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ği ve küçük tüccarın yeni sistemden zarar gör
dükleri ileri sürülmekte ve bu hususun Mecli
se aksettirilmişi milletvekillerinden talep edil
miş bulunmaktadır. Bunların1 doğru olup ol
madığının açıklanmasını, 

.11. (Dış ticaret muvazisinin Türkiye lehi
ne dönmesini sağlamak üzere ne gibi idari, malî 
ve kanuni tedbirlerin alınması derpiş edilmek
tedir? 

Halk 'efkârının sabırsızlıkla cevaplandırıl
masını beklediği işbu sözdü soruma Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde Maliye ve Ticaret ve 
Ekonomi balkanları tarafııi'dan vecap veril-
'nuesini rica ederim. 

Saygılarumla. 
Millet Partisi Meclis Gruıpu Üyesi 

Zonguldak Milletvekilli 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgill er 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Abdürrahman Boyacıgiller'in 11 
sorusundan ilk 7 soru Maliye Vekâletini alâka
dar etmektedir. Cevaplarını arzediyorum : 

Sual 1. — 1939 - 1945 arasında Cumhuriyet 
Merkez Bankası altm stoku miktarı? 

Cevap 1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının 1939 - 1945 yıllarındaki altın mev
cudu sene sonları itibariyle şöyledir : 

Sene Ton Kilo Gram 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

26 
77 
79 
101 
143 
196 
213 

190 
389 
237 
714 
395 
492 
941 

491 
868 
485 
677 
678 
012 
906 

1939 yılında .26 ton olan altın mevcudu 1945 
sonunda 213 tona baliğ olmuştur. 

Bu artışın 55 tonu halen İngiliz ve Fran
sızlara yıllık taksitlerini ve faizlerini ödemekte 
olduğumuz borçlanma suretiyle elde edilmiş-: 
tir. ' 

Sual 2. — 1945 yılından sonra bu miktarın 
azalması sebebi? 

Cevap 2. — 1945 sonunda 213.9 ton olan al
tın mevcudu 5 şene içinde % 37,75 nispetinde 
80,8 tonluk bir azalışla 133.1 tona tenezzül et
miştir. 
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Altın Stokunda 1945 yılı sonundan 1950 

Mayıs ayına kadar görülen azalma harb yılla
rı içinde altın terakümüne sebep olan ithalât 
imkânsızlığının ortadan kalkması üzerine yapıl
mış olan büyük ölçüdeki ithalâttan ve ihraca
tın da bunu karşılamaya kifayet etmemesinden 
ilerigelmiştir. 

Sual 3. — 1950 yılında iktidarı devralan De
mokrat Partiye devredilen altın miktarının ve 
kaç tonunun nereye merhun olduğunun, rehin 
edilmesi sebebinin açıklanması? 

Cevap 3. — Partimizin iktidarı devraldığı 
22 Mayıs 1950 tarihinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının altm mevcudu 137 ton 74 
kilo 484 gramdan ibaretti. Bunun 9 ton 71 kilo 
380 gramı Amerika Birleşik Devletlerinde Fe
deral Rezerv Bankasına eski Hükümet tarafın
dan rehin edilmişti. Bu suretle yeni iktidara in
tikal eden hakiki altın stoku 128 ton 3 kilo 104 
gramdan ibaretti. 

Federal Rezerv Bank'a merhun olan altının 
5 ton 71 kilo 169 gramının kurtarılması mümkün 
olmuş 4 ton 211 gram ise 1950 yılında satıl
mıştır. 

Sual 4. — 1950 - 1952 yıllarında altm stoku
nun arzettiği azalışın sebepleri? 

Cevap 4. — Altın mevcudu, 

22 Mayjs 1950 tarihinde 128 ton 3 kilo 104 gram 
1950 sonunda 133 » 110 » 155 » 
1951 » 133 » 976 » 278 » 
1952 » 127 » 495 » 801 » 
Bugünkü tarih itibariyle 127 » 531 » 574 »dır. 

22 Mayıs 1950 tarihi ile 25 Nisan 1953 ara-
snda altın stoklarında ancak 471 kilo 530 gram
lık bir azalış mevcuttur. 

1945 yılından 22 Mayıs 1950 tarihine kadar 
85 ton 938 kilo 802 gram azalmış bulunan altm 
mevcudu iktidarı devraldığımız tarihten bugü
ne kadar yalnız 471 kilo 530 gramdan ibaret bjr 
azalma kaydetmiştir. 

Bu azalmanın da tek sebebi Avrupa Tediye 
Birliğine olan açıklarımız olmuştur. 

Sual 5. — 1952 yılında bir keresinde 3 ton ve 
halen sorumuzun veriliş tarihinde 20 ton altının 
rehin edildiği doğru mudur? 

Cevap 5. —- Merkez Bankası dolar temini mak-
sadiyle altın rehin etmiştir. Merhün altm mik
tarı, bugünkü tarih itibariyle 31 ton 104 kilo 
523 gramdır. 
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