mayıs 1949 tarihinde Ankara'da imzala
nan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile ekleri ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

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

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 
Kabul edilmiştir. 

- Bu kanun yayımı tarihinde 

Kabul edenler... Etmiyenler... 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Kabul edenler... Etmiyenler... 

MADDE 3 
yürütür. 

BAŞKAN 
Ka/bul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

4. — Türkiye ile Yunanistan arasında imza
lanan Ticaret Anlaşmasiylc eklerinin onanması 

[1] 65 sayılı basmayazı tutanak sonundadır. 

hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu 
raporu» (1/598) [1] 

BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiyen var 
mı! Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında Ankara'da 
imzalanan Ticaret Anlaşmasi^le eklerinin 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Yunanistan arasın
da 21 Temmuz 1949 tarihinde Ankara'da imza
lanan Ticaret Anlaşmasiyle ekleri kabul edilmiş 
ve onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanını yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Kabul edenler ... Elmivenler ... 

MADDE 3. -
yürütür. 

BAŞKAN — 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

5. — Türkiye ile Norveç arasında Ankara'da 
imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle ek
lerinin onanması hakkında. Kanun tasarısı ve Ti
caret Komisyonu raporu (1/528) [2] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ite Norveç arasında Ankara'da im
zalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle 

eklerinin onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Norveç arasında 
24 Şubat 1949 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle ekleri kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

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

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

[1] 66 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 68 sayılı basmayazı tutana'ğm sonundadır, 
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BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Al-
manya'daki Amerika Birleşik Devletleri, Birle
şik Kırallik ve Fransız işgal bölgesi Askerî Hü
kümetleri arasında imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının onanmasına dair Kanun tasarısı 
ve Ticaret Komisyonu raporu (1/507) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya '-
daki Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik 
Kırallik ve Fransa işgal bölgeleri Askerî Hü
kümetleri arasında imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Almanya'daki Amerika Birleşik Devlet
leri, Birleşik Kırallik ve Fransız işgal bölgeleri 
Askerî Hükümetleri arasında 15 Ocak 1949 tari
hinde Frankfurt'da imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmalariyle ekleri onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi kabul edilmiştir. 

7. — Türkiye ile Çekoslovakya Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalariyle eklerinin yürürlük sürele
rinin bir ay uzatılması hakkında Kanun tasarısı 
ve Ticaret Komisyonu raporu (1/545) [2] 

[1] 70 sayılı basma yazı tutanağın sonundadır. 
[2] 72 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var* 

mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin bir 

ay uzatılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Çekoslovakya ara
sında 5 Aralık 1946 tarihinde imza edilen Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin yü
rürlük sürelerinin 30 Nisan 1949 tarihine kadar 
1 ay uzatılması hakkında Çekoslovakya Dışişleri 
Bakanlığı ile Prag Elçiliğimiz arasında mektup
laşmak suretiyle yapılan Anlaşma kabul edil

miş ve onanmıştır. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 

etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 

8. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve öde
me Anlaşmalariyle eklerinin yürürlük sürelerinin 
bir ay daha uzatılması hakkında Kanun tasarısı 
ve Ticaret Komisyonu raporu (1/588) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var-
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin bir 

ay daha uzatılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Çekoslovakya ara
sında 5 Aralık 1946 tarihinde imza edilen Tica
ret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin yürür
lük sürelerinin 31 Mayıs 1949 tarihine kadar bir 
ay daha uzatılması hakkında Prag Elçiliği ile 
Çekoslovakya Dışişleri Bakanlığı arasında mek-

[1] 60 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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iuı> teatisi, suretiyle yapılan. Anlaşma kabul edil
miş ve' onanmıştır. 

BAŞKAN —• Söz istiycııV Yoktur. Maddeyi 
kaimi edenler.. Etmiyenler.. Kabul edildi. 

M A D D İ J 2. —• I>u kanun, yayımı larihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN--- Kabul, edenler.. VA miyeııler . 
Kaimi edildi. 

MADDE o. — l>u kanun, hükümlerini i>akan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. i l m i y e n i n . 
Kabul edildi. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

.9. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve 
Ödeme A ulaşmalar iyi e eklerinin yürürlük sure
lerinin bir ay daha uzatılması hakkında Kanun 
tasarısı ve Ticaet Komisyonu raporu (1/589) [1] 

Başkan — Tasarının tümü hakkında söz isti-
yen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme An
laşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin bir 

ay daha uzatılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Çekoslovakya ara
sında 5 Aralık .1940 tarihinde imzalanan Tica
ret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin yürür
lük süeleriuin '.){) Haziran 1949 tarihine karar 
bir ay daha uzatılması hakkında Prag Elçiliği 
ile Çekoslovakya Dışişleri Bakanlığı arasında 
mektup teatisi suetiyle yapılan Anlaşma kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümlerine Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bıı kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 

10. —• Almanlara ait ihtira beratlarının 
kamunun faydasına konması hakkındaki An
laşmaya ek Protokolüm onanmasına dair Kanun 
tasaısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/357) | 1 | 

BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenle... Kabul edilmiştir. 

Almanlara ait ihtira beratlarının kamunun fay
dalanmasına konması hakkındaki Anlaşmaya ek 

protokolün onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. —• Alınanlara ait ihtira beratları
nın kamunun faylalanmasma konması hakkın
daki 27 Temmuz 1940 tarihli Anlaşmada bâzı de
ğişiklikler yapılmasına mütedair 20 Ekim 1947 
tarihinde imzalanan Protokol onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var-
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 
(imidemde başka bir şey yoktur. Önümüzdeki 

Pazatesi günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

[1] 61 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. [1J 73 sa.yth basmayazı tutamağın sonundadır. 
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DÜZELTIŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmayazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır. 

S. Sayısı Sayfa Satır Yanlış Doğru 

64 
65 
65 
65 
65 
68 
70 
70 
61 

5 
8 
8 
8 
8 
5 
4 
5 
o O 

31 
4 
6 
9 

12 
18 
2 
2 
1 

mutabık kalınmıştılı. 
denemler 
rapor 
rapor 
hepsi 
yardımları 
ASKERÎ GUVERNÖRLERt 
ASKERÎ GUVENÖRLERÎ 
96 97 NE 

mutabık kalmışlardır. 
ödemeler 
röpor 
röpor 
hesap 
yatırımları 
ASKERÎ HÜKÜMETLERİ 
ASKERÎ HÜKÜMETLERİ 

73 ncü sayfada Hükümet teklifinden sonra ortaya (Protokol) kelimesi eklenecektir. 
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S. Sayısı: 60 
Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme Anlaşmasiyle eklerinin 
yürürlük sürelerinin bir ay daha uzatılması hakkında Kanun tasa

rısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1 /588) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . VI . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü • ' i 

Sayı: 71 - 712, 6 - 2378 - . • . • - . . ş '-
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin bir ay 
daha uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6 . VI . 1949 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri 'bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Yürürlük sürelerinin uzatılmasına ait anlaşmanın, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sa
yılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 6 . VI . 1949 tarihli ve 3/9433 sa
yılı kararla onanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

5 Aralık 1946 tarihinde Ankara'da imza edilen Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaş
maları ile eklerinin süresi 31 Mart 1949 tarihinde sona ermiş ve mezkûr Anlaşmalar Prag 1da Çekos
lovakya Hükümeti ile yapılmakta olan ticaret müzakerelerinin sonucuna intizaren 30 Nisan 1949 
tarihine kadar uzatılmıştı. 

Anılan konuşmalar devam etmekte olduğundan iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin 
aksamadan temadisini sağlamak üzere iş bu anlaşmaların 31 Mayıs 1949 tarihine kadar yeniden bir 
ay süre ile uzatılması menfaatlerimize uygun görülmüştür. Bu düşünce ile bahis konusu Ticaret 
ve ödeme Anlaşmaları ve eklerinin bir ay süre ile uzatılmasına dair Çekoslovakya Dışişleri Bakan
lığı ile mektup teatisi suretiyle yapılan anlaşmanın onanması için ilişik Kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 



Ticaret Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/588 

Karar No. 14 

9 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin 
bir ay daha uzatılması hakkında Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 
6 . VI . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçe
si ve ilişikleri, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret 
ve Ekonomi Bakanlığı mümessillerinin huzu-
riyle komisyonumuzca incelendi: 

Komisyonumuz, Hükümet gerekçesi ve Ba
kanlıklar mümessillerinin verdiği izahlarla bu 
anlaşmaların bir ay daha uzatılmaları hususun
daki Hükümet görüşünü memleket menfaatle

rine uygun görmüş ve kanun tasarısı ile gerek
çe ve eklerinin kabulüne karar vermiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkam Sözcü 
Ankara Gazianteb 

Arif Çubukçu Cemil Alevli 
Kâtip 

Niğde Kars Kars Kayseri 
H. TJlusoy F. Akt-aş A. Sürmen H. Ürkün 

Tokad Trabzon 
// , Önder A. SanaUoğlu 

TlÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme Anlaş
maları ile eklerinin yürürlük sürelerinin bir ay 

daha uzatılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Çekoslovakya ara
sında 5 Aralık 1946 tarihinde imza edilen Tica
ret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin yürürlük 
sürelerinin 31 Mayıs 1949 tarihine kadar bir ay 
daha uzatılması hakkında Prag Elçiliği ile Çekos
lovakya Dışişleri Bakanlığı arasında mektup tea
tisi suretiyle yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
S. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
//. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

ko ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

(i. ve Tekel Bakanı 
Dr. Ş. F. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Satır 

Adalet Bakanı 
F. Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirğil 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
R. Ş. Sirer 

( S. Sayısı : 60 ) 
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T. C. 

Prag Elçiliği Prag, 30 Nisan 1949 
No. 1349/16 

Bay Bakan, 

Hükümetimin, 31 Mart 1949 tarihinde sona erip 30 Nisan 1949 tarihine kadar uzatılmış bulunan 
5 Aralık 1946 tarihli Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 
yeniden bir ay müddetle, yani 31 Mayıs 1949 tarihine kadar uzatılmasını teklif eylediğini Ekselan
sınıza bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki hususlar üzerinde Hükümetinizin mutabakatını teyit eyleminizi rica ederim. 
Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Bakan. 

Ekselans R. Ayanlar 
Bay Dr. Vladimir Clementis 

Çekoslovakya Dışişleri Bakanı 
Prag 

Çekoslovakya Dışişleri 
Bakanlığı Prag, 30 Nisan 1949 

No. 115.582/49-A/11-3 

Bay Maslahatgüzar, 

Bugünkü tarihli 1349/16 sayılı mektubunuzu aldığımı teyit eder ve Hükümetimin 31 Mart 1949 
tarihinde sona erip 30 Nisan 1949 tarihine kadar uzatılmış bulunan 5 Aralık 1946 tarihli Çekoslo
vakya - Türkiye Ticaret ve ödeme Anlaşmaları um yürürlük sürelerinin yeniden bir ay müddetle yani 
•ü Mayıs 1949 tarihine kadar uzatılması hususunda mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref 
kazanırını. 

Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Maslahatgüzar. 

Bay Rifat Ayanlar V. Clementis 
Türkiye Maslahatgüzarı 

Prag 

( S. Sayısı : 60) 
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S. Sayısı: 61 
Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin 
yürürlük sürelerinin bir ay daha uzatılması hakkında Kanun tasa

rısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1 /589) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . VIII . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Bay% : 71 - 712, 6/3015 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin yürürlük sürelerinin bir ay 
daha uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7 . V I I . 1949 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri bağ
lı olarak sunulmuştur. 

Yürürlük sürelerinin uzatılmasına ait Anlaşmanın, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 7 . VII . 1949 tarihli ve 3/9562 
sayılı kararla onanmış olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
, , . , , * i s •. §• Günaltay 

GEREKÇE 

5 Aralık 1946 tarihinde Ankara'da imza edilen Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaş
maları ile eklerinin süresi 31 Mart 1949 tarihinde sona ermiş ve mezkûr Anlaşmalar Prag'da Çekos
lovakya Hükümeti ile yapılmakta olan ticaret müzakerelerinin sonucuna intizaren evvelâ 30 Nisan 
1949, bilâhara 31 Mayıs 1949 tarihine kadar uzatılmıştı. 

Anılan konuşmalar devam etmekte olduğundan iki memleket arasındaki ticiri mübadelelerin ak
samadan devamını sağlamak üzere işbu Anlaşmaların 30 Haziran 1949 tarihine kadar yeniden bir ay 
süre ile uzatılması menfaatlerimize uygun görülmüştür. Bu düşünce ile bahis konusu Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları ve eklerinin bir ay süre ile uzatılmasına dair Çekoslovakya Dışişleri Bakanlığı 
ile mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onanması için ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/589 
Karar No. 15 

9 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığ; 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin 
bir ay daha uzatılması hakkında Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanıp 7 . VII . 1949 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Ka
nun tasarısı ile gerekçe&i ve ekleri Dışişleri Ba
kanlığı ile Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı mü 
messillerinin huzuriyle Komisyonumuzda ince
lendi : 

Komisyonumuz Hükümet gerekçesinde zik
redilen sebepler ve Bakanlık mümessillerinin 
izahları ile anlaşmaların bir ay daha uzatılması 
hakkındaki Hükümet görüşünün yerinde oldu

ğu kanaatine varmış ve Kanun tasarısı ile ge
rekçenin ve eklerinin kabulüne karar vermiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komiay 
Başkanı 
Ankara 

A. Çubukçu 
Kâtip 
Niğde 

II. Ulusoy 
Kayseri 

II. Vrkün 

onu 

Kars 
F. Aktaş 
Tokad 

R. Önder 

Sözcü 
Gaziaıiteib 
C. Alevli 

Kars 
A. Sürmen 

Trabzon 
A. Sarıalioğlu 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme An
laşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin bir 

ay daha uzatılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Çekoslovakya ara
sında 5 Aralık 1946 tarihinde imzalanan Tica
ret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin yürür
lük sürelerinin 30 Haziran 1949 tarihine kadar 
bir ay daha uzatılması hakkında Prag Elçiliği 
ile Çekoslovakya Dışişleri Bakanlığı arasında 
mektup teatisi suretiyle yapılan anlaşma kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE .'k — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
N. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

<>. ve Tekel Bakanı 
Dr. Ş. Bürge 

II1 aştı r m a Baka n.ı 
Dr. Kemal Satır 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
içişleri Bakanı 

E- Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

S. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat S. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

( S. Sayısı : 61 ) 
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No. 1393/21 Prag, 31 Mayıs 1949 

Bay Bakan, 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında 5 Aralık 1946 tarihinde imzalanmış olup ikinci uzatma sü
resi 31 Mayıs 1949 tarihinde sona eren Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlüğünün bir aylık 
yeni bir süre için, yani 30 Haziran 1949 tarihine kadar uzatılması hususunda Hükümetimin muta
bık olduğunu Ekselansınıza bildirmekle şeref kapanırım. 

Yukardaki husus hakkında Hükümetinizin mutabakatını bana teyit eylemenizi rica ederim.' 
Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Bakan. 

Ekselans R. Ayanlar 
Bay Dr. Vlâdimir Clementis ' 

Çekoslovakya Dışişleri Bakanı 
Prag î " , - " . • . • " . ' . y- . : ; '" • 

No. 121. 726/49 - A/11 -3 Prag, 30 Nisan 1949 

Bay Maslahatgüzar, 

Bugünkü tarihli 1393/21 sayılı mektubunuzu aldığımı teyit eder ve Çekoslovakya ve Türkiye 
arasındaki 5 Aralık 1946 tarihinde imzalanmış olup ikinci uzatma süresi 31 Mayıs 1949 tarihinde 
sona eren Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlüğünü bir aylık yeni bir süre için, yani 30 Ha-
ziran 1949 tarihine kadar uzatmak hususunda Hükümetimin mutabık olduğunu size bildirmekle şe
ref kazanırım. 

Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Maslahatgüzar. 

Bay Rifat Ayanlar, V. Clementis 
Türkiye Maslahatgüzarı 

Prag 

^m^ 

( S. Sayısı : 61 ) 





S. Sayısı: 62 
Türkiye - isveç ödeme Anlaşmasına ek olarak imzalanan Protokol 
ve eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komis

yonu raporu (1 /594) 

T. G. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 16 . Yi . 1949 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1367, 6-2282 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye - îsveç Ödeme Anlaşmasına ek olarak Ankara'da imzalanan Protokol ve eklerinin 
onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . V . 1949 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Protokol ve eklerinin, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetki
ye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 30 . V . 1949 tarihli ve 3/9373 sayılı Kararla onanmış oldu

ğunu saygılarımla arzederim. 
Başbakan 

Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

7 Haziran 1948 tarihli Türkiye - îsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının bugünkü ihtiyaçlara 
daha uygun bir hale getirilmesini ve tatbikatta meydana çıkan bâzı güçlüklerin bertaraf edilme
sini temin maksadı ile iki Hükümet arasında cereyan eden müzakereler 14 Mayıs 1949 tarihinde 
yeni bir ödeme Protokolü ile eki mektupların imzalanması sonucuna varmıştır. 

Yeni Protokol gereğince iki memleket arasındaki ticari mübadelelerden mütevellit ödemeler 
A 1949 hesabı ve B diye anılan iki hesaptan yapılacaktır. A 1949 hesabı dolar ile B hesabı ise 
İsveç Kuronu ile tutulacaktır. İsveç parasmm kıymetinde yapılması muhtemel değişikliklere 
karşı bu hesap şanj garantisi teminatı altına alınmıştır. Her iki hesabın tasfiyesi Anlaşmaların so
na ermesinden itibaren altı ay zarfında borçlu tarafça mal ihracı suretiyle ve bu müddetin so
nunda dolar veya îngiliz lirası ile yapılacaktır. 

Hükümetimiz îsveç'lilerin başlıca endişesini teşkil eden dolar transferi hakkımızın 4 milyon 
dolarlık bir hadde kadar kullanılmamasını yeni Protokol'de kabul etmiş bulunmaktadır. Böylece 
îsveç'in başlıca ihraç maddelerimizi daha serbestçe satın alması temin edilmiştir. Nitekim Proto
kol'e bağlı bir mektupla îsveç Hükümeti 1 Mart'la 15 Haziran 1949 tarihleri arasında Türkiye'
den 1500 ton kuru üzüm, 215 ton fındık, 0,7 milyon îsveç Kuronu kıymetinde barsak, ayni kıy
mette deri ve 0,5 milyon îsveç Kuronu kıymetinde anason, kitre ve saire almayı taahhüt eylemiş-
tir-

Yukarda sözü geçen Protokol ve eklerinde mevcut esasların memleketimizin menfaatlerine uygun 
ve îsveç ile olan iktisadi münasebetlerimizi gereği gibi düzenliyecek mahiyette bulunduğu müta
lâa edilmektedir. Bu düşünce ile Anlaşma ve eklerinin onanması için ilişik kanun tasarısı hazır
lanmıştır. 
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Ticaret Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Esas No. 1/594 9 . XII. 1949 

Ticaret Komisyonu 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - İsveç ödeme Anlaşmasına ek olarak 
Ankara'da imzalanan Protokol ve eklerinin onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca 30.V.1949 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan Kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri Dış
işleri Bakanlığı ve Ekonomi ve Tcaret Bakanlığı 
mümessillerinin huzuru ile incelendi: 

Türkiye - İsveç arasında 7 Haziran 1948 tari
hinde akdedilen Ticaret ve ödeme Anlaşmasının 
tatbikmda, Marsahall plânı ve diğer dünya şart
larının süratle değişmesi ile bâzı güçlükler mey
dana gelmiştir. 

Bu güçlüklerin izalesi maksadiyle 14 Mayıs 
1949 tarihinde tanzim edilen bir Protokol ve eki 
mektuplarla yeni bir esasta mutabakat hâsıl ol
muştur. 

Üzerinde anlaşılan yeni esaslarla ticari müba
delelerden mütevellit ödemeler dolar ve kron 
üzerinden açılmış iki hesapla ödenecek, İsveç pa
rası üzerinde yapılacak her hâ"ngi bir değişikliğe 
karşı şanj garantisini haiz olacaktır.' 

Ancak hükümetlerin sebebiyet verdikleri para 
kıymetinin düşürülmesi gibi fevkalâde ahval kar
şısında tacirlerimizin hukuklarını korumak mak
sadiyle, Hükümetimizin, akdedeceği ticari an

laşmalarda lüzumlu tedbirleri alması temenniye 
şayan görülmüştür. 

Hesapların tasfiyesi anlaşmaların hitamından 
itibaren altı ay zarfında mal verilmesi ve bu 
mddetten sonra dolar veya İngiliz lirası veril

mek suretiyle olacaktır. 
Dolar transferi hakkımızın 4 milyon dolarlık 

bir hadde kadar kullanılmaması hususundaki Hü
kümetin muvafakatini ihraç mallarımızın ihracını 
kolaylaştırıcı bir tedbir olarak mütalâa eden Ko
misyonumuz, Protokol ve mektup ile varılan an
laşmaları memleket menfaatlerine uygun görmüş 
ve Kanun tasarısı onacmıştır 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Üük-
sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Arif Çubukçu 
Sözcti Kâtip 

Gazianteb Niğde 
G. Alevli H. TJlusoy 

Kars Kars Kayseri 
F. Aktaş A. Sürmen H. Ürkün 

Tokad Trabzon 
R. önder A. Sarıalioğlu 

( S. Sayısı: 62) 
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HÜKÜMTTÎN TEKLÎFÎ 

Türkiye - tsveç ödeme Anlaşmasına ek olarak 
Ankara'da imzalanan Protokol ve eklerinin onan

ması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Türki
ye - İsveç ödeme Anlaşmasına ek olarak 14 Ma
yıs 1949 tarihinde Ankara'da imzalanan Protokol 
ve ekleri kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
§. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Devlet Bakanı 

İV. E. Sümer 
Millî Savunma Bakanı 

H. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

N. Sadak 
Millî Eğitim Bakanı 

T. Banguoğlu 
Eko ve Ticaret Bakanı 

C. S. Barlas 
G. ve Tekel Bakanı 

Dr. §. F. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 

Dr. K. Satır 

Adalet Bakanı 
F. Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Eri§irğü 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adatan 
Sa. ve Sos. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

R. Ş. Sirer 

CS. Sayısı; 62) 



7 HAZİRAN 1948 TARİHLÎ TÜRKİYE - İSVEÇ ÖDEME ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 

Madde — 1. 

7 Haziran 1948 tarihinde Türkiye ile isveç arasında imzalanan Ödeme Anlaşmasının 1 nci mad
desinde derpiş edilen hesap, A 1949 ve B hesabı diye anılan iki hesaba ayrılacaktır. 

Madde — 2. 

A 1949 hesabı Dolar ile tutulacaktır. Bu hesabın zimmetine aşağıdaki meblâğlar geçirilecektir : 
a) Bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihte, 24 Nisan 1946 tarihli eski ahdî hesap da mevcut 

bakiye; 
b) Bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihte, 7 Haziran 1948 tarihli 1 numaralı Protokolde der

piş edilen A hesabında mevcut bakiye. 
Bu Protokole bağlı Listede zikredilen emtiaya ait ödemeler A 1949 hesabından yapılacaktır. 

Madde — 3. 

B hesabı isveç Kuronu ile tutulacaktır. Bu hesabın bakiyesi altın veya dövizle transfer edilemi-
yecektir. A 1949 hesabı dışında kalan bilûmum ödemeler, bilhassa bu Protokole ek Listede zikredilmi-
yen mallara ait tediyeler bu hesaptan yapılacaktır. 

Madde — 4. 

Türk ve isveç makamları, yürürlükte bulunan genel rejimleri çerçevesi içinde ve bâzı mallara 
diğerlerinin zararına olarak yüklenilmesini önliyecek şekilde, normal bir inkısamı göz önünde tuta
rak, Türk ve isveç menşeli emtianın ithali ve ihracı için gerekli müsaadename ve lisansları karşılıklı 
olarak vermeyi taahhüt ederler. 

• - - " * ' ' n v ' : • Madde — 5. 

A 1949 hesabı için 4 milyon A. B. D. Dolarlık bir hâd tespit edilecektir. Bu hadde kadar Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 7 Haziran 1948 tarihli ödeme Anlaşmasının 3 ncü maddesi hü
kümleri gereğince Riksbank 'm kendisine tanıdı ğı transfer hakkından vazgeçecektir. 

Yukarda zikredilen hadde aşağıdaki meblâğlar ilâve edilecektir: 
a) Yukardaki 2 nci maddenin a fıkrasında zikredilen eski ahdi hesabın bakiyesini gösteren 

dolar tutarı, 
b) Bu protokolün yürürlüğe girmesinden önce, 7 Haziran 1948 tarihli 11 numaralı Protoko

lün 1 nci maddesi gereğince B hesabından A hesabına nakledilen meblâğın dolar olarak tutarı. 
Bununla beraber şurası mukarrerdir ki, A 1949 hesabından yapılan ödemelerin yakûnu yukar-

ki a ve b fıkralarında zikredilen meblâğların yekûnunu aşar aşmaz, dolar transferi için göz 
önünde tutulacak had 4 milyon A. B. D. Doları olacaktır. 

Türk makamları, bu madde gereğince dolar olarak transferi mümkün olan meblâğların İsveç 
menşeli malların satmalınmasında kullanılması için ellerinden geleni yapacaklardır. 

Madde — 6. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası B hesabına 7,5 milyon İsveç kuramına kadar ingiliz lira
sını kabul edecektir. 

Madde —- 7. 

7 Haziran 1948 tarihli 11 nolu Protokolün 1 nci maddesi hükümleri gereğince B hesabından 

. (S . Sayısı : 6#) 
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A hesabına nakledilen meblâğlar, 7 Haziran 1948 tarihinde Türkiye ile İsveç arasında imzalanan 
ödeme Anlaşmasının hitamından en geç altı ay sonraya kadar A 1949 hesabından B hesabına ia
de edilecektir. 

Madde — 8. 

A 1949 hesabının bakiyesi bu protokolün hitamından itibaren altı ay zarfında protokole bağlı 
listede yazılı eşyanın ihracı suretiyle ve bu müddetin sonunda A. B. D. Doları ile tasfiye edile
cektir. 

Madde — 9. 

B hesabının bakiyesi, 7 Haziran 1948 tarihli ödeme Anlaşmasının hitamından itibaren altı ay 
zarfında ilişik listede görülen mallar dışında kalan emtianın ihracı suretiyle ve bu müddetin so
nunda İngiliz lirası ile tasfiye edilecektir, iki Âkıd Taraf, birinci fıkrada derpiş edilen İngiliz lira
sı transferi için gerekli müsaadeyi temin hususunda İngiliz yetkili makamları nezdinde yapıla
cak talepleri karşılıklı olarak desteklemeyi taahhüt ederler. Eğer İngiliz müsaadesi istihsal edi
lemezse B hesabının tasfiyesi her iki tarafça kabul edilecek bir para ile ve anlaşmazlık halinde 
A. B. D. Dolan ile yapılacaktır. 

Madde — 10. 

Yukardaki 2 nci maddenin b fıkrasında zikredilen, A hesabından A 1949 hesabına yapılacak 
transfer ve 7 nci madde gereğince A 1949 hesabından B hesabına yapılacak transferleriyle 5 nci 
maddenin b fıkrasında derpiş edilen meblâğın dolara çevrilişi, halen 1 A. B. D. Doları = 3,5943 
İsveç kuronu olan Stokholm'de A. B. D. Dolarının vasati rayici üzerinden yapılacaktır. Aynı kam 
biyo rayici A 1949 hesabından tediye edilecek mebl ğlar İsveç kuronu olarak muharrer bulundu
ğu hallerde mezkûr hesabın zimmet veya matlubundan yapılacak ödemelere de tatbik edilecektir. 

Madde — 11. 

Bu Protokol imzası tarihinde yürürlüğe girecek ve yürürlükten kaldırılacak olan 7 Haziran 
1948 tarihli 1 ve 11 numaralı Protokollerin yerini alacaktır. Bu Protokol 7 Haziran 1948 tarihinde 
Türkiye ile İsveç arasında imzalanan ödeme Anlaşmasının ayrılmaz bir cüzü olup aynı müddetle 
yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da 14 Mayıs 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti adına İsveç Hükümeti adına 
F\w4 Canm Eric Yon Post 

( S. Sayısı : 62 ) 
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Protokole bağlı mallar listesi 

isveç 'ten ihraç edilecek mallar: 
Maden direği 
Seîülozluk odun 
Kâğıt hamuru (Selüloz) 
Gazete kâğıdı 
Kraft kâğıdı 
Yay çeliği ve sıcak haddelenmiş, doğulmuş bâzı çelik nevileri 
Seri hareketli torna çeliği (Çabuk döner torna kalemi) 
Soğuk haddelenmiş, çarklanmış çubuk halinde çelik 
Hadde silindirinden geçirilmiş çelik şeritler 
Soğuk haddelenmiş çelik tel ve halatlar 
Soğuk haddelenmiş borular 
Kaynak elektrodları 
Tel haddeleri 
Vida ve somunlu vida 
Bilyalı ve makaralı yataklar 
Bergmann boruları 
Bilemeye ve parlatmaya mahsus elmas pulları (Diskleri) 
Nal çivisi 
Kard (Yapağı tarağı) teçhizatı 
Selüloz ve kâğıt sanayiinde kullanılan keçe 
Asidlere mukavim harç ve ateşe dayanır harç 
Kereste 
Türkiye 'den ihraç edilecek mallar: 
Kepek 
Keten tohumu '•"•;4 '« - * : • 
Krom cevheri 
Afyon 
Küspe 
Bakır 
Pamuk " \ * ; 

¥^^&^S% 

(S. Sayısı,: dâ) 



S. Sayısı: 64 
. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ödeme Anlaşmasiyle 

eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu 
raporu (1 /597) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . VI . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 1368, 6 - 2283 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Yunanistan arasında Ankara'da imzalanan ödeme Anlaşmasiyle eklerinin onanma
sı hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 . VI . 1949 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri bağlı olarak su
nulmuştur. 

ödeme Anlaşmasiyle eklerinin, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 28 . IV . 1949 tarihli ve 3/9211 sayılı kararla onanmış 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Baş'bakan 
. . . Ş. Oünaltay 

GEKEKÇE 

1 Haziran 1945 tarihli Türkiye - Yunanistan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları 20 Eylül 1947 tari
hinde yürürlükten kalkmış ve bu tarihten itibaren Yunanistan'la olan ticaretimiz serbest döviz ve 
hususi takas sistemleri çerçevesi içinde cereyan edegelmiştir. Mezkûr memlekete olan ihracatımızın 
mühim bir kısmını gıda maddeleri teşkil ve ticaret muvazenesi daima lehimize bir durum atfettiğin
den, Yunanlılar mallarımızı satın alabilmek için dolar tediyesi mecburiyetinde bulunuyorlardı. 

Bu vaziyet 16 Ekim 1948 tarihinde Paris'te i imzalanan «Avrupa Memleketleri arasında ödeme 
ve Takas Anlaşması» nm akdine kadar devam etmiş ve mezkûr Anlaşmaya katılan Hükümetler kar
şılıklı ticaretlerinde birbirlerine dolar tediyesi mecburiyetini yüklememek taahhüdüne girdiklerinden 
ve Hükümetimiz 1948-1949 devresi için Yunanis aıra 13 milyon dolarlık bir tiraj hakkı tanımış 
bulunduğundan, Yunanistan'la ticaretimizin bu yeıi esaslara uygun şekilde tanzimi gerekmiştir. 

Bu maksatla Ankara'ya gelen Yunan Ticaret Heyetiyle müzakerelere 14 Mart 1949 tarihinde 
başlanmıştır. Yunan Heyetine tebliğ edilen projemiz yeni bir Ticaret ve Ödeme Anlaşması ile ticun 
ve gayriticari eski alacakların tasfiyesi mevzunlarını ihtiva eylemekteydi. Buna mukabil Yunanlılaı. 
ihracat mevsimimizin içinde bulunmamız dolayısiyle, tiraj haklarının bir an evvel kullanılmasını 
sağhyacak bir Anlaşma akdi ile iktifa edilmesini vt. Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları müzakerelerini\\ 
talikini teklif etmişlerdir. Tiraj haklarının ödemeleri kolaylaştırmaktan ibaret bulunan mahiyeti 
üzerinde Yunan Heyetinin dikkati çekilmiş ve bunun müstakilleri mütalâa edilemiyeceği,ancak bir 
ödeme Anlaşması çerçevesi içinde mevzuubahis olabileceği kendilerine izah edilmiştir. Neticede 
teklifimiz kabul edilerek cereyan eden müzakereler sonunda bir ödeme Anlaşması ile iki proto
kol ve mektuplar 2 Nisan 1949 tarihinde imzalanmıştır. 

ödeme Anlaşması hükümleri gereğince, iki memleket arasındaki ticari mübadelelerden müte
vellit ödemeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Yunan Millî Bankası adına açıla
cak bir dolar hesabı delaletiyle tesviye edilecek ir. î'iu hesapta karşılıklı olarak 700 000 dolarlık 
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bir finansman haddi kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yunanistan Ban
kası, ödeme Anlaşmasının esas olarak kabul ettiği hesap parası yani dolar yerine, evvelden an
laşmak suretiyle, başka bir para ikame edebileceklerdir. Anlaşmanın sona erdiği tarihten bir ay 
sonra hesap iki âkıd taraftan biri lehine bir bakiye gösterirse, bu bakiye borçlu tarafça dolar 
veya iki Merkez Bankasının evvelden mutabık ka uçakları başka bir para ile tasfiye edilecektir. 

Anlaşmaya bağlı bir listede, Yunanlıların 13 milyon dolarlık tiraj haklarını kullanarak mem
leketimizden satın alacakları maddeler tadad edilmiştir. Bunlar Yunanistan'a mûtat olarak ihraç 
ettiğimiz mevad ve mamullerdir. Böylece, hem Yunanistan'la olan normal ticaretimiz genel ihracat 
rejimimize uygun şekilde tanzim edilmiş, hem de Yunanlıların tiraj haklarını kullanmasına hiçbir 
tahdit konulmamış bulunmaktadır. Esasen mezkûr listenin, diğer Türk mallarının Yunanistan'a 
ihracına mâni olacak şekilde tefsir edilemiyeceği ödeme Anlaşmasına bağlı iki numaralı Protokol
de tasrih edilmiştir. 

Yukarda sözü geçen Anlaşma ve eklerinde mevcut esasların memleketimizin menfaatlerine uy-
.. gun ve Yunanistan'la olan iktisadi münasebetler.mizi gereği gibi düzenliyecek mahiyette bulun

duğu mütalâa edilmektedir. 
Bu düşünce ile Anlaşma ve eklerinin onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 9 . XII . 1949 

Esas No. 1/597 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Yunanistan arasında Ankara'da 
imzalanan ödeme Anlaşması ile eklerinin onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca 3 . VI . 1949 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
Kanun tasarısı ile gerekçesi ve ekleri, Dışişleri 
Bakanlığı ile Ticaret ve Ekonomi Bakanlıkları
nın mümessilleri'huzurunda incelendi. 

Yunanistan ile aramızda mevcut 1 Haziran 
1949 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları 20 
Eylül 1947 tarihinde yürürlükten kalkmış ve bu 
tarihten beri iki memleket arasında serhest dö
viz esasına müstenit bir ticari mübadele cere
yan etmiştir. 

Bu devrede ticari muvazene lehimize cereyan 
etmiş ve fark Yunanlılar tarafından dolarla 
ödenmiştir. 

Bu durum, 16 Ekim 1948 tarihinde Paris'te 
imzalanan «Avrupa memleketleri arasında öde
me ve takas anlaşması» nm akdine kadar devam 
etmiş, hu anlaşma ile Yunanistan'a tanıdığımız 
13 milyon dolarlık tiraj hakkı ile değişmiştir. 
Bunun üzerine Yunanlılar Hükümetimize bir ti
caret ve edeme anlaşması akdini teklif etmişler 

fakat Ankara'daki müzakereler sırasında Tica
ret Anlaşmasının akdi, Yunanlıların teklifi üze
rine, tehir edilmiş ve yalnız ödeme anlaşması 
imza edilmiştir. 

Bu anlaşma ile 13 milyon dolarlık tiraj hak
kının sureti istimali ve bu hak ile Yunanlıların 
memleketimizden alacakları mallar tesbit ve ta
dat edilmiş, 700 000 dolarlık munzam tiraj hak
kına ait şartlar tesbit edilmiş, bulunmaktadır. 

Günün şartlarına göre böyle bir ödeme an
laşmasını Komisyonumuz faydalı bulmuş ve ta
sarıyı kabul etmiştir. 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

A. Çubukçu 
Kâtip 
Niğde 

H. Ulusoy 
Kayseri 

/ / . ÜrJcün 

• 

Kars 
F. Aktaş 

Tokad 
R. Önder 

Sözcü 
Gazianteb 

C. Alevli 

Kars 
A. Sürmen 

Trabzon 
A. Sarıalioğlu 
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IÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Türkiye ile Yvnanistan arasında Ankara'da im
zalanan (ideme Anlaşmalar iyi e eklerinin onan

ması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. - - Türkiye ile Yunanistan ara
sında 2 Nisan 1949 tarihinde Ankara'da imzala
nan Ödeme Anlaşması ve ekleri kabul edilmiş 
v« onanın ist ıi'. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE :?. -
yürütm*. 

Başbakan 
>?. Günallay 

Devlet Bakanı 
iV. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
II. Çakır 

Dışişleri Bakam 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Bko. ve Ticaret Bakam 
C. S. Barlas 

(Jümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. S. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakam 
$'. A dalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakam 
Reşat S. Sirer 

( S. Sayısı : 64 ) 
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TÜRK t YE ÎLE YUNANtSTAN ARASINDA ÖDEME ANLAŞMASI 

Madde — 1. 

Türkiye'ye ithal edilmiş veya edilecek Yunan mallarının bedellerine ait ödemeler ile işbu An
laşmaya bağlı mektupta zikredilen, Türkiye'den yapılacak diğer her türlü ödemeler, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası nezdinde Yunanistan Bankası adına açılan faizsiz bir A. B. D. Doları he
sabına para yatırımları, suretiyle yapılacaktır. 

Madde - - 2 

Yunanistan'a ithal edilmiş veya edilecek Türk mallanırnı bedellerine ait ödemeler ile işbu An
laşmaya bağlı mektupta zikredilen Yunanistan'dan Türkiye'ye yapılacak diğer her türlü ödeme
ler, 1 nci maddede zikredilen hesabın zimmetinden yapılacaktır. 

'-•"•"• * — r - • ' • M a d d e — 3 •• • - . 

Jlak sahiplerine ödemeler yapılmasını sağlamak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 
Yunanistan Bankası yapacakları bilcümle tahsilatı günü gününe birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde — 4 

Yııkardaki 1 nci maddede derpiş edilen hesabın zimmet veya matlûp bakiyesi 700 000 A. B. 
D. Dolarını aşmadığı müddetçe, evvelki maddeler hükümleri gereğince, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası ve Yunanistan Bankası tarafından yapılacak ödemeler iki Âkıd Taraf arasında döviz 
transferine mahal vermiyecektir. 

Mezkûr hesabın zimmet veya matlûp bakiyesi 700 000 A. B. D. Dolarım aştığı takdirde, bu ra
kamı aşan miktarlar alacaklı tarafa, isteği ü:urine, A. B. D. Doları ile veya yukarda anılan iki 
bankanın evvelden mutabık kalacakları başka bir para ile ödenecektir. 

Madde — 5 

Türkiye'de Türk liralarının dolara ve dolarların Türk liralarına çevrilişi Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının resmî kuru üzerinden yapılacaktır. 

Yunanistan'da drahmilerin dolara ve dolarların drahmiye çevrilişi Yunanistan Bankasının 
resmî kuru üzerinden yapılacaktır. 

Bununla beraber şurası mukarrerdir ki döviz alım satımında sertifika rejimi uygulandığı 
müddetçe Yunanistan Bankasının resmî kuru muamele günündeki sertifika kuru nispetinde arttı
rılacaktır. 

Madde — 6 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yunanistan Bankası 1 nci maddede derpiş edilen 
hesap parasının yerine, evvelden anlaşmak sureliyle, başka bir para ikame edebileceklerdir. Bu 
değiştirme, işbu Anlaşmanın 1, 4 ve 5 nci maddeleriyle Anlaşmaya bağlı mektuplardaki hüküm
lerde gerekli tadilâtı kendiliğinden getirecektir. 

Madde — 7 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yunanistan Bankası bu Anlaşmanın iyi işlemesi için 
alınacak tedbirler üzerinde anlaşacaklardır. 
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Madde — 8 " 

Bu Anlaşmanın sona erdiği tarihten bir ay sonra 1 nei maddede derpiş edilen hesap iki Âkıd 
Taraftan biri lehine bir bakiye gösterirse, bu bakiye borçlu tarafça A. B. D. Doları ile veya iki 
Merkez Bankasının evvelden mutabık kalacakları başka bir para ile tasfiye edilecektir. 

Madde — 9 

Bu Anlaşma imzalandığı gün yürürlüğe gire >k ve bir sene müddetle yürürlükte kalacaktır. 
Süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilerek feshedilmediği takdirde, senelik süreler için 

kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Ankara'da, 2 Nisan 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti adına Yunan Kırallık Hükümeti adına 
* Fuad Carım P. Skeferis 

PROTOKOL I. 

16 Ekim İ948 tarihinde Paris'te akdedilmiş bulunan «Avrupa Memleketleri arasında ödeme ve 
Takas Anlaşması» nm tiraj haklarına mütaallik 'hükümlerini göz önünde tutarak, iki Âkıd Taraf 
aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Tür;kiye tarafından Yunanistan lehine tâyin edilmiş bulunan 13 000 000 A. B. D. Dolarlık ti
raj hakkının kullanılabilir (bakiyesi 700 000 doları aştığı müddetçe, bu bakiyenin tutarı Yunanis
tan için, bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 4 ncü maddesinde derpiş edilen haddin 
yerini alacaktır, 

Şurası mukarrerdir ki, yukarda mezkûr 4 ncü maddede derpiş edilen had, ancak 13 000 000 do
ların tamamen tükenmesinden sonra kullanılabilecektir. 

Bu Protokol Türkiye ile Yunanistan arasında 'bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 
ayrılmaz bir cüz'ü olup aynı müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da, 2 Nisan 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

- Türk Hükümeti adına Yunan Kırallık Hükümeti adma 
Fuad Carını P. Skeferis 

PROTOKOL II. 

Türk genel ihracat rejimine ve bugünkü tarihte imzalanan Ödeme Anlaşması ile tiraj hakkına 
mütaallik Protokole atfen, iki Âkıd Taraf karşılıklı olarak Yunanistan'a ve Türkiye'ye ihraç edilecek 
Türk ve Yunan mallarının bilhassa ilişik listede zikredilen malları ihtiva etmesi hususunda muta
bık kalınmıştır. 

Bununla beraber bu Protokolün hükümleri, Türkiye'de yürürlükte bulunan genel ihracat rejimince 
müsaade edilen diğer Türk mallarının Yunanistan'a ihracına mâni olacak şekilde tefsir edilemi-
yecektir. 

Gerekli ithal lisansları, yürürlükte bulunan genel rejime uygun olarak, Yunan Hükümeti tarafın
dan verilecektir. 
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Bu Protokol Türkiye ile Yunanistan arasında bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 

ayrılmaz bir cüz'ü olarak aynı müddetle yürürlükte kalacaktır. 
Ankara'da, 2 Nisan 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti adına Yunanistan Hükümeti adına 
Fuad Carım P. Skeferis 

Yunanistan'a ihraç edilecek Türk emtia ve mamullerinin listesi 

A. 11. i). Dolfıriyle 
Malın ismi kıymeti 

Sığır ve Manda 1 000 000 [1J 
Koyun 1 000 000 [1 
Keei ve oğlak 1 500 000 [1 | 
Kuzu 500 000 [ 1 
Pastırma, domu.-: eti ve benzerleri 300 000 
Taze balık . 850 000 
Tuzlu, salamuralı. füme veya kurutulmuş balık 800 000 
Tarama 50 000 
Fasulya 2 000 000 
Bakla 250 000 
Nohut 200 000 
Mercimek 250 000 
Pamuk tohumu 1 250 000 
Keten tohumu 600 000 
Ayçiçeği tohumu 500 000 
Susam 250 000 
Kendir tohumu 200 000 
Haşhaş tohumu 100 000 
Peynir 1 500 000 
Hardal tohumu 10 000 
Yumurta 1 500 000 
Pamuk 1 240 000 
Darı 200 000 
Palamut 100 000 
Kepek 300 000 [1] 
Fındık 15 000 
Melas 25 000 
Ateş tuğlası 50 000 
Diğer maddeler 500 000 [21 

[1] Yalnız Türk Ekonomi ve Ticaret Bakanhğımn ihracına müsaade edeceği 
devrelerde. 

[2] Türk Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının ihracına müsaade edeceği diğer 
emtia, 
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Türkiye'ye ihraç edilecek Yunan Emtia ve mamullerinin listesi 

Malın ismi 

Kolofan 
Terebantin 
Çimento 
Saban ve diğer zirai âletler 
Karbon sülfürü 
Sülüğen, mürdesenk 
Pencere camı 
Pamuklu 
Diğer mamuller 

A. B. D. Dolâriyle 
kıymeti 

100 000 
100 000 
600 000 

1 600 000 
480 000 
125 000 
500 000 
500 000 
300 000 

Ankara, 2 Nisan 1949 

Bay Büyük Elçi, 

Karşılıklı olarak ihraç edilecek Türk ve Yunan mallarına mütaallik Protokole atfen, mezkûr Pro-
l.okola bağlı listede yazılı miktarların, Taraflar arasında mutabık kalınarak artırılabileceğini size bil
dirmekle şeref kazanırım. 

Şurası mukarrerdir ki, kuzular için tesbit edilmiş, bulunan kontenjanı artırmak hususunda Yu
nan Hükümeti tarafından vâki olacak talepler Türk Hükümetince iyi niyetle incelenecektir. 

Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans 
Bay Pericles Skeferis 

Yunanistan Büyük Elçisi 
Yunan Ticaret Heyeti Başkanı 

Ankara 

Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Fuad Carım 

Ankara, 2 Nisan 1949 

Bay Büyük Elçi, 

Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
« Karşılıklı olarak ihraç edilecek Türk ve Yunan mallarına mütaallik Protokole atfen, mezkûr 

Protokole bağlı listede yazılı miktarların, Taraflar arasında mutabık kalınarak artırılabileceğini size 
birdirmekle şeref kazanırım. -

Şurası mukarrerdir ki, kuzular için tesbit edilmiş bulunan kontenjanı artırmak hususunda Yunan 
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Hükümeti tarafından vâki olacak talepler Türk Hükümetince iyi niyetle incelenecektir. » 

Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elci. 

Ekselans Yunan Ticaret Heyeti Başkanı 
Bay Fuad Carını P. Skeferis 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Ankara 

Ankara: 2 Nisan 1949 

Bay Büyük Elçi, 

Bugünkü tafihte imzalanan Ödeme Anlaşmasına atfen, mezkûr Anlastııanm 1 ve 2 nci madde
lerinde derpiş edilen ödemelerin bilhassa aşağıda yazılı olanların ihtiva eyliyeceğini size bildir
mekle şeref kazanırım: 

1. Mübadele edilecek malların bedelleriyle mal mübadelesine müteferri masraflar; 
2. Maaşlar, ücretler; 
3. İdare ve geçinme masrafları; 
4. Seyahat ve tahsil masrafları; 
5. Havayolları ve Demiryolları idarelerinin hasılat, masraf ve borçları; 
6. Vergi, ceza ve adliye masrafları vs...; 
7. Sigorta ve mükerrer sigortalar (Prim, tazminat) ; 
8. İhtira, berat ve ruhsatnameleri, alâmeti farikalar telif hakları gelirleri; 
9 İlân masrafları; 
10. Konsolosluk hasılatı; 
11. Gazete ve dergi abonmanları; 
12. İki taraf yetkili makamlarınca evvelden mutabık kalınarak tesbit edilecek diğer mümasil 

ödemeler. 
Yukardaki hususlar üzerinde Hükümetinizin mutabakatini teyit eylemenizi rica ederim. 
Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Bay Pericles Skeferis Fuad Carım 

Yunanistan Büyük Elçisi 
Yunan Ticaret Heyeti Başkanı 

, A n k a r a 
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Ankara, 2 Misan 1949 

Bay Büyük Elçi, 

Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
Bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, mezkur Anlaşmanın 1 ve 2 nci maddelerinde 

derpiş edilen ödemelerin bilhassa aşağıda yazılı olanları ihtiva eyliyeceğini size bildirmekle şeref 
kazanırım: 

1. Mübadele edilecek malların bedelleriyle mal mübadelesine müteferri masraflar; 
2. Maaşlar, ücretler; 
3. İdare ve geçinme masrafları; 
4. Seyahat ye tahsil masrafları; 
5. Hava Yolları ve Demir Yolları İdarelerinin hasılat, masraf ve borçları; 
6,. Vergi, ceza ve adliye masrafları ve...: 
7. Sigorta ve mükerrer sigortalar (prim, tazminat); 
8. İhtira berat ve ruhsatnameleri, alâmeti farikalar telif hakları gelirleri; 
9. İlân masrafları; 
10. Konsolosluk hasılatı; 
11. Gazete ve dergi abonmanları 
12. İki Taraf yetkili makamlarınca evvelden mutabık kalınarak tesbit edilecek diğer mümasil 

ödemeler. 
Yukardaki hususlar üzerinde Hükümetinizin mutabakatını teyit eylemenizi rica ederim.» 
Yukardaki hususlar üzerinde Hükümetimin mutabık bulunduğunu arza müsaraat eylerim. 
Derin saygılarını lütfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Yunan Ticaret Heyeti Başkanı 
Bay Fuad Carım P. Skeferis 
Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Ankara 

' Ankara, S Nuan im 

Bay Büyük Elçi, 

Hükümetimin aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kaza
nırım: 

Türk deniz yollan, vapur, gemi ve motörlerinin, gerek yolcu gerek eşya nakliyatından müte
vellit olup drahmi ile tekevvün eden hasılatı, transferi mümkün serbest dövizle tesviye edilecek
tir. Gerekli kambiyo müsaadeleri Yunan yetkili makamlarınca verilecektir. 

Şurası mukarrerdir ki, Türk deniz yolları, vapur, gemi ve motörlerinin masrafları da transferi 
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mümkün serbest dövizle tesviye edilecektir. 
Yukardaki hususlar üzerinde Türk Hükümetinin mutabakatini teyit eylemenizi rica ederim. 
Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

T İ M — -

Bay Fuad Carım 
Büyük Elçi 

Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 
Türk Ticaret Heyeti Başkanı 

Ankara 

Yunan Ticaret Heyeti Başkanı 
P. Skeferk 

Ankara £ Nism İH9S 

Bay Büyük Elçi, 

Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şereji kazanırım: 
«Hükümetimin aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kaza

nırım: 
Türk deniz yolları, vapur, gemi ve motörlerinin, gerek yolcu gerek eşya nakliyatından müte

vellit olup drahmi ile tekevvün eden hasılatı, transferi mümkün serbest dövizle tesviye edilecek
tir. Gerekli kambiyo müsaadeleri Yunan yetkili makamlarınca verilecektir. 

Şurası mukarrerdir ki, Türk deniz yolları, vapur, gemi ve motörlerinin masrafları da transferi 
mümkün serbest dövizle tesviye edilecektir. 

Yukardaki hususlar üzerinde Türk Hükümetinin mutabakatini teyit eylemenizi rica ederim.» 
Yukardaki hususlar üzerinde Hükümetimin mutabık bulunduğunu arza müsaraat eylerim. 
Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans 
Bay Pericles Skeferis 

Yunanistan Büyük Elçisi 
Yunan Ticaret Heyeti Başkanı 

Ankara 

Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Fuad Carım 
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S. Sayısı: 65 
Türkiye ile Macaristan arasında imzalanan Ticaret ve ödeme An-
laşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Tica

ret Komiyonu raporu (1 /596) 

T. C. 
Başbakanlık 16". VI . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1365, 6-2286 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Macaristan arasında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanma
sı hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . V - 1949 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişjikleri bağlı olarak su
nulmuştur. 

Sözü geçen anlaşmaların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 30 . V . 1949 tarihli ve 3/9374 sayılı Kararla onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

, Başbakan 
§. Günaltay 

GEREKÇE 

1947 yılı sonlarında Macar Hükümeti memleketimizle yeniden Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
akdini arzu eylediğini buradaki Elçiliği vasıtasiyle Hükümetimize bildirmişti, ikinci Cihan Savaşını 
takibeden yularda Macaristan'la olan ticaretimiz hemen tamamen kesilmiş bir haldeydi ve eski Kli
ring Anlaşması hesaplarından takriben 3 milyon lira kadar alacaklı bulunuyorduk. Bu itibarla 
memleketimizle Macaristan arasında bugünkü ekonomik şartlara uygun ve bu memleketin hâlihazır 
durumu ile mütenasip hükümleri ihtiva eden bir Ticaret ve ödeme Anlaşması akdine muvafakat 
eylediğimiz, ancak eski kliring hesabında mevcut alacağımızın sağlam bir tasfiye şeklinde bağlanma
sının lüzumlu görüldüğü Macar Hükümetine cevaben bildirilmişti. Bu noktai nazar Macar Hüküme
tince kabul edilerek, memleketimize bir Macar ticaret ve malî heyeti imza edilmiş ve 23 Mart 1949 
tarihinde Ankara'da başlıyan müzakareler 12 Mayıs 1949 tarihinde bir taraftan Türk-Macar Tica
ret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin diğer taraftan bir Tasfiye Protokolünün imzalanması ile ne
ticelenmiştir. 

Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince iki memleket arasındaki ticari mübadeleler her iki mem
lekette yürürlükte bulunan genel ithal ve ihraç rejimlerine uygun olarak yapılacaktır. Listede ve 
kontenjan usulü kabul edilmemiştir. 

ödeme Anlaşmasına göre de mal mübadelesine müteferri ödemeler Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası nezdinde Macar Millî Bankası adına açılacak bir Dolar hesabından tesviye edilecektir, öde
melerin kolaylaşmasını temin maksadı ile karşılıklı olarak 500 000 dolara .kadar bir finansman 
haddi kabul edilmiştir. Anlaşmanın sonunda hesap, iki taraftan biri lehine bir bakiye gösterirse, bu 
bakiye altı ay zarfında mal ihracı suretiyle ve bu müddetin sonunda dolarla tasfiye edilecektir. 

3 Mayıs 1944 tarihli ve daha evvelki Türk - Macar Ticaret ve ödeme Anlaşmalarından mütevellit 
matlubatın tasfiyesini sağlamak için yapılan görüşmeler uzun ve çetin tartışmalardan sonra men-



faatlerimize uygun bir şekilde halledilmiş bulunmaktadır. İmzalanan Tasfiye Protokolü gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Macar Millî Bankası adına Türk lirası üzerinden 
muharrer bir tasfiye hesabı açılacak ve Macar mallarının tesviyesi için vukubulacak ödemelerin % 
8. i bu hesabın matlubuna geçirilecektir. Eğer Anlaşmanın imzası tarihinden itibaren bir yıl zar
fında alacaklarımız bu şekilde tamamen tasfiye edilemezse bunların her halde en geç iki yıl zarfında 
tamamen tasfiyesini mümkün kılmak için gerekli tedbirler, icabederse Tasfiye Protokolünde tesbit 
edilen yüzde nispeti arttırılmak suretiyle alınac aktır. Böylece uzun müddet sürüncemede kalan 
alacaklarımız meselesi bir hal suretine bağlanmış bulunmaktadır. 

Yukarda sözü geçen Anlaşmalar ile eklerinde mevcut esasların memleketimizin menfaatlerine 
uygun ve Macaristan ile olan iktisadi münasebetlerimizi gereği gibi düzenliyecek mahiyette bulundu
ğu mütalaa edilmektedir. 

Bu düşünce üe Anlaşmaların onanması için ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 9 . XII. 1949 
Esas No. 1/596 
Karar No. 18 

Yükse Başkanlığa 

Türkiye ile Macaristan arasında imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 30 . V . 1949 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısı ile ekleri Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret ve 
Ekonomi Bakanlığı mümessillerinin, huzuriyle 
incelendi: 

ikinci Dünya Harbi içinde çok kararsız bir 
durum alan Türk - Macar ticari münasebetlerinin 
bugünün icabına uygun şartlarla yenjden tan
zimi yerinde ve faydalıdır. 

23 Mart 1949 tarihinde bağlayıp 12 Mayıs 
1949 tarihinde hitam bulan müzakerelerle ak
dedilen Ticaret ve ödeme Anlaşmaları yukar-
daki maksadı temin etmekle beraber ikinci 
dünya harbinin gayrimuayyen şartları neticesi 
olarak meydana gelmiş Türk alacaklarının tas
fiyesini de sağlamıştır. 

Ticaret ve ödeme Anlaşmalarında Genel it
hal ve ihraç rejimi esas olarak alınmış, ödeme
lerde günün icaplarına uygun kolaylıklar bulun
muştur. 

Bundan başka Anlaşmaya ek iki mektup ile 
iki taraf idarî makamları anlaştığı takdirde 
anlaşma dışında yeni mukaveleler yapılabilece-
ği; 

Kristal ve züccaciye eşyasının ithaline Türk 
Hükümeti müsaade ettiği takdirde Macar Hü
kümetinin kolaylık göstereceği ifade edilmiş 
bulunmaktadır. 

Anlaşmaların ihtiva ettiği bütün bu esaslar 
Komisyonumuz tarafından günün icaplarına ve 
memleketimizin faydasına olarak mütalâa edil
miş ve kanun tasarısının kabulüne karar veril
miştir. 

Kamutay'in tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa, sunulur. 

Ticaret Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Ankara Gazianteb Niğde 

A. Çatbukcu C. Alevli H. Vlusoy 
Kars Kars Kayseri 

F. Akta§ A. Sürmen H. Ürkün 
Tokad Trabzon 

R. önder A. Sanalioğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye İle Macaristan arasında 12 Mayıs 1949 
tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Macaristan ara
sında 12 Mayıs 1949 tarihinde Ankara'da im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ekleri 

kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Dtrkt Bakanı 
Başb, Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakam 
Fuad Sirmen 
içişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 

1. R .Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakamı 

Dr. K. Ba/yizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Eesflt S. Sirer 

(8. gayısUfö) 
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TÜRKİYE ÎLE MACARİSTAN ABASINDA TİCARET ANLAŞMASI 

Türk Hükümeti ile Macar Hükümeti, iki memleket arasndaki ticari mübadeleleri geliştirmek 
isteğiyle hareket ederek aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1. 

Türkiye ile Macaristan arasındaki ticari mübadeleler her iki memlekette yürürlükte bulunan 
genel ithalât ve ihracat rejimlerine uygun olarak yapılacaktır. 

Madde — 2. 

Türk Hükümeti ile Macar Hükümeti, genel ithalât ve ihracat rejimleri çerçevesi içinde iki 
memleket arasındaki ticari mübedeleleri kolaylaştırmak üzere karşılıklı olarak ithal ve ihraç müsa
ade ve lisansları itasında birbirlerine mümkün olduğu kadiar müsait bir muamele uygulayacaklardır. 

Madde — 3. 

Bu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında yapılacak ticari mübadelelere ait ödemeler bugünkü 
tarihte imzalanan ödeme Anlaşması hükümlerine göre tesviye edilecektir. 

Madde — 4. 

Bu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından sonra her iki taraftan sevkedilen mallara, iki memleketin 
yetkili makamlarınca verilmiş ve ilişik örneğe uygun bir menşe şehadetnamesi katılacaktır. 

Bedeli 100 Türk lirasını veya başka bir para ile bu meblâğın eşitini aşmıyan göndermeler için 
menşe şehadetnamesi aranılmıyacaktır. 

Madde — 5. 

Bu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından evvel başlamış olan hususi takas işlemleriyle serbest 
dövizli işlemler, bunların iki taraf yetkili makamlarınca onanması anında her iki memlekette yü
rürlükte bulunan genel rejim hükümlerine göre tasfiye olunacaklardır. 

Madde — 6. 

Bu Anlaşmanın yürürlükte bulunduğu sırada başlamış jve Anlaşmanm sona erdiği tarihte henii.2 
bitirilmemiş bulunan işlemler bu Anlaşma hükümleri gereğince tasfiye olunacaklardır. 

Madde — 7. 

İki memleket arasındaki ticari mübadeleler; kolaylaştırmak maksadı ile Türk ve Macar resmî 
temsilcilerinden mürekkep bir Karma Komisyon kurulacaktır. 

Bu Komisyon iki Âkıd taraftan birinin talebi üzerine toplanacak ve bu Anlaşmanın uygulanma
sını murakabe etmek ve Türkiye ile Macaristan arasında ticari münasebetleri iyileştirme yolundaki 
her türlü tekliflerini iki Hükümete arzetmek yetkisini haiz olacaktır. 

Madde — 8. 

Bu Anlaşma, iki Hükümetin tasvibine bağlı olarak, 1 Haziran 1949 tarihinde yürürlüğe gire
cek ve bir sene müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Süre sonu tarihinde iki ay önce haber verilerek feshedilmediği takdirde senelik süreler için kendi-
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liginden yenilenmiş sayılacaktır. 

Ankara'da 12 Mayıs 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti adına 
Fuad Carım 

Macar Hükümeti adına 
Gyorgy Oblath 

Menşe Şahadetnamesi 

Gönderen Gönderilen 

isim îsim . . 
ikametgâh ikametgâh 
Sokak 
Malın cinsi . . . . 
Ambalaj tarzı . . . 
Koli adedi . . . . 
Marka numarası . . 
Malın gönderileceği yol 

Sokak 

Ağırlık gayrisâfi 
Kilo 
Kıymet . . . . 

, Türkiye ile Macaristan arasındaki 12 Mayıs 1949 tarihli Ticaret Anlaşması 
hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazüı emtianın Türk - Macar menşeli olduğunu tasdik eder. 

Tarih 

Ankara, 12 Mayıs 1949 

Bay Büyük Elçi, 

Türkiye ile Macaristan arasında Ticaret Anlaşmasını imzalarken, Hükümetimin aşağıdaki 
hususlar üzerinde mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım: 

İki memleket ilgili idare makaklarının müşterek talepleri üzerine, Türk ve Macar menşeli 
bâzı mevad ile emtianın karşılıklı alım ve satımı, yukarda mezkûr Ticaret Anlaşması hükümlerinin 
tamamen veya kısmen dışında kalan hususi mukavelelerin mevzuunu teşkil edebilecektir. 

Yukardaki hususlar üzerinde Türk Hükümetinin mutabakatını teyit eylemenizi rica ederim. 
Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi 

Ekselans 
Bay Fuad Carım 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumî Kâtibi 

Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Ankara 

Macar Ticaret Heyeti Başkanı 
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Ankara, İ2 Mayıs İ9â$ 

Bay Büyük Elçi, 

Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kazanı
rım: 

«Türkie ile Macaristan arasında, Ticaret Anlaşmasını imzalarken, Hükümetimin aşağıdaki hu
suslar üzerinde mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım: 

îki memleket ilgili idare makamlarının müşterek talepleri üzerine, Türk ve Macar menşeli bâ
zı mevad ile emtianın karşılıklı alım ve satımı, yukarda mezkûr Ticaret Anlaşması hükümlerinin 
tamamen veya kısmen dışında kalan hususi mukavelelerin mevzuunu teşkil edebilecektir. 

Yukardaki hususlar üzerinde Türk Hükümetinin muttabakatini teyit eylemenizi rica ederim.» 
Yukardaki hususlar üzerinde Hükümetimin mutabık bulunduğunu arza müsaraat eylerim. 
Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay Gyorgy Oblath Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Macar Ticaret Heyeti Başkanı 

Ankara 

Ankara, 12 Mayıs 1949 

Bay Başkan, 

Türkiye ile Macaristan arasındaki Ticaret Anlaşmasını imzalarken, sofra züccaciye eşyası, süs 
camlan, kristal, her nevi şişeler, konserve kavanoz ve kapları, tenvirat züccaciye eşyası ve lâmba 
şişeleri gibi emtianın Türkiye'ye ithaline genel ithalât rejimi gereğince müsaade edildiği takdirde, 
Türk makamlarının Macar menşeli mümasil emtiaya da ithal lisansı vereceklerini size bildirmekle 
şeref kazanırım. 

Saygılarımı kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay Gyorgy Oblth Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Macar Ticaret Heyeti Başkanı 

A n k a r a 

Ankara, 12 Mayıs 1949 

Bay Büyük Elçi, 

Meali aşağıda naklonunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım, 
«Türkiye ile Macaristan arasındaki Ticaret Anlaşmasını imzalarken, sofra züccaciye eşyası, süs 

camlan, kristal, her nevi şişeler, konserve kavanoz ve kapları, tenviratı züccaciye eşyası ve lâm
ba şişeleri gibi emtianın Türkiye'ye ithaline genel ithalât rejimi gereğince müsaade edildiği 
takdirde, Türk makamlarının Macar menşeli mümasil emtiaya da ithal lisansı vereceklerini size 
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bildirmekle şeref kazanırım.» 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Macar Ticaret Heyeti Başkanı 
Bay Fuad Carım 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
A n k a r a 

TÜRKİYE ÎLE MACARİSTAN ARASINDA ÖDEME ANLAŞMASI 

Türk Hükümeti ile Macar Hükümeti, Türkiye ile Macaristan arasındaki ödemeleri kolaylaştır
mak maksadiyle aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1. 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının hükümleri gereğince Türkiye'ye ithal edil
miş veya edilecek Macar mallarının bedellerine ve bu mallara müteferri masraflara ait ödemeler 
ile kambiyo kontrolü hakkında yürürlükte bulunan Türk kanunlarınca müsaade edilen Türki
ye'den Macaristan'a yapılacak diğer her türlü ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
yapılacak tevdiat ile tesviye edilecektir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu tevdiatı Macar 
Millî Bankası adına açtığı faizsiz ve masrafsız bir A. B. D. Doları hesabının matlûbuna geçirecek
tir. 

Madde — 2. 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Macaristan'a ithal edilmiş 
veya edilecek Türk mallarının bedellerine ve bu mallara müteferri masraflara ait ödemeler ile 
kambiyo kontrolü hakkında yürürlükte bulunan Macar kanunlarınca müsaade edilen Macaris
tan'dan Türkiye'ye yapılacak diğer her türlü ö lemeler, 1 nci maddede derpiş edilen hesabın zim
metinden ve Macar Millî Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına göndereceği ödeme 
emirlerine dayanılarak yapılacaktır., 

Madde — 3. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının tahsilat ihbarnameleri ile Macar Millî Bankasının 
ödeme emirleri tahsilat gününde karşılıklı olarak bildirilecek ve hak sahiplerine ödemeler y^nl-
masmı mümkün kılmak maksadiyle bunlar bilcümle lüzumlu izahatı havi bulunacaktır. 

Madde — 4. 

Türkiye'de ve Macaristan'daki tevdiat ve ödemeler her iki memleketin kendi millî parasiyle 
yapılacaktır. 

Türkiye'de Türk liralarının dolara ve dolarların Türk lirasına çevrilişi.Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının resmî kuru üzerinden yapılacaktır. 

Macaristan 'da forintlerin dolara ve dolarların forinte çevrilişi Macar Millî Bankasının resmî 
kuru üzerinden yapılacaktır. 

Türk lirası veya forintten başka bir para ile tekevvün eden alacaklar, bu paranın A. B, V. DQ-
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lârına nazaran resmî paritesi esas tutularak, A. B. D. Dolarına çevrilecektir. 

Madde — 5. 

Birinci maddede derpiş edilen A. B. D. Doları hesabının matlûp veya zimmet bakiyesi 500 000 
doları geçmediği müddetçe, Türkiye'de ve Macaristan'da hak sahiplerine yapılacak denemeler Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Macar Millî Bankası tarafından evvelki maddeler hükümlerine uy
gun olarak ve döviz satışına veya rapor muamelelerine başvurulmaksızın icra edilecektir. 

Yukarda anılan hesabın matlûp veya zimmet bakiyesi 500 000 doları aşacak olursa, borçlu taraf 
gönderdiği ödeme emirlerinin veya tahsilat ihbarnamelerinin diğer memleketteki hak sahiplerine 
derhal tesviyesini sağlamak için, rapor muameleleri yapmak yahut A. B. D. Doları veya iki Banka
nın mutabık kalacakları başka bir döviz satmak ihtiyarını haiz olacaktır. 

Madde — 6. 

Bu anlaşmanın sona erdiği tarihte 1 nci maddede derpiş edilen hepsi bir matlûp veya zimmet ba
kiyesi gösterirse, bu bakiye borçlu tarafça altı ay zarfında alacaklı tarafa mal ihracı suretiyle tesvi
ye edilecektir. 

Altı aylık müddetin sonunda yukarda anılan hesapta bir bakiye kalacak olursa bu bakiye, Türkiye, 
Cumhuriyet Merkez Bankası ile Macar Millî Bankası altı aylık müddetin hitamından evvel başka 
bir döviz üzerinde mutabık kalmamışlarsa, borçlu taTfça alacaklı tarafa A. B. D. Dolan transferi 
suretiyle tasfiye edilecektir. 

Madde — 7. 

Bu anlaşmanın uygulanmasına mütaallik teknik hususlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
ile Macar Millî Bankası tarafından birlikte tesbit edilecektir. 

Madde — 8. 

Bu Anlaşma bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının ayrılmaz bir cüzü oldup aynı gün
de yürürlüğe girecek ve aynı müddetle yürürlüktekalacaktir. 

Türk Hükümeti adına Macar Hükümeti adına 
Fuad Carım Oyorgy Oblatk 

Ankara, 12 Mayıs 1949 
t _ _ 

Bay Başkan, " 
Türkiye ile Macaristan arasında bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, mezkûr 

Anlaşmanın 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş edilen ve mal mübadelesine müteferri ödemeler dışında 
kalan başlıca ödemelerin aşağıda zikredilen işlemlerden mütevellit bulunduğunu size bildirmekle 
şeref kazanırım-

a) Tamir, inşa ve tamamlama ameliyelerinden mütevellit ödemeler; 
b) Türkiye ile Macaristan arasında mal nakliyatına mütaallik masraflarla Türkiye ve Macaris

tan'dan başka bir memlekete yapılacak deniz ve nehir nakliyatına müteferri masraflar; 
c) Liman, antrepo, gümrük, gemiden gemiyç nakil, deniz nakliye, masraflariyle yakıtlar müs

tesna limanda yapılacak bilûmum masraflar; 
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d) Sigorta ve mükerrer sigorta prim ve tazminatı; ' 
e) Ti cari mübadelelerden mütevellit faiz, komisyon, tellaliye, temsil masrafları; 
f) Fikri, smai ve ticari mülkiyet haklarından mütevellit masraflar (telif hakkı, lisans, berat, 

patente v. s.); 
g) Seyahat, ikamet, tahsil ve yardım masrafları; 
h) Ücretler, maaş, emeklilik hakları ve diğer istihkaklar; 
i) Konsolosluk hasılatı; 
,j) Mahkeme masrafları, pul masrafları, vergi ve cezalar; 
k) Kefaletler, 
1) R. I. V. Anlaşması hükümlerine uygun olarak her iki tarafça kabul edilen aidat ve masraflar; 
m) îki Hükümet yetkili makamlarınca kabul edilen diğer her türlü muamele ve vecibelerden 

mütevellit ödemeler. 
Saygılarımı kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay György Oblath 
Macar Ticaret Heyeti 

Başkanı 
Ankara 

Ankara, 1 Mayıs 1949 

Bay Büyük Elçi, 

Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kaza
nırım : 

«Türkiye ile Macaristan arasında bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, mez
kûr anlaşmanın 1 ve 2 nei maddelerinde derpiş edilen ve mal mübadelesine müteferri ödemeler dı
şında kalan başlıca ödemelerin aşağıda zikredilen işlemlerden mütevellit bulunduğunu size bildir
mekle şeref kazanırım : 
• a) Tamir, inşa ve tamamlama ameliyelerinden mütevellit ödemeler; 

b) Türkiye ile Macaristan arasında mal nakliyatına mütaallik masraflarla Türkiye ve Maca
ristan'dan başka bir memlekete yapılacak deniz ve nehir nakliyatına müteferri masraflar; 

c) Liman, Antrepo, Gümrük, gemiden gemiye nakil, deniz nakliye masraflariyle yakıtlar müs
tesna limanda yapılacak bilûmum masraflar; 

d) Sigorta ve mükerrer sigorta prim ve tazminatı 
e) Ticari mübadelelerden mütevellit faiz, komisyon tellâliyle, temsil masrafları; 
f) Fikrî, smai ve ticari mülkiyet haklarından mütevellit masraflar (telif hakkı, lisans, b«mt, 

patente v. s.) ; 
g) Seyahat, ikâmet, tahsil ve yardım masrafları; 
h) Ücretler, maaş emeklilik hakları ve diğer istihkaklar; 
i) Konsolosluk hasılatı; 
j) Mahkeme masrafları, pul masrafları, vergi ve cezalar; 
k) Kefaletler; 
1) R. I. V. Anlaşması hükümlerine uygun olarak her iki tarafça kabul edilen aidat ve masraf

lar; 
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m) İki Hükümet yetkili makamlarınca kabul edilen diğer her türlü muamele ve vecibelerden 

mütevellit ödemeler.» 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Macar Ticaret Heyeti Başkanı 
Bay Fuad Carım 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Ankara 

TASFİYE PROTOKOLÜ 

8 Mayıs 1944 tarihli ve daha evvelki Ticaret vo ödeme. Anlaşmalarından mütevellit matluba-
tm tasfiyesini temin için Türk Hükümetiyle Macar Hükümeti aşağıdaki hususlar üzerinde muta
bık kalmışlardır. 

Madde — 1. 

Macar Millî Bankası, nezdindeki «A» ve «B» hesaplarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası lehine mevcut bakiyeler Merkez Bankası tarafından kendi defterlerinin irae eylediği rakam
lar nazarı itibara alınarak Macar Millî Bankası namına açılacak ve Türk Lirası üzerinden mu
harrer bir «Tasfiye Hesabı» nııı zimmetine kaydedilecektir. Bu hesap her hangi bir masrafa tâ
bi olmıyacağı gibi faiz de getirmiyecektir. 

Yukardaki fıkra gereğince «Tasfiye hesabının» zimmetine geçirilen meblâğ,. «A» ve «B» hesap
larına mütaallik kayıtlar üzerinde her iki banka katı bir mutabakata vardıktan sonra, gerektiği 
takdirde, bu mutabakat neticesinde elde edilecek bakiyelere uygun, olarak düzltilecektir. 

Yukarda derpiş olunan bu mutabakatı kolaylestırmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası ve Macar Millî Bankası, zamanında sevkolunamamış yahut yolda kaybolmuş tahsil ihbarna
melerini veya ödeme emirlerini birbirlerine göndereceklerdir, 

Madde — 2. 

Türk ithalâtçıları emriyle Macar satıcıları lehino Macar Bankaları nezdiııde açtırılan akredi
tiflerin kuvertürü olarak veya avans kaydiyle o Mayıs 101 v tarihli ve daha evvelki anlaşmalara 
mütaallik «A» ve «B» hesaplan, delaletiyle Macar Bankalarına gönderilmiş olup Macar lehdarlar 
tarafından kullanılmamış meblâğlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Macar Millî Banka
sına tevdi edeceği listelere dayanılarak tesbit edilecek ve mezkûr meblâğlar Macar Millî Bankasın
ca ilgili Macar Bankalariyle gerekli tetkikat ve mutabakattan sonra, bidayetteki Türk Lirası kar
şılıkları üzerinden geri çevrilecektir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Macar Millî Bankasının göndereceği, ihbarlar üzerine, 
bu bankanın yukardaki fıkra mucibince tahsil edeceği avans ve kredi kuvertürlerini teşkil eden 
meblâğları «Tasfiye hsıabma» zimmet kaydedecektir-

Madde — 3. 

Macar ithalâtçıları emriyle Türk satıcıları lehine Türk Bankaları nezdiııde açtırılan akreditif 
kuvertürü olarak veya avans kaydiyle 3 Mayıs 1944 tarihli ve daha evvelki anlaşmalara mütaal-
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lik «A» ve «B» hesapları delaletiyle Türk Bankalarına gönderilmiş olup Türk lehdarlar tarafından 
Kullanılmamış meblâğlar, Macar Millî Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi 
edeceği listelere istinaden tesbit edilecek ve mezkûr meblâğlar Türkiyt Cumhuriyet Merkez Bankasın* 
ca ilgili Türk Bankalariyle gerekli tetkikat ve mutabakattan sonra bidayetteki Türk lirası karşılık
ları üzerinden geri çevrilecektir/ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yukarda ki fıkra gereğince .tahsil edeceği avans ve akreditif 
kûvertürlerini teşkil eden meblâğları, Macar Millî Bankasına bildirerek «Tasfiye hesabına» matlûp 
kaydedecektir. 

Madde — 4. 

«A» ve «B» hesaplarından avans kaydiyle Macar satıcılara gönderilmiş meblâğlardan mukabil 
malları sipariş sırasında ilgililerce tesbit oluna a dairesinde teslim olunanııyanlar bidayetteki Türk 
Lirası karşılıkları üzerinden Macar satıcılar tarafından Macar Millî Bankasına geri çevrilecektir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu seki id e geri çevrilen meblâğları, Macar Millî Bankasından 
alacağı tahsil ihbarnamelerine istinaden « Tasfiye hesabı » nın zimmetine kaydedecektir. 

Madde — 5. * 

3 Mayıs 1944 tarihli ve daha evvelki anlaşnuılara mütaallik «A» ve «B» hesaplarından avans 
kaydiyle Türk satıcılara gönderilmiş meblâğlardan, mukabil malları sipariş sırasında ilgililerce tesbit 
oluılan şartlar dairesinde teslim olunamıyanlav, bidayetteki Türk Lirası karşılıkları üzerinden Türk 
satıcıları tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkcs Bankasına geri çevrilecektir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu şekilde geri çevrilen meblâğları tahsilden sonra «Tasfiye» 
hesabına alacak kaydederek keyfiyetten Macar Millî Bankasını haberdar edecektir. 

• ••'• , : ; ' ' * K M a d d e — 6. 

Yukardaki maddelerde hususi surette derpiş oJunmıyan borçlara gelince, yetkili Macar 'Kambiyo 
murakabe mercileri, 3 Mayıs 1944 ve daha evvelki Anlaşmaların yürürlüğü sırasında hâsıl olmuş 
borçların Macar borçlular tarafından Türkiye'deki hak sahiplerine bidayetteki' Türk lirası kar
şılıkları üzerinden «Tasfiye» hesabı delaletiyle tesviyesine müsaade edeceklerdir. 

Macar Millî Bankasına bu suretle vukubulacak ödemeler «Tasfiye» hesabına zimmet kaydedil
mek üzere bu banka tarafından tahsil gününde Türkiye Cumhuriyet Mezkez Bankasına bildirile
cektir. 

Madde — 7. 

Yukardaki maddelerde hususi surette derpiş olunmıyan borçlara gelince, salahiyetli Türk 
Kambiyo murakabe mercileri, 3 Mayıs 1944 ve'daha evvelki Anlaşmaların yürürlüğü sırasında hâ
sıl olmuş borçların, Türk borçlular tarafından Macaristan'daki hak sahiplerine bidayetteki Tük 
lirası karşılıkları üzerinden «Tasfiye» hesabı delaletiyle tesviyesine müsaade edeceklerdir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına vâki ödemelerin Türk lirası karşılıkları, tahsil günün
de, Macar Millî Bankasına bildirilerek tasfiye hesabına matlup kaydedilecektir. 

Madde — 8. 

Bugün imza edilen ödeme Anlaşması hükümleri dairesinde Macar mallarının tesviyesi için 
vukubulacak ödemelerin yüzde sekizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası delaletiyle «Tasfiye» 
hesabının matlubuna geçirilecektir. 

Tasfiye hesabı zimmet bakiyesi arzetmediği anda kapanmış telâkki olunacaktır. 
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Madde — 9. 

«Tasfiye» hesabı kapandıktamssonra, 3 Mayıs 1944 tarihli ve daha evvelki Anlaşmalar çerçevesi 
içine giren işlemlerden mütevellit Türk ve Macar matlubatmın ödenmesi, işbu Protokol hüküm
leri gereğince ve bugün imzalanan ödeme Anlaşmasının 1 nci maddesinde derpiş olunan hesap de
laletiyle yapılacaktır. 

Madde — 10. 

Dolarların Türk lirasına ve Türk liralarının dolara çevrilişi Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasının muamele gününde cari resmî kurlarına istinaden yapılır. 

Türk liralarının Forinte tahvili Macar Millî Bankasının resmî kuruna istinaden yapılır. 

Madde — 11. 
' Türk Hükümeti ile Macar Hükümeti işbu Protokole konu teşkil eden karşılıklı alacakların tes

bit ve tasfiyesini kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklardır. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Macar Millî Bankası, son seneler zarfında ortaya çıkan 

olağanüstü ahvali göz önünde tutarak birbirlerine her türlü ve bilhassa asıl borçlu firmaların 
tasfiyeleri, 
unvan değiştirmeleri, 
başka müesseselerle birleşmeleri, 
millileştirilmeleri veya 
adreslerinde bulunamamaları 

halinde borçlunun tespiti için lüzumlu bilgileri ve> cçeklerdir. 

Madde — 12. 

Bu Protokol, bugün imzalanan ödeme AnlaşmaSJT.in ayrılmaz bir cüzünü teşkil edip aynı müddet
le jürürlükte kalacaktır. 

Türk Hükümeti adına Macar Hükümeti adına 
Fuad Carım Gyula Nemethy 

PROTOKOL 

Türkiye Hükümeti ile Macar Hükümeti aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır: 
Bugün akdolunan Ödeme Arılaşmasının imzası tarihinden 12 ay sonra Tasfiye Hesabı bir baki

ye gösterirse, iki Akıd rrraftan biî'inin talebi üzorinc bir Türk - Macar Karma Komisyonu en kısa 
zamanda toplanarak durumu inceüyecek \re meaz'ıûr bakiyenin birinci ahdî devrenin nihayetin
den itibaren en geç 12 ay zarfında Macar mallarının ihracı suretiyle tamamen tasfiyesini müm
kün kılmak için gerekli tedbirleri, icabederse Tasfiye. Protokolünde tesbit edilen yüzde nispetini 
arttırmak suretiyle, ittihaz edecektir. 

Bu protokol Tasfiye Protokolü ile aynı gündı; yürürlüğe girecek ve mezkûr protokolde derpiş 
edilen Tasfiye Hesabının kapatılmasına kadar yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da, 12 Mayıs 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti adına Macar Hükümeti adına 
Fuad Carım Gyula Nemethy 

M ' ^ « » ı » « 
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S. Sayısı: 66 
Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Ticaret Anlaşması ile 
eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu 

raporu (1 /598) 

T. C. 
Başbakanlık 21. X . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

8ay% ; 71/1368, 7 - 3761 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Yunanistan arasında 2 1 . V I I . 1940 tarihinde Ankara 'da imzalanan Ticaret Anlaş-
masiyle eklerinin onanması hakkında Dişişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
22 . E S . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasnrısiyle ek
leri bağlı olarak sunulmuştur. 

Anlaşma ve eklerinin 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun 22 . IX . 19 49 tarihli ve 3/9931 sayılı karariyle onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

1 Haziran 1945 tarihli Türkiye - Yunanistan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 20 Eylül 1947 ta
rihinde yürürlükten kalkmış ve bu tarihten itibaren Yunanistan'la olan ticaretimiz serbest döviz 
ve hususi takas sistemleri çerçevesinde cereyan edegelmiştir. Bu müddet zarfında Yunanistan'la 
olan ticaretimiz aşağıda görüleceği şekilde daima lehimize bir durum göstermiştir. 

Ezcümle 1945 senesinden beri Türk Lirası kıymet üzerinden ithalat ve ihracat rakamları şöy
ledir : 

İthalat T. L. İhracat T. L. 

1945 1 627 637 8 879 822 
1946 998 735 37 941 610 
1947 847 068 27 233 578 
1948 4 459 000 29 697 000 
1949 başından Haziran ayının sonuna kadar ithalatımız 

1 565 264 ihracatımız ise 22 449 541 liradır. 
Bu rakamlarda da görülen ticaret açığını Yunanistan dolarla kapatmak zorunda klıyordu. Bu 

vaziyet 16 Ekim 1948 tarihinde Paris'te imzalanan «Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Ta
kas Anlaşmaları» aktine kadar devam etmiş, ve Hükümetimizin mezkûr Anlaşmalar çerçevesi dâ
hilinde 1948 - 1949 devresi için Yunanistan'a 13 milyon dolarlık bir tiraj hakkı tanıması üzeri
ne- iki memleket arasındaki ticaretin yeni esaslar dâhilinde düzenlenmesi maksadiyle Ankara'ya 
gelen bir Yunan Ticaret Heyeti ile 14 Mart 1949 tarihinde bir Ticaret ve ödeme Anlaşmasının 
müzakeresine başlanmıştır. 

Bu müzakereler neticesinde 2 Nisan 1949 tarihinde bir ödeme Anlaşması imzalanarak yürür-



lüğe konmuş Ticaret Anlaşmasının müzakere ve imzası ise Yunan Heyetinin talebi üzerine sonraya 
bırakılmıştır. 

Temmuz 1949 bidayetinde Yunan Heyeti tekrar Ankara'ya gelerek Ticaret Anlaşmasının mü
zakeresine başlanmış ve bu vesikalarda 21 Temmuz 1949 trihinde Ankara'da iki Hükümet mü
messilleri tarafından imzalanmıştır. 2 Nisan 1949 tarihli ödeme Anlaşması ile aynı yürürlük süre
sini haiz olan bu Anlaşmaya göre ticari mübadeleler, iki memleketteki genel ithalât ve ihracat 
rejimlerine göre yapıaeaktır. Anlaşmaya eski alacakların tasfiyesine mütaallik bir protokol ile 
gayriticari alacakların tasfiyesini sağlıyan diğer bir protokol eklenmiş bulunmaktadır. Bu suret
le uzun zamandır sürüncemede kalmış olan karşılıklı alacaklar katı bir hal şekline bağlanmış ve 
Yunanistan'la olan ticari münasebetlerimiz normal bir düzene girmiş bulunmaktadır. 

Yunanistan'la yapılan bu Anlaşma ve ekleri memleketimiz menfaatlerine uygun mütalâa edil
diğinden onanması Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 

Ticaret Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 9 . XII . 1949 

Esas No. 1/598 
Karar No. 20 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Yunanistan arasında 21.VII.1949 
tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret Anlaş
ması ile eklerinin onanması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
22 . IX . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ile 
ekleri Dışişleri ile Ticaret ve Ekonomi Bakan
lığı mümessilinin huzuriyle incelendi. 

Yunanistan ile aramızda 1 Haziran 1945 ta
rihinde akdedilen Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
20 Tylûl 1947 tarihinde yürürlükten kalkmış 
bulunmaktadır. Bu tarihden beri Yunanistan 
ile ticari münasebetlerimiz hususi takas ve ser
best döviz esasları dairesinde cereyan etmekte 
idi.. 

Hükümet gerekçesinde de belirtildiği gibi bu 
müddet zarfında Yunanistan ile ticaretimiz lehi
mize cereyan etmiş ve ticaret açığına Yunanistan, 
daima dolarla kapatmıştır. 

16 Ekim 1948 tarihinde Paris'te imzalanan 
«Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas 
Anlaşmaları» ile Yunanistan'a tanıdığımız 13 
milyon liralık tiraj hakkı ile bu durum değişmiş 
bu meyanda Yunanlılar da yeni bir Ticaret ve 
ödeme Anlaşması akdi için Hükümetimize müra
caat etmişlerdir. 

14 Mart 1949 da Ankara'da başlıyan müza

kereler neticesinde yalnız Tediye Anlaşması ak
dedilerek yürürlüğe konmuş, Yunanlıların talebi 
ile Ticaret Anlaşmasının akdi sonraya bırakıl
mıştır. 

Temmuz 1949 tarihinde Ticaret Anlaşması 
müzakerelerine tekrar başlanmış ve 21 Temmuz 
1949 tarihinde nihayetlendirilmiştir. 

Bu Anlaşma, Genel Ticaret Anlaşmaları mo
delinde olup iki memleketin genel ithalât ve ihra
cat seaslarına göre tatbik edilecek ve Tediye An
laşması ile aynı sürede olacaktır. 

Komisyonumuz anlaşmayı icabettiren sebep
leri yerinde bulmakla beraber üçüncü madde 
hükümleri üzerinde dikkatle durmuştur. 

Gayrimamui hammaddeleri Yunanistan'a 
muvakkat kabul suretiyle ihraç edip mamul 
olarak avdetine müsait bulunan bu maddenin 
yerli sanayiin aleyhine olabileceği münakaşa 
mevzuu olmuş, bu maddenin pamuk ipliği gibi 
muhtaç bulunduğumuz bâzı maddelerin döviz 
sarfedilmeden elde edilebileceği kolaylığını sağ-
lıyacağı fikri Hükümet mümessili tarafından 
ileri sürülmüştür. 

Filvaki bu maddenin Hükümet mümessilinin 
dermeyan ettiği bâzı faydaları sağlıyabilmesi 
mümkün ise de gayet elâstiki ve bâzı hallerde 
memleket sanayii aleyhine olabileceği endişesi 
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komisyonumuzda belirmiştir. Binaenaleyh Hü
kümetin bundan sonraki anlaşmalarda bu nevi 
şartlar üzerinde hassas bulunmasının komisyo
numuz mazbatasında hassaten zikri karar altı
na alınmış bulunmaktadır. 

Anlaşmaya merbut karşılıklı alacakların ve 
gayriticari alacakların tasfiyesi hakkındaki 
protokoller faydalı ve isabetli görülmüştür. 

Anlaşmaya merbut mektuptaki hususi takas 
esasının Yunanlıların ısrarı ile kabul edildi
ği Hükümet mümessili tarafından izah edilmiş 
ise de muayyen anlaşmalara bağlı ticari müna
sebetlerin başında gayet mahdut mallara mün
hasır sistemlerin ticari münasebetlerde karı
şıklık ve muvazalara meydan vereceği mahzu

ru komisyonumuzda göz önüne alınmıştır. 
Üzerinde, yukada zikredilen esas düşünceler

le beraber, Anlaşma heyeti umumiyesiyle mem
leket menafime uygun görülerek tasdiki hak
kındaki tasarının kabulüne karar verilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret K. Başkanı Sözcü 
Ankara Gaziantep 

A. Çubukçu C. Alevli 
Kâtip 

Niğde Kars Kars 
H. TJlusoy F. Aktaş A. Sürmen 
Kayseri Tokad Trabzon 
H. "tirkün R. önder A. Sarm^ioğlu 

HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Türkiye ile Yunanistan arasında 21 Temmuz 1949 
tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret Anlaşma-
siyle eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Yunanistan arasın
da 21 Temmuz 1949 tarihinde Ankara'da imzala
nan Ticaret Anlaşm asiyle ekleri kabul edilmiş 
ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE ',]. — Bu kanunu Bakanlar Kuruiıı 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Ş. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

Ç, S. Barlas FuadSirmen 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

a. ve Tekel Bakanı 
Dr. S. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

içişleri Bakanı 
E- Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 
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TÜRKIYE ÎLE YUNANÎSTAN ABASINDA TÎCARET ANLAŞMASI 

Türkiye Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti, iki memleket arasındaki tticari mübadeleleri ge
liştirmek isteği ile, aşağıda yazılı hükümleri kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari mübadeleleri, iki memlekette yürürlükte bulunan it
halât ve ihracat genel rejimlerine uygun olarak yapılacaktır-

Madde — 2. 

îşbu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde yapılacak ticari mübadelelere mütaallik ödemeler, 
2 Nisan 1949 tarihinde imzalanan Ödeme Anlaşması hükümleri gereğince düzenlenecektir. 

Madde — 3. 

Türkiye Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti, Yunanistan'da mamul madde haline getirilip Tür
kiye'ye ihraç edilmek üzere Türkiye'den Yunanistan'a iptidai maddeler sevkedilmesi hususunda 
mutabıktırlar. 

Yunanistan'dan tekrar Türkiye'ye ihraç edilecek mamul maddelerin imaline teknik bakımdan 
..lüzumlu olup Türkiye'den sevkedilen bu iptidai maddeler Yunanistan'a muvakkal kabul rejimine 
tevfikan ithal edileceklerdir. 

İşbu mamul maddelerin imal masrafları ve fiyatı, imal için lüzumlu iptidai maddelerden mun
zam bir miktar veya sair Türk menşeli mallar gönderilmek suretiyle ödenecektir. 

Alâkadarlar arasında bu tahvil ameliyeleri için akdolunan mukaveleler iki memleket salâhi-
yettar makamlarının önceden tasvibine tâbi tutulacaktır. 

Madde — 4. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra her iki taraftan sevkedilen mallara, ihraç 
eden tarafın yetkili makamlarınca verilmiş ve ilişik örneğe uygun bir menşe şahadetnamesi katıla
caktı?. tvT,;-' -

Bedeli 100 Türk Lirasını, veya bunun başka bir para ile eşitini aşmıyan göndermeler için men
şe şahadetnamesi aranılmaz. 

Madde — 5. 

işbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından önce başlamış olan özel takas işlemleri, veya serbest dö
vizli işlemler, bunlarm iki taraf yetkili makamları tarafından onanması anında her iki memlekette 
yürümlükte bulunan genel rejim hükümlerine göre tasfiye olunacaklardır. 

Madde — 6. 

işbu Anlaşmanın yürürlükte bulunduğu sırada iki memleketin yetkili makamları tarafından ona
nan ve Anlaşmanın sona erdiği tarihte henüz bitirilmemiş bulunan işlemler, işbu Anlaşma hüküm
leri gereğince tasfiye olunacaklardır. 

Madde — 7. 

iki Hükümet temsilcilerinden mürekkep bir Türk - Yunan Karma Komisyonu kurulacaktır. Bu 
Komisyonun vazifesi, işbu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili bütün meseleleri düzenlemek olacaktır. 
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Bu Komisyon, icap eden her halde, mezkûr Komisyondaki Heyet Başkanlarından biri tarafından 

yapılacak talepten itibaren 20 gün zarfında toplanacaktır. 

Madde — 8. 

îşbu Anlaşma imzası gününde yürürlüğe girecek ve 2 Nisan 1949 tarihinde imzalanan ödeme 
Anlaşması ile aynı yürürlük süresini haiz olacaktır. 

Ankara'da 21 Temmuz 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti Adma Yunanistan Hükümeti adına 
Z. Akdur P. Skeferis 

Menşe şahadetnamesi 

Gönderen : Gönderilen 

isim îsim . . 
İkametgâh İkametgâh 
Sokak Sokak 

Malın cinsi * 
Ambalaj tarzı 
Koli adedi 
Marka numarası 

Ağırlık gayrisâfi Kilo 
Kıymet : 

Malın gönderileceği yol : 

Ticaret Odası, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 21 Temmuz 1949 tarihli Ticaret An
laşması hükümlerine uyarak vasıfları yazılı emtianın Türk - Yunan menşeli olduğunu tasdik eder. 

TASFİYE PBOTOKOLÜ 

İşbu protokolün mevzuunu teşkil eden tasfiye edilmemiş eski Türk ve Yunan alaoaklarının tas
fiyesini kolaylautırmak amaciyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunanistan Kırallığı Hüküme
ti aşağıdaki hususlarda mutapık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

îşbu Protokolün yürürlüğe girmesinden itibaren, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde, 
Yunan Bankası adına Türk Lirası olarak bir tasfiye hesabı açılacaktır. 

Bu hesaba aşağıdaki alacaklar yatırılacaktır : 
a) Türkiye ile Yunanistan arasındaki 11 Mart 1940 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşması gere

ğince açılıp, 1 Haziran 1945 tarihli Türk - Yunan Ticaret ve ödeme Anlaşmasının 8 nci maddesi 
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hükümlerine göre bugüne kadar tasfiye edilememiş bulunan hesabın bakiyeleri. 
b) 11 Mart 1949 tarihli Anlaşmanın uygulanması neticesinde ödenmesi gereken bütün meblâğlar. 
c) 11 Mart 1940 tarihli Türk - Yunan Anlaşması çerçevesinde yapılan ticari muamelelere müta-

allik Cif - Fob farkları. 
d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yunan Bankasının önceden mutabakatiyle, bundan 

»vvelki paragraflarda derpiş olunmıyan ticari mahiyetteki her nevi alacaklar; ezcümle : 
I - Türkiye ve Yunanistan'dan transit olarak geçen malların harb esnasında tasfiyesinden doğan 

alacaklar. 
I I - Harb esnasında Yunanistan'da el konulan mallardan doğan Türk vatandaşlarının alacakları 

ile harb esnasında Türkiye'de el konulan mallardan doğan Yunan vatandaşlarının alacakları. 
I I I - 1 Haziran 1945 den evvel başlayıp bugüne kadar neticelenememiş bulunan hususi takas işlem

lerinden doğan alacaklar. 
Âkıd Taraflar, aşağıdaki alacakların tasfiyesine müsaade etmek hususunda butabık olduklarını be

yan ederler : 
1. (b) ve (e) fkralarmda derpiş edilip, 1 Mayıs 1941 tarihinden evvel satılmış ve sevk edil

miş mallara mütaallik işlemlerden doğan alacaklar, Türk Lirası olarak muharrer oldukları tak
dirde, kıymetlerinin karşılığı Türk Lirası esası üzerinden; başka bir para ile muharrer oldukla
rı takdirde, 11 Mart 1940 tarihli Türk - Yunan ödeme Anlaşması hükümleri gereğince Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yunan Bankası tarafından 16 Nisan 1941 tarihinde uygulanan 
kurslara göre hesaplanmış Türk Lirası karşılığı sası üzerinden. 

2. (d) fıkrasında derpiş olunan alacaklar, husule geldikleri tarihte hesaplanmış Türk Lirası 
kıymetleri üzerinden; Türk Lirasının muadeleti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yunan 
Bankasının müşterek mutabakati ile tesbit edilecektir. 

Madde — 2. 

Türk borçlular, bundan evvelki madde hükümleri gereğince Türk Lirası olarak hesaplanmış 
borçlarını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ödiyeceklerdir. 

Diğer taraftan Yunanlı borçlular bu aynı madde hükümleri gereğince bir taraftan Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından uygulanan doların resmî kursu ile, Yunan Bankasınca uy
gulanan resmî dolar kursu ve buna zamimeten yatırma günündeki kambiyo sertifikası kursu üze
rinden hesaplanan Türk liralarının drahmi olarak karşılığını Yunan Bankasına ödiyeceklerdir. 

îşbu protokolün mevzuunu teşkil eden ödemeler, ilgililer tarafından yapılacak yatırımlara gö
re Yunan Bankasının ihbarları üzerine Türkiye'de, ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
ihbarları ile Yunanistan'da icra edilecektir. 

Madde — 3. 
t 

îşbu protokolün yürürlüğe girdiği günden itibaren üçüncü ayın sonunda, 1 nci maddede der
piş olunan tasfiye hesabının bakiyesi, 2 Nisan 1949 tarihli ödeme Anlaşmasiyle açılan ahdî hesaba 
naklolunacaktır. 

İşbu maddenin birinci paragrafından derpiş olunan nakilden sonra serd ve ispat edilecek Türk 
ve Yunan ticari alacaklarından mütevellit ödemeler, 2 Nisan 1949 tarihli ödeme Anlaşması gere
ğince Yunan Bankası adına açılan ahdî hesaptan yapılacaktır. 

Madde — 4. 

1 Haziran 1945 tarihli Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra başlıyan ticari muameleler,, 
bunların salâhiyettar makamlarca karşılıklı olarak onanması anında her iki memlekette yürür
lükte bulunan genel re-jim hükümlerine uygun olarak tasfiye edileceklerdir. 

( S. Sayısı : (56) 



- ? -
Madde — 5 . 

2 Nisan 1949 tarihli Türk - Yunan ödeme Anlaşmasının ayrılmaz bir parçası olan işbu proto
kol imzasından 10 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Ankara'da 21 Temmuz 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına Yunanistan Hükümeti adına 
, 1. Akdur P. Sk«f§ris 



Liste No. I 

11 . / / / . 1940 tarihli Ticaret ve ödtme Anlaşması gereğince Türkiye'ye ihraç edilen Yunan m 
nan Yunan alacakları 

U2 

Sıra Ynnanistan 'daki 
No. ihracatçı 

Yunanistan 'daki 
aracı Banka 

1 Ellâ - Türk Yunan Ticaret Bankası 

2 » » 
3 » > 
4 » » 
5 Kimyevî madde- Yunan Millî Bank. Ati

ler ve gübreler ııa 
A. Ş. 

6 » » 

7 Ellâ - Türk Yunan Millî Bank. Ati
na Şubesi 

8 Katsiopoulos ve Yunan Ticaret Bank. 
Dimitriou Golos 

9 N. Roditis » 

10 Dimakis - Kana- » 
kis 

11 Ellâ - Türk Ahali Bank. Atina 
12 Ellâ - Türk Ahali Bankası Atina 
13 » » 
14 » » 
15 Pişek ve barut Yunan Bankası Atina 

fabrikaları 

Tevdi No. 

62490 Yalkm - Şark Ticaret 
Bank. îst. 

62491 » 
62492 » 
62499 » 
285514/ 
11245 » 

285516/ 
11231 » 
11119 » 

625905 » 

625906 » 

625897 » 

10960 Osmanlı Bank. ist. 
10961 » 
10962 » 
10922 » 
22862 » 

Türkiye'dek 
aracı bank 

Sülüğen 

» 
Mürdesenk 
Kaolin 
Asit sülfürik 

1 petrol makin 
parça 
1 petrol makin 
parça 

2000 Kg. asitta 
800 kilo sülfat 
28 000 Kg. asi 
5232 düzine pa 
Asit tartrik 

1000 damacana 

4000 çuval sülf 



Sıra Yunanistan'daki Yunanistan'daki 
No. ihracatçı aracı Banka 

16 E. Axilithiotis Selanik Bankası Selâ-
•' * nik 

17 Argyrakis ve Yunan Ticaret Bankası 
Katsos Kalamata 

18 Kyriakopoulos ve Yunan Ticaret Bankası 
Katsioules, Atina 
P. Panas hesabı
na 

19 Dimitrakopouli Pire Ticaret Bankası 
kardeşler 

20 Kimyevî madde- Yunan Millî Bankası 
ler ve gübreler 
A. Şirketi 

21 Ath, Katsioulas Ticaret Bankası Sela
nik 

22 Joseph Besa Se- Selanik Bankası (Sa-
lânik kız Bankası Atina) 

23 L. Marticas > 

24 N. Axelos Yunan Bankası Golos 

25 Kimyevî madde- Yunan Millî Bank. Ati
ler ve gübreler na 
A. Ş. 

26 > > 

27 » 

Tevdi No. 
Türkiye'deki 
aracı banka 

26727/9 Selanik Bnk. İst. 30 alet 

Doyçe Orient 
istanbul 

210034/ Yakın - Şark 
99 ret Bank. İst. 

55557 Selanik Bank. ist 

285509/ Osmanlı Bank. 
11128 

Bank Avarya 

Tica- Yakın Şark T. B 
tanbul nezdine 
len 142 varil te 
yağı bedelinin 
(22.VII . 1943 t 
mektubu) 
3 varil terebant 
50 varil kolof an 

izmir Pencerç camı 

210013 Yakın - Şark Tica- 54 varil tereban 
ret Bankası ist. 150 çuval kolofa 

38004/ Selanik Bank. ist. El arabaları 
73679 
38002/ Kolofan ve tere 
73641 » 
25586/ T. C. Merkez Bank. Petrol makinele 

883 istanbul 
285510/Osmanlı Bank. izmir Pencere camı 
11129 

285512/ 
11139 

270735/ 
11140 



Sıra 
No. 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Yunanistan 'daki 
ihracatçı 

Eİlâ 

> 

» 

> 

» 

> 

- Türk 

Yunanisttan 'daki 
aracı Banka 

Yunaiı Milfî Bank. Ati
na 

» 

> 

- CTin 

T. Bankası Atina 

Tevdi No. 
Türkiye'dek 
aracı bank 

285551/ Osmanlı Bank. izmir Asit sülfürik ve 
11137 

285511/ Södium 
11138 » 

285506/ Yakın - Şark Tica- Pencere camı 
11113 ret Bank. ist. 

285507/ 
11122 

285507/ 
11123 
62319 
61376 
62375,62389 
62408,62417 
62438,62482 
62357 

» 

» 
» 

Asit sülfürik 

Asit klorhiarik 

» » 



— M — 
Yunanistan'a ihraç edilen mallardan 'mütevellit askıda bulunan Türk alacakları 

1. T. L. 63 356.25 « Toprak Ürünleri T. A. Ş» tarafından 11 . XII . 1946 tarihinden 5 . IV . 
1941 tarihine kadar Yunanistan *da muhtelif firmalara sevkedilen muhtelif parti balıklar tutarı. 

2. T. L. 1 689.85 in % 80 i. izmir'de « Ahmet ve Celâl İkizler » firması tarafından, Sakız Ada
sında Anaanandiyos Karagülle adresine 2 . XI . 1938 tarihinde yapılan mal ihracatının karşiliğı. 

3. T. L. 4 593.71 Antalya'da « Hasan Bıçakçı ve Halim Kaçar » firması tarafından 15 . X . 1940 
tarihinde Pire'de « Kostas Parâtatos :> ve « Yani DrSmitris » firmalarına sevkedilen 119 siğır ve 60 
keçi bedeli. 

4. T. L. 56 834. Yani Teperikoğlu firmasının teferruatı -aşağıda yazılı olacağı : 
a) T. L. 1 587 A. P. Vasiliu firmasına yapılan prinç ihracatından mütevellit Midilli'de Yu

nan Bankasından alacak. 
b) T. I/. 55 114. Kurufasulya, nohut ve et ihracatından mütevellit Midilli'de Anton Karabeço 

firmasından alacak. 
c) T. L. 133, Canlı hayvan ihracatından mütevellit Midilli'de Kasap Atanas Emmanuel?den ala

cak. 
Z. A P. 8. 

GAYRrtTÎCARÎ ALACAKLARIN TASFİYESİNE MÜTAALLÎK PROTOKOL 

2 Nisan 1949 tarihli ödeme Anlaşması hükümlerince derpiş olunmıyan karçüMı alacaklar için 
bir hal sureti bulmak arzusiyle, yüksek Akıd Taraflar aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası «Muhtelif Yunan alacakları> namîyle Türk Lirası olarak 
faizsiz bir hesap açacaktır. 

Bu hesap aşağıdaki yatırımlarla beslenecektir : 
a) Ticari olmıyan her nevi alacaklar, 
b) 2 Nisan 1949 tarihli ödeme Anlaşmasında derpiş olunmıyan ve kambiyo murakabesi konu

sundaki Türk mevzuatının serbest döviz olarak transferine "müsaade etmediği alacaklar. 

Madde — 2. 

Yunan Bankası « Muhtelif Türk alacakları > nemiyle, drahmi olarak muharrer faizsiz bir hesap 
açacaktır. 

Bu besap aşağıdaki-yatırımlarla beslenecektir : 
a) Her nevi gayriticâri alacaklar, 
b) 2 Nisan 1949 tarihli ödeme Anlaşmasında derpiş olunmıyan ve kambiyo "murakabesi "konu

sundaki Yunan mevzuatının serbest döviz olarak transferine müsaade etmediği alacaklar. 

Madde— 3. 

Bundan evvelki maddelerde zikrolunan Türk ve Yunan alacakları, aralarında' takas muadelele
rine mevzu olacaklardır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yunan Bankası, yukarda zikredilen ve yatırımlar ya
pıldıkça iki banka tarafından birbirine bildirilecek tahsil ihbarnameleri ile tesbit edilecek olan karşı
lıklı alacakları arasında re'sen ve tarih sırasiyle günlük takas muamelelerine girişeceklerdir. 

Bu suretle aralarında takas yapılan meblâğlardan iki Banka birbirini haberdar edecektir. 



— 12 — 
Madde — 4. 

Bundan evvelki maddede derpiş olunan takaslar için, Türk Lirasının Drahmiye ve Drahminin 
Türk Lirasına çevrilmesi, bir taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında uygulanan A. B. 
D. Dolarının resmî kursu ile Yunan Bankasında uygulanan A. B. D. Dolarının resmî kursu esas 
alınarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yunan Bankası arasında kararlaştırılacak bir 
kurs üzerinden yapılacaktır. 

Bununla beraber şurası mukarrerdir ki; döviz alım ve satımlarında sertifika rejiminin uygulan
ması devam ettiği müddetçe, muamele günündeki sertifika kursu Yunan Bankasının resmî kursu
na ilâve olunacaktır. 

i r * . - - -; " • . . . - . -
, . * ( ' . • • • ' 

Madde — 5. 

1 nci ve 2 nci maddelerde derpiş olunan hesaplardaki mevcutlar, Âkıd Taraflardan biri le
hine 50 000 Türk Lirasını yahut bunun Drahmi ol arak karşılığına açtığı takdirde, aşan miktar borç
lu memleketin kambiyo murakabesi konusundaki mevzuatının ihracına müsaade ettiği malların 
ilgililer tarafından satmalınmasmda kullanılabilecektir. 

Madde — 6. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yunan Bankası, mutabık kaldıkları takdirde, 5 nci 
maddede zikredilen haddi değiştirebileceklerdir. ; 

îşbu Protokol imzasından 15 gün sonra yürürlüğe girecek ve yürürlük süresi 1 sene olacaktır. 
Sona ermesinden 2 ay evvel feshi ihbar edilmediği takdirde senelik süreler için kendiliğinden 

yenilenmiş sayılacaktır. 

21 Temmuz 1949 da Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına Yunanistan Hükümeti adına 
Z. Akdur P. Skeferis 

PROTOKOL 

2 Nisan 1949 tarihli ödeme Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önceki Türk Hava ve Deniz 
Yolları hasılatının transferini mümkün kılmak amaciyle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu-
nanisıtan Kırallığı Hükümeti aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1. 

2 Nisan 1949 tarihli ödeme Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihe kadar «Devlet Havayolları» 
ile «Devlet Denizyolları» nın biriken alacakları bugün imzalanan «Tasfiye Protokolü» hüküm
lerine göre tasfiye olunacaktır. 

Madde — 2. 

îşbu Protokol 2 Nisan 1949 tarihli Türk - Yunan ödeme Anlaşmasının ayrılmaz bir ,cüz'ü olup 
aynı yürürlük süresini haiz olacaktır. J ' * ? ; 4 ' ; ? -u*'"•'". \ •• • 

21 Temmuz 1949 tarihinde Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti Adına Yunanistan Hükümeti Adına 
Z. Akdur P. Skeferia 

(S. Saym : W)) 



S. Sayısı: 68 
Türkiye ile Norveç arasında Ankara'da imzalanan Ticaret ve Öde
me Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve 

Ticaret Komisyonu raporu (1 /528) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . III .1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1304, 6/1101 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Norveç arasında Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin 
onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 21. I I I . 1949 tarihin
de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak su
nulmuştu!. 

Anlaşmaların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanıla
rak Bakanlar Kurulunca 21. I I I . 1949 tarihli ve 3/8917 sayılı kararla onanmış olduğunu saygılarım
la arzederim. 

Başbakan 
•. .: . i Î ' Î ' Ş. Oünaltay 

( T E R E K Ç E 

Memleketimiz ile Norveç arasındaki ticari mübadeleler 16 Mart 1931 tarihli İkamet, Ticaret ve 
Seyrisefain Andlaşması hükümleri dâhilinde cereyan etmekte ve İkinci Cihan Harbini takibeden 
devre zarfında Türk - Norveç ticareti daha ziyade takas muamelelerini ihtiva eylemekte idi. 

1946 Eylülünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Norveç Millî Bankasında, 150 000 in
giliz Liralık hesaplar açılması suretiyle iki memleket İsterlin esası üzerinde bir ödeme yapılması 
hususunda anlaşmaya varmışlar, fakat Norveç'in Türkiye 'den yaptığı ithalât bu memleketten Tür
kiye'ye yapılan ihracattan fazla olduğu için mezkûr plâfon kısa zamanda Norveç tarafından kul
lanılmış ve bunu mütaakıp Norveç'e ihraç ettiğimiz mal bedelleri bazan dolarla, bazan takas yo-
liyle tediye edilegelmiştir. 

Adı geçen memleketle 1946, 1947 ve 1948 yılları içinde yaptığımız mal mübadelesinin hacmi 
şöyle idi : 

1946 yılında İthalât : 886 608 Lira 
3 549 386 Lira 
1 210 306 Lira 
3 059 414 Lira > 
3 380 861 Lira 
3 117 853 Lira 

. Görüldüğü gibi ticaret muvazenesi ekser yıllarda lehimizdedir. 
Başlıca ithalât maddeleri : Kâğıt ve tatbikatı, tababette kullanılan balıkyağı ve kimyevi gübre

ler; başlıca ihracat maddelerimiz ise : Kuru meyva, tütün, krom ve nebati maddelerdir. 
Norveç Hükümeti bugünkü iktisadi ve malî şartları göz önünde tutarak ticari münasebetleri

mizi düzenlîyeeek ahdî bağları kurmak maksadı ile iki memleket arasında yeni şartlara uygun 

İhracat 
1947 yılında İthalât 

İhracat 
1948 yılında İthalât 

İhracat 



Ticaret ve ödeme Anlaşmaları akdi teklifinde bulunmuş ve Paris'te imzalanan «Avrupa memleket
leri arasında ödeme ve Takas Anlaşmaları» hükümleri gereğince Norveç'e tanıdığımız 5,00 000 Dolar
lık tiraj hakkı dolayısiyle iki memleket arasındaki ticarî münasebetlerin gelişmesini sağlıyacak ve 
ödemeleri kolaylaştıracak anlaşmalar akdi, Hükümetimizce de uygun görüldüğünden, bu teklif, ta
rafımızdan kabul edilerek 26 Kasım 1948 tarihinde Norveç Ticaret Heyetiyle Ankara'da görüşmelere 
başlanmıştır. 

24 Şubat 1949 tarihinde imzalanan Türkiye - Norveç Ticaret ve ödeme Anlaşmaları karşılıklı 
finansman ve hesapların ingiliz Lirası ile veya iki Taraf Devlet Bankalarının mutabık kalacak
ları başka bir para ile tasfiyesi esaslarına dayanmakta ve iki Hükümet bu tasfiyeyi Anlaşmaların 
sona ermesinden altı ay sonraya bırakacak şekilde bir mal mübadelesi esasını tatbika karar vermiş 
bulunmaktadır. 

Mal mübadelesini kolaylaştırma maksadiyle her iki Taraf Merkez Bankaları karşılıklı olarak kendi 
ihracatlarını 200 000 Dolara kadar finanse edeceklerdir. 

16 Ekim 1948 tarihinde Paris'te akdedilmiş bulunan «Avrupa memleketleri arasında ödeme ve 
Takas Anlaşmaları» hükümleri gereğince tarafımızdan Norveç'e tanınan 500 000 Dolarlık tiraj hak
kının kullanılabilir bakiyesi 200 000 Dolâarı aştığı müddetçe bu bakiyenin tutarı Norveç için kabul 
ettiğimiz fin asman haddinin yerini alacaktır. 

Eğer sözü geçen bakiye 200 000 Dolardan daha aşağı düşer veya tamamen tükenirse, 200 000 Do
larlık finansman haddi göz önünde tutulacaktır. Diğer taraftan, ödeme Anlaşmasında derpiş edi
len hesabın matlup veya zimmet bakiyesi finansman haddini aştığı takdirde, bu rakamı aşan mik
tarlar İngiliz Lirası ile veya iki memleket Merkez Bankalarının mutabık kalacakları başka bir para 
ile ödenecektir. 

Sözü geçen Anlaşmalara bağlı bir mektupla Norveç Hükümeti, Türk tütününün mûtat veçhile 
Norveç'e ithalini idame ettirmek maksadı ile önümüzdeki 15 ay zarfında memleketimizden 500 000 
Dolar kıymetinde tütün ithalini mümkün kılmak için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eylemiştir. 

Yukarda sözü geçen Anlaşmalar ile Eklerinde mevcut esasların memleketimizin menfaatlerine 
uygun ve Norveç ile olan iktisadi münasebetlerinizi gereği gibi düzenliyecek mahiyette bulunduğu 
mütalâa edilmektedir. 

Bu düşünce ile Anlaşmalar ve Eklerinin onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 12 . XII. 1949 

Esas No. 1/528 
Karar No. 30 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Norveç arasında Ankara 'da im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ekle
rinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 2 1 . H I . 1949 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan Kanun tasarısı ve gerekçesi ile ekleri, Dışiş
leri Bakanlığı ile Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
mümessillerinin huzurlariyle komisyonumuz da 
incelendi : 

Gerekçeden ve Bakanlıklar mümessillerinin 
izahlarından anlaşılacağı veçhile ikinci Cihan 

Harbine kadar Norveç ile ticaretimiz 16 Mart 
1331 tarihli ikâmet, Ticaret ve Seyrüsefain An* 
laşması hükümleri dâhilinde cereyan etmiştir. 

ikinci Cihan Harbinden sonra Norveç ile Ti
caret mübadelesi imkânı bulunduğu andan itiba
ren 1946 Eylülüne kadar bu münasebet daha zi
yade takas esası üzerinden yürümüştür. 

1946 Eylülünde Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankası ile Norveç Millî Bankası arasında 
yapılan bir anlaşma ile her iki bankada 150 bin 
ingiliz liralık hesap açılmış ve iki memleket ara-

( S . Sayısı: 68) 
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sıhda sterlin üzerinden bir ödeme Anlaşması
na varılmıştır. 

Bu devrede Norveç'in memleketimize ihraca
tı daha az olduğu için Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasındaki hesap süratle erimiş ve 
Norveç'e ihracatımız devam etmiş olduğundan 
bedel bakiyeleri ya dolarla veya takasla öden
miştir. 

Ancak bir anlaşmaya müstenit olmıyan bu 
durum birçok karışıklıklara yol açmıştır. 

Diğer taraftan harb sonunda Norveç ile ti
cari münasebetlerimiz, lehimize olarak, günden 
güne inkişaf ettiğinden bu münasebetlerin bir 
nizama bağlanması hususunda Hükümtçe takdir 
edilen Zaruret Komisyonumuzca da yerinde gÖ-
rülmüştüı. 

Aynı zamanda «Avrupa memleketleri arasın
da ödeme ve Takas Anlaşması » esasları dâhilin
de Norveç'e beş yüz bin dolarlık tiraj hakkı ta
nımış olduğumuzdan bu memleket ile aramızda 
bir Ticaret ve ödeme Anlaşması akdi bir zaruret 
halini aldığından komisyonumuz, Hükümet ile 
mutabıktır. 

Bu zaruret ile, Hükümet gerekçesinde zikre

dilen esaslarla aktedilen Türkiye - Norveç Ticâı-
ret ve ödeme Anlaşması Komisyonumuzca mem
leket menfaatlerine uygun görüldüğünden kanun 
tasarısının, gerekçesinin ve ilişiklerinin kabulüne 
karar verildi. 

Kamutayın tasvibine a,rzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Ko. Başkanı Sözcü Kâtip . 

Ankara Gazianteb Niğde 
A. Çubukçu 

Afyon K. 
Mehmet Aşkar 

İmzada bulunamadı. 
Bilecik 

E. Bözöyük F. Aktaş 
imzada bulunamadı. 

Kayseri 
H. Ürkün 

C. Alevli H. Ulusoy 
Aydın 

Dr. Sabri Akın 
İmzada bulunamadı. 

Kars Kars 
A. Sürmen 

Niğde 
Vehbi Sandal 

İmzada bulunamadı. 
Trabzon 

A. Sarıalioğhı 

Kırklareli 
Şevket ödül 

İmzada bulunamadı. 
Tokad 

Reşit önder 
İmzada bulunamadı. 

Van 
M. Koçak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Norveç arasında Ankara'da imzala
nan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin 

onanması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Norveç arasında 
24 Şubat 1949 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ekleri kabul 
elilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Ş. Günaltay Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

N. E. Sümer Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
1. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adatan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Re§at Ş. Sirer 
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TÜRKİYE ÎLE NORVEÇ ARASINDA TİCARET ANLAŞMASİ 

•Türkiye Hükümeti ile Norveç Kırallık Hükümeti, iki memleket arasındaki ticari münasebet
leri geliştirmek arzusiyle hareket ederek, aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır : . 

Madde — 1. 

Türkiye ile Norveç arasındaki ticari mübadeleler her iki memlekette yürürlükte bulunan ge-
nel ithalât ve ihracat rejimlerine uygun olarak yapılacaktır. 

Madde — 2. 

Bu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında yapılacak ticari mübadelelere ait ödemeler, bugünkı'i 
tarihte imzalanan ödeme Anlaşması hükümlerine göre tesviye edilecektir. 

Madde — 3. 

Bu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra her iki taraftan sevkedilen mallar için Âkidler, 
ihraç eden tarafın yetkili makamlarınca verilmiş ve ilişik Örneğe uygun bir menşe şahadetnamesi 
istiyebileceklerdir. 

Bedeli (100) Türk Lirasını veya başka bir para ile bu tutarın eşitini aşmıyan göndermeler için 
menşe şahadetnamesi aranılmıyacaktır. 

Madde — 4. 

Bu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından evvel başlamış olan hususi takas işlemleri ile serbest 
dövizli işlemler, bunların iki taraf yetkili makamlarınca onanması anında her iki memlekette yü
rürlükte bulunan genel rejim hükümlerine göre tasfiye olunacaktır. 

Madde — 5. 

Bu Anlaşmanın yürürlükte bulunduğu sırada başlamış ve Anlaşmanın sona erdiği tarihte henüz 
bitirilmemiş bulunan işlemler, bu Anlaşma hükümleri gereğince tasfiye olunacaktır. 

Madde — 6. 

Bu Anlaşma 7 Mart 1949 tarihinde yürürlüğe girecek ve 15 ay müddetle yürürlükte kalacaktır. 
Süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilerek feshedilmediği takdirde, senelik süreler için 

kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Ankara'da, 24 Şubat 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına Norveç Krallığı Hükümeti adına 
Fuad Carım E. Krogh - Hansen 
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Menşe şahadetnamesi 

Gönderen Alan 
îsim • . . . tsim • . . . . 
İkametgâh • . . İkametgâh 
Sokak Sokak 
Malın cinsi • . 
Ambalaj tarzı • 
Koli adedi 
Marka numarası . . . . . . . . . . . 

Ağırlık gayrisâfi 
Kilo 

Malın gönderileceği yol Kıymet 

, Türkiye ile Norveç arasındaki 24 Şubat 1949 tarihli Ticaret Anlaşması 
Türk 

hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı emtianın menşeli olduğunu tasdik eder. 
Norveç 

Tarih 

TÜRKİYE İLE NORVEÇ ARASINDA ÖDEME ANLAŞMASİ 

Madde — 1. 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Norveç'e ithal edilmiş veya 
edilecek Türk Menşeli malların bedelleri ile, kambiyo kontrolü hakkında yürürlükte bulunan Norveç 
mevzuatınca müsaade edilen Norveç'ten Türkiye'ye yapılacak diğer her türlü ödemeler, Norges 
Bank nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına A. B. D, Doları olarak tutulan hesaba 
yapılacak para yardımları ile ödenecektir. 

Madde — 2. 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Türkiye'ye ithal edilen veya 
edilecek olan Norveç Menşeli malların bedelleri ile kambıyc kontro'ü hakkında yürürlükte buluını. 
Türk mevzuatınca müsaade edilen Türkiye'den Norveç'e yapılacak diğer her türlü ödemeler, 1 nçi 
maddede sözü geçen hesabm zimmetinden ödenecekti!. 

Madde — 3. 

Hak sahiplerine ödemeler yapılmasını mümkün kılmak amaciyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası ile Norges Bank, yukardaki maddeler hükümleri gereğince nezdlerinde yapılacak bütün pa
ra yatırımlarını günü gününe birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde — 4 . 

Bu anlaşmanın 1 nci maddesinde derpiş edilen hesabın matlup bakiyesi Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının Norveç'teki ödemelerini karşılamaya kâfi gelmezse Norges Bank, Türkiye Cum-
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huriyet Merkez Bankasının tevdiat ihbarnameleri üzerine, anılan hesabın zimmetinden 200 000 A; 
B. D. Dolarına kadar olan ödemeleri ifaya devam edecekti?. 

Madde — 5. 

Bu anlaşmanın 1 nci maddesinde derpiş edilen hesabın matlup bakiyesi 200 000 A. B. D. Dolarını 
geçmediği müddetçe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Norges Bank tarafından gönderilen tevdi
at ihbarnamelerine uygun olarak hak sahiplerine ödemeler yapmaya devam edecektir. 

Madde - ^ 6 . 

Bu anlaşmada derpiş edilen hesabın matlup veya zimmet bakiyesi 200 000 A. B. D. Dolarını aş
tığı takdirde, bu rakamı aşan miktarlar, alacaklı tarafın isteği üzerine, ingiliz Lirasiyle veya yu
karda anılan iki bankanın mutabık kalacakları başka bir para ile tesviye edilecektir. 

Madde — 7. 

Norveç'de kuronların dolara ve dolarların kurona çevrilişi Norges Bank'm resmî kuru üzerin
den yapılacaktır. 

Türkiye'de Türk liralarının dolara ve dolarların Türk lirasına çevrilişi Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının resmî kuru üzerinden yapılacaktır. 

Madde — 8. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Norges Bank bu Anlaşmanın iyi işlemesi için alınacak 
tedbirler üzerinden anlaşacaklardır. 

Madde — 9. 

Bu Anlaşmanın sona erdiği tarihte 1 nci maddede derpiş edilen hesap iki Âkıd taraftan biri lehi* 
ne bir bakiye gösterirse, bu bakiye borçlu tarafça Anlaşmanın sona ermesinden itibaren altı ay zar
fında mal ihracı suretiyle tasfiye edilecektir. ^:^f 

Mezkûr altı aylık müddetin sonunda kalacak bakiye ingiliz lirasiyle veya iki Merkez Bankasının 
mutabık kalacakları başka bir para ile tasfiye edilecektir. 

Madde — 10. 

Bu Anlaşma bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle aynı günde yürürlüğe girecek 
ve aynı müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da, 24 Şubat 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına Norveç 'Kırallık Hükümeti adına 
Fuad Carım E. Krogh - Hansen 

(S. Sayısı: 68) 
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PROTOKOL 

Türkiye Hükümeti ile Norveç Hükümeti 16 Ekim 1948 tarihinde Paris'te akdedilmiş bulu
nan «Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşması» nın tiraj haklarına mütaallik 
hükümlerini göz önünde tutarak, aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Türkiye tarafından Norveç lehine tâyin edilmiş bulunan 500 000 A. B. D. Dolarlık tiraj hakkı
nın kullanılabilir bakiyesi 200 000 doları aşdığı müddetçe, bu bakiyenin tutarı Norveç için, bu
günkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 5 ve 6 ncı maddelerinde derpiş edilen haddin ye
rini alacaktır. 

Eğer tiraj hakkının kullanılabilir bakiyesi 200 000 A. B. D. Dolarından daha aşağı düşer, 
veya tamamen tükenirse, ödeme Anlaşmasının 5 ve 6 ncı maddelerinin uygulanması için göz 
önünde tutulacak had, bu maddelerde derpiş edilen had olacaktır. 

İşbu Protokol Türkiye ile Norveç arasında bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 
ayrılmaz bir cuz'ü olup aynı müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da, 24 Şubat 1949 tarihinde Fransız'ca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına Norveç Krallık Hükümeti adına 
Fuad Carım E. Krogh - Hansen 

MAHREM PROTOKOL 

Türkiye Hükümeti ile Norveç Krallık Hükümeti, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaş
masının yürürlük süresi zarfında, aşağıda yazılı Türk ve Norveç menşeli malların, iki memleket 
yetkili makamlarının mütekaddim müsaadesi ile, hususi takas işlemlerine mevzu teşkil edebilmesi 
hususunda mutabık kalmışlardır. 

Şurası mukarrerdir ki, yukarda yazılı şartlar altında takas işlemlerine mevzu teşkil edecek 
olan 1946 menşeli tütün, Norveç 'e ithalini mümkün kılmak için Norveç Hükümetince her türlü ted
birlerin alınacağı taahhüt edilen, 500 000 A. B. D. Doları kıymetindeki tütünden fazla olarak ithal 
edilecektir. ' f b * * ~ ? - ;' " ; ~ y " r ' * 

Bu Protokol Türkiye ile Norveç arasında bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının 
ayrılmaz bir cüz'ü olup ayni müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da, 24 Şubat 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 
Türk menşeli mallar Norveç menşeli mallar 
1946 ve daha evvelki yıllar mahsulü tütün Kürkler 
1947 mahsulü fındık (Türk Gümrük Tarifesi 96/6 -1 - 5) 
Müştereken tesbit edilecek diğer Tekel ma

mulleri ' " " ' " ' ' • - . ' T : : ; V 

Türkiye Hükümeti adına Norveç Krallık Hükümeti adına 
Fuad Carım E. Krogh - Hansen 
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Ankara, 24 Şubat 1949 

Bay Başkan, 

Aşağıdaki husus hakkında Hükümetimin muta'bık bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanı
rım. 

Amerika Birleşik Devletleri Dolarının bugünkü kıymeti (yani $ : onsu 35,00) altına nazaran 
değişecek olursa, bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının birinci maddesinde derpiş edilen 
hesabın değişme günündeki matlup veya zimmet bakiyesi değişme nispetine göre ayarlanacaktır. 

Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay Türk Ticaret Heyeti Baş/kanı 
E. Krogh - Hansen Fuad Carım 

Norveç Elçisi 
Norveç Ticaret Heyeti Başkanı 

Ankara. 

Ankara, 24 Şubat 1949 

Bay Büyük Elçi, 

Aşağıdaki husus hakkında Hükümetimin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanı
rım. 

Amerika Birleşik Devletleri Dolarının bugünkü kıymeti (yani $ : onsu 35,00) altına nazaran 
değişecek olursa, bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 1 nci maddesinde derpiş edilen 
hesabın değişme günündeki matlup veya zimmet bakiyesi değişme nispetine göre ayarlanacaktır. 

Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Norveç Ticaret Heyeti Başkanı 
Bay Fuad Carım E. Krogh - Hansen 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Ankara. 

Ankara, 24 Şubat 1949 

Bay Büyük Elçi; 

Norveç ile Türkiye arasındaki Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarını imza ederken, Hükümetimin, Tüvk 
tütününün mutadı veçhile Norveç'e ithalini idame ettirmek maksadiyle, yukarda anılan Anlaşmala
rın birinci yürürlük devresi zarfında 500 000 A. B. D. Doları kıymetinde tütünün ithalini mümkün 
kılmak için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eylediğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. 
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Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi 

Ekselans Norveç Ticaret Heyeti Başkanı 
Bay Fuad Carım E. Krogh - Hansen 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Türk Ticaret Heyeti Başkanı. 
Ankara 

Ankara, 24 Şubat 1949 

Bay Başkan; 

Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kaza
nırım : 

«Norveç ile Türkiye arasındaki Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarını imza ederken, Hükümetimin, 
Türk tütününün mutadı veçhile Norveç'e ithalini idame ettirmek maksadiyle, yukarda anılan An
laşmaların birinci yürürlük devresi zarfında 500 000 A. B. D. Doları kıymetinde tütünün ithalini 
mümkün kılmak için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eylediğini Ekselansınıza bildirmekle şeref, 
kazanırım.» 

Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay 
E. Krogh - Hansen 

Norveç Elçisi 
Norveç Ticaret Heyeti Başkanı. 

Ankara 

" ' " • • • " ' • ; • , ' Ankara, 24 Şubat 1949 

Bay Başkan, 

Türkiye ile Norveç arasında bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen mezkûr 
Anlaşmanın 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş edilen ödemelerin başlıcalarımn aşağıda zikredilen iş
lemlerden mütevellit bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım : 

a) Türkiye'den Norveç'e ve Norveç'ten Türkiye'ye mal tesliminden mütevellit ödemeler; 
b) Türkiye ile Norveç arasında kara ve hava nakliyatına mütaallik her türlü masraflardan 

mütevellit ödemeler; f 
c) Türkiye ile Norveç arasındaki ticari mübadelelerden mütevellit deniz nakliyatına ait nav

lun bedelleri, 
d) Mal mübadelesine müteferri masraflardan mütevellit ödemeler; liman, antrepo ve gümrük 

masraflariyle deniz nakliye acantalarımn masrafları; 
e) a fıkrasında zikredilen mal mübadelelerinin sigorta masraflarından mütevellit ödemeler : 

Prim, tazminat gibi; 
f) Ticari mübadelelerden mütevellit faiz, komisyon, tellaliye, temsil masrafları; 
g) Hizmet akitlerinden mütevellit ödemeler (Maaşlar, ücretler); 

Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Fuad Carım 
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h) Fikrî, sınai ve ticari mülkiyet haklarından mütevellit ödemeler (telif hakkı, lisans, berat, 

patent ) ; 
i) Seyahat, etüd, tahsil, yardım, irat masraflarından mütevellit ödemeler; 
j ) îk i Hükümet yetkili makamlarınca kabul edilen diğer her türlü muamele ve vecibelerden 

mütevellit ödemeler. 
Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
E. Krogh - Hansen Fuad Carım 

Norveç Elçisi 
Norveç Ticaret Heyeti Başkam 

Ankara . 

Ankara, 24 Şubat 1949 

Bay Büyük Elçi, 

Meali aşağıda naklolunan bugünkü# tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kaza
nırım : 

«Türkiye ile Norveç arasında bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, mezkûr 
Anlaşmanın 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş edilen ödemelerin başlıealarmm aşağıda zikredilen 
işlemlerden mütevellit bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım: 

a) Türkiye'den Norveç'e ve Norveç'den Türkiye'ye mal tesliminden mütevellit ödemeler; 
b) Türkiye ile Norveç arasında kara ve hava nakliyatına mütaallik her türlü masraflardan 

mütevellit ödemeler; 
c) Türkiye ile Norveç arasındaki ticari mübadelelerden mütevellit deniz nakliyatına ait nav

lun bedelleri; 
d) Mal mübadelesine müteferri masraflardan mütevellit ödemeler, liman, antrepo ve güm

rük masraflariyle deniz nakliye acantalarmm masrafları; 
e) a fıkrasında zikredilen mal mübadelelerinin sigorta masraflarından mütevellit ödeme

ler; prim, tazminat gibi; 
f) Ticari mübadelelerden mütevellit faiz, komisyon, provizyon, tellaliye, temsil masrafları; 
g) Hizmet âkitlerinden mütevellit ödemeler (Maaşlar, ücretler) ; 
h) Fikrî, sınai ve ticari mülkiyet haklarından mütevellit ödemeler (Telif hakkı, lisans, berat, 

patent) ; g 
i) Seyahat, etüd, tahsil, yardım, irat masraflarından mütevellit ödemeler; 
j) iki Hükümet yetkili makamlarınca kabul edilen diğer her türlü muamele ve vecibelerden 

mütevellit ödemeler.» 
Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz. Bay Riivük Elci. 

Ekselans Norveç Ticret Heyeti Başkanı 
Bay Fuad Carım E. Krogh - Hansen 

Büyük Elçi f ^ f « ^ r -
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Türk Ticaret Heyeti Başkam 
Ankara 
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S. Sayısı: 70 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya 'daki Amerika Birleşik Devletle
ri, Birleşik Kırallık ve Fransız işgal Bölgeleri Askerî Hükümetleri 
arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının onanmasına 

dair Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1 /507) 

r. c. 
Başbakanlık 10 . II . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1283,6/526 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya'daki Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık 
ve Fransız işgal Bölgeleri Askerî Hükümetleri arasında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları
nın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 4 . II . 1949 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırman kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Anlaşmaların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak Bakanlar Kurulunca 4 . 2 . 1949 tarihli ve 3/8697 sayılı kararla onanmış olduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, in
giltere ve Fransa Askerî Hükümetleri tarafın
dan işgal altında tutulan mıntakaları ile ticari 
mübadelelerimizin inkişafı ve eskiden beri millî 
mahsullerimizin başlıca alıcısı olan bu sahaya, 
bilhassa tütün, fındık ve kuru yemişler gibi mü
him ihraç mallarımızın geniş ölçüde sürümünün 
yeniden temini hususlarının memleket iktisadi
yatı bakımından arzettiği büyük önem izahtan 
vârestediı*. 

Bu mevzuda; Batı Almanya'nın mezkûr iş
gal makamları ile aylardan beri yapılmakta olan 
ihzari temaslar, Kasım ayı içinde müspet bir 
netice sağlayabilmiş ve Frankfurt 'a Viyana El
çimiz Başkanlığında gönderilen Ticaret Heyeti
miz daha evvel hazırlanmış bulunan bir Ticaret 
Anlaşması projesi üzerinde işgal Makarnan ile 
yaptığı uzun görüşmeleri mütaakıp 10 Ocak 1949 
tarihinde her üç mıntaka ile bir Ticaret ve bir de 

ödeme anlaşması imzalamaya muvaffak olmuş
tur. 

Müzakereler, 24 Kasım 1948 tarihinde Frank
furt'ta başlamış ve Fransız askerî Hükümeti, 
18 Ekimden itibaren Fransız bölgesinin de sırf 
dı§ ticaret bakımından (Bizon) ikili bölge ile 
birleştiğini ifade ile müzakerelerin, Heyetimizce 
derpiş cdidiği gibi yalnız ikili bölge ile değil, 
her üç bölge ile yapılmasını teklif etmiştir. Bu 
teklif kabul olunmuş ve Fransız işgal Bölgesi 
ile mevcut anlaşmanın feshi ve bu mmtakaya 
«Avrupalılararası çok Tarafltı Tediye ve Takas 
Anlaşması» hükümlerince 1 Temmuz 1948 
30 Haziran 1949 devresi için verilmesi gereken 
bir buçuk milyon dolarlık tiraj hakkının tütün 
ihracı mukabilinde kabul olunması hususunda, 
Ticaret Heyetimize talimat verilmiştir. 

Bunu mütaakip, her üç mıntaka ile imzala
nan ve ticari mübadelelerinin her iki memlekette 
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yürürlükte olan umumi ithalât ve ihracat rejim
lerine uygun olarak yapılacağını tesbit eden «Ti
caret Anlaşması» ııda karşılıklı olarak ithal ve 
ihraç edilecek malların cins ve kıymetlerini gös
teren A ve B listeleri tanzim ve tesbit edilmiş 
ve malları kıymet üzerinden ifade eden bu lis
telerin tahdidi mahiyette olmayıp icabında yeni 
ilâvelerin yapılabileceği de kararlaştırılmıştır. 

«A» ihracat listemizin kıymet tutarı 43 mil
yon 395 bin dolardır. Bu listede 11,5 milyon do
larlık tütün, mühim miktarlarda pamuk, pala
mut fındık, kuru yemişler ve diğer maddele-
mevcuttur. 

«B» listesi ithal edeceğimiz mallara aittir. 
Makineler, elektrik levazımı, mensucat maddeleri 
traktörler, kimyevî maddeler ve ilâçlar bu liste
de mühim yekûnlar teşkil etmektedir. Önümüz
deki altı aylık devre içinde, her üç mmtakadan 
ithali derpiş olunan malların, kıymeti 32 milyon 
392 bin dolara varmaktadır. 

Anlaşma Pariste'ki Avrupa Ekonomik İşbir
liği Teşkilâtınca hazırlanmış olan ve Hükümeti
mizin de katıldığı « Çok Taraflı Tediye ve Takas 
Anlaşması » hükümleri çerçevesinde tanzim edil
miştir. Çok Taraflı Anlaşmada tesbit olunduğu 
veçhile Bizon'a 12 milyon dolar, Fransız işgal 
mmtakasma 1,5 milyon dolar olmak üzere her üç 
mıntakaya ceman 13,5 milyon dolarlık bir tiraj 
hakkı tanınmış ve bu husus anlaşmaya ek iki 
ayrı mektupla vesikalandırılmıştır. 

Buna mukabil, her üç mmtaka 30 Haziran 
1949 a kadar olan devre içinde , fiyatlarımız 
emsalinden yüksek olmadığı takdirde memleke
timizden 11,5 milyon dolar kıymetinde tütün 
satmalmayı taahhüt etmişler ve bu taahhüdü 

birer mektupla ifade eylemişlerdir. 
Ticaret Anlaşması ile, mütekabilen ithal ve 

ihraç lisansı vermek taahhüdü alınmıştır. Her 
üç mmtakadan memleketimize gönderileck mal
lar menşe şahadetnamesine tâbi tutulacaklardır. 

Anlaşmaya ek bir mektup da, Alman ihtira 
beratlarına ve Alman ihraç mallarının alâmeti 
farika taşımalarına müsaade olunmuştur. 

Ayni tarihte imza edilen Tediye Anlaşması ile 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında faiz
siz bir dolar hesabı açılacağı kararlaştırılmış 
ve bu hususta her hangi bir zamanda 4 milyon 
doları aşan bir matlûp veya zimmet bakiyesi 
görüldüğü takdirde bakiyenin alacaklının tale
bi üzerine derhal Newyork'ta ödeneceği taah
hüt olunmuştur. 

Ticaret Heyetimiz, karşı tarafla varılan mu
tabakat neticesinde her iki anlaşmayı 16 Ara
lık 1948 tarihinde, kendisine katî imza salâhiye
ti verilmesine intizaren, parefe etmiştir. 

Anlaşma 1 Ocak 1948 tarihinde muvakkaten 
yürürlüğe girmiştir. Her iki anlaşma 30 Haziran 
1949 tarihine kadar yürürlükte kalacak ve fes
hedilmezse bir yıl için uzamış olacaktır. 

Memleketimiz için en ehemmiyetli ticari pa
zarlardan biri olan Almanya ile uzun zaman-
danberi munkatı olan ticari münasebetlerimizi 
yeniden tesis ve tanzim edecek ve »başlıca ihra
cat mallarımıza ve bu arada bilhassa tütüne ye
niden geniş bir ihraç mmtakası sağlıyabilecek 
olan bu anlaşmalar, menfaatlerimize uygun ve 
üç işgal bölgesi ile iktisadi münasebetlerimizi 
geliştirecek mahiyette mütalâa edilmektedir. 

Her iki anlaşma ve eklerinin onanması için 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/507 
Karar No. 29 

12 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Alman- m e Anlaşmalarının onanması hakkında Dışişleri 
ya'daki Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun-
Kırallık ve Fransız işgal bölgeleri Askerî Ilü- ca 4 . II . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sıuııü-
kümetleri arasında imzalanan Ticaret ve Öde- * ması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçe-
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si ve ekleri Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığı mümessillerinin hıızurlariyle 
Komisyonumuzca incelendi: 

Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, in
giltere ve Fransa Askerî Hükümetleri tarafın
dan işgal altında tutulan mıntakaları ile ticari 
mübadelelerimizin inkişafı ve eskiden beri millî 
mahsullerimizin başlıca alıcısı olan bu sahaya 
ihraç mallarımızın geniş ölçüde yeniden satışı
nın temini hususunun arzettiği ehemmiyet üze
rinde komisyonumuz da Hükümet ile mutabık
tı?. 

Hükümetin, bu ehemmiyet ile mütenasip ola
rak yaptığı temaslar, giriştiği teşebbüsler ko
misyonumuzca isabetli ve faydalı görülmüştür. 

Fransız bölgesinin anlaşma çerçevesi içine 
alınması doğrudur. Akdedilen Ticaret ve öde
me Anlaşmasında bulunan, listeli sistemde ko
misyonumuz memleket menfaatlerine aykırı, bir 
nokta görmemiştir. Bilhassa listelerin elâstiki 
olmasında isabet vardır. Anlaşmaların «çok ta
raflı tediye ve takas anlaşması» çerçevesinde 
yapılmış olmasını, komisyonumuz bugünün eko
nomik ve siyasi vakıalarına uygun bulmuştur, 

Anlaşmaların ihtiva ettiği diğer esaslar da 
memleket menfaatlerine aykırı görülmemekle 
beraber bugünkü siyasi ve ekonomik duruma mu
tabık olarak mütalâa edilmiştir. 

Bu düşüncelerle Komisyonumuz, kanun tasa
rısı ile gerekçe ve eklerinin kabulüne karar veril

miştir. 
Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Mcaret Koni. Ba 

Ankara 
A. Çubukçu 

Afyon K. 
M. Aşkar 

imzada 
bulunamadı 

Kars 
F. Aktaş 
Kırklareli 

Ş. Ödül 
imzada ' 

bulunamadı 
Trabzon 

A, Sanalioğl 

şkanı Sözcü 
Gazianteb 
C. Alevli 

Aydın 
Dr. S. Akın 

imzada 
bulunamadı 

Kars 
A. Sürmen 

Niğde 
V. Sandal 

imzada 
bulunamadı 

« M 

Kâtip 
. Niğde 

/ / . Ulusoy 
Bilecik 

U. Bozöyük 
imzada 

bulunamadı 
Kayseri 

/ / . Ürkün 
Tokad 

İt. Önder 
İmzada 

bulunamadı 
Van 
Koçak 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya'da-. 
ki Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık 
ve Fransız işgal bölgeleri Askerî Hükümetleri 
arasında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşma

larının onanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Almanya'daki Amerika Birleşik Devlet
leri, Birleşik Krallık ve Fransız işgal bölgeleri 
Askerî Hükümetleri arasında 15 Ocak 1949 ta
rihinde Frankfurt 'da imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmalariyle ekleri onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Günaltay Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 

Devlet Bakanı 
İV. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
t. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Çavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 
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TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI İLE ALMANYA'NIN AMERIKA BIRLEEŞÎK 
DEVLETLERI BIRLEŞIK KıRALLıK VE FRANSıZ ASKERÎ GÜVERNÖRLERI 

ARASıNDAKI TICARET VE ÖDEME ANLAŞMASı 

I - Türkiye ile Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık, Fransız işgal böl
geleri arasındaki ticareti geliştirmek ve Avrupa iktisadi işbirliği Teşkilâtının gayelerini tahak
kuk ettirmek arzusiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik 
Kırallık ve Fransız Askerî Güvernörleri bugün imza edilen aşağıda vesaikin ihtiva ettiği hüküm
ler üzerinde mutabık kalmışlardır. 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kı
rallık ve Fransız Askerî Güvernörleri arasında akdedilen Ticaret Anlaşması; 

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kı
rallık ve Fransız Askerî Güvernörleri arasında akdedilen Ödeme Anlaşması; 

I I - Yukarda sözü edilen Ticaret ve ödeme anlaşmaları Avrupa iktisadi işbirliği Teşkilâtı
nın müesses prensiplerine uygun olarak hazırlanmışlardır, işbu iki anlaşma, Paris'te imzalanan 
16 Nisan ve 16 Ekim 1948 tarihli Anlaşmalara uygun olarak tatbik edilecektir. 

16 Aralık 1948 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Almanya'nın. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik 
parafe edilmiştir. Kırallık ve Fransız Askerî Güvernörleri adına pa-

Numan Takır S ey men rafe edilmiştir. 
Mahmut Şeyda Wm. John Logan 

işbu anlaşmalar 15 Ocak 1949 tarihinde imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Üç işgal Bölgesi Komutanları 
Türk Heyeti Başkanı 

Numan T ahir S ey men 
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TÜRKÎYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ALMANYA'NIN AMERİKA BİRLEŞİK DEV
LETLERİ, BİRLEŞİK KIRALLIK VE FRANSIZ ASKERÎ GUVERNÖRLERİ ARASIADA 

TİCARET ANLAŞMASI 

Madde — 1. 

Türkiye ile Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız İşgal 
Bölgeleri arasındaki ticari mübadeleler her iki memlekette yürürlükte olan umumi ithalât ve 
ihracat rejimlerine uygun olarak yapılır. 

• Madde — 2. 

a) Türkiyenin salahiyetli makamlariyle Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri Kırallık 
ve Fransız işgal Bölyelerinin salahiyetli makamları ek A. da sayılmış bulunan mallarla - Türki
ye'den Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız İşgal Bölgele
rine ihracat - ek B. de sayılmış bulunan malların - Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, 
Birleşik Kırallık ve Fransız işgal Bölgelerinden Türkiye'ye ihracat - ithal ve ihracında, şayet bu 
malların ithal ve ihracı lisansa tâbi ise, lisans verirler! 

b) Ek A. ve-B. listeleri tahdidi olmayıp değişen şartlara göre üzerinde genişletmeler ve aynı 
ilâveler yapılabileceği hususunda mutabık kalınmıştır. A. ve B. listelerinde yazılı olan miktarlar
dan fazla olarak gereği gibi lisansa bağlanmış mallar veya A. ve B. listelerinde yazılı olmadık
ları halde gereği gibi lisansa bağlanmış olan mallar, A. ve B. listelerindeki «Muhtelif» için tesbit 
edilen miktarların tükenmesinden sonra, munzam genişletmeler olarak telâkki olunur. 

c) Yukardaki a ve b fıkralarında bahis konusu olan lisanslar ve tertipler cins, fiyat, tes
lim ve diğer şartlar itibariyle her iki Taraf için tatmin edici bağlantıların yapılmış olmasına 
tâbidir. • v , 

Madde — 3. 

a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık 
ve Fransız Askerî Bölgeleri Güvernörleri 2 nei maddede derpiş edilmiş olan pılân gereğince Tür
kiye ile Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız işgal Bölgeleri ara
sındaki mal ve hizmet mübadelelerini geliştirmek üzere ellerinden gelen gayreti sarfetmek husu
sunda mutabık kalmışlardır. 

b) Türkiye ile Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız işgal 
Bölgeleri arasındaki Ticaret ve ödemelerin gelişmesini gözetmek ve kolaylaştırmak üzere, ilgili ma
kamlar tarafından her hangi birinin isteği üzerine bir Kurma Komisyon teşkili için delegeler tâyin 
edileceklerdir. 

Madde — 4. 

işbu Anlaşmanın Âkıdleri normal mal ve hizmet mübadelesini kurmak ve mal mübadelesini ça-
buklaştrmak maksadiyle iş adamları arasındaki temasları teşvike çalışacaklardır. 

Madde — 5. 

Bu Anlaşmanın derpiş ettiği bütün muamelelerin gerektirdiği ödemeler yürürlükte bulunan 
ödeme Anlaşması hükümlerine uygun olarak yapılır. 

Madde — 6. 

Her iki Tarafça lisansa bağlanmış ve fakat bu Anlaşmanın müddeti içinde tamamlanmamış 
mukaveleler işbu Anlaşma hükümleri gereğince tamamlanır. 
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Madde — 7. 

tşbu Anlaşma her iki delegasyonca parafe edildikten 15 gün sonra muvakkaten yürürlüğe gire
cek ve usulü dairesinde imzalanmasını mütaakıp makabline şâmil olacaktır. İşbu Anlaşma, 30 Hazi
ran 1949 a kadar yürürlükte kalacak ve bu tarihten sonra «Aşağıda derpiş edilen hal hariç» iki ay 
önce haber verilmediği takdirde kendiliğinden bir sene müddetle uzatılmış olacaktır. Şayet fesih 
için böyle bir ihbar vukubulmazsa Karma Komisyon miitaakıp sene içinde Türkiye ile Almanya'nın 
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız işgal Bölgeleri arasında mübadele edi
lecek mallara ait listeleri teklif ve tavsiye etmek için 1 Haziran 1949 dan daha geç olmamak üze
re toplanacaktır. 

Karma Komisyonun, 1 Temmuz 1949 tarihine kadar uyuşamaması halinde Anlaşma her iki taraf
ça otuz gün önceden yapılacak bir ihbarla feshedilebilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına parafe edilmiştir. 

Almanya'nın Amerika Birleşik 
Devletleri Birleşik Krallık ve 
Fransız Askerî Guvernörleri adı
na parafe edilmiştir, 

16 Aralık 1948 

îşbu Anlaşma 15 Ocak 1949 tarihinde imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Türk Heyeti Başkanı 
Numan T ahir S ey men 

Üç îşgal Bölgesi 
Komutanları 

A. Listesi 

Türkiye'den Almanya'nın İngiliz - Amerikan ve Fransız işgal bölgelerine ihraç edilecek maddtleı 

Malın cinsi 

Hububat : 
Yulaf ve arpa 

Züyuf : 
Balık yağı 
Sanayide kullanılan keten tohumu 
Yağlı tohumlar 

(Ayçiçeği tohumu 
Çiğit 
Susam 
Kendir 
Şalgam 
Kolza 
Mavi haşhaş 
Soya fasulyesi 

Takribi değer 
* 

P. m 

P.m 
1 760 000 
6 825 000 

Malın cinsi 

Yer fıstığı 
Hardal tohumu) 

Zeytin yağı 
Sılaga yağı 
Defne yağı 
Fennî işlerde kullanılan iç yağı 

Küspe ve hayvan yemi olarak kul
lanılan un ve saire : 

Küspe 
Balık unu 

Balık ve balık mamulâtı (yağlar 
hariç) : 

Balıklar tam soğutulmuş ve tuzlanmış 

Takribi değer 

500 000 
* P. m 

P. m 
P .m 

500 000 
150 000 

500 000 
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Malın cinsi 

Yumurtalar; taze, dondurulmuş ve 
kurutulmuş : 
Yumurtalar; taze ve sanayide kul

lanılan 
Yağlı tohumlardan gayrı tohumlar 

Yemlik tohumlar 
(Darı 
Fiğ 
Kaplıca 
Kuşyemi 
Kepek) 

Kendir tohumu (tohumluk) 
Bakliyat : 

(Nohut 
Fasulye 
Mercimek 
Burçak) 

Kuru yemiş : 
Kuru yemiş, kuru üzüm, incir ve fın
dık dâhildir. Bu miktarın takribi 
(2 000 000 $ lığı iç fındıklara mah
sustur) 

Sair meyvalar : 
Narenciye : 

Limon 
Portakal 
Turunç) 

Muhtelif yenilir nebati ve hayvani 
maddeler : 

Şaraplar 
Likörler 
Tütün ve tütün mamulâtı : 

Tütün 
Ham pamuk ve işlenmemiş : 

Pamuk, ham 
Pamuk döküntüsü (kabili nesiç) 

Yapağı : 
Yapağı (kaba lifli) 

Nebati elyaf (pamuk hariç) : 
Kendir elyafı 
Keten elyafı 
Kendir, jüt ve keten parçaları 

Hayvan kılları (yün hariç) : 
Tiftik 
Hayvan kılları, kırkma keçi kılları, 
sığır kuyruğu kılları 
Domuz kılları 

— 7 
Takribi değer 

$ i 
i 

1 
I 

100 000 

25,0 000 ; 
ı 
| 
i 

i 

i 
10 000 | 

2 900 000 
| 
i 
1 
1 

i 

I 

3 130 000 1 
5 000 ! 

P.m 1 
P.m j 

11 500 000 

8 080 000 
200 000 

350 000 

280 000 
P .m 
100 000 

450 000 

200 000 I 
200 000 ; 

Takribi değer 
Malın cinsi 

İpek kozası döküntüsü 
Yenilmez muhtelif hayvani ve ne
bati maddeler : 

Afyon 
Gülyağı 
Kemik ve kemik kırıntıları 
Balmumu 
Deri döküntüsü ve kazıntısı 
Tırnaklar ve boynuzlar 
Koyun ince bağırsakları (katküt için) 
Eczacılıkta kullanılan ham maddeler 

(Meyan kökü 
Meyan hulâsası 
Mazı 
Cehri) 

Harrup (keçi boynuzu) 
Sünger 

Reçine, terebantin ve benzeri mad
deler : 

Kitre 
Sanayide kullanılan kimyevi mad
deler (Alkol hariç) : 

Borasit cevheri 
Dioksid - manganez 

Sair kimyevi maddeler ve kimyevi 
müstahzarat (suni kübre ve suni 
gübre yerine kullanılan maddeler 
ve sentetik kauçuk hariç) : 

Nikotin 
Palamut hulâsası 
Palamut tırnağı 
Meşe kabuğu ve çam kabuğu 
Deriler (hayvan postları hariç) : 
Keçi derileri 
Av derileri 

Dokunmuş maddeler, yarı mamul
ler (ip urgan, sicim dâhildir.) : 

Pamuk paçavrası 
Halı ve kilimler 

Madeni olmıyan maddeler (petrol 
hariç) ve madeni olmıyan maden 
mamulleri : 

Asbest 
Mükelles mangazit 
Zımpara (vasıflarına göre) 
Lüle taşı 

P .m 

210 000 

180 000 
120 000 
130 000 
50 000 

150 000 
310 000 

20 000 
65 000 

300 000 

60 000 
P.m 

410 000 
810 000 
110 000 
20 000 

700 000 
P.m 

100 000 
P .m 

200 000 
100 000 
10 000 

P.m 

( S. Sayısı : 70) 
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Takribi değer 

Malın cinsi Malın cinsi 

Sünger taşı 
Talk 

Maden cevherleri ve konsantreleri 
Blister bakır 
Simli kurgun cevheri 
Tutya cevheri, kurşunlu 

P. m Antimuan cevheri 
P. m Krom cevheri 

Manganez cevheri 
200 000 Muhtelit 
100 000 
100 000 

Takribi değer 
$ 

120 000 
385 000 
100 000 
500 000 

Yekûn 43 395 000 

1. — «Muhtelif» fasla giren mallar yetkili makamlar tarafından mütekabil anlaşma suretiyle 
tahsis ve tevzi edilecektir. 

2. — Yukarıdaki liste için görüşmeler esnasında kabul edilen «P. m» işareti, hizalarında bu işaret 
bulunan malların listeye ithal edilebilmesi maksadiyle kullanılmıştır. Halihazırda bu mallar için, An
laşma süresi içnıde muayyen bir dolar miktarı tahsisi mümkün olmamıştır, zira istenilen za
manda ihracatçı memlekette bu mallardan talep edilen miktarda stok bulunmaması mümkün olduğu 
gibi ithalâtçı memlekette dahi bu mallara ne derece ihtiyaç bulunduğunun ve ne kadar para tahsis 
edilebileceğinin malûm olmaması da mümkündür. Bununla beraber, tarafeynin anlaşması ve kabulü 
ile işbu mallar ticaret mevzuu olabilecektir. 

B. Listesi 

Almanya'nın İngiliz - Amerikan ve Fransız i§gal bölgelerinden Türkiye'ye ihraç edilecek maddeler 

Malın cinsi 

Tohumlar (yağlı tohumlar hariç) : 
Şeker pancarı tohumları 

Etler : 
Damızlık bûğalar 

Yenilmez muhtelif hayvani madde
ler ve yenilmez hayvani ve nebati 
maddeler : 

Şerbetçi otu (mevcuda göre) 
Uçucu yağlar terkipleri veya sente
tik kokular 

Tıbba ve eczacılığa ait müstahzarat : 
Eczacı müstahzaratı (Seromlar, aşı
lar ve baytarlık müstahzaratı dâhil
dir.) 
Eczacılığa ait kimyevi maddeler ve 
miyar alarak kullanılan maddeler 
Hexametylene Tetramine 

Sanayide kullanılan kimyevi mad
deler (alkol hariç) : 

Sirke asidi 

Takribi değer 
$ 

2 000 

10 000 

20 0Û0 

30 000 

700 000 

150 000 
35 000 

60 000 

, 
Malın cinsi 

Asit oksalik 
Sodyum sülfit 
Formaldehyde % 40 
Methanol 
Glycol 
Alüminyum sülfat 
Krom müstahzaratı 
Si'yanid tuzu 
Muhtelif kimyevi maddeler 

Diğer kimyevi maddeler ve kimye
vi müstahzarat (Suni gübreler ve 
gübre yerine kullanılan maddeler 
ve sentetik kauçuk hariç) : 

Maden kömürü katranından yapılan 
boyalar 
Boyacılık dokumacılık, dericilik ve 
kauçuk sanayiinde kullanılan yar
dımcı maddeler 
Nebatatı koruma maddeleri ve haşe-
rat öldürücü maddeler 

Takribi değer 
$ 

8 000 
35 000 

110 000 
150 000 
50 000 
30 000 
30 000 
10 000 

450 000 

600 000 

195 000 

200 000 

( S. Sayısı : 70 ) 
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Takribi değer 

Malın cinsi 

Selüloit, Asetil selüloit, Astralon 
Toprak ve madeni boyalar (yukarıki 
katran boyaları hariç) 
Litopon 
Titanyom dioksidi 
Cila ve vernikler 
Oksit dö zenk, kurşunlu 
Demir oksitli boya maddeleri 

Deri ve deri mamulleri (ayakkap-
ları hariç) : 

Vidala, (velour calf), oğlak derisi 
Mensucat; yarı mamuller ve ip. 
halat, sicimler : 

Dikiş ipliği 
İşleme yün ipliği 
Kadife ve pelüş (yalnız kadifeden) 
Yünlü ve suni ipek mensucat 
Giyim için pamuklu mensucat 
«Eski mukavelelerden» kalma 2 000 000 
dolarlık yalnız pamuk basmalar dâ
hil, tek renkliler hariçtir.) 
Fennî işlerde kullanılan pamuk men
sucat 
Döşemelik mensucat 
Şeritler ve örme eşya 
Keten mensucat 
Limon ve stragula 

Giyim eşyası : 
Giyim eşyası, ayakkabları hariç 
muhtelif eşya 
Şapkalar 

Kâğıt hamuru, kâğıt ve kâğıt ma
mulleri : 

Sigara kâğıdı 
Yüksek evsaflı kâğıt (Helyograf kâ-
ğıdiyle kibrit kutularına mahsus kâ
ğıt dâhildir). 

Sellefon ve fennî işlerde kullanılan 
sellofan : 

Sellofan eşya 
Kömür ve benzeri yakıt maddeler : 

Bitüm 
Madeni olmıyan maddeler (petrol 
hariç) ve madeni olmıyan maden 
mamulleri : 

Cüruf ve Portland çimentoları 
Resimli dökme camlar 

$ 

100 000 

200 000 
50 000 
50 000 

110 000 
50 000 

125 000 

400 000 

100 000 
30 000 
50 000 

750 000 
3 857 000 

300 000 
50 000 
50 000 
50 000 

200 00U 

50 000 

P.m 

100 000 

50 000 

100 000 

500 000 
40 000 

Takribi değer 
Malın cinsi 

Telli camlar 
Aynalar ve ayna camları 
Lâboratuvarlara mahsus cam eşya 
Pencere camları 
Canı ev eşyası 
Cam mahfazalar ve içki şişeleri 
Fennî işlerde kullanılan çini eşya 
Sıhhi çini eşya 
Porselen ev eşyası 
Fayans 
Duvarlar için çini tuğlası 
Bileyici maddeler 
Fennî işlerde kullanılan alçı 
Ateş tuğlası (mevcut miktar ve cins
lere göre) 
Muhtelif yapı kerestesi ve filtre mal
zemesi v. s. 
«Rigips» kerestesi 
«Mango - Dol» filtre malzemesi 
«Mango - Syn» filtre malzemesi 
«Asfalt macunu» 
1 y 2 cm., 2 y 2 cm., 3 1 /2 cm., 5 cm. lik 
hafif sikletli yapı blokları birleşik 
maddeler Silika tuğlası ve harçları 
(SpecialTrizonalWorking party Ko
mitesinin kararlarına müstenit ih
raç imkânlarına bağlı olacaktır.) 
Grafit, billur 

Maden cevherleri ve konsentratleri : 
Baryom, sodyom ve titanyom maden
leri 

Demir ve çelik fabrikaları malze
mesi, çelik mamulâtı ve demir ha
litaları : 

Sıhhi işlerde kullanılan demir alât 
ve teçhizat 
Kabili incirar teçhizat 
Sağlık işlerinde kullanılan alât ve 
teçhizat 
Zincirler, tel halatlar v. s. 
Dökme çelik silindirler ve çark ta
kımları 
Her nevi madenî ve teneke mamulâtı 
Dökme demirden banyo tekneleri 
Geriz sularını akıtmaya mahsus dök
me demir borular 
Radyatörler ve kazanlar 

$ 

30 000 
40 000 
15 000 

300 000 
100 000 
50 000 
15 000 
45 000 

200 000 
P.m 
130 000 
50 000 
20 00Ü 

130 000 

350 01K) 

P.m 

10 000 

20 000 

40 000 
200 000 

100 000 
200 000 

60 000 
105 000 
100 000 

18 000 
140 000 

( S. Sayısı : 70 ) 
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Takribi değer 

Malın cinsi 

Su tesisatı için dökme demirden taz
yik boruları 
Dökme çelik, dökme demir ve kabili 
incirar dökme demir 
Ray cebireleri 

Çeşitli demir ve çelik mamul âtı : 
Her nevi iğneler 
Hastanelere mahsus mutfak takım
ları v. s. 
Vidalar, somunlar, perçin çivileri ve 
cıvatalar 
Her nevi soba ve mutfak ocakları 
Demir ve çelik hazneler 
Sert madenden mamul aletler 
El aletleri 
Ziraat aletleri 
Kasalar ve küçük masalar 
Her nevi lamba ve fenerler (maden 
lambaları ve yedek parçaları dâhildir) 
Çatal, kaşık ve bıçak ve sofra levazı
mı (alpagadan) 
Çelik ve alüminyumdan çatal, kaşık 
ve bıçak 
Her türlü çelik inşaat 
Çerçi eşyası 
Madenî mensucat ve ince teller 
Şemsiye donanımı 

Alüminyom, alimünyom halitaları 
ve alimünyom mamulleri : 

Alüminyom yapraklar 
Bakır ve bakır mamulleri : 

Elektrik kabloları ve telleri (mukta-
zi miktarda bakır Türkiye tarafın
dan verilecektir.) 

Jeneratörler ve motörler : 
15 B. K. elektrik motörleri 
Küçük motörler 

Elektrik aletleri : 
Telefon ve telgraf tesisleri yedek 
parçaları 
Cereyan kısma aletleri (anahtarlar) 
Elektrikli ölçme aktleri 
Elektrik sayaçları (evlere konulan) 
Kömür fırçaları 
Radyo ve radyo yedekleri 
îlmî elektrik aletleri 

$ 

i 
1 300 000 

60 000 
160 000 

75 000 

45 000 

160 000 
70 000 
60 000 
8C 000 

305 000 
25,5 000 

25 000 

50 000 

205 0C0 
1 000 000 

35 000 
50 000 
10 000 

50 C00 

250 000 

110 000 
80 000 

50 000 
5/) 000 
80 000 
50 000 
30 000 

120 000 
70 000 

Malın cinsi 

Hekimlere ve dişçilere mahsus elek
trikli cihazlar 
Hareketi iptidaiye bataryaları 
Demiryollarına mahsus elektrik ta
mirat teçhizatı ve işaret takımları 
Mevcut kuvvet tesisleri için yedek 
parçalar ve teferruatı (transformo-
törler hariç) 
Elektrikli aletler 
Elektrik tesisatı malzemesi (tecrit şe
ritleri dâhil) 
Elektrik tamiratı teçhizatı (Zweck-
leuchten) 
Evlerde kullanılan elektrik aletleri 
Çeşitli elektrik cihazları (kaynak 
makinaları ve manyetafon) 

Buhar makinaları ve türbinleri : 
Hazne ve kazan tesisleri 
içten yanma makinalar 

Yapı ve maden ocakları tesisatı : 
Kazar - atarlar 
İçme ve sulama sularına mahsus son
daj takımları ve teferruatı 
Maden ocaklarına mahsus makinalar 

Traktörlerden gayrı ziraat dona
nımı : 

Pulluklar dâhil olmak üzere ziraat 
makinaları ve donanıma 

Sanajd makinaları (büro makina
ları aletleri ve parçaları dâhildir) 

Dikiş makinaları 
Matbaa makinaları 
Büro makinaları (hesap makinaları 
dâhil) 
Yazı makinaları 
Evde kullanılan makinalar 
Çimento işleme makinaları ve yapı 
makinaları 
Sair makinalar 
(îdrolik ve termik makinalar 
Gıda sanayiine mahsus makinalar 
Kimya sanayiine mahsus makinalar 
ve cihazlar 
Büyük seri tartı makinaları 
Hava makinaları 
Hnva baskılı aletler 
Makinalı aletler 

Takribi değer 
$ 

200 00li 
30 000 

150 000 

50 000 
85 000 

240 000 

100 000 
110 000 

80 000 

300 000 
150 000 

250 000 

100 000 
410 000 

2 

1 

845 000 

60 000 
250 000 

85 000 
30 000 
50 000 

750 000 
100 000 

( S . Sayısı: 70) 
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Takribi değer 

Malın cinsi 

Dokuma sanayiine mahsus makinalar 
Rakorlar 
Dişli çarklar 
Kesme makinaları ve kaynak maki-
naları 
Süthane ve soğutma makinaları 
Vinçler, tulumbalar, çamaşır yıkama 
makinaları 
Ray temizleme vagonları 
Sokak süpürge makinaları) 

Motorlu vasıtalar, parçalar, teferru
at, sanayiide kullanılan kamyonlar 
ve kullanılan teçhizatı : 
Kamyonlar ve yedek parçaları: 

3/4 ve 1 7 2 tonluk 
3 ve 5 tonluk 
Otomobiller ve yedek parçaları 
Otobüs şasileri 
Otomobil ve kamyon parçaları (ye
dek parçaları ve ölçme aletleri) 
Römork 
Motorlu vasıtalara mahsus elektrikli 
teçhizat 

Traktörler, tekerlekli t ip : 
Sanayiide kullanılanlar hariç, (Zi
raat traktörleri) : 

Ziraat traktörleri (tırtırlıları dâhil) 
Demiryolu nakliyatına mahsus teç
hizat, gemiler ve parçaları ve çeşit
li arabalar ve parçaları : 

Lokomotifler 
Her türlü yolcu vagonları 
Dekovil malzemesi ve işletme yolu 
malzemesi 
Motosikletler (yedek parçaları ve 
teferruatı dâhil) 
Bisikletler (yedek parçaları ve te
ferruatı dâhil) 

Fenne ve ziraate ait aletler : 
Mikroskoplar 
Sair optik aletler 

$ 

1 000 000 

300 000 
300 000 
100 000 
180 000 

600 000 
50 000 

400 000 

800 000 

500 000 
200 000 

400 000 

400 000 

100 000 

30 000 
45 000 

Tai 
Malın cinsi 

Mihaniki ve fizikî dakik'aletler 
Cerrahlığa, ortopediye ve dişçiliğe ait 
cihazlar ve teçhizat 
Fennî ve sınai maksatlar için kulla
nılan fotoğraf makinaları 
Sahra dürbinleri 
Fende ve sanayide kullanılan fotoğ
raf makinalarmdan gayrı fotoğraf 
makinaları ve teferruatı 

Muhtelif sanayi malzemesi ve ma
mul eşya : 

Cerrahlıkta kullanılan lâstik eşya 
Lâstikten mamul fennî eşya 
Tekerlek lâstikleri ve tamir malzemesi 
Diğer lâstik eşya 
(Taban ve ökçeler 22 000 
Lâstik ayakkablar 15 000 
Lâstik kumaşlar teknik işler için 
lâstikten mamul hususi eşya) 23 000 
Sert lâstik mamulâtı (fantazi eşya 
hariç) 
Fotoğraf kâğıtları 
Musiki aletleri 
Büro levazımı ve teçhizatı 
Mürekkepli dolma kalamler 
Her nevi kurşun kalemleri 
Muhtelif (yapı ve möble malzemesi. 
kilitler v. s.) 
Gramaton plâkları 
Saatler 
Teknik ve zenaatta kullanılan fırça 
ve boya fırçaları 
Her ne^i spor malzemesi 
Kitaplar, atlaslar, mevkut mecmua
lar ilâh. 
ScKiloit eşya 
Maden ocaklarında can kurtarma ta
kımları ve dalgıç takımları 
Muhtelif 

cribl değer 
$ 

320 000 

15,0 000 

70 000 
100 000 

100 000 

60 000 
200 000 
180 000 

60 000 

30 000 
50 000 
50 000 
50 000 
30 000 
50 000 

35 000 
50 000 

220 000 

80 000 
35 000 

100 000 
P.m 

100 000 
500 000 

Yekûn 32 395 000 

1. — «Muhtelif» fasla giren mallar yetkili makamlar tarafından mütekabil Anlaşma suretiyle 
tahsis ve tevzi edilecektir. 

2. — Yukardaki liste için görüşmeler esnasında kabul edilen «P. m» işareti, hizalarında bu 
işaret bulunan malların listeye ithal edilebilmesi maksadiyle kullanılmıştır. Halihazırda bu mallar 
için Anlaşma süresi içinde muayyen bir dolar miktarı tahsisi mümkün olmamıştır, zira istenilen za-

( S. Sayısı : 70 ) 
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manda ihracatçı memlekette bu mallardan talep edilen miktarda stok bulunmaması mümkün olduğu 
gibi ithalâtçı memlekette dahi bu mallara ne derece ihtiyaç bulunduğunun ve ne kadar para tahsis 
edilebileceğinin malûm olmaması da mümkündür. Bununla beraber, Tarafeynin Anlaşması ve ka
bulü ile işbu mallar ticaret mevzuu olabilecektir. 
' r v * *•• - • 

Menşe Şahadetnamesi 

Gönderen : Gönderilen 

tsmi : . 
Adresi : . 
Sokak 
Malın cinsi 
Evsafı 
Ambalaj şekli 
Adedi 
Markası 
Gideceği yol 
Gayrisâfi sikleti 
Kıymeti 

16 Aralık 1948 
Bay Wm. John Logan 

J. E. t. A. Umum Müdürü 
Frankfurt 

Sayın Bay Logan, 

Almanya'nın Birleşik Amerika, Birleşik Krallık ve Fransız İşgal Bölgeleriyle Ticaret Anlaşması 
müzakereleri esnasında Türk delegasyonu, üç grup bölgesinden yapılacak ithalâtın en ziyade müsa
adeye mazhar millet muamelesinden istifade edebilmesi ve Türk Gümrük mevzuatının istediği ve
saikin temini için bir menşe şahadetnamesi ibrazı lâzımgeldiğini belirtmiştir. 

Kıymeti $ 35. - i aşan her ithalât için bir menşe şahadetnamesi istenecektir. Menşe şahadetname
sinin bir örneği ilişiktir. 

Saygılarımla, 

Numan Tahir Seymen 
Türk Heyeti Başkanı 

ismi 
Adresi 
Sokak 

( S. Sayısı : 70 ) 
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Bay Numan Talıir Seymen 
Türk Heyeti Başkanı 

Frankfurt 

Almanya'dan yapılacak ithalât için bir menşe şahadetnamesi lüzumuna mütaallik 16 Aralık 19-1S 
tarihli mektubunuz memnuniyetle alınmıştır. Türk Gümrük mevzuatı icabatının yerine getrilmcdi 
için, kıymeti $ 35. - i aşan mal sevkıyatının usulü dairesinde tanzim edilmiş bir menşe şahadetna
mesine bağlanmas; lüzumu Alman ihracatçılarına bildirilecektir. 

Saygılarımla, 

Wm. John Logan 
J. E. î. A. Umum Müdürü 

16 Aralık 1948 

Bay Numan Tahir Seymen 
Türk Heyeti Başkanı. * 

Frankfurt. 

Sayın Bay Seymen, 
Türkiye'de satmalmabilecek kâfi miktarda tütün bulunması, Alman Ekonomisinin ananevi is

teklerine uygun tütünlerin esas itibariyle aynı grad, aynı evsaf ve miktarda tütün için başka her
hangi memleketin fiyatlarından yüksek bir fiyatla teklif edilmemeleri şartiyle Almanya'nın Birle
şik Amerika, Birleşik Kırallık Askerî Hükümetleri Türk satıcı]arından 30 Haziran 1949 a kadar tes
lim edilmek üzere en aşağı $. 10 milyonluk tütün almayı taahhüt ettiği hususunda bu gün vardı
ğımız mutabakatı teyit ederim. 

Saygılarımla.. 

Wm. John Logan 
J. E. t. A. Umum Müdürü 

16 Aralık 1948 

Bay Wm. John Logan 
J. E. 1. A. Umum Müdürü • '•< • ' 

Frankfurt. 

Sayın Bay Logan, 
Paris'te, O. E. E. C. nezdindeki iki memleket delegasyonları arasında, Ağustos 1948 sonunda 

varılmış olan mutabakat gereğince Bizon için 30 Haziran 1949 a kadar $ 10 000 000 dan aşağı ol-
mıyacak miktarda Türk tütünü satınalınaeağını teyit eden bugünkü tarihli mektubunuzu aldım. 
Paris'te Ağustos sonunda varılmış olan mutabakat gereğince, Hükümetimin Bizon'a, Avrupalılar-
arası Tediye ve Takas Anlaşması çereçvesi dâhilinde ve onun hükümlerine uygun olarak, Alman 
Ekonomisine, Türk tütününden ananevi ithalâtını asgari yukardaki miktar kadar yapabilmesini temi-

16 Aralık 1948 

( S. Sayısı : 70 ) 
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nen $. 12 000 000 luk Drawingright vermek istediğini teyit etmekle zevk duyarım. 

Saygılarımla.. 

Numan Tdhir Seymen 
Türk Heyeti Başkanı 

JH/FJ/29 Frankfurt, 16 Aralık 1948 
Türk Heyeti Bşkanlığma 

' • - • . - - . Frankfurt 

Bay Başkan, 

Paris'teki «Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı» nezdindeki Türk Delegasyonu, 16 Ekim 1948 
tarihli «Avrupalılararası Çok Taraflı Tediye ve Takas Anlaşması» na koyduğu ihtirazı kaydı kal
dırır kaldırmaz, Almanya'daki Fransız işgal mmtakası Askerî Hükümetinin, 1 Temmuz 1949 ta
rihinden önce 1 500 000 dolar kıymetinde tütün ithaline müsaado edeceği hususundaki mutaba
katın] teyit eylerim. 

Şu kadar ki, Alman ekonomisinin ihtiyaçlarına tekabül eden bu tütün mubayaaları için talep 
olunacak fiyatlar, diğer memleketlerce aynı evsafa tekabül eden aynı miktarda tütünler için kabul 
olunacak fiyatlardan daha yüksek olamıyacaklardı?. 

En yüksek ihtirmatımm kabulünü rica eylerim, Bay Başkan. 

Ticari Anlaşmalar Müzakeresine memur 
İdareci Hilpert 

Frankfurt, 16 Aralık 1948 

Bay Hilpert, 
Almaya'daki Fransız işgal Mmtakası Askerî Hükümeti Temsilcisi, 

Frankfurt 

Sayın Bay Hilpert, 

Ağustos 1948 sonunda, Paris'teki «Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilâtı» nezdindeki Heyetleri
miz arasında vâki anlaşmaya tevfikan, Fransız İşgal Mmtakası tarafından 30 Haziran 1949 tari
hinden önce, 1 500 000 dolar tutarında Türk Tütünü mubayaa edileceğini teyit eyliyen 16 Aralık 
tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım. 

Bu mektubumla, Hükümetimin, 1948 Ağustos ayı sonunda, Paris ' te vâki mutabakata uygun ola
rak, Almanya'daki Fransız işgal Mmtakasma, «Avrupalılararası Tediye ve Takas Anlaşması» 
hükümlerine tevfikan ve o anlaşma çerçevesi için l.o Alman Ekonomisine, aşağıda mezkûr meblâğ tu
tarında Türk Tütününün ananevi ithalini temin edecek şekilde, 1 500 000 dolarlık bir tiraj hakkı ta
nımak arzusunda olduğunu teyitle bahtiyarım. 

En yüksek ihtiramatmıın kabulünü istirham eylerim, Sayın Bay Hilpert. 

Türk Heyeti Başkanı 

( S. Sayısı : 70 ) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA'DAKİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 
BİRLEŞİK KIRALLIK VE FRANSIZ İŞGAL BÖLGELERİ ASKERÎ HÜKÜMETLERİ ARA-

SINDA ÖDEME ANLAŞMASI 
r # W i • . • • . . . - - ' 

i V 1 , . . . ' ' ' 
Madde — 1. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nez ilinde «Bank Deutscher Leander Export - Im-
port Offset Account» adiyle (aşağıdaki maddelerde buna sadece «Hesap» denilecektir) faizsiz 
bir Offset hesabı açılacaktır. ^ İ''' v •' * -r' •' : " " ' • •; - •..__*••.'';"""'%% 

Türkiye ile Almanya'daki Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız İşgal 
Bölgeleri arasında vukubulacak ve aşağıda derpiş edilmiş bulunan tediyeler bu hesaba gire
cektir. 

Madde — 2. 

Almanya'daki Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız İşgal Bölgelerinden 
Türkiye'ye yapılacak ihracata - müteferri masraflar dâhil - mütaallik bütün tediyeler bu hesabın 
matlubuna, Türkiye'den Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız 
Işgaî Bölgelerine yapılacak ihracata - müteferri masraflar dâhil - mütaallik bütün tediyeler bu 
hesabm zimmetine, Birleşik Amerika Doları olarak geçirilecektir. 

Madde — 3. 

Türkiye ile Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız İşgal Bölge
leri arasında vukubulacak ve mahiyetleri işbu Anlaşmanın ekinde tasrih edilmiş olan cari 
tediyeler, bu nevi tediyelerin transferine Âkıd Tarafların kambiyo mevzuatınca müsaade edil
diği ölçüde, hesabın zimmet veya matlubuna, Birleşik Amerika Doları olarak geçecektir. Bununla 
beraber, 

a) Âkıdlar diğer Tarafça müsaade edilmiyen transferlere, müsaade etmek mecburiyetin
de değildirler. 

b) Taraflardan birinin bâzı kategori transferlere müsaade etmesi, diğer Tarafa, mümasil trans
ferlere müsaade etmek mecburiyetini yüklemez. 

' •* ' •-. — Madde— 4. 

a) Hesap her hangi bir zamanda $ 4 000 000 Birleşik Amerika Dolarını aşan bir matlup veya 
zimmet bakiyesi gösterirse işbu bakiye alacaklının talebi üzerine derhal New-York ' ta ödene
cektir. 

b) Her yıl 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde üç ay veya daha öncesin
den hesaba yatmış olan tediyelerden tahassül edip de henüz tasfiye edilmemiş olan hesap bakiye
si, alacaklı tarafın talebi üzerine derhal New - York'ta vacibüttediye olacaktır. 

Madde — 5 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bank Beutscher Leander işbu anlaşmanın icrasına mü
taallik teknik teferruatı karşılıklı anlaşma suretiyle tesbit edeceklerdir. 

Madde — 6 

a) İşbu anlaşma ve onun ayrılmaz cüz'ünü teşkil eden eki 1 Ocak 1949 da yürürlüğe girecek 
ve 30 Haziran 1949 a kadar yürürlükte kalacak ve bu devre sonunda tarafların zımni muvafa
katiyle birer yıllık devreler için temdit edilecektir. 

Bununla beraber, anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından veya askerî Guvernör-

( S. Sayısı : 70 ) 
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ler tarafından, her yürürlük devresi sonunda iki ay önce yapılacak bir ihbar ile feshedilebilir. 

b) Anlaşmanın feshi halinde, anlaşmanın sona erdiği tarihte hesapta mevcut olan bakiye, der
hal borç halini alacak ve vacibüttediye olacak, ve alacaklının talebi üzerine New - York'ta 
Amerika Birleşik Devletleri Doları olarak ödenecektir. 

Paraf Paraf 
16 Aralık 1948 

Ek 

işbu anlaşmanın 4 ncü maddesinde bahis konusu olan cari tediyeler şunlardır : 
Seyahat masrafları, tahsil masrafları, plân teksir ve teknik malûmat ve benzeri hizmetler, paten-

talar ve telif hakları, reklâm ve benzeri ilân masrafları, vergiler, para cezaları ve tazminat, nakli
yat, sigorta primleri ve tazminat, bu ekte bahis konusu, edilen tediyatla aynı mahiyette olduğu 
tediyeyi yapan tarafın salahiyetli makamları tarafından kabul edilen bütün tediyeler. 

işbu anlaşma 15 Ocak 1949 tarihinde imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Üç işgal Bölgesi 
Türk Heyeti Başkanı Komutanları 
Numan Tahir Seymen 

Franvfurt, 16 Aralık 1948 

Müşterek ihracat - ithalât idaresi 
Frankfurt - Main. 

Almanya. 

Bay Numan Tahir Seymen, 
Türk Heyeti Başkanı 

) 7 ' ; ' • Frankfurt - Main 

Sayın Bay Seymen, 

Bugün parafe edilen Ticaret Anlaşması ile ilgili müzakeraıtm seyri sırasında Almanya'nın üç 
Batı Bölgesi Temsilcileri, Amerikan, ingiliz ve Fransız işgal Bölgelerinden Türkiye'ye ihraç olu
nan mallara eklenen veya konulan Alman mamülatma ait alâmeti farika ve markaların himayesine 
mütedair bir teklifi Türk Ticaret Heyeti üyeleri ile görüşmüşlerdi. 

Bu görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Almanya'nın Amerikan, ingiliz ve Fran
sız işgal Bölgelerinde bulunan Alman firmaları veya şahısları tarafından Türkiye'ye gönderilecek 
mallara alman mamülatma ait alâmeti farikaların veya markaların konulmasına itirazı olmadığı an
laşılmıştı. 

Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Türkiye'ye verilen mamul malları, bu mal
ların 8 Mayıs 1945 tarihinden önce Alman tabiiyetinde bulunan eşhasın mülkiyetinde olan alâ
meti farikaları, patentaları, pılânları veya bunların kopya haklarını ihlâl ettiğini ileri sürerek 
müsadere etmemeyi veya Alman bâyiini mesul tutmamayı kabul ettiği hususunda da mutabık kalın
mıştı. 
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Bu hususları kabul ettiğinizin teyit Duyurulmasını rica eylerim. 
Saygılarımla.. 

Müşterek thracat - İthalât İdaresi 
Umum Müdürü 

John Logan 

16 Ardık 1948 

Bay Wm. John Logan 
Müşterek thracat - ithalât İdaresi 

Umum Müdürü 
Frankfurt - Main 

Sayın Bay Logan, 

Muhtevası aşağıda mezkûr bugünkü tarihli mektubunuzun alındığını ve bilgi edinildiğini arzey-
lerim : 

«Bugün parafe edilen Ticaret Anlaşması ile ilgili müzakeratın seyri sırasında Almanya'nın Üç 
Batı Bölgesi Temsilcileri Amerikan, İngiliz, ve Fransız İşgal Bölgelerinden Türkiye'ye ihraç olu
nan mallara eklenen veya konulan Alman mamulâtına ait alâmeti farika ve markaların himayesine 
mütedair bir teklifi Türk Ticaret Heyeti Üyeleri ile görüşmüşlerdi. 

«Bu görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Almanya'nın Amerikan, İngiliz ve Fran
sız İşgal Bölgelerinde bulunan Alman Firmaları veya şahısları tarafından Türkiye'ye gönderilecek 
mallara Alman muamelâtına ait alâmeti farikaların veya markaların konulmasına itirazı olmadığı 
anlaşılmıştı. 

«Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Türkiye'ye verilen mamul malları, bu mal
ların 8 Mayıs 1945 tarihinden önce Alman tabiiyetinde bulunan eşhasın mülkiyetinde olan alâmeti 
farikaları, patentaları, plânları veya bunların kopya haklarını ihlâl ettiğini ileri sürerek, müsade
re etmemeyi veya Alman bâyiini mesul tutmamayı kabul ettiği hususunda da mutabık kalınmıştı. 

Bu hususları kabul ettiğinizin teyit buyurulmasını rica eylerim.» 
Bu husustaki mutabakatımızı teyit ile şeref kazanırım. 
Saygılarımla 

Türk Heyeti Başkanı 
Numan Tahir Seymm 

l>9*i 
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S. Sayısı: 72 
Türkiye ile Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ekle
rinin yürürlük sürelerinin bir ay uzatılması hakkında Kanun tasa

rısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1 /545) , 

r. c. 
Başbakanlık 30 . IV . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü • 

Sayı: 71 - 712, 6/1607 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin bir ay 
uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 18 . IV . 1949 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte 
sunulmuştur. 

Yürürlük sürelerinin uzatılmasına ait Anlaşmanın 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 18 . IV . 1949 tarihli ve 3/9137 sayılı 
Kararla onanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

•••'-"•*; GEREKÇE 

5 Aralık 1S46 tarihinde Ankara'da imza edilen Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile eklerinin süresi 31 Mart 1949 tarihinde sona ermiştir. 

Çekoslovakya Hükümeti ile Prag'da ticaret müzakereleri devam etmekte%olduğundan bu konuş
maların sonucuna intizaren iki memleket arasında mübadeleleri aksamadan devam ettirmek üzere 
i^bu Anlaşmaların 31 Mart 1949 tarihinden 30 Nisan 1949 tarihine kadar 1 ay süre ile uzatılması 
menfatlerimize uygun görülmektedir. 

Bu düşünce ile bahis konusu Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin 1 ay süre ile uzatılma
sına dair Çekoslovakya Dışişleri Bakanlığı ile mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onan
ması için ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ticaret Komisyonu raporu 

12. XII. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

5 Aralık 1946 tarihinde Ankara'da imza edi- laşmaları ile eklerinin, sürelerinin 30 Nisan 1949 
len Türkiye Çekoslovakya Ticaret ve ödeme An- tarihine kadar bir ay uzatılması hakkında Dışiş-

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/545 
Karar No. Sİ. 
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leri Bakanlığınca hazırlanıp 18 . IV . 1949 tari
hinde Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısı ile gerekçeleri ve ilişikleri Dışişleri Ba
kanlığı ile Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı mü
messillerinin huzurlariyle Komisyonumuzda in,-
ceelndi. 

Hükümet gerekçesinde dermeyan edilen se
bepler Komisyonumuzca da tasvip edildiğinden 
kanun tasarısı ile gerekçesinin ve eklerinin ka
bulüne karar verildi. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Ko. Başkanı 
Ankara 

A, Çubukçu 

Sözcü 
Gazianteb 
C. Alevli 

Kâtip 
Niğde 

H. Ulusoy 

Afyon K. 
Melımet Aşkar 

imzada bulunamadı. 
Bilecik 

Reşit Bözöyük 
İmzada bulunamadı. 

Kars 
A. Sürmen 

Kırklereli 
Şevket ödül 

İmzada bulunamadı. 
Tokad 

Reşit önder 
imzada bulunamadı. 

Aydın 
Dr. Sabri Akın 

imzada bulunamadı. 
Kars 

F. Aktaş 

Kayseri 
/ / . tfrkün 

Niğde 
Vehbi Sandal 

imzada bulunamadı. 
Trabzon 

A. Sarıalioğlu 

Van 
M, Koçak 

HÜKÜHETlN TEKLÎFÎ 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin bir 

ay uzatılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Çekoslovakya ara
sında 5 *Aralık 1946 tarihinde imza edilen Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin yü
rürlük sürelerinin 30 Nisan 1949 tarihine kadar 
1 ay uzatılması hakkında Çekoslovakya Dışişleri 
Bakanlığı ile Prag Elçiliğimiz arasında mektup
laşmak suretiyle yapılan Anlaşma kabul edil
miş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Ş. Günaltay Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 

Devlet Bakanı ve 
Dış. B. V. 

N. E. Sümer 
Millî Savunma Bakanı 

H. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Sattr 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
/ . R .Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Addan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat S. Sirer 

( S. Sayısı : 72 ) 



— 3 — 
Prag, 23 Mart 1949 

Bay Bakan, 

31 Mart 1949 tarihinde sona erecek olan, 5 Aralık 1946 tarihli Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerini, yakında Prag'da başlıyacak olan görüşmeler sıra
sında iki Hükümetin mezkûr Anlaşmalarda muhtemel tadilâtı yapmalarına imkân vermek üzere, 
bir ay müddetle yani 30 Nisan 1949 tarihine kadar uzatmak hususunda Hükümetimin mutabık 
bulunduğunu Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. 

Ekselans R. Ayanlar 
Bay Dr. VUdo Clementis 

Dışişleri Bakam 

Prag, 23 Mart 1949 

Bay Maslahatgüzar, 

Bugünkü tarihli ve 1280/11 sayılı mektubunuzu aldığımı teyit eder ve Hükümetimin, 31 Mart 
1949 tarihinde sona erecek olan, 5 Aralık 1946 tarihli Çekoslovakya - Türkiye Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalarının yürürlük sürelerini, yakında Prag'da başlıyacak olan görüşmeler sırasında iki Hü
kümetin mezkûr Anlaşmalarda muhtemel tadilâtı yapmalarına imkân vermek üzere, bir ay müd
detle yani 30 Nisan 1949 tarihine kadar uzatmak hususunda mutabık bulunduğunu size bildirmek
le şeref kazanırım. 

Bay Rif at Ayanlar V. CUmmtis m. p. 
Türkiye Maslahatgüzarı 

Prag 

I I « • » I I 
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S. Sayıst:73 
Almanlara ait İhtira* Beratlarının Kamunun faydalanmasına kon
ması hakkındaki Anlaşmaya ek Protokolün onanmasına dair Ka

nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları. raporları 
( 1 / 3 5 7 ) 

T.C. 
Başbakanlık; 8 . VI . 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 76-743, 6-1910 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 14 . V . 1948 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılmış olan Almanlara ait ihtira beratlarının Kamunun fay
dalanmasına konması hakkındaki aniaşmaya ek protokolün onanmasına dair olan kanun tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

GffiKEKÇE 

27 Temmuz 1946 tarihinde Londra'da aktedilen «Almanlara ait ihtira beratlarının Kamunun 
faydalanmasına konması hakkındaki Anlaşmanın üçüncü ve dokuzuncu maddelerinde yapılan de
ğişiklikleri muhtevi olup adı geçen Anlaşmanın ikinci maddesi gereğince verilen lisanslara, bera
tı alınmış ihtiralara- ait müstahsallar anlaşmanın uygulandığı bir memleket veya bir arazide imal 
edildiği takdirde bu ihtiraları kullanmak veya mamulâtım satmak hakkını tanıyan ve Anlaşmaya 
katılma s müddetini 31 Temmuz 1947 tarihine kadar uzatan Protokol, Hükümetimizce 20 Ekim 1947 
tarihinde imzalanmıştır. 

Almanlara ait ihtira beratlarının Kamunun faydalanmasına konması hakkındaki Anlaşmaya 
katılmamız da 4 Haziran 1947 tarihli ve 5059 sayılı Kanunla onanmış bulunmaktadır. 

Ek Protokol ile 27 Temmuz 1946 tarihli Anlaşma metninde yapılan iki değişiklik bu Anlaşmanın 
ruhunu. haleldar etmemektedir. 

Esasen katılmış bulunduğumuz bir Anlaşmanın ufak bir tadilini ihtiva eden bu Protokolde, men
faatlerimize aykırı bir cihet görülmediğinden, bu belgeye de iltihakımız Büyük Millet Meclisinin 
tasvibine arzolunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Dışişleri Komisyonu 10 . XII . 1948 
Esas No. 1/357 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan- smda Yüksek Meclise sunulması kararlaştınl* 
lar Kurulunun 14 . V . 1948 tarihli toplantı- iniş olan Almanlara ait İhtira Beratlarının Ka-
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mUnun faydalanmasına konması hakkındaki 
Anlaşmaya ek Protokolün onanmasına dair olan 
Kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte 
Komisyonumuza havale buyrulmakla, Dışişleri 
Bakanlığı Temsilcisi de hazır olduğu halde in
celendi. 

Sözü geçen Anlaşma 4 Haziran 1947 tarihli 
ve 5059 sayılı Kanunla onanmıştır. Bu suretle 
katılmış bulunduğumuz bir Anlaşmanın ufak 
bir tadilini ihtiva eden ve 20 Ekim 1947 tarihin
de Hükümetimiz tarafından imzalanmış olan ek 
Protokol esas Anlaşmanın ruhunu haleldar et
mediğinden Komisyonumuzca da tasvip edilmiş 
ve Almanlara ait İhtira Beratlarının Kamunun 
fayadalanmasma konması hakkındaki Anlaşma
ya ek Protokolün onanmasına dair olan Kanun 

tasarısı aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Kom. Baş. Y. 

Sözcü Sözcü 
Gazianteb Gazianteb 

D. A. Melek Dr. A. Melek 
Kâtip 

Bolu 
H. C. Çambel 

izmir 
E. A. Yücel 

Malatya 
A Esenbel 
Diyarbakır 

F. A. Ay kaç 
Manisa 

Ol A. R. Artunlml T. 
Sivas 

Reşat Ş. Sirer 

Burdur 
Orgl. F. Altay 

Kütahya 
Orgl. A. Gündüz 

Sinob 
K. Tengirşenk 

Ticaret Komisyona Raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/357 
Karar No. 25 

12 .XII : 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonun
dan Komisyonumuza gelmiş olan Başbakanlığın 
8 . VI . 1948 gün 76/743 ve 6/1910-3 sayılı tez
keresine bağlı ve Almanlara ait ihtira beratla
rının kamu faydalanmasına konması hakkında
ki Anlaşmaya ek protokolün onanmasına dair 
kanun tasarısının Komisyonumuzda ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin bulunmasiyle incelendi. 

Kanunluğu evvelce kabul edilmiş olan bu işe 
ait işbu ek Anlaşmanın onanması memleketimi
zi fazla ilgilendirmemekle beraber 27 . VII . 
1946 tarihinde Londra'da akdedilen Anlaşmaya 
uyularak onanmasının muvafık olacağına karar 
ve Yüksek Kamutaya sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa takdim olunur. 
Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü 

Ankara - Gazianteb 
A. Çubukçu C. Alevli 

Kâtip 
Niğde 

H- TJlusoy 

Aydın 
Dr. Sabri Akın 

İmzada bulunamadı 
Kars Kars 

F. Aktaş A. Sürmen 
Kırklareli 

Şevket ödül 
İmzada bulunamadı 

Tokad 
Reşit Önder 

İmzada bulunamadı 
Van 

M. Koçak 

Afyon K. 
Mehmet Aşkar 

Izmada bulunamadı 
Bilecik 

R. Bozüyük 
İmzada bulunamadı 

Kayseri 
H. Urkün 

Niğde 
Vehbi Sandal 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

A. Sarıalioğlu 
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HÜKÜMETIN TBKLÎF! 

Almanlara ait ihtira her atlarının kamunun fay
dalanmasına konması hakkındaki Anlaşmaya ek 

protokolün onanmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Almanlara ait ihtira beratları
nın kamunun faydalanmasına konması hakkında
ki 27 Temmuz 1946 tarihli Anlaşmada bâzı deği
şiklikler yapılmasına mütedair 20 Ekim 1947 ta
rihinde imzalanan Protokol onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 
§. Adalan 

Bayındırlık Bakanı 
Gi'dek 

Ma. ve Ro. Y. Bakanı 
Dr. li. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakanı 
M. Gündüzalp 

Millî Savunma Bakanı 
M. Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ş. Adalem 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

Londra'da 1946 Temmuzunun 27 nci günü kaleme alınmış olan Anlaşmanın üye Hükümetleri, An
laşmada bâzı değişiklikler yapmayı arzu ederek, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1. 

1946 Temmuzunun 27 nci günü Londra'da kaleme alınan Anlaşmanın 3 ncü maddesi «İstihsal 
mahalli nazarı itibara alınmaksızın» ibaresinin kaldırılması ve «işletmek» kelimesinden sonra «ve bu 
Anlaşmann uygulandığı bir memleket veya arazide olmak şartiyle» ibaresinin eklenmesi suretiyle 
değiştirilecektir. 

Madde -— 2. 

Aşağıdaki fıkralar sözü geçen Anlaşmanın 9 ncu maddesi yerine ikame edilmiştir. 
Birleşmiş Milletler üyesi her Devletin veya ikinci Cihan Savaşı süresince tarafsız kalmış her 

memleketin Hükümeti, adı geçen Anlaşmanın hükümlerini kabul ettiğini 31 Temmuz 1947 tarilrin-
den evvel Birleşik Kırallık Hükümetine bildirmek suretiyle, bu Anlaşmanın üyesi olabilir. 

Birleşik Kırallık Hükümeti, Alman ihtira beratlarına mütaallik Londra Konferansında temsil 
edilen, veya bu madde gereğince bu Anlaşmaya katılan bütün Hükümetleri bu gibi kabullerden 
haberdar edecektir. 

Bu Anlaşmayı 1 Ocak 1947 ile 31 Temmuz 1947 tarihleri arasında kabul eden her Hükümet, 4 
ncü maddede derpiş edilen hakkın kullanılmasında 1 Ağustos 1946 dan sonra Alman olmıyanlara bah
şedilen veya Alman olmıyanlar tarafından elde edilen hak ve menfaatleri korumayı taahhüt eder. 

Aşağıda imzası bulunan yetki sahipleri yukardaki hususları tasdik etmek üzere işbu Protokolü 
imzalamışlardır. 

Londra'da 17 Temmuz 1947 gününde ingilizce ve Fransızca her iki metin de aynı derecede re»* 
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mî olmak ve bir nüsha halinde Birleşik KıralhkHükümeti arşivinde kalmak üzere kaleme alın
mıştır. 

Birleşik Kırallık Hükümeti Alman ihtira beratlarına mütaallik konferansta temsil edilen ve 
bu anlaşmanın 9 ncu maddesi gereğince üye olan veya olmıya hakkı olan bütün Hükümetlerle Proto
kolün tasdikli birer suretini verecektir. ~*-y -. t 

Güney Afrika Birliği Hükümeti adına : 
İmza 

Belçika Hükümeti adına : 
imza 

Bolivya Hükümeti adına : 
İmza 

Kanada Hükümeti adına : 
İmza 

Şili Hükümeti adına: 
İmza 

Çekoslovakya Hükümeti adına : 
İmza 

Danimarka Hükümeti adına: 
İmza 

Dominiken Cumhuriyeti adına : 
İmza 

Ekvator Hükümeti adına: 
İmza 

Fransa Hükümeti adına : 
İmza 

Birleşik Kirlilik Hükümeti adma : 
İmza 

Guatemala Hükümeti adma : 
İmza 

Hlhdîstatt Hükümeti adına : 
İmza 

İran Hü3ram?eti adına : 
İmza 

Irak Hükümeti adma : 
İmza 

Lüpnan Hükümeti adına : 
İmza 

Lüksemburg Hükümeti adına : 
İmza 

Holânda Hükümeti adına : 
İmza 

Yeni Zellânda Hükümeti adma : 
İmza 

Nikaragua Hükümeti adma : 
İmza 

Norveç Hükümeti adına : 
İmza 

Paraguvay Hükümeti adına : 
İmza 

Polonya Hükümeti adma : 
İmza 

Suriye Hükümeti adına : 
tmza 

Türkiye Hükümeti adma : 
İmza 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adma: 
İmza 

Venezüella Hükümeti adma : 
İmza 

Yugoslavya* Hükümeti adma : 
İmza 

•>m< 
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