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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Edirne Milletvekilliğine seçilen Dr. Bahattin 
öğütmen ile Mehmet öktem ve 

Seyhan Milletvekilliğine seçilen Dr. IÇemal 
Satır'in seçim tutanaklarının kabulüne, 

Eskişehir Milletvekilliğine seçilen Yavuz Aba
dan'm seçim tutanağının reddine ve Kemal Zey-
tinoğlu'nun seçim tutanağının celbine, 

Çanakkale Milletvekilliğine seçilen Nurettin 
Ünen'in seçim tutanağının kabulüne ve 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Zeki Rıza 
Sporel'in seçim tutanağının reddine dair olan 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporları ka
bul edildi. 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Abdurrah-
man Münip Berkan'a dair olan Seçim Tutanak
ları Komisyonu raporunun reddi hakkında veri
len önerge kabul olunduktan sonra 

Pazartesi günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkanvekili Kâtip Kâtip 
Konya Kocaeli Samsun 

T. F. Sılay S. Pek N. Fırat 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu mad

desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
(1/77) (İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

2. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/78) (Bütçe Komisyonuna); 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/79) 
(Bütçe Komisyonuna); 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/80) (Bütçe Komisyonuna). 

S i m l N G I O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Dr. Fahri Kurtuluş (Rize) 

m*m 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Muğla Milletvekillerinin seçim tutanak
ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/49) [1] 

BAŞKAN — Raporları okutuyorum: 
(Hazırlama Komisyonu ve Tutanakları İn

celeme Komisyonu raporları okundu) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? 

1] 8 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

NECATI ERDEM (Muğla) — Muhterem 
Milletvekilleri; Muğla milletvekili adaylarından 
Cemal Hünal, Muğla Cumhuriyet Savcılığına, 
Muğla Valiliğine, Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına, Muğla Milletvekilliğine seçilen Abidin Ça
kır 'm aleyhine müteaddit dilekçeler vermiştir 

Cemal Hünal bu istidarları ile Abidin Ça-
Kır 'm seçimine itiraz etmiştir. İstidalar mün
derecatına nazaran itirazın hedefi doğrudan 
doğruya Muğla'nın Kesre Köyündeki 40 numa
ralı sandığa ait seçim tutanağıdır. Diğer, bu-

•*- 80 — 
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caklarda, ocaklarda ilçelerde ve ilde yapılan 
seçimlere ve orada teşekkül eden komisyonlar 
tarafından tanzim edilen tutanaklar aleyhinde 
bir itiraz mevcut değildir. Bütün itirazlar doğ
rudan doğruya 40 numaralı sandığa ait seçim 
tutanağına tevcih edilmiştir. Cemal Hünal di
yor ki, bu 40 numaralı sandık tutanağında gös
terilen rakkamlar sahtedir, yanlıştır, hakikate 
aykırıdır. İşte Cemal Hünalm iddiası bundan 
ibirettiı*. Sahtekârlığı kim yapmıştır. Sahtekâr
lığın şekli nedir. Ben dosyayı tetkik ettim, sah
tekârlığın farili hakkında bir kayda tesadüf ede
medim. Belki gözümden kaçmıştır. 

Sahtekârlık şekline gelince; Cemal Hünal 
diyor ki, Muğla Muhasebe! Hususiye Tahsilda
rı Zeki Oral, Kesre Köyündeki Seçim Komisyo
nuna müracaat ederek seçim işlerine müdaha
leye salahiyetliyim elimde H. P. sinin vesika
sı vardır. Seçim Kanunu değişmiştir, ahiren ya
pılan tadil."'a j;öre komisyon tutanakları tanzim 
öderken oy miktarım gösteren haneleri açık bıra
kacaktır. Açık bulunan haneler Muğla merke
zinde doldurulacaktır. Rakamlar üzerinde zam 
ve tenzil ât icrası dahi caizdir. Aksi hareket 
cezayı müntelzimdir.. 

Cemal Hünahn iddiasına göre bu şekilde 
yapılan iğfale o sandık başındaki komisyon ka
pılarak seçim tutanağını tanzim ederken oy ha
nelerini açık bırakmıştır. Bilâhare açık oy ha
neleri doldurulmuş, bu haneler doldurulurken 
keyfi, sahte, hakikate aykırı rakamlar yazılmış
tır. Çünkü Kesre köyünde seçime iştirak eden 
seçmen adedi 255 dir, seçim sandığından çıkan 
seçim puslaları da aynı miktarda 255 dir. 
Bu oylardan 136 sı bana - Cemal Hünal söylüyor 

- ve 119 u Abidin Çakıra aitken hakikat tahrif 
edilmiş açık bırakılan oy hanelerine Cemal Hü
nal namına 36, Abidin Çakır namına da 319 oy 
kaydedilmiştir. Yani Cemal Hünalm kazandığı 
136 oydan 100 adedi Abidin Çakıra maledilmiş 
ayrıca da badihava Abidin Çakkıra 100 oy veril
miştir. 119 da kendisi almış ceman yekûn 319 oy 
kaydedilmiştir. İşte Cemal Hünal'in iddiası bun
dan ibarettir, .Bu itirazın esasa müessir olup 
olmadığını tetkik edelim. Cemal Hünal 'm id
diasına göre Kesre Köyündeki 40 numaralı san
dık hariç olmak üzere Cemal Hünal'in, Muşla 
ve bütün mülhakatından, atmış öl düğü oy mik-:" 
tarınm yekûnu 25 691 dir. Yine bu sandık ha
riç olmak "üzere Abidin Çakır'm Huğla ve bii-
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J tün mülhakatından almış olduğu oy yekûnu 

25 4?4 tür. Bu hesaba göre Cemal Hünal Abi
din Çakır'dan 207 oy fazla alınış oluyor. Fa
kat Abidin Çakır Kesre sandığından 319 oy 
alınca o zaman faikiyyet öte tarafa geçiyor. Bu 
faikiyyet Cemal Hünal'in 207 oy fazlasını silip 
süpürdükten sonra Abidin Çakır 76 oy fazla 
almış oluyor. Eğer rakamlar doğru yazılmış 
olsaydı, yani 40 numaralı seçim tutanağına Ce
mal IIünal için 136, Abidin Çakır için 119 oy 
kaydedilmiş bulunsaydı, Cemal Hünal Abidin 
Çakır'dan 224 oy fazla almış olacaktı. Şu hale 
göre tarafların mukadderatını tâyin eden Kes
re Köyü seçim sandığıdır. Bu itibarla elbette 
itiraz tetkika şayandır. Bendeniz böyle müta
lâa ederim. 

Cemal Hünal, iddiasını bir takım sübut de
lilleriyle tesbit etmeğe çalışmıştır. Sübüt de
lillerinden birisi Muğla Valiliğine ve Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen iki kıta is
tidadır. Bu istidayı veren Kesre Köyündeki 
seçim komisyonudur. Bu komisyonun başkan 
ve üyeleridir. İstidanın tarihi 25 Temmuz 1946 
dır. Seçim komisyonu Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına vermiş olduğu 25 Temmuz 1946 
tarihli istidada Kesre Köyünde secime 255 seç
men iştirak ettiğini, sandıktan da 255 aded 
oy pusulası çıktığını bu oyların tasnifinde bun-

I 1 ardan 136 oyun Demokrat Parti adayına, 119 
I oyun Halk Partisi adayına isabet ettiğini haki-
I kat bu merkezde ise de tahsildar Zeki.Aral 

komisyona gelerek evvelce arzettiğim şekilde 
kendilerini iğfal ve tehdit ettiğini, kendilerinin 
de buna kapılarak seçim tutanağının tanzimin
de oy hanelerini açık bıraktıklarım ve oy ha
nelerinin kendileri tarafından doldurulmayıp 
başkaları tarafından doldurulduğunu ve oy 
hanelerine sahte rakamlar yazıldığını, bu ra
kamları kabul etmiyeceklerini beyan ve ifade 
etmekle beraber sahtekârlığı yapanlar hakkın
da takibatı kanuniyenin icrasiyle tecziye edil
meleri istenmiştir. 

EŞREF DİZDAR (Sivas) — Kaç tarihinde 
istida verilmiştir? 

NECATİ ERDEM (Deyamla) — 25 Temmuz 
diye tasrih ettim. 

B A Ş K A N ^ Peyajn^.devam. .^ ; r, 
NECATİ ERDEM "(Devamİaj -^. Kesre Ko> 

) yündeki seçim komisyonu tarafından Muğla 
('Valiliğine verilen 25 Temmus 1946 tarihü fofö-

- 8 t ~ 
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da mündereeatı da, Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına verildiğini arzettiğim ve mündere-
catmı söylediğim istidanın aynıdır. Oldu vesika 
iki. 

üçüncü sübııt delili yine seçim komisyonu 
tarafından verilen 23 Temmuz 1946 tarihli bir 
kıta zabıt varakasıdır. Bu zabıt varakasında 
Kesre Köyünde seçime 255 seçmenin iştirak et
tiği, sandıktan çıkan oy pusulalarının seçmen 
adedine mutabık bulunduğu ve bu oylardan 
136 oy Demokrat Parti adaylarına, 119 oyun 
da Halk Partisi adaylarına verildiği, yapılan 
tasnif neticesinde anlaşıldığı beyan ve ifade 
olunmaktadır. Mündereeatı bu kadardır. 

4 ncü vesika 21 Temmuz 1946 tarihli bir kıta 
zabıt varakasıdır. Bu zabıt varakası, seçim ku
rulu tarafından verilmiş. Demokrat Parti Mü
teşebbis Heyeti Başkanı Haşini Şahın, Kesre Se
çim Kurulu üyesi Mustafa Dağ, Heyeti ihtiya
riye Üyesi Feyzi, Halk Partisi Kâtibi Cemal Çe
lebi 'nin imzasını taşımaktadır. Tarihinden dahi 
anlaşılacağı veçhile bu zabıt varakası, seçim 
günü tanzim edilmiş ve Demokrat Parti Tem
silcisi Mahmut Ersoy'a verilmiş ve Mahmut 
Ersoy da bu zabıt varakasını, Muğla Demokrat 
Partisine getirip vermiştir. 

Beşinci vesika; Muğla Jandarma Dairesi ta
rafından verilen bir kaydı resmî suretidir. Jan
darma dairesinin verdiği bu kayıt sureti Belenye 
Karakol Komutanlığı tarafından gönderilen 22 
Temmuz 1946 tarihli bir yazının tasdikli bir su
retidir. Belenye Karakolu, bu karakol mmtaka-
sında bulunan köylerde yapılan seçim netice
sinde husule gelen oy miktarlarını tesbit etmiş
tir. Bunları Muğla Jandarma Dairesine gönder
miştir. Karakol kumandanının yazısına göre 
Kesre Köyünde evvelce arzettiğim gibi 136 oy 
Demokrat Parti adaylarına 119 oy C. H. Partisi 
adaylarına verilmiştir. îşte vesikalar da bundan 
ibarettir. İtiraf etmek lâzımgelir ki, bu sübut 
delillerinden Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 
Muğla Valiliğine verilmiş olan 25 Temmuz 1946 
tarihli iki kıta istida ile 23 Temmuz 1946 tarihli 
zabıt varakası seçim işi ile resmen tavzif edilmiş, 
seçim işlerini bizzat takip ve intaeetmiş olan ha
kikati herkesten iyi bilmesi lâzımgelen salahi
yetli bir komisyonun tanzim ettiği vesikalardır. 
Bu vesikalar seçim tutanağının aleyhindeki; sa
mimî şikâyetlerin menfi kanaatlerin sarih bir 
yj^g&ai tesrii etmektedir. Bu sebeple b$ vesi-
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kal ara ehemmiyet verilmesi lâzımgelir. 2İ Tem
rin;'; 1946 tarihli zabıt varakasiyle Muğla Jandar
ma Dairesinden verilen kaydi resmî sureti de iti
razın doğruluğunu, vesikaların ehemmiyetini ifa
de eden kuvvetli karinelerdir. Binaenaleyh 40 
numaralı sandığa ait münazaalı seçim tutanağı 
aynı sandık başında bulunan komisyon tarafm-
can tanzim edilen tutanak, müteaddit şikâyet
nameler ve arzettiğim kuvvetli karinelerle kıy
meti kaımniyeden düşürülmüştür, cerh ve ta-
121 edilmiştir. Bu vesikalar karşısında muallel 
ve mecruh bulunan seçim tutanağının artık ka
nuni bir kiymeti kalmamıştır. 

Tutanakları îneeleme Komisyonunun raporu-
v.?, gelince; înceleme Kc misyonu yaptığı tetkikat 

'. neticesinde itirazın reddi ve tutanakların ka
bulü sonucuna varılmıştır. Bu kanaati edinmiş 
ve bu kanaatini de bir takım mucip sebeplere 
istinat ettirmiştir. Mucip sebeplerden birisi: 
Davacı Cemal Hünal'ın iki iddiası arasında mü-
bayenetin mevcut olmasıdır, inceleme Komisyo
nu diyor ki ; Cemal Hünal 23 Temmuz 1946 ta
rihinde vermiş olduğu istidasında 40 numaralı 
sandığa ait seçim tutanağının tebdil veya tah
rif edilmek üzere Kesre Köyüne iade edildiğini 
iddia etmiştir. Bilâhara bu iddiadan vaz geç
miş, 25 Temmuz 1946 tarihli vermiş olduğu 
istidasında, yukardanberi arzettiğim veçhile 
Kesre Köyündeki Komisyon tarafından se
cim tutanağı tanzim edilirken bu oy hane
leri açık bırakılmış olduğunu, o hanelerin sonra
dan doldurulduğunu iddia etmiştir, işte mübaye* 
net meydandadır. Birbirine mübayin bulunan 
iddialar şayanı kabul değildir, inceleme Ko
misyonu tarafından ileri sürülen mucip sebep
lerden birisi budur. 

Ben şöyle düşünüyorum. Âmme hukukunu 
alâkadar eden işlerde davacının ifadeleri arasın
daki mübayenetin hiçbir kıymeti yoktur, da
vacı ne derse desin... Meselâ bir kimse müddei
umumiliğe bir istida ile müracaat ederek ken
disinin sahtekârlığa uğradığını iddia ettikten 
sonra iddiasından dönerek ikinci bir istida ile 
cürmün vasfını dolandırıcılık veya emniyeti sui
istimal veya nehbü garet şeklinde iddia ederse 

Bu iki iddia arasındaki mübayenete hiç ehem
miyet vermiyerek tahkikata devanı edilir ve 
neticei tahkikatta tebeyyün edecek hâle göre 
bir karar verilir. Dâyacmm ifadesinde müba-ı 
yene* vwmı? o ya-lmz Savacıyı Rainiz şehfinı 
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alâkadar eder. Bu âmme işidir. Âmme işine 
davacı karışmaz. Seçim işlerinin selâmeti Dev
let ve kanunun tekeffülü altındadır. Cemal 
Ilünaî'ın bunda bir tesiri yoktur. Burada âm
me hukuku vardır. Cemal Hünal ne derse de
sin tahkikata devam edilerek neticei tahkikatta 
yine Cemal Hünal'in mütebayin ifadesi veçhile 
seçim tutanaklarının oy haneleri boş bırakıldığı 
sonradan buralara sahte rakamlar yazıldığı an
laşılırsa bu tutanağın iptali lâzımgelir. Bu mu-
bayenet meselesinin hal ve buna göre bir karar 
verilebilmesi için Cemal Hünarın birinci isti
dası tetkik edilmesi lâzımdır. Cemal Ilünaî'ın 
birinci istidasında katiyet yoktur. Bu istidada 
ihbarlardan tahminlerden bahsedilmektedir. 
Bu istida okunursa anlaşılacaktır ki, Cemal 
Hünal 23 Temmuz 1946 tarihinde hayretler için
de kalmış ve dalâletlere düşmüştür. Cemal 
Hünal 23 Temmuz 1946 tarihinde hayretler 
içinde kalmış ve delâletlere düşmüştür. 
Cemal Hünal diyor ki, Demokrat P. temsilcisi 
Mahmut Ersoy bize bir zabıt varakası getirdi. 
Bu zabıt varakasına baktım, 136 oyun Demokrat 
Parti, 119 oyun da Halk Partisi adaylarına ve
rildiğini gördüm. Bilâhara Seçim Kurulunca 
Demokrat Parti adaylarına 36 oy, Halk Partisi 
adaylarına da 319 oy kaydedildiğini istihbar et
tim. Seçim Kuruluna müracaat ettim, hâdiseyi 
kendilerine anlattım, sordum. Evet, Demokrat 
Parti adayları yalnız 36, Halk Partisi adayları 
319 oy almışlardır, dediler. Mahmut Ersoy'un 
getirdiği zabıt varakasını ibraz ettim, ehemmi
yet vermediler. Kesre Köyünde yapılan tuta
nağı görmek istedim, göremezsin dediler. İs
tihbaratıma göre bu tutanak kurulda yoldur. 
Bu tutanak tebdil veya tahrif edilmek üzere 
Kesre Köyüne iade edilmiştir. Binaenaleyh, 
lâzımgelen tedbirin ittihaziyle haksızlık ve yol
suzluğa meydan verilmemesini isterim demiş
tir. 

Cemal Hünal tahkikata devam etmiş, neti
cei tahkikatta, 25 Temmuz 1946 tarihinde, bu is
tihbarının yalan, yanlış olduğunu, tutanağın 
tebdil veya tahrif edilmek üzere Kesre Köyüne 
iade edilmediğini, esasen Komisyonca tutanak 
tanzim edilirken oy hanelerinin açık bırakıldığı
nı öğrenmiş. İkinci bir dilekçesini : bu şekilde 
vermiş. Hakikaten Komisyonun dediği gibi or
tada bir mübayenet vardır. Lâkin mübayenc-
frrn «efaebı birjnei, gelen haberin: yalan vş, yanlış 

olması, zamanın kısalığı itibariyle bunun tah
kikine imkân bulunmamasıdır. Çünkü Beyefen
diler; seçim 21 Temmuz 1946 tarihinde yapıl
mıştır. Kesre Köyü Muğla'ya 14 saat mesafedeki 
bir dağ köyüdür. 22 Temmuz tarihinde alman 
yalan yanlış haberi tahkika zaman yoktur. 
23 tarihinde istida verilmiştir, öyle ise mevcut 
olan mübayenetin sebebi, evvelki haberin yanlış
lığı ve bu haberin hakikatinin tahkik imkânı
nın bulunmamasıdır. Yoksa mübayenetin vu
kuunda Cemal Hünal'a isnat edilecek bir ku
sur mevcut değildir. 

İkinci mucip sebep Beyefendiler; (Beşinci 
oldu sesleri). Muğla Valiliğinden alman cevap
tır. Muğla Valisi cevapta Kesre Köyünde 355 
seçmenin seçime iştirak ettiğini beyan etmiştir. 
Halbuki şimdiye kadar arzettim ki, 255 seçmen 
iştirak etmiştir. Eğer 255 seçmen iştirak etmiş
se Abidin Çakır'm 319 oy almasına imkân yok
tur. Fakat Muğla Valisi seçmen adedi
nin 355 olduğunu resmî bir lisanla beyan edin
ce iş değişiyor. Âbidin Çakır'm 319 oy alması 
imkân dâhiline giriyor. Fakat Muğla valisinin 
beyanı bir maddi, kanuni mesnede dayanma
maktadır. Niçin seçmen adedi ne ile anlaşılı
yor; ya ciddi bir tahkikat ile anlaşılır, 
-Muğla Valisi ciddi bir tahkikat icra etmemiş, 
evrakı tahkikiye tanzim etmemiş, kimseden ifade 
almamıştır, elde böyle bir evrakı tahkikiye mev
cut değildir. 

Seemon adedini gösteren ikinci vesika, seçim 
defteridir. Fakat ortada seçim defteri yok. (Sağ
dan, ne olmuş sesleri). Ne olmuş? Bunu ancak 

Allahütaalâ bilir. (Gülüşmeler) Kimseye birşey di
yemem, benim hususi malûmatım yok. Yalnız şunu 
biliyorum 1-i seçim defteri ortada yoktur, 
^Jiiğla Jandarma dairesi seçim defterini aramış 
ve Zeki Aral denilen adam bir zimmet suçun
dan dolayı o sırada Muğla tevkifhanesinde bu
lunduğu için tevkifhaneye giderek defterin ne
rede olduğunu sormuş. Adam, ademi malûmat 
beyan etmiştir. Nihayet ipin ucunu bulmak im
kânı kalmamış bir zabıt varakası tutulmuş, hıf-
zrdilmiştir. 

Şimdi, ortada bir evrakı tahkikiye yokken. 
seçim defteri elde -bulunmazken" Muğla Valisi de
ğil bütün cihan size seçmen adedi : 355- dir derse 
siz bu sözden bir mânayı tam anlıyabilir misiniz 
Beyefendiler? Ben anlryamam. Vali budur de
di mi,, iste .vesika demelidir.. - , ..-,.. ,*• w 
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Esbabı mucibeden üçüncüsü Cemâl Hünal f 

tarafından ibraz edilen vesikalardaki imzaların 
birbirine uymamasıdır. Hakikaten, Komisyonun 
dediği gibi imzalar birbirine uymamaktadır. 21 
Temmuz 1946 tarihli zabıt varakasına bakarsanız 
Seçim Komisyonu Başkanı Haşim Şahin'dir. 23 
Temmuz 1946 tarihli zabıt varakasına bakarsanız, 
Serim Komisyonu Başkanı izzet Cankurt'tur. 
Muğla Vilâyetinden komisyona gönderilen ve 
komisyonca adına resmî tutanak namı verilen tu
tanağa baktınız mı orada da Komisyon' Başkanı 
Cemaldir. Fakat bu noktalarda bendeniz Yüksek 
Heyetinizi tenvir edeyim: 

Filhakika 21 Temmuz 1946 tarihli zabıt va
rakasında Komisyon Başkanı olarak gösterilen 
Haşim Şahin komisyon başkanı değildir. Bu 
adam Demokrat Parti Müteşebbis Heyeti Reisi
dir. Zabit varakasında Seçim Komisyonu Başkanı 
Haşim Şahin denilmiştir. Acaba sebebi nedir? 

O doğru değildir. Şimdi bundaki bir hata 21 
Temmuz 1946 tarihli zabıt varakasını cerh ve 
tadil ederse bu cihet diğer vesikalara sirayet ede
mez. Çünki hata 21 Temmuz 1946 tarihli vesi
kadadır. îhticaea salih olmıyan ve ehemmiyetten 
sakıt olan veraka da budur. Bunun diğer varaka
lara tesiri yoktur, öyle ise 21 Temmuz tarihli 
zabıt varakasını bir tarafa atalım. Fakat 23 
Temmuz 1946 tarihli zabıt varakasında seçim 
Komisyonu Başkanı olarak gösterilen izzet Can-
kurt Cemal HünaPın iddiasına göre seçim ko
misyonu başkanıdır. Ve Cemal'in soyadı Çelebi'-
dir. Bu Cemal Çelebi Halk Partisi kâtibidir. 
Ntekim 21 Temmuz 1946 tarihli zabıt varakası 
ve 23 Temmuz 1946 tarihli zabıt varakası zah-
rmdaki meşruhatında Halk Partisi kâtibi Cemal 
Çelebi diye imza etmiştir. 

öyle ise komisyonun anlayışına göre Komis
yon Başkanı Cemal, Cemal Hünal'm anlayışına 
göre Komisyon Başkanı izzet Cankurt'tur. Bu- ı 
nun acaba hangisi doğrudur? 

Evvelce yüksek heyetinize arzetmiş olduğum 
25 Temmuz 1946 tarihli iki kıta istida vardı. Hat
tâ birisi B. M. M. Başkanlığına verilmiş diğeri 
Muğla Valiliğine verilmiştir demiştim. Komisyon 
bu istidalardan hiç bahsetmiyor. Bu istidalarda 
Seçimr Koınigyenu Başkam izzet Cankurt, Üye 
Mustafa Dağj üye bilmem kim. bu şekilde imza 
edilmiştir; . . 

Beyefendiler, B. M.- M.~ Başkanlığı gibi en j 
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yüksek btr makama istida verilirken bu istidayı 
veren adamlar Seçim Komisyonu Başkanı ve 
üyeleri değilse böyle sahte unvanı takınarak 
istida verebilirler mi! 

Muğla Valisine istida verirken Muğla Va
lisi Seçim Komisyonu Başkanının kim olduğunu 
bilir, ben bilmem. Benim söylediklerim Cemal 
Hüna'l'm ifadesidir. Daha açık söyliyeyim Muğ
la'daki seçim kurulunu da bilmem, iskende
run Belediye Reisi ve Seçim Komisyonu Başka
nını bilirim. Bir de marangoz Şevket'in komis
yon üyesi olduğunu da bilirim. Fakat başkala
rının kim olduğunu bilmem. Amma Muğla Va
lisi Seçim Komisyonu Başkanının kim olduğunu 
herkesten iyi bilir. Muğla valisine verilen bir 
istidada izzet Cankurt, eğer Komisyon Başkanı 
değilse, Seçim Komisyonu Başkanı diye imza 
edebilir mi? Eh... % 5, % 10, % 20 her
kesin düşüncesine göre belki sahtekârlık yapar de
nilirse bu tahkik edilir. Seçiın Komisyonu 
Başkanı Cemal'dir. Resmî tutanakta böyle-
yazılıdır. Biz başka başkan olduğunu kabul ede
meyiz. Binaenaleyh bu tutanakların mahiyeti hu-
kukiyesi kendiliğinden tecelli etmiştir. Kaldır at 
mazbatayı tasdik et, buna aklım ermez. 

işte; Beyefendiler; mâruzâtımı sizlere söyle
dim. Artık karar sizindir, nasıl düşünürseniz 
öyle tecelli edecektir, başka bir diyeceğim yok
tur. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü konuşacaktır. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHlR KURUTLU-

OĞLU (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar, Muğ
la Milletvekilliğine seçilen arkadaşların tuta
nakları hakkında umumiyet itibariyle şikâyet 
vardır. Bu şikâyetlerden bir kısmı bazı ma
hallerdeki seçim defterlerine sonradan el ya
zısı ile birtakım isimler ilâve edildiği ve mev
cut olmıyan saham reye iştirak ettirildiği şek
linde umumiyet ifade eden ve fakat esas itiba
riyle bir vesikaya dahi istinat etmiyen gelişi 
güzel denecek şekilde yapılmış itirazlardan iba
rettir. 

Yalnız Abidin Çakır hakkındaki itiraz üze
rinde durulmağa değer mahiyettedir. Cemal 
Hünal seçime iştirak etÎniş, adaylığını koymuş 
vâki şikâyetine göre 25 691 oy almış, Kesre Kö- ' 
yündeki40 numaralı sandık hariç olmaküzere. 
Abidin Çakır ise 25-489 oy kazanmıştır. Bunda 
da yine Kesre Köyündeki 40 numaralı sandık 
hariç; ojföfefc' ü?ere. Bu itiftötîa 'eefim nokta-
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smdan Cemal Hünal ileridedir. Fakat umumi 
tasnifte 40 numaralı sandık reyleri de bu yekû
na ithal edildikten sonra oylar Cemal Hünal 'm 
aleyhine tecelli etmiştir ve bunun üzerine Ne
cati Bey arkadaşımızın da ısrarla üzerinde dur
duğu şekilde, yalnız Kesre Köyüne ait 40 nu
maralı sandığa itiraz vâki olmuştur. Seçimin 
umumi neticesi bu 40 numaralı sandıktan çıkan 
oy adedleriyle taayyün etmiştir, iddiaya göre 
Cemal Hünal kendisinin 136 ve Abidin Çakır'm 
da 119 oy aldığını fakat umumi tasnifte, tuta
nakta Abidin Çakır'm 319 ve kendisinin, diğer 
azalarla birlikte 36 oy aldığının bu tebeddül do-
layısiyle kendisinin Milletvekilli olma hakkının 
kaybolduğunu ve Abidin Çakır'in sahte bir ve
sika ile Milletvekili olduğunu iddia etmiştir. 
Komisyonumuz itiraz istidalarının ve bunlara 
ilişik evrak üzerinde uzun tetkikat yaptı ve 
belgelerin seçim neticesini 76 oy gibi hakikaten 
neticeye müessir olacak şekilde az bir yekûnla 
kazanmak veya kaybetmek hususu mevzuubahs 
olduğundan dolayı işin mahallen tetkik ve 
tahkikma karar verdi. Bu hususları mahallin
den sordu. Netice itibariyle içişleri Bakanlığın
dan 13 . X I . 1946 tarihli yazıya ilişik Muğla Vi
lâyetinden sorulan suallerin cevabını havi tet
kikat ve tahkikat neticesini bildirir evrakı aldı 
ve bunun üzerine işi tekrar tetkik ederek ha
zırlamış olduğu raporu huzurunuza arzetti. 
işin kısaca hülâsası bundan'ibarettir. 

Komisyonumuzun raporunda vâki itirazlara 
birer birer cevap vermek mecburiyetinde oldu
ğum için vaktinizi alacağımdan dolayı affınızı 
rica ederim, işaret ettiğim veçhile yalnız Kes
re Köyüne itirazın vâki olması neticeye bu 
sandıktan çıkan reylerin müessir olmasındadır. 
Eldeki tutanak 319 Abidin Çakır'a ve 36 oy da 
Cemal Hünal'a verildiğini göstermektedir. Ce
mal 23 Temmuzda gerek savcılığa ve gerekse 
vilâyet makamına verdiği bir istida ile Kesre 
Köyüne ait tutanağın yine bu sandığa iade 
edilmek üzere olduğunu ve orada bu tutanağın 
tahrif edileceğini, yolların kesilmesi ve bu yol
larda tutanağın yakalanarak Meşhut Suçlar 
Kanununa göre muameleye tâbi tutulmasını bil
dirmiş. Fakat vilâyet derhal kurula müracaat 
ederek tutanağın bir heyet tarafından tetkik 
ettirmiş ve beş kişilik bir heyet bu tutanak üze
rinde hiçbir tahrifat olmadığı neticesine varmış 

ve kayfiyet Cemal Hünal'a aynı gün tebliğ edil
miştir. 

iki iddia vardır. Birisi; tutanağın Kesre 
Seçim Komisyonuna iade edilmek yola çıkarıl
dığı, bu sabit olmamıştır, ikincisi, tahrifat 
yapıldığı ki, bu da sabit olmamıştır. Çünkü 
üzerinde neticeyi değiştirecek bir hal vâki ol
madığı görülmüştür. Bundan, iki gün sonra Ce
mal Hünal gerek savcılığa gerek vilâyete ver
diği istida ile Kesre Köyünde tutanakların boş 
olarak gönderildiğini iddia edilmektedir. Der
hal bir heyete tetkik ettirilmiş ve herhangi bir 
ilâve veya tahrif mevcut olmıyan tutanağın bu 
suretle başka bir yoldan çürütülmesi istenmiştir. 
Bu iddiaya göre de seçim komisyonunu kandır
mak suretiyle boş olarak.tanzim ettirmiş ve tu
tanağı Zeki almış il seçim kuruigna getirmiş. 
Orada bir hesap etmişler, bakmışlar ki, Cemal 
Hünal'ın ki fazla. Ne yapalım, biraz kırpalım 
demişler, 319 Abidin Çakır, 36 da Cemal Hün
al'a vererek böylece Abidin Çakır'ı kazandıra
lım demişler. Dâva budur. Bunun için bir ve
sika iliştirilmiştir, dosyada bir numaralıdır. Ne
cati arkadaşımız bunun 21 tarihli olduğunu söy
lediler. Tutanakta tarih yoktur. Komisyon Baş
kanı H. Şahin, ve diğer üyelerin imzasını havi 
bulunmaktadır. Kendileri bu üyelerin bir kıs
mının ihtiyar heyeti âzası olduğunu beyan bu
yurdular, böyle bir kayıt yoktur. Yalnız seçim 
kurulu başkanı, üye, üye, üye tabiri vardır. 
Yani bu seçim komisyonuna ait üyeler vardır. 
Netice üzerinde tesiri olmamakla beraber buna 
da işaret etmekte fayda vardır. 

Kesre Köyünün 40 numaralı sandığın da J36 
oy Demokrat Parti, 119 oy da Halk Partisi aday
ları kazanmıştır, işte diyor bir vesika. İkinci 
bir vesika daha iliştiriyor. Bu vesikada iddia 
edildiği gibi 23 tarihli değildir, 25 tarihlidr. 
Seçimden dört gün sonra 25 Temmuzda tanzim 
edilmiştir. Seçim Komisyonu Başkanı izzet 
Cankurt ve arkadaşları hakikatta çakan oy mik
tarı 136 ile 119 olduğunu fakat Tajısildar Zeki'-
nin tesiri altında kaldıklarını ve boş çlarak 
mazbatayı tanzim ettiklerini ve tutanağı aJLıp 
seçim kuruluna götürdüğünü orada oyların is
tendiği gibi yazıldığını ve bu itibarla bu hususu 
tevsik edeceklerini bu zabıt varakasiyle bildiri
yorlar. Necati Bey arkadaşımız, iddialar ara-
sınaki bu te£a*üt tahkik v e t « t k ^ s ^ 8#bep-
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teşkil etmez mi, dediler. Biz de bunları göz-
önüne alarak işin tahkikma Komisyonca karar 
verildi. Beyan buyurdukları şekilde bu müba-
yenet doğrudan doğruya mualleliyete ispatı 
reddiye olarak ele almadı. Mahallinden sor
duk, dedik ki, böyle böyle muhtelif iddialar 
var. Bu şekilde seçime fesat karıştırıldığı iddia 
ediliyor. Tahkik edin. Kesre Köyünde, seçime 
iştirak eden seçmen adedinin ne kadar olduğunu 
ve karakoldan alındığı söylenen vesika
nın, ne suretle karakola intikal et
tiğini ve Zeki Aral tarafından 40 numaralı 
Kesre Köyündeki sandık komisyonu başkan ve 
üyelerine bu şekilde bir telkinat yapılıp ya
pılmadığı ve Zeki tarafından bu sandığın ku
rula getirilip getirilmediğini tahkik edip bize 
bildirin dedik. 

Muğla Vilâyetinden İçişleri Bakanlığı vasıta-
siyle gelen cevapta Kesre Köyünde 355 seçmen 
mevcut olduğu ve oya iştirak ettiği bildirilmiş
tir. O halde 136 ve 119 rakamlarının yekûnu 
olan 255, 355 le tekabül etmiyor. Eğer Cemal 
Hünal oyların 355 de 136 sim aldı ise Âbidin 
Çakır'm 119 oy almaması lâzımdır. Bizce de 
böyledir, Komisyonda bunu böyle takdir et
miştir. Hakikaten bu iki rakamın yekûnu bunu 
vermektedir, amma Kesre Köy Sandığı Baş
kanının mührünü taşıyan zabıt varakası 255 seç
men adedi vardır diyor, Muğla vilâyetinden 
bildirildiğine göre de 355 seçmen adedi olduğu 
bildirilmektedir. Birisi yanlıştır. Niçin Se
çim Komisyonu doğru söylüyor da Vali yalan 
söylüyor? Biz böyle bir neticeye vâsıl olamadık. 

Vilâyetin bildirdiği 355 adedinin hakiki bir 
netice olduğunu ve seçmen adedinin de bu mik
tara baliğ olduğunu bildiren vesikaya itimat 
caiz olduğunu düşündük. Onun için 255 raka
mını veren ve bu yekûna göre yapılan tefrikin 
sıhhat ifade etmediği neticesine vardık. Buyur
dular ki, Cemal Hünal ayın 23 neü günü bir da
lâlete düşmüşlerdir. Evet, fakat bu dalâlet ayın 
25 ine kadar devam etmiştir. Birinci iddiası 
tutmamış, tutanak seçim kurulunda bulunmuş, 
bunun üzerinde bir tahrifat yapılmadığı anlaşı
lınca iki gün geçtikten sonra tekrar bir müra
caat : Efendim biz boş verdik ve Zeki Aral 
götürdü, iddiası ortaya atılmıştır. Vali diyor k i : 
Hayır, tutanak Zeki Aral eliyle gelmemiştir. 
O halefe iddSanttr bu cihetin© taallûk eden zabıt 
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varakasmdaki beyan tabiatiyle resmî bir ağız
la yalanlanmıştır. 21 tarihli olduğunu söyledik
leri H. Şahin imzalı zabıt varakasının köyden 
25 Temmuz tarihli verilen zabıt varakasiyle hük
münün kalmadığını, fakat zabıt varakasının 
hükmü mevcut olduğundan bahsettiler. Böyle 
de kabul edebiliriz. Fakat istidasına vesika di
ye almış olduğu zabıt varakalarında isim teha-
lüfleri ve isim tahavvülleri bulunan bir iddia
nın resmî bir makarnan vâki tetkik neticesinde 
gelen cevaplarla da mesnedini teşkil eden seçi
min adedleri ve tutanağın Zeki Oral eliyle iade
si hususları tahakkuk etmeyince biz şu veya bu 
şekildeki iddiaların da sahih olmadığı neticesi-
no kendiliğinden varırız. Bu iki vesikanın sa
hih olup olmadığı bizi alâkadar etmez. Bizi 
en çok alâkadar eden seçmen yekûnudur. Jan
darma karakolunda bulunan vesikadan bahset
tiler. Bendeniz Jandarma karakolunda seçi
min neticelerini bildirecek, oy adedlerini gös
terecek şekilde resmî kayıtların bulunacağına 
kani değilim. Jandarma karakolu esasen bu
nunla alâkadar değildir. Böyle bir tutanağın 
orada bulunmasına imkân yoktur. Birisi neti
ceyi sormuş, o da şu kadar rey çıktı diye cevap 
vermiştir. Eğer kaydi resmî ise diyecek yok. 
Fakat komisyonda böyle bir kaydi resminin 
mevcut olmadığı kanaatmdadır. 

Diğer iddialara gelince: Dört arkadaş hak
kında falan yerde seçmen adedleri tezayüt et
tirilmesinden. şu olmasından bu olmasından şi
kâyet etmişlerdir. Biz umumiyet itibariyle işi 
mütalâa ettik. Bu seçimde fesat var mıdır, 
yok mudur? Müspet bir neticeye varamadık. 
Eğer bir seçim çevresinde bir fesat yapılmış 
olursa bunu umum seçim çevresine teşmil et
mek lâzımdır. Bu cihetten işi mütalâa ettik. 
Yalnız Abidin Çakır'm aldığı oy miktarı ile de
ğil, fesadın umumi olabileceğini nazarı itiba
ra alarak işi bu cihetten tetkik ettik ve hiçbir 
fesat karıştırıldığı neticesine varmadık. Bunun 
için ne Abidin Çakır'm ne de diğer arkadaşla
rın .seçimleri muallel değildir. Bütün itirazları 
hakikata uygun birer şikâyet olarak nazarı iti
bara almadık. Ve bu şekilde Komisyonumuzca 
iddia gayri varit görülerek bütün arkadaşların 
tutanaklarının kabulü hususa neticesine vara
rak yüksek heyetinize arzettik. Hâdisenin ce
reyan terzi bundan ibarettir. Tahkika tâbi tu-
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tıümüştur. İddia edildiği gibi ne dosyada ne 
de bizim elimizde seçmen adedini gösteren lis
tenin kaybedildiğine dair bir şey yoktur ve 
varit değildir. Böyle bir iddia Necati Bey ta
rafından Komisyonda ileri sürülmüştür. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Mahal
lince tahkik edildi mi? 

SAIllR KURUTLUOĞLU (Devamla) — 
Komisyon kendisine vâki olan müracaatta se
çim defterinin kaybolduğuna dair bir kayda te
sadüf etmiş değildir. Ancak raporun reye va
zedileceği sırada bir a/kadaş tarafından böyle 
bir iddia ortaya at:'.maştır. Bu ciheti tahkika 
değer bulmadık. Biran için bunu kabul etsek 
bile vilâyetin bunu diğer iddiaların takip ede
ceğine ve işin içinden çıkılmaz bir hale gele
ceğini gördük ve esasen şikâyetçi Cemal Hü-
nal 'da ne müracatı tarihinde ve ne de bundan 
sonra bu yolda bir müracaat ta vukubulmamış-
tır. Vilâyetten gelen seçmen adedi bizi tatmin 
etmiş ve vilâyetin yalan söylediği hakkında da 
biz bir kanaata varamamış bulunuyoruz. Ar-
zettiğim sebeplere binaen raporumuzu takdiri
nize bu şekilde arzediyoruz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; Cuma günkü toplantımız sı
rasında bir arkadaş usul hakkında konuşacağın
dan bahsile, Milletvekilliğine seçilen arkadaş
ların tutanakları hakkındaki şikâyetleri ince
lemesinden bugüne kadar netice almamamasını 
üzüntü ile ifade etti. Komisyon adına verilen 
cevapta da mevzu ehemmiyetlidir, şikâyetle
rin tetkiki bizi kanaata vardıracak kadar sarih 
bir takını neticelere ulaştırmamıştır. Her ar
kadaş hakkında neticeye vardığımız andan iti
baren huzurunuza getirilecektir. Komisyon mü
temadiyen çalışmaktadır. Arkadaşlar ben kür
süde bu fikri beyan eden arkadaşın endişesini 
ne kadar varit görüyorsam, gerek şahıslara 
ait olsun, gerekse seçimin tarzı cereyanına, ge
rek reylerin emniyet ve masuniyetinin muha-" 
faza edilip edilmediğine ve gerekse herhangi 
bir tahrif veya sahtekârlığın mevcut olup ol
madığına ait tahkikatın derinleştirilmesinde 
Meclisin şahsiyeti mâneviyesi namına hakika
ten fayda ve isabet görüyorum. Hâdise böyle 
olunca yani Meclisin heyeti umumiyesince tas
vip edilen ogünkü dilekte bir şahsın şu veya 
bu husustaki şahsiyata taallûk eden bir şikâ
yetin tafckjkmda, tetkikvnda gösterilen kavsa-

siyeti kabul edersiniz ki bizatihi seçimin bünye
sine yani seçmenin şahsen verdiği oyun bizzat 
seçimin neticesinde ayan beyan ortaya çıkıp 
çıkmadığına dair olan şikâyette elbette daha çok 
derinliğine ve genişliğine tahkikat icabeder. 

Benden evvel iki arkadaş konuştular. Bu ar
kadaşların ikisi de kendi anlayış ve düşüncele
rine göre mevzuun tafsilâtım, yani Muğla seçim
lerinde iki arkadaş arasında sen çok oy aldın, 
ben çok oy aldım şekline giren şikâyet hakkında 
vesikalardan bahsettiler rakamlardan bahsetti
ler. Ve kendi silsileyi mantıkiyelerine göre neti
celer ihraç ettiler. 

Arkadaşlar, bir saniye için bunların hepsin
den tecerrüt edelim. Bize vesikalardan bahsedil
diği zaman komisyon başkanının şahsı hakkında, 
acaba izzet mi idi yoksa, Cemal mi idi diye bir 
ihtilâf ortaya getiriyorlar. Hiç bir zaman üye
lerden bahsedilmedi. Diğer taraftan da bütün 
seçim müzakerelerinde aşağı yukarı isabet veya 
ademi isabeti muhakkak ki, zamanına ait olsa 
da, şikâyet neticeye müessirdir veya değildir 
nokta s-mda ve ibıaz edilen vesikalar ihticaca sa-
lihtir ,Teya değildir noktasında toplanan Meclis 
ekseriyeti kanaati bakımından hâdiseyi tetkik 
etmeli icabeder Ortadaki şikâyet dinlediğimiz ra
kamlarla neticeye müessirdir. O halde tahkikatı 
esaslı surette derinleştirmek lâzımgeliyor. Şa
hıslar hakkında vâki olan şikâyetlerde son nok
taya k.ıdar titii davranan Meclis, acaba seçimin 
bünvesi, verilen leylerin sahte bir mazbata ile 
neticeye müessir olacak şekilde realiteye uygun 
olarak cereyan edip etmediği noktası »dan veri
len şikâyet üzerinde derinliğine ve genişliğine 
hassasiyetle tetkikatta bulunmak yolunu muhak
kak surette Meclisin ananesine getirmek lâzım 
değil midir? 

Arkadaşlar bilirsiniz ki karanlık ve müphem 
olan noktalar ferdin, cemiyetin zihninde şüphe 
uyandırır. Seçim gibi bütün dünyada Devlet ku
ruluşunun en esaslı meselesi olan bir mevzu 
üzerindeyiz. Seçime dair en küçük bir şikâyette 
karanlık, bir nokta kalması muhakkaki Millet 
namı hesabına çok ehemmiyetli bir mesele teşkil 
eder. Ben hâdiseyi münhasıran bu noktadan 
tahlil ediyorum. 

Sözcü arkadaşım dedi ki jandarmada malû
mat bulunmaz. Türkiye de yaşıyan herkes bilir 
ki idare makinesi hâdisatın gidişini kendi idare 
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salâhiyeti bakımından elbette tetkik eder ve olup 
biten şeyleri bir taraftan kanuni vesikaların 
gelmesini intizar ederken diğer taraftan seçim
ler ne oldu diye alâkalanır, işte Jandarma 
karakolundan geldiği bildirilen malûmat Devle
tin en mühim intihap işini takip eden vilâyetin 
bilmesini arzu ettiği malûmattan ibarettir. Böy
le bir malûmat yoktur veya vardır. Bunun esa
sen bizim hâdisemizle bizatihi alâkası olamaz. 

Muallâkta bir nokta kaldı mı kalmadı mı? 
Elbette ki arkadaşlar muallâk nokta değil nok
talar kaldı. Cumhuriyet savcılığının vazifesiz-
lik dolayısiyle kendisine vâki şikâyeti valiliğe 
tevdi ettiğini öğrendik. Acaba bu şikâyet ne 
oldu? Tahkik edildi mi, tahkikat ne safhadadır 
ve ne netice vermiştir? 

İkincisi bilirsiniz ki arkadaşlar, kanunen tas
nif zaptı dediğimiz zabıt, bir sandıkta rey alan 
kimselerin kaçar rey aldığını gösterir. Kanun 
zaptın, seçim defterleriyle beraber bîr zarfın 
içinde komisyona getirilmesini âmirdir. Hattâ 
sırf hukuk bakımından tetkik edersek seçim def
teri de ortaya çıkmazsa pek âlâ, çıkmazsa, pek
âlâ bir noktai nazar olarak ileri sürülebilir ki, 
seçmen defteriyle beraber gelmiyen bir tasnif 
tutanağının ihticaca salih olup olmadığı müna
kaşa edilebilir. Bu anda bir şey söyliyemem 
amma hukuk bakımından da seçim gibi mühim 
bir meselede elbette buraya kadar derin düşün
meğe ve hâdiseleri incelemeye düşünmeye mec
buruz diyenler de bulunabilir. Ortada tasnif 
tutanağı var, fakat seçmen defteri yok. Veya 
var mı, yok mu, bilmiyoruz. Kanuni yollardan 
tahkik edilerek neticelendirilmesi lâzimgefen bir 
şikâyet var. Ne netice verdiği, hangi safhada ol
duğu hakkında Meclisin bilgisi ve malûmatı 
yoktu! 

Arkadaşlar; yalnız Abidin Çakır arkadaşı
mızla bugün için bir milletvekili adayından baş
ka sıfatı olmıyan Cemal Hünal arkadaşımızın 
şahısları, bakımından değil bizzat seçim işlerinin 
selâmeti ve bir seçim hakkında vâki şikâyetlerin 
ne dereceye kadar tetkik ve tahkik edilmesi nok
tasında ehemmiyetli bir mesele karşısında bulu
nuyoruz. 

Muhterem arkadaşım Sözcü Sahir Kurut-
luoğlu, biz sorduk, tahkikat yaptık; diyorlar. Ar
kadaşlar İçişleri Bakanlığı kanalı ile geldiği bil
dirilen yazı Vilâyetin Hâdiselerin" tarzı cereyanı 
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hakkında Vilâyetin mesuliyeti altında bildiril
miş bir ifadeden ibarettir. 

İkincisi de; Müddeiumumilik makamından 
elde edilen malûmattır. Kabul edersiniz ki arka
daşlar, V&lmin seçim işlerinde iki türlü sıfatı 
vardır. Birisi Vilâyette bilirsiniz ki, seçim kurul
ları dediğimiz heyetin bizzat başkanıdır. Kaldı 
ki hukukî bir meselede rütbe ve mertebesi ne 
olursa olsun herkesin ifadesi yanlız başına şah
sî kanaatini, düşüncesini, bilgisini ifade eder. 
Yani vali bu meselede fikir ve mütalâasını or
taya koymakla hâdiseler hakkında bilgi ve gö
rüşünü birdirmiştir. Fakat Meclis ve İnceleme 
Komisyonunun karar vermesi lâzım gelen keyfi
yet, Büyük Millet Meclisine usulü dairesinde 
vâki olmuş şikâyetlerin filhal vâki olup olma
dığıdır. Hal böyle olunca; tahkik ettik; al
dığımız malumat bize sarih kanaat verdi denilen 
yazı hangi bir makamı temsil eden kimseye ait 
olursa olsun tahkikat müspet vesikalara da
yanmadıkça hiç bir zaman bizim kararımıza 
esas iittihaz edilemez. 

Arkadaşlar, Milletvekili olarak ister Abidin 
Çakır seçilmiş olsun, ister Cemal Hünal seçil
miş olsun bu işin şahıs bakımından ehemmiyeti 
yalnız şahıslara taallûk eder. îkisi de birer Türk 
vatandaşıdır. Fakat bizatihi seçime hiyle ve fe
sat karışıp karışmadığını, ortada bir sahtekâr
lık mevcut olup olmadığını anlamak bizzat Mec
lisin en birinci vazifesidir. Böyle olunca ortada 
bir Abidin Çakır, bir Cemal Hünal olması, mil
letvekilinin A veya B olması keyfiyeti değil, se
çime hiyle ve fesat karıştığına ait vâki ihbarın 
hangi yollardan ne dereceye kadar tetkik edil
mesi lâzımgeldiği meselesi vardır. Zannediyo
rum ki, Komisyon bu noktadan Meclisi sarih bir 
kanaata vardıracak şekilde neticeye varmamış 
ve bizi burada mübhem bir mesele hakkında ka
rar vermek neticesine götürmüştür. (Sağdan 
alkışlar). Lâzımgeîen tetkikatı •• yapmamış ve 
tetkikat icra ettirmemiş ve bizi bugün muallâkta 
bir meseleye karar vermiye davet etmiş1 bulunu
yor. (Sağdan alkışlar bravo sesleri). Demindeıı-
beri izah ettiğim sebeplerden tahkikatın derin
leştirilmesini yalnız bu intihabın neticesi bakı
mından değil Mecliste takarrür edecek usul ve 
taamülr bakımından memleket namına lüzumlu 
ve zaruri görüyorum. Bunun için de Riyaset Ma
kamına bir takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN —; Buyurun Adriari -Menderes.' 
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ADNAN MENDERES (Kütahya) — Ben vaz 

geçtim, Bay Necati söyliyecek. 
NEC ATÎ ERDEM (Muğla) — Kısa bir nok

tayı arzetmek için söz aldım. Sayın Kurutlu-
oğlu arkadaşımız bir numaralı tutanağın tarihi 
yoktur buyurdular. Tarihi vardır, 21 . V I I . 1946 
dır. Tutanağın aslı bende kini isterse baksın. 
23 Temmuz tarihli olduğunu söylediğim tuta
nağın 25 tarihli olduğunu söylediler. Hayir 25 
değildir. Aslı elimdedir. 23 . V H . 1946 tarihli
dir. Kim isterse bakabilir. 

Jandarma dairesinde böyle bir kayıt buluna
madı dediler. Bulunmuştur. Diyor ki, jandar
ma dairesi; Belenye Karakol Kumandanından 
alman 22 . V I I . 1946 tarih ve 441 sayılı yazı ör
neği aynen balâya çıkarılmıştır. Burada tarihle 
beraber bir de numaradan bahsediyor. Demek 
ki bu dairenin bir kaydı resmisi varmış. Bi
naenaleyh bunu tevsik eden bir kaydı resmi 
bulunmaz denilemez. Kayıt ta uzun boylu bir 
yazıdır. Yarım sayfalık bir kayıttır. Fakat 
ben bize ait kısmını okuyayım. «Köyler : Be
lenye 73 TTalk Partisi, 174 Demokrat Parti. Ber-
dik 112 Halk, 5 Demokrat. Kesre 119 Halk, 
136 Demokrat. Sungur, 69 Halk,. 0 Demokrat. 
Genzile 13 Halk, 60 Demokrat, Zağra 119 Halk, 
0 Demokrat. Kuzluk - Bozyer 180 TTalk, 50 De-
mokrat.» 

İşte buna da leh ve aleyhte bulunan bütün 
kayıtlar ve rakamlar verilmiş. Bir bir tarih ve 
numara verilmiş. Bu tahkik edilmeden böyle 
bir kayıt bulunmaz. Bunu tanımam denilemez. 
Eğer salâhiyettar bir makam arıyorlarsa, salâ-
hiyettar makam komisyondur. Seçmen adedini 
bütün vuzuhile ifade edebil ecel- olan komisyon
du)'. Muğla Valisinin seçmen adedini beyan et-
miye salâhiyeti yoktur. Bunun seçmenle alâkası 
yoktur. (Bravo sesleri, Sağdan). Evet resmî dai
redir, bir validir, diyorlarsa jandarma dairesi 
de resmî bir dairedir, bu dairenin kaydına hür
met edilmesi lâzımdır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUT-
LUOĞLTJ (Kırşehir) — Ahmet Tahtakılıç ar
kadaşımız, muayyen meseleler muallakta kaldı 
vo Komisyonun muallâk meselelerle huzurunuza 
geldiğini ve bu itibarla tahkikatın derinleştiril
mesi icabedettiğini beyan buyurdular. Bu, bir 
hâdisenin muhtelif şekillerde görüTüşünden iba
rettir. Hâdisede muallakta kalmış bir cihet yok
tur. Hâdiseyi kökünden halledecek olan seçmen 
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I adedinin miktarıdır. (îelen resmî cevapta 3ör» 

olduğunu mübeyyindir. iddia 255 oy üzerinde 
cereyan etmektedir. Neticeyi tâyin eden oy ye
kûnu 255 oya tekabül etmediğine göre 355 bizi 

< tatmin eder. Vâki şikâyetlerin ne olduğu, bun
lar hakkında ne yapıldı; Komisyon bununla alâ-

I kah değildir. Bu şikâyetler savcılığa verilmiş ve 
savcılık tarafından da va-dfesizlik kararı ile iade 

I edilmiştir. Bu şikâyetlerin ne neticeye vardırıl-
J dığmı biz anlamağa mecbur değiliz. Bi/.i ancak 
I ilgilendiren adedtir. 

Sonra, iki görüş var. Tahtakılıç arkadaşı
mız, valiler resmî memurdur dediler. Necati Bey 
arkadaşımız da bununla hiç bir alâkası yoktur, 
buyurdular. Binaenaleyh bu iki görüş arasında 
da bir tezad vardır. Hakikaten bizce de hiç bir 
alâkası yoktur. 

Milletvekili arkadaşları) verilecek tutanakta 
esas vazife belediye reislerine aittir. Burada va
lilerin resmî vazifesi yoktur. O halde tâbiri mah
susla bir daireden vâki istilâma gelecek cevapta. 
O dairenin verdiği şu veya bu bilgidir, bu ma
lûmat kabule ş.-.ıyan değildir diye mi mütalâa 
edilir yoksa resmî daireden verilmiş bir istilâm 
cevabı olarak mı işe esas tutulur? Biz ikinci şekli 
muvafık gördük, vilâyetten gelen cevabı kâfi te
lâkki ettik, tahkikatı bundan daha ileri götür
mek için sebep olmadığı neticesine vardık ve 
raporumuzu da bu şekilde Heyeti Oclîlenize ar-
zettik. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) - - Muhterem 
arkadaşlar, ben sizleri uzun uzadıya rahatsız 
edecek değilim. Ben de 6 numaralı komisyonda 

i âza olarak bulunmuştum. Kurutluoğlu arkada
şımla orada da bu mesele üzerinde ittifak ede-

( medik, anlaşamadık. Anlaşamadığımız nokta, 
I bu seçimin netincesine müessir olan seçmen aded-
I lerinin 255 mi, yoksa 355 mi olduğu noktasıdır. 

Elde öyle vesaik vardır ki, seçim kurullarına 
müteaddit kereler müracaatta bulunulmuş ve 
seçim kurullarında 255 seçmen oy verdi denmiş. 
Bunu alelade bir vesika olarak vasıf landıramı-
yoruz. Çünkü kanunen teşekkül etmiş bir ko
misyondur. öbür taraftan komisyondan rica et
tim, dedim ki, bu iş madem ki seçim neticesine 
müessirdir, şu halde bitaraf bir komisyon tet
kik at ve tahkikat yapsın, bilhassa bu komisyonu-
teşkil eden arkadaşların ifadelerine müracaat et
sin. Komisyon tabiî ekseriyet arkadaşlarımızdan-

I di. Sadece vilâyetten sormayı tensip ettiler ve 
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vilâyetten sordular. Vali Bey 355 seçmen var 
diyor. Onu da, sahteliği iddia edilen zabıt va
rakasına müsteniden söylüyor. Amma ben vali
den tekrar soruyorum, neye müsteniden 355 
tir? Hani defter, hani vesika? Demek ki, bu işde 
adalet ve hakkaniyetle hareket edeceksek bu 
işin bitaraf bir komisyon tarafından incelenmesi 
ve Kesre sandığında kaç oy vardıysa vatandaşın 
iradesinin o şekilde tecellisi ve Meclisi Âlinin de 
tam hakikati görerek ona göre karar vermesi ye
rinde olur kanaatindeyim. Çünkü bir tane millet- ; 
vekilinin eksilmesi O. H. P. ni bir kayba uğrat
maz, bir milletvekilliği kazanmakla da D. P. 
büyük bir şey elde etmiş olmaz, fakat Meclisimiz 
için muhakkak bu lâzımdır. Binaenaleyh yeni 
baştan en iyi şekilde bitaraf bir elden tahkikatın 
yapılması lâzımgelir. Ben daha ileri giderek 
diyorum ki: mademki Seçim Komisyonu, seçime 
355 kişi iştirak etmedi, 255 kişi iştirak etti, bu
nun 139 u D. P. ye ve 119 u da H. P. sine rey 
verdi demiştir. Binaenaleyh daha bidayette se
çim komisyonu bunun münazaalı olduğunu 
kabul ederek hesaba dâhil olmamasını, belki o za
manın icabına göre, kabul etmiştir. Fakat en 
son Kesre Köyünün oyları müessir olacağı için 
bu türlü gecikmelerin bu türlü karışıklıkların 
yapıldığına kaniim. Rica ediyorum, bunu her 
halde Komisyona havale edelim. Benim komis
yonda ısrar ettiğim gibi, bitaraf bir el mari
fetiyle Kesre Köyüne kadar icabederse bir 
heyeti teftişiyc giderek bu işi tahkik etmelidir. 
Bunu rica ediyorum. 

AHMET TAİITAKILÇ (Kütahya) — Ar
kadaşlar, Bugünkü müzakerelerimizin hepimi
ze zevk veren tarafı dikkat buyurursanız ba
şından sonuna kadar aşağı yukarı Türk âmme 
hukukuna taallûk eden bir noktayı mütalâa 
ederken soğuk kanlı ve parti ve şahıs düşünce
lerinin dışında konuşma imkâ;nmı bulmamızdır. 

KEMALETTİN KAMU (Erzurum) — Biz 
her zaman öyleyiz. 

AHMET TAHTAKILÇ (Devamla) — Biz de 
inşaalah o yola gideriz. (Gülüşmeler). 

Fakat biliyorsunuz ki, şahsi iddialar hâdise
lerle teeyyüt eder vö; en son kararı efkârı umu
miyesi veririr. Onun için benim sözüme söz 
İlâve etmiş olan arkadaşı muhakkak ki yersiz 
Jıarekette bulunmakla itham edeceğim. Arka
daşlar, Bahir Kurutluoğlu arkadaşım beni mah-
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za valilik makamım küçümser veya şöyle böyle 
bir şekilde malûmat verir mevkide olduğunu 
gösterir şekilde anlattılar. Bunu tasrih ede
yim. Bilhassa Türkiye umumi idare hayatında 
valilik mevkiini tarihi ile, hukuku ile çok iyi 
bilen bir insanım. Ben şahsan şunu ortaya koy
dum. Âmme hukukunu ifade eden seçim idare
sinde mücerret bir kimsenin ifadesine istinaden 
kim neci olursa olsun ve işgal ettiği mevki ve 
makam ne olursa olsun, hüküm ve karar vere
meyiz dedim ve ikincisi! de netice itibariyle va
lilerin seçimlerde vazifeli olduğunu ifade ettim. 
Arkadaşlar, önümüze g*len mazbata üzerinde şe
kil cihetinde durmak istememiştim. Bilhassa 
Sözcü arkadaşımın tafsilâta girişmesinden cesa
ret alarak ifade edeyim. Biliyorsunuz ki, Bü
yük Meclisin seçimler hakkında vâki 
şikâ;yetleri evvelâ işin heyeti umumiyesi 
sonra da şahıslara ait olmak üzere iki kısma 
ayırdı. Evvelâ heyeti umumiyesi hakkındaki 
itiraz ve şikâyetleri tetkik, sonra da şahıslara 
ait itiraz ve şikâyetleri tetkik etti. Bizim Muğ
la seçim tutanağında görüyorsunuz ki, hâdisede 
evvelâ şahsa ait şikâyet ve itirazlar incelenmiş, 
sonra da işin heyeti umumiyesine geçilmiştir. 
Evvelâ huzurunuzda tasrih edeyim ki, Muğla 
Milletvekilleri hakkındaki ihtilâf mücerret Abi-
din Çakır hakkındaki seçime ait ihtilâftır, (öy
le şey olmaz sesleri, soldan). Diğer itiraz ve şi
kâyetler hakkında, ortada hiç bir müspet delâil 
ve vesika yoktur. Abidin Çakır hakkında ta
lep ettiğimiz şey de vicdanlarımıza kannat ve
recek şekilde ve şuurumuzu tatmin edecek de
receye gelinciye kadar şikâyet ve iddiaların 
tetkik ve tahkikindan ibarettir. Bunu tekrar 
rica ediyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUTLU
OĞLU (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; gö-
yorum ki, Muğla Milletvekillerinin tutanakları 
hakkında yapılan incelemeler Yüksek Heyeti
nizin oylarım kullanmasında tam mânasiyle 
müessir olacak bir sonuç vermemiş. 

Ben Komisyon adına raporumuzun geri ve-
ril meşini ve tahkikatın derinleştirilmesini ricB 
edeceğim. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon raporu geri istiyor. 
Raporu Komisyona önerge ile birlikte iade edi
yorum 
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2. — Seyhan Milletvekili Kasım Gülek'in, I 

Dilekçe Komisyonunun 14 .VI . 1946 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 2758 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/10) [1] 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 

var mı?.. Yok. Raporu yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — tş ve işçi Bulma Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanunun geçici madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/46) 
[2] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresini yapıyoruz. 
Maddeler okunacaktır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanuna geçici bir madde eklenme

sine dair kanun 

MADDE 1. — 21 . 1 . 1946 tarihli ve 4834 
rayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiş-
i r : 

iEÇİCl MADDE — iş ve îşei Bulma Kuru
mu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 
geçici maddesi gereğince, 1946 yılı Bütçe Ka-
lunıma bağlı (A) işaretli cetvelin 868 nci (Malı-
aıs kanunları gereğince verilecek ödenekler) 
ölümünden alınmış olan (300 000) liralık öde 

:»^k, (450 000) liraya çıkarılmıştır. 
\AŞKAN — Madde hakkında değiştirge 

yoktur. Oyunuza sunuyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bulanlar Kurulu 
yürütür, 

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

[1] 23 saytltçbasmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] Birinci görüşülmesi lOncu birleşim tu-

î mayındadır. 
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Tasarının tümünü açık oyla reyinize sunuyo

rum. 

4. — Türkiye - İtalya ödeme Anlaşması 
gereğince «tstituto Nazionale per i Cambi Con 
U Estero» müessesesi adına Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasında açılmış olan hesapların 
<< Ufficio İtaliano dei Cambi» müessesesine dev
ri hakkında teati olunan mektupların onanma
sına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
Komisyonları raporlun (1/5) [1] 

BAŞKAN — Tasa imin tümü hakkında söz 
is!iyen var mı"? Maddlere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiyo - İtalya ödeme Anlaşması gereğince 
«tstituto ÎTasionale per i Cambi Con L' Estero» 
müessesesi adına Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasında açılmış olan hesapların «Ufficio 
italiano dei Cambi» müessesesine devri hakkın
da İtalya Büyük Elçiliği ile teati olunan mek

tupların onanmasına dair kanun 

MADDE 1. — İtalya Hükümeti tarafından 
lâğvedilen «tstituto Nazionale per i Cambi Con 
L ' Estero» müessesesi adına Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasında 15 Ekim 1938 tarih
li Türkiye - İtalya ödeme Anlaşması gere
ğince açılmış olan ve şimdiye kadar tasfi
ye edilmemiş bulunan hesapların «Ufficio İtalia
no dei Cambi» müessesesine devri hakkında İtal
ya Büyük Elçiliği ile 31 Mayıs 1946 tarihinde 
teati olunan mektuplar kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. -- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür 

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

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

[1] 24 sm/ıh bmmayazı tutamağın sonundndyr. 



B : 14 9 .1 
5. — Çekoslovakya'ya tütün ve kuru meyva 

vesair maddeler satılmasına ve karşılığında Çe
koslovak mamul maddeleri ve ağır sanayi mad-
d'cliri alınması hususunda teati olunan mek-
tuplarm onanmam, hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Ekonomi ve Ticaret Komisyonları ra
porları(1/1) fi] 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Mad

delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Çekoslovakya Elçiliği ile alınıp verilen dokuz 
milyon liralık Takas Anlaşmasına dair mektup

ların onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — 4931 sayılı kanunun 1 nci mad
desinin verdiği yetkiye dayanılarak, Çekoslo
vakya'ya sekiz milyon Türk lirası tutarında tü
tün ve bir milyon lira tutarında kuru meyva ve 
sair maddeler satılması ve karşılığında Çekos
lovak'mamul ve ağır sanayi maddeleri alınması 
hakkında Çekoslovakya Elçiliği ile alınıp veri
len mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

Maddeyi kabnl edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var .rai? 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

6. — Türkiye - Finlandiya Ticaret ve Öde-
me Arilaşmalariyle eklerinin onanması hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Ko
misyonları raporları (1/6) [2] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiye.n-.y&r mı? ;•*. • • • , ; _ . 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar.. 

fi] 27 sayılı basmaya.si.tjıiçınağpıjsonundadır. 
- j/2].--. 26-myüı basmayq%% tutanağın sonundadır. 
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SAİT AZMİ FEYZÎO&LU (Kayseri) — 

Bir sual,sormak için kürsüye geldim, rahatsım 
etmiş oluyorum. 

Fmlândya ile yapılan anlaşma listesinde ora
dan memleketimize odun kömürü de. ithal edile
ceği de listede yazılıdır. Finlandiya gibi uzak bir 
memleketten Türkiyeye odun kömürü ithalini za
ruri kılacak bir sebep var mıdır? Ve odun kö
mürü Fmlrndiyadan bnraya ithal edilince bize 
ucuza mı mal oluyor? Bizim kömürlerimizden 
farkı nedir? Bu hususta Ticaret Bakanından sual 
soruyorum. 

BAŞKAN — Kim cevap verecek? 
TİCARET Ko. BAŞKANI KASIM GÜLEK 

(Seyhan) — Bakandan sual soruyor. 
SAÎT AZMİ FEYZtOĞLU (Kayseri) — 

tsterse Komisyon cevap versin. 
BAŞKAN — Cevap verilsin de kim verirse 

versin. 
TİCARET Ko. BAŞKANI KASIM GÜLEK 

(Seyhan) — Sayın, arkadaşlayım, Finlandiya- ita 
yapılan Ticaret Anlaşmasındaki listede odun 
kömürünün mevcut olduğu ve Finlandiya gibi 
uzak memleketlerden Türkiyeye odun kömürünün 
nasıl gelebileceği hakkında arkadaşımız Kayseri 
?^lle1 vekili bir sual irad buyurdular. 

Mesele şudur; Yapılan Ticaret Anlaşmasına 
bağlı liste, Finlândiyadan mutlaka gelecek mad
deleri ihtiva etmez. Karşılıklı iki liste yapılır, 
iki memleket birbirine vermeyi arzu ettikleri 
malları kendi listelerinde zikrederler, bunlardan 
memleketler arzu ettikleri, hesaplarına gelen mal
lar varsa onları ithal ederler. Yoksa listede zik
redilmiştir diye mutlaka Finlândiyadan odun 
kömürü gelecek demek değildir. Finlandiyalılar 
gönderecekleri mallar arasında listeye bu mad
deyi de koymuşlardır. Eğer bunun fiyatını ga
yet müsait arzederlerse alırız. Mesele bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Bir diyaceğiniz var mı? Feyzi-
oğlu.. 

Şu halde tasarının tümü hakkında müzake
reyi kâfi görerek maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Finlandiya arasında imza edilen-
Ticaret ve Ödeme AttteşmafojT~ü«—eklerinin 

onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Fmlândiya #râsm-

m -
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4a 15 Mayıs 1946 tarihiHde Helsinki'de imza 
edilen Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ekleri 
kabili -edilmiş 've onanmıştır. 

-BAŞKAN Madde hakında söz istiyen... 
Yok. 

Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MÜDDE 2. •—" Bu kanun yayımı tarihinde 
iyürÜTlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakında söz istiyen... 
Yok. Maddeyi -kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
lkanlar Kurulu yüeütür. 

BAŞKAN —-Mftdde hakkında söz istiyen... 
Yok.ıKabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
^dibm§tir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
iş ve İsçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Gö

revleri hakkındaki Kanunun geçici maddesinin 
değiştirilmesine dair olan kanun tasarısına oy 
vermiyenler varsa oylarını kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

7. — Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının onanması hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları rapor
ları (1/4) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Türkiye - isveç Ticaret Anlaşması bir hu
susiyet arzetmekte ve bazı kısımlarının da ten
virine ihtiyaç göstermektedir. 

Arzettiğim hususiyet şudur ki, şimdiye ka
dar tatbik ettiğimiz anlaşmalara benzemiyor. 
Hemen bunların heyeti umumiyesinden ayrılık 
gösteriyor. Şimdiye kadar melûf olduğumuz an
laşmalardan birisi hususi anlaşmalar, takas, 
kliring anlaşmaları, birisi de serbest dövize is
tinat eden anlaşmalardır. Bu anlaşma kliringli 
bir anlaşma değildir. Çünkü biz isveç'ten Tür
kiye'ye gelen malların bedellerini Merkez Ban
kasına Türk parası olarak verdiğimiz halde is
veç'in bizden aldığı malların bedelini isveç Ban
kasından altın olarak, yahut da serbest döviz 
olarak almak imkânına malik bulunuyoruz. Bu, 

[1] 25 sayılı rbasmayazı tutanağın sonundadır. 
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şüphesiz ki, Mzim için iyi bir başarıdır. Fakat 
bunun tatbik sahasında 'mevkii -İnle girmesi 
için tiearet muvazenesinin aktif oimasi lâzımdır 
ki İsviçre Bankasına yatırılmış olan bu parayı 
icabında altın, icabında serbest döviz ölarak^ala-

. hm. JrJUılbuki bu .anlaşmada ;böyle,,<bdr ilişte, 
. kontenjan soktur , Ve ıher iki^taifaf • ithalât,v&.ih
racat rejimlerine göre «ithalât < ve : ihracat -mü
saadesi vermekle mükellef ^kıUftiyor. ; ̂ uhaJûe 
bu alfctif vaziyeti, burada na&iLikdm:edebilece
ğiz? Biz, bilhassa ^er^estş-dövi^îka^nal^nufa.z-
la olan bir çsemlekatle -tanı. muyaşöiaöli.ibir .-an
laşma yapaçsak, ; tediye muvaaeneiûiz ,>noksan 
kalır. Çünkü ^att^ğııaız imajları ..ec^ebiyşgttr-
larla ^gön^erecışğiz, , ̂ G B ^ L joşe^e^ttegde; tale
belerimiz vardır, -ve ecnebi memleketlere tedi
yelerimiz vardır. Bunun için bir-anlaşma ; ya
parken, sade ticari muvazeneyi, değil, bunun
la beraber tediye muvazenesini de - gözönünde 
bulundurmağa mecburuz. Bundan evvelki an
laşmalar, .. kliring anlaşması da ©İsa, %r25 -, 30 
nispetinde ayrıca bir serbest döivjz payı .ayırır
dı, buna neden serbest bir döviz payı ayırtılma-
mıştır? Anlaşma hakkında mütalâalarımızı bil
dirmezden evvel bu cihetlerin tenvirini rica ede
ceğim. 

Sonra teati edilen mektuplarda; isveç Hü
kümeti Türkiye menşeli tütünlerin ithalinde 
tatbik ettikleri tarifelerde tenzilât icrasını hüs
nüniyetle telâkki edeceklerini ve bunu tatbik 
edeceklerini bildirmişlerdi. Bu, temin edilmiş 
midir?. 

TİCARET BAKANI ATIF İNAN (izmir) — 
Efendim; arkadaşlarımızın suallerinden en so-
nundakine cevap vermekle söze başlıyorum. Tü
tün gümrüklerinde tenzilât icra edildiğine dair 
bir netice henüz alınmamıştır. 

Diğer tediye meselelerinde, eskiden olduğu 
gibi, yüzde şu kadar serbest tediye esasını kabul 
mevzuunda hakikaten bir anlaşma mevcut değil
dir. Yeni yaptığımız anlaşmalar tamamen serbest 
mübadele esasına istinat etmektedir. Yani mut
laka muayyen mallarla mal vermek mecburiyeti 
yoktur. 

Aktif olma vaziyetine gelince: Arkadaşımızı 
mutmain etmek için şunu söyliyebilirim: Eski
den ticaretimiz hakikaten aktif vaziyette idi 
Ve aktif vaziyette olması daha ziyade sağlıya-
cağı faydalar içindi. Bu itibarla ayrıca yüzde 
şu kadar şu şekilde serbest tediye imkânına sa-

— 93 — 
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hip olmak gibi bir kaydın burada bulunmaması I 
bizim aleyhimizde telâkki edilmeğe müsait bir | 
vaziyet değildir. Bendenizin söyliyeeeğim bu 
kadardır. Arkadaşım kendisini mutmain telâkki 
etmiyorsa daha ziyade izahat veririm. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) — 
Sayın Bakanın izahatına teşekkür ederim. An
laşmada böyle bir kayıt bulunmadığı halde bi- j 
zim aktif vaziyete fiilen geçmiş bulunmamız | 
şayanı şükrandır. Demin de arzettiğim gibi 
yeni anlaşma ile îsveçten icabederse altın sa- I 
tın alabileceğiz, verdiğimiz mallar mukabilin
de başka memleketler için döviz ve isterlin te
min etmek te kabil olabilecektir. 

Başka diyeceğim yoktur, teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkındaki mü

zakereyi kâfi görerek maddelere geçilmesini 
kabul buyuranlar... Buyurmıyanlar... Maddelere 
geçilmesi kabul olunmuştur. 

Türkiye ile îsveç arasında imza edilen Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarının onanması hakkında 

kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile tsveç arasında j 
24 Nisan 1946 tarihinde Stokholm'de imza edi- j 
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leıı Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile ekleri ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
ıaı? Maddeyi kabul buyuranlar... Buyurmıyan-
iar... Madde kaimi olunmuştur. 

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

BAŞKAN1 —• Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Buyurmıyan-
lar... Madde kabul olunmuştur. 

MADDE ',]. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Buyurmıyan-
lar... Madde kabul olunmuştur. 

îş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanunun geçici maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun tasarısına (273) 
arkadaş rey vermiştir, yeter sayı vardır, kanun 
(27).)) oy ile kabul edilmiştir. 

Gündemde başka madde yoktur. Çarşamba 
günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 17,03 
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tş ve îşçibulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanunun geçici maddesinin değiştirilme

sine dair olan kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 465 
Oyverenler : 273 

Kabul edenler : 273 
Oya katılmıyanlar - . 1 8 3 ~" 

Reddedenler 0 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri ; 9 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎBAR 
Mehmet Aakar 
Şahin Lâçin 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaalan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
AJuöet^ymir 
Zeki tefen 
Esad &ra* 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA. 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoiey 
Hilmi Atlıoğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezgü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Nâei Tmaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Ref et Alpmaft 

BALIKESİR 
Abdi Agabeyoğlu 

Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin ÇeMköz 
Süreyya örgeevreo 
tsmail Hakkı Uzunçarşıl 

BÎLEOÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhik Suner 

BtTLl8 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdurrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdüihalik Ronda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağ i i 
İsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

j DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemdi Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Ortl 
Dr. Behçet Uz 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tiğrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gtindüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. Öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgdl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Köcagühey 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
İsmail Sabuncu 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sök mensiler 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca* 

ÖATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
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Rasim Yurdman 
ÎÇEL 

Halil Atalay 
Salih înankur 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Puad Hulusi Derairelli 
61. Kâzım Karabekir 
Osman Nuri Koni 
Orgl. C. Cahit Toydemir 
Senihi Yürüten 

IZMÎR 
Şevket Adaİan 
Benat'Nevzat Anman 
Atıf tnan 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Aziz Samih îlter 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhpn 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
61. Abdullah Aîptogan 
Tahsin Coşkan 
Hamdı Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özşoy 
Faik Selep 
Ömer Taşçıo^lu 

•Reşit Turgut , , ...... 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
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KIRŞEHİR 

İsmail Hakkı Baltaeıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mit at Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dûnda; 
Şevki Ergun 
Rasim Erel 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Frrat 
Mustafa Naim Kura-
köylü 
Osman Taner . 
Tevfik Temelli 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkünoğlu 
tsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 
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MARDİN 

Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
H a l i d M e n g i <••• 
İbrahim-Refik Soyer • 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Dr. Zeki ]\|esut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Sairn. Âli Dilemre 
Dr. Fahri, Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgây 
Muin Köprültİ 
Mehmed Ali Yörüker , 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasını Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÜRD 
Sabri Çeliktüğ : • .-

Ali Rıza Esen 
Lûtf i Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kok 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı 
Mu tt al ip öker 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovah 
Mustafo lâiifoğlu > r 'i; 
Nazım Paroy 

TRABZON 
Faik Ahıns&.Barutçu 
D an iş Eyiboğlu 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon '• -; 
Ali Sanallötte*. 
Mustafa R; Tarakçıoğkı 
Muammer Yartmabıyjk • 

TUNCEU 
Necmeddin Sahk Sıla» 
Mahmut Tan * 

JJRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Söyer 
Esat Tekeli , 
Suut Kemâl İTetkin 

İ ? : . > Â J V . ^ . - • : • •"..• 

. . VAN l% 

Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD'.'. 
Ziya Arkant . . 
Dr, Kv Çençı$ 3erksoy 
îhsan Olgun . 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
tsmail Bugener :.•"• 
Emin En^it'giî 
Ahmet Gürel.''' 
Sabri Hoçer 
Nuri Sföhan "''•" 
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'[Oya katılmıyantorf 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aidoğan 
Hazini Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçöban;"' 
Dr. Cemal/Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

ANKARA. 
Falih Rıfkı Atây 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
tsmet tnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Öknıen ; ^Ba
kan) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen (1.) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Emin Arkayın 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Merhduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkan vekili) 

BÎTLÎS 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören (ö.) 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen (î. Ü.) 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

Nurettin t̂ Enen 
ÇORUH 

Asım Us 
ÇORUM , 

Edip Alpsar 
Hasene îlgaz (ö.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı ;••••• 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç (Ö.) 
Vedat (Dicleli, (&) • 
Cavit Ekin. ? 
Feyzi Kalfagil (î.) 
Osman Ocak (î.) 
Şeref Ulug 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı * 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan. 
Behçet Kemal Çağlar 
(Ö.) 
Sabit Sağıroğlu (ö.) ^ 

ERZURUM 
Münir Hüsrev Göle 
Şükrü Koçak t Bakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik (I.) 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞ ANE 
Şevket Erdoğan 
Kdip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (ö.) 
Abdülgani Türkmen 

(Ö.) 
Suphi Bedir Uluç (ö.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koral tan , , . 
Dr. Aziz K,öksai (1) . 
Dr. Celâl Ramazanoglu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 7 
Dr. Adnan Adı var 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Köprülü 
Burhan; Cahit Morkaya 
Recep Peker (Başbakan) 
Ahmet Kemal Silivrili 
H, Suphi Tannöver 
Hüseyin Cahit yajçm 

İZMİR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekba-
§1 ( D 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Oülcüoğıkı 
Sait Odyok 
Ekrem Oran (î.) 
Dr. Kâmran Örs 
Şükriv Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran (ö.) 

.^KASTAMONU 
Muzeffer Akalın 
Hilmi Çoruk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay (t.) 

Nihat Erdem (Ö.) 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet FaikAbasıyands 
İsmail Rüştü Aksa^ 
Fuad Balkan . \_. j ? 

Dr. F . Şeraf ettin fiürge 
Nihat Erim 
ibrahim Süreyya Yi
ğit ( I ; ) - ' ' 

$Q^YA 
Fatin Göknıeja_t Çö.) 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat : . 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Ali Ulvi Beydağı (I.) 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçf 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Rıdvan Nafiz Edgü-
eı« (1.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyzüllah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Gmin Soysal 

MARDİN 
irfan Ferid Al paya 
Gl. Seyfi Düzgören 

NİĞDE 
Rifat Gtirsoy 
Vehbi Sandal (Ö.) 

ORDU 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 



Fınd Sirmen 
SAMSUN 

Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kamal Çelik 
Kasım 0ülek 
Cavîd Çfral 
Ur. Kemal Şatır 
Hilmi Ürah 

Ali Münif Yegena (ö.) 
SÎİRD 

Etem İzzet Benice 
SîttOB 

LûtfıAk»oy 
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Cevdet Kerim încedayı 
(Bakan) 
Yusuf Kemal Tengir-
şcnk (ö.) 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaitay 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tîrekş 
İsmail Mehmet Uğur (t.) 
Şakir Uma (ö.) 
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TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadro 

TOKAD 
Recaî Güreli 
Halid Nazmı Keşmir 
(Bakan) 
Galip Pekel (ö.) 
Refik Ahmet Sevengî) 

TRABZON 
SımDajr 
Temel Göksel 
Ali Rı«a Işü 
Raif Karadeniz 

[Açık Milletvekillikleri! 
Balıkesir 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 5 
Kastamonu 1 
Tekirdağ 1 

Hasan Saka (Bakan) 
ÜRFA 

Vasfi Gerger (t.) 
VAN 

İbrahim Arvas (1.) 
YOZGAD 

Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı Iç&i» 

ZONGULDAK 
Şinasi DeVrin (Bakan) 
Ali Rıza Incealemdar-
OgİTJ (0 . ) 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

ÇEŞİTLİ KAĞITLAR 

Mihalıççık, Orhaneli, Gerede, Balıkesir, Ba
badağ, Sivrihisar, Kastamonu, Kırşehir Cumhu
riyet Halk Partisi ve 

Ankara Kızılay ve 
Türk Yüksek Mühendisler Birliği Kongre Bas^ 

kanlarının kongre toplantıları münasebetiyle Bü
yük Millet Meclisine sevgi ve saygılarını bildiren 
tel yazılarına Meclis Başkanlığınca cevaplar ve
rilmiştir. 

>>•«« 

T. B. M. M. Banmtvi 



S Sayısı: 8 
Muğla Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5/49) 

Hazırlama Komisyonu raporu 

21 . XI . 1946 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Muğla Milletvekilliğine seçilen Abidin Ça
kır, Necati Erdem, Asım Gürsu, Mehmet Nuri 
özsan ve Dr. Mithat Sakaroğlu haklarında se
çim tutanaklarının iptali için Yüksek Meclis 

Başkanlığına vâki müracaat üzerine evrak ve 
teferruatı Komisyonumuza havale edilmekle 
dosya incelendi: 

Madenci Cemal Hünal tarafından vâki şikâ
yette Muğlanın Kesre köyüne ait 40 numaralı 
seçim sandığında tutanağın boş olarak tanzim 
edildiği ve tasnif neticesinde 119 oy Cumhuri
yet Halk Partisi adayları ve 136 oy da Domok-
rat parti adayları aldığı halde boş olarak gön
derilen tutanağa bu oyların tebdil edilerek Cum
huriyet Halk partisine 319 ve Demokrat partiye 
de 36 olarak doldurulduğu iddia edilerek bu hu

susta 40 numaralı sandık komisyonundan aldığını 
ileri sürdüğü iki vesikayı ibraz eylemiştir. Mu
maileyh 23 . VII . 1946 günlü dilekçeler ile il 
makamiyle Cumhuriyet Savcılığına müracaat 
ederek Kesre köyünden 40 numaralı sandıkta 
tanzim edilen tutanağın tahrif ve tebdil edil
mek üzere Tahsildar Zeki Ağralı eliyle Kesre 
köyüne gönderildiğini ve derhal işe el konarak 
tutanaklara tahrif mevcut olup olmadığı ve tu
tanağın kurulda bulunup bulunmadığının tesbi-
tini istemiş ve vilâyete aynı gün seçilen bir he
yet marifetiyle tutanak derhal tetkik edilerek 
tahrifat mevcut olmadığı neticesine varılarak 
Cemal Hünala keyfiyet bildirilmiştir. 

Bunun üzerine Cemal Hünal tarafından sav
cılığa 25 temmuz ve 26 temmuz tarihlerinde 
müracaat edilerek tutanağın Tahsildar Zeki 
tarafından boş olarak tanzim edileceği yolun
da seçim Komisyonunun iğfal edildiği ve boş ola
rak Tahsildar Zeki tarafından getirilen tuta
ğın oylar tebdil edilmek suretiyle sonradan 

doldurulduğu yolunda ihbarlarda bulunmuş ve 
bu husus tevsik sadedinde evrak meyamnda 
mevcut 25 Temmuz 1946 günlü ve Kesre köyü 
muhtarı ve Seçim Komisyonu Başkanı izzet Can-
kurt ve arkadaşları tarafından tanzim ve tem
hir edilen bir zabıt varakasiyle bu hususu tev
sik etmek istemiştir ve savcılıkça iş aidiyeti 
hasebiyle vilâyete havale edilmiştir. 

Bunun üzerine işin mahallinden tahkikine 
karar veren komisyonumuz bu cihetlerin ince
lenmesini istemiş ve içişleri Bakanlığının 
13 . XI . 1946 gün ve 23302/38/11742 sayılı ya
zısına ilişik olarak Muğla vilâyetinden gelen ce
vapta umumiyet itibariyle Cemal'in 25727 oy 
alındığı ve tahsildar Zeki Aram tarafından id
dia edildiği şekilde bir hareket sebketmediği ve 
vilâyet makamına tutanağın tahrif ve tebdil 
olunmak üzere Kesre köyüne gönderildiği yo
lunda vaki müracaat üzerine tutanağın o anda 
belediyede mevcut olduğu anlaşılarak bir heyet 
marifetiyle tetkik ettirilerek tahrifat mevcut 
olmadığı neticesine varıldığı- ve tutanağın Zeki 
marifetiyle getirilmediği Jandarmada böyle bir 
malûmatın mevcut olmadığı ve Jandarmanın bu 
suretle seçim işleriyle alâkadar olmadığı bildi
rilmiştir. 

Netice: Cemal Hünal tarafından 40 numa
ralı sandıkta çıkan oy miktarını tevsik ve tesbit 
zımnında ibraz ettiği vesikalardan bir numara
yı taşıyan vesikada seçim komisyonu başkanı 
II. Şahin ve sekiz numarayı taşıyan oy mikta-
riyle tahsildar Zekinin tutanağın boş olarak 
doldurulacağı yolundaki ısrarını tevsik eden 
zabıt varakasında da seçim komisyonu başkanı 
izzet Cankurt olarak yazılı bulmaktadır böyle 
olunca Cemal Hünal tarafından vesika olarak 
ibraz olunan ve seçim komisyonuna maledilen 
iki belgede bu komisyon başkanının adları ayn 
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a y n olarak gösterilmiş ve dosyada mevcut ve 
vilâyetten gönderilen resmî tutanak suretinde 
ise Komisyon başkanı Cemal olarak yazılı bu
lunmuş olması itibariyle Cemal tarafından ib
raz olunan vesikaların komisyon tarafından ve
rilmediği kendiliğinden tezahür eylemiştir. 
Esas itibariyle ilk müracaatta tutanağın tebdil 
ve tahrif edilmek üzere tekrar Kesre köyüne 
gönderildiği iddia edilmiş ve bu iddia tahakkuk 
etmeyince bundan iki.gün sonra başka bir id
dia ile neticeye varılmak istenerek bunlara ve
sikalar iliştirilmiş ise de yukarıda arzolunduğu 
üzere bu vesikalarda da komisyon başkanları
nın isimleri ayrı ayrı isimler olarak görülmüş 
ve esas komisyon başkanının bu isimlerden hiç
birisine tevafuk eylemediği de tezahür eylemiş 
olduğundan yapılan iddialar samimi olmadığı 
ve belgelerinde hakikate tevafuk eylemediği ne
ticesine varılmıştır. 

Ve diğer Milletvekilleri hakkındaki şikâyet
lerine gelince : 

Seçim defterine el yazısiyle isim ilâve olun-

Muğla Milletvekilliğine seçilen Abidin Çakır-
Necati Erdem, Asım Gürsu, Mehmet Nuri Öz-
san ve Dr. Mithat Sakaroğlu haklarında Seçim 
tutanaklarının iptali için vâki şikâyet dilekçe 
leri ile teferruatı Komisyonumuza havale edil
miş ve ad çekme ile mezkûr şikâyetler 6 numara
lı Hazırlama komisyonuna tevdi edilmişti. 

Mezkûr Komisyonca yapılan incelemede: 
Madenci Cemal Hünal tarafından vâki şikâ

yette Muğlanm Kesre köyüne ait 40 numaralı 
seçim sandığında tutanağın boş olarak tanzim 
edildiği ve tasnif neticesinde 119 oy Cumhuriyet 
Halk Partisi adayları ve 136 oy da Demokrat 
Parti adayları aldığı halde boş olarak gönde
rilen tutanağı bu oyların tebdil edilerek Cum
huriyet Halk Partisine 319 ve Demokrat Parti
ye 36 olarak doldurulduğu iddia edilerek bu hu-

duğu bazı yerlerde defterlerde isim hizasında 
işaret bulunmadığı ve saireden bahisle umumi 
mahiyette şikâyetlerle seçim kurulu tarafından 
oy miktarlariyle bazı yerlerde seçmen ilâvesiy
le oy adedlerinin yükseltildiğine mütedair bir 
tutanakla seçimin mualleliyeti iddia edilmiş ise 
de bu cihetler de tevsik edilmemiştir. 

Bu suretle umumiyet itibariyle Muğla 
Milletvekilliğine seçilen zevatın tutanaklarının 
iptalini icabettirecek bir hal' ve vaziyet görül
mediği kararma varılmıştır. 

Altı numaralı Hazırlama 
Komisyonu Başkanı Sözcü 

A. Alptoğan 8. Kurutluoğlu 
Üye 

Abidin Çakır hakkındaki tahki-
Üye katın derinleştirilmesini istiyorum. 

Dr. F. Kurtuluş Reşad Aydınlı 

Üye 
Dr. A. Gürsoy 
Bulunmadı. 

susta 40 numaralı sandık komisyonundan aldı
ğını ileri sürdüğü iki vesikayı ibraz eylemiş
tir. Mumaileyh 23 . VII . 1946 günlü dilekçe
ler ile il makamiyle Cumhuriyet Savcılığına mü
racaat ederek Kesre köyünden 40 numaralı san
dıkta tanzim edilen tutanağın tahrif ve tebdil 
edilmek üzere Tahsildar Zeki Ağralı eliyle Kes
re köyüne gönderildiğini ve derhal işe el ko
narak tutanaklarda tahrif mevcut olup olmadı
ğı ve tutanağın kurulda bulunup bulunmadığı
nın tesbitini istemiş ve vilâyetçe aynı gün se
çilen bir heyet marifetiyle tutanak derhal tetkik 
edilerek tahrifat mevcut olmadığı neticesine varı
larak Cemal Hünala keyfiyet bildirilmiştir. 

Bunun üzerine Cemal Hünal tarafından sav
cılığa 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde mü
racaat edilerek tutanağın Tahsildar Zeki tarafm-

Tutanakları înceleme Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Tutanakları inceleme komisyonu 29 . XJ . 1946 

Esas No. 5/49 
Karar No. 65 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 8 ) 
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dan boş olarak tanzim edileceği yolunda Seçim 
Komisyonunun iğfal edildiği ve boş olarak Tah
sildar Zeki tarafından getirilen tutanağın oylar 
tebdil edilmek suretiyle sonradan doldurulduğu 
yolunda ihbarlarda bulunmuş ve bu husus tevsik 
sadedinde evrak meyanmda mevcut 25 Temmuz 
1946 günlü ve Kesre köyü Muhtarı ve Seçim Ko
misyonu Başkanı izzet Gankurt ve arkadaşları 
tarafından tanzim ve temhir edilen bir zabıt va-
rakasiyle bu hususu tevsik etmek istemiştir ve 
savcılıkça iş aidiyeti sebebiyle vilâyete havale 
edilmiştir. 

Bunun üzerine işin mahallinden tahkikına ka
rar veren Komisyonumuz bu cihetlerin incelen
mesini istemiş ve içişleri Bakanlığının 13 . X I . 
1946 gün ve 23302/38/11742 sayılı yazısına ili
şik olarak Muğla . Vilâyetinden gelen cevapta 
umumiyet itibariylee Cemal'in 25 727 oy aldığı 
ve Tahsildar Zeki Aram tarafından iddia edildi
ği şekilde bir hareket sebketmediği ve vilâyet 
makamına tutanağın tahrif ve tebdil olunmak 
üzere Kesre köyüne gönderildiği yolunda vâki 
müracaat üzerine tutanağın o anda belediyede 
mevcut olduğu anlaşılarak bir heyet marifetiyle 
tetkik ettirilerek tahrifat mevcut olmadığı netice
sine varıldığı ve tutanağın Zeki marifetiyle ge
tirilmediği jandarmadan böyle bir malûmatın 
mevcut olmadığı ve jandarmanm bu suretle se
çim işleriyle alâkadar olmadığı bildirilmiştir. 

Netice : Cemal Hünal tarafından 40 numaralı 
sandıkta çıkan oy miktarını tevsik ve tesbit zım
nında ibraz ettiği vesikalardan bir numarayı ta
şıyan vesikada Seçim Komisyonu Başkanı H. Şa
hin ve sekiz numarayı taşıyan oy miktariyle Tah
sildar Zeki'nin tutanağın boş olarak doldurula
cağı yolundaki İsrarını tevsik eden zabıt vara
kasında da Seçim Komisyonu Başkanı İzzet Can-
kurt olarak yazılı bulunmaktadır. Böyle olunca 
Cemal Hünal taraf ından vesika olarak ibraz olu
nan ve seçim komisyonuna maledilen iki bel
gede bu komisyon başkanının adları ayrı ayrı 
olarak gösterilmiş ve dosyada mevcut ve vilâyet
ten gönderilen resmî tutanak suretinde ise Ko
misyon Başkanı Cemal olarak yazılı bulunmuş ol
ması itibariyle Cemal tarafından ibraz olunan 
vesikaların komisyon tarafından verilmediği 
kendiliğinden tezahür eylemiştir. Esas itibariy
le ilk müracaatta tutanağın tebdil ve tahrif edil
mek üzere tekrar Kesre köyüne gönderildiği id

dia edilmiş ve bu iddia tahakkuk etmeyince bun
dan İM gün sonra başka bir iddia ile neticeye 
varılmak istenerek bunlara vesikalar iliştirilmiş 
ise de yukarıda arzolünduğu üzere bu vesikalar
da da komisyon başkanlarının isimleri ayr ıayrı 
isimler olarak görülmüş ve esas komisyon başka
nının bu isimlerden hiç birisine tevafuk eyleme-
diği de tezahür eylemiş olduğundan yapılan id
dialar samimi olmadığı ve belgelerin de hakika-
ta tevafuk eylemediği neticesine varılmış ve di
ğer Milletvekilleri hakkındaki şikâyetlerine ge
lince : 

Seçim defterlerine el yazısiyle isim ilâve 
olunduğu bazı yerlerde defterlerde isim hizasın
da işaret bulunmadığı vesaireden bahsile umumi 
mahiyette şikâyetlerle seçim kurulu tarafından 
oy miktarlariyle bazı yerlerde seçmen ilâvesiyle 
oy adedlerinin yükseltildiğine mütedair bir tuta
nakla seçimin mualleliyeti iddia edilmiş ise de 
bu cihetler de tevsik edilmemiştir. 

Bu suretle umumiyet itibariyle Muğla Millet
vekilliğine seçilen zevatın tutanaklarının iptalini 
icabettirecek bir hal ve vaziyet görülmediği ka
rarma varılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan incelemelerden son
ra : Hazırlama Komisyonunca yapılan tahkikat 
neticesine göre Kesre köyüne ait 40 numaralı se
çim sandığında seçmen adedinin 355 olduğu ve 
bu sandığa ait seçim tutanağının iddia edildiği 
gibi Tahsildar Zeki eliyle seçim kuruluna gön
derilmediği ve seçimden üç gün sonra evvelâ tu
tanağın köye iade edilerek yeniden tanzim veya 
tahrif edilmek istendiği iddia edilen ve hemen 
yaptırılan tetkikatta tutanağın kurumda olduğu 
ve tahrifin mevcut olmadığı anlaşılarak Cemal'e 
tebligat icra edilen vee bundan sonra tuta
nağın boş olarak gönderildiği iddiası ileri 
sürülerek Seçim Komisyonuna aidiyeti ileri sü--* 
rülen iki vesika ile bu husus tevsik edilmek iste
nilmiş ise de bu vesikalarda birbirine uygun 
bulunmamış ve dosyada mevcut tutanak sureti 
de seçim komisyonu başkanının bu vesikalarda 
gösterilenlerden başkası olduğu tâyin eylemiş ve 
umumi mahiyette ileri sürülen diğer, iddialar da 
mesnetten âri bulunmuş olduğundan Muğla Mil
letvekilliğine seçilen Abidin Çakır, Necati Er
dem, Asım Gürsu, Mehmet Nuri özsan ve Dr. 
Mithat Sakaroğlu haklarındaki tutanaklarının 
kabul edilmesi hususunun Kamutayın Yüksek 
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tasvibine arzma oyçokluğu ile karar verildi. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İsparta Kırşehir Urfa 

Kemal Turan 8. Kurutluoğlu M. E. Tekeli 
Ankara Ankara Afyon K. 

Muhalifim 
H. Dinçer 
Ankara 

R. Börekçi 

Bitlis 
F. Öymen M. Ertan 

A. Çubukçu 

Denizli 
R. Aydınlı 

Gazianteb 
Dr. M. Canbulat 

İçel 
Muhalifim 
R. Koraltan 
Kastamonu 
Alptoğan 

Mardin 
A. Satana 

Gazianteb 
A. Ath 

İstanbul 
Muhalifim 

A. M. Berkan 
Konya 

Ş. Ergun 

iNğde 
/. R. Soyer 

Giresun 
A. Ulus 
İstanbul 

A. K. Silivrili 

Kütahya 
Muhalifim 

Dr. A. 1. Gür soy 
Bize 

Dr. F. Kurtuluş 

mmm 
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S. Sayısı: 23 
Seyhan Milletvekili Kasım 6ülek'in, Dilekçe Komisyo
nunun 14.VI. 1946 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
2758 sayılı kararının Kamutayda görüşülmesine dair 

önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/10) 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı Zat İşleri Dairesi 
XI Şube ikinci sınıf muamele memuru Zühtü 
Beşkök hakkında Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Komisyonunun 14 . VI . 1946 tarih ve 45 sayılı 
Karar cetvelinin 21 nci sahifesindeki 27.V.1946 
tarih ve 2758 sayılı kararını inceledim. 

Dilekçi; 15 . X . 1337 tarihli üsteğmenlik 
nasbinin 1 Mart 1334 tarihine düzeltilmesine ve 
bundan sonraki subaylık ve askerî memurluk 
nasıplarının müteselsilen ıslahma dair Askerî 
Yargıtay karar ve ilâmının Millî Savunma Ba
kanlığınca tamamen infaz edilmediğinden şikâ
yet etmektedir. 

Dilekçe Komisyonu; (üsteğmenlik nasbi 
1 Mart 1334 tarihine düzeltildikten sonra bir de
rece mafevk rütbeye sicil almak şartiyle müte
akip nasıblarm kanun dairesinde tashihi zaruri 
olmasma ve mahkeme ilâmı da bu kanuni hük
mün haricinde bir kaydı ihtiva etmemesine bi
naen sicil almak suretiyle müteakip rütbe nasıb-
larmın icrasında bir kanunsuzluk olmadığın
dan dilek üzerine bir işlem yapılamıyacağma 
karar vermiştir.) 

Askerî Yargıtay ilâmı mutlak olarak üsteğ

menlik nasbinin 1 Mart 1334 tarihine düzeltil
mesine ve bundan sonraki subaylık ve askerî 
memurluk nasıplarının da teselsülen ıslahına da
irdir. Mahkeme ilâmına (sicil almak şartını 
ilâve etmek) mümkün değildir. Esasen üsteğmen
lik rütbesine nasbi üç buçuk sene geciktirilmiş 
ve müteakip rütbelere terfii de ona göre gecikti
rilmiş olduğundan şimdi şart ittihaz edilen si
cilleri o/tarihlerde almak maddeten imkân dâ
hilinde olanııyaeağmdan ve bu imkânsızlığa Mil
lî Savunma Bakanlığının yanlış olduğu anlaşı
lan tatbikatı meydan vermiş bulunduğundan 
Askerî Yargıtay esasen bu mucip sebeplerle son
radan sicil alarak terfi ettiği rütbelerin nasıp 
tarihlerini mutlak surette düzeltmek lüzumuna 
karar vermiştir. 

Mahkemenin bu karar ve ilâmına sicil almak 
şartını ilâve etmek dâvayı hali aslisine irca ede
rek ilâmı infaz etmemek demek olacağından Di
lekçe Komisyonu kararının Büyük Millet Mec
lisi Umumi Heyetinde müzakere edilerek ıslâh 
edilmesini arzederim. 

Seyhan Milletvekili 
K. Gülek 
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Dilekçe Komi 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Esas No. 4/10 
Karar No. 6551/6758, 

1155/1302 
Yüksek I 

Üsteğmenlik nasıp tarihinin 1 Mart 1334 ta
rihine düzeltilmesine ve bundan sonraki su
baylık ve askerî memurluk rütbe nasıp tarihle
rinin de buna göre ve teselsülen ıslahına dair 
Askerî Yargıtaydan verilen ilâmın tamamen 
tatbik olunmadığından şikâyet eden ikinci sı
nıf askerî muamele memuru Zühtü Beşkök'ün 
dilekçesi, Millî Savunma Bakanlığının mümes
silleri huzuriyle Komisyonumuzda incelenmiş 
ve mahkeme kararı dairesinde üsteğmenlik nas 
binin 1 Mart 1944 tarihine düzeltildikten sonra 
bir derece yüksek rütbeye sicil almak kayıt ve 
şartiyle nıütaakıp rütbe nasıplarının kanun da
iresinde tashihi zaruri olmasına ve mahkeme 
ilâmı da bu kanuni hükmün haricinde bir kaydı 
ihtiva etmemesine binaen sicil alınmasını mü-
taakıp yapılan üst derece rütbe nasıplarmd.'t 
bir kanunsuzluk görülemediğinden dilek üze 
rine bir işlem yapılamıyacağma 27 . V . 1946 
tarihinde karar verilmişti. 

2758 sayılı olan bu kararın Kamutayda in
celenmesi lüzumuna dair Seyhan Milletvekili 
Kasım Gülek tarafından İçtüzük hükümlerine 
göre verilen önerge Yüksek Başkanlıktan Ko
misyonumuza tevdi buyurulmuş olduğundan; 
eski karar ve adı geçen önerge ve dilekçenin 
yeniden verdiği dilekçesi olunmak ve MiUÎ 
Savunma Bakanlığının mümessilleri tekrar din
lenmek suretiyle iş üzerinde yeniden inceleme 
yapılmış ve bu rapor hazı sanmıştır, 

Esir bulunduğu RusyaY!.*.n kaçarak 13.>4 yı
lında vatana dönen ve 9 ncu ord:ıya iltihakla 
fiilen Millî Mücadelede hikmet göre1" ve 15 '1 eş 
rinievvel 1337 tarihinde üsteğmenliğe terfii ya
pılan ve bundan sonra her üst dereceye liya
kati zamanında sicillerle tesbit kılman Zühtü 
Beşkök'ün ehliyeti, tartışma konusu olmamıştır. 

Yalnız; 20 Teşrinievvel 1337 tarihli karar
name ve diğer usul ve mevzuat dairesinde 
emsalleriyle birlikte muamele görmediğinden 
şikâyetle Bakanlık aleyhine dâva açan dilekçi

ni raporu 

3 . XII . 1946 

iaşkaulığa 

nin Askerî Yargıtaydan aldığı ilâmın tatbiki 
esnasında: Asıl hüküm fıkrasının bir kısmı ih
tilâf kanusunu teşkil etmektedir. Hüküm fık
rasında: Sarahaten (15 Teşrinievvel 1337 ta
rihli üsteğmenlik nasbinin emsallerinin nasıp 
tarihini teşkil eden 1 Mart 1334 tarihine ircaı 
ve bundan sonraki gerek subaylık ve gerek as
kerî memurluk smıflarmdaki rütbeleri nasıpla
rının da buna göre teselsülen ıslahı) yazılı bu
lunmaktadır. 

Bakanlık; bu hüküm fıkrasına göre dilek
çinin 15 Teşrinievvel 1337 tarihli üsteğmenlik 
nasbini, 1 Mart 1334 tarihine icra etmiş bulun
makta ve fakat bundan sonraki rütbe nasıp 
tarihlerini iddiaya göre değil terfide ehliyet ve 
liyakatin şart olduğunu gösteren 863 ve 4273 
sayılı kanun hükümlerine göre ve asgarî müd
det beklemek kayıt ve şartlarına tâbi tutmak
tadır. 

Komisyonumuzun yaptığı son incelemelerle 
vardığı sonuca göre: 

Vaktiyle emsalleriyle birlikte muameleye 
tâbi tutulmasını âmir olan usul ve mevzuattan 
istifade ettirilmiyen dilekçinin bu hakkı; hü
kümle ve sarahaten teyit kılınmış ve üstteğ-
menlik nasbi 1 Mart 1334 tarihine irca olun
muştur. Bundan sonraki rütbelerin her biri
sinde iyi sicil aldığı kabul olunan ve liyakati 
teslim edilen bu subayın o sicilleri vaktinde 
alamamış bulunması, kendi kusurundan değil, 
tâbi olduğu Bakanlığın herhangi yanlış veya 
vaktinde yapılmamış muamelesinden tevellüt et
miş bulunduğu tebarüz etmektedir. Hususiyle adı 
geçen kararnamenin vaktinde tatbik edilmemesi 
sebebiyle 1337 tarihinde üsteğmen nasbedilen 
bu subaya o tarihte üst derece olan yüzbaşılık 
rütbesi için âmirlerinin sicil vermesi hatıra gele-
miyeceği gibi verilse bile bir hüküm ifade etmi-
yeceği bedihi idi. 

Şu halde; 1 Mart 1334 tarihli üsteğmen nasıplı 
subaylarla sarahaten emsal gösterilen ye yuka-
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rıda işaret edildiği veçhile muhik ve makul se
beplerle velevki vaktinde verilmemiş olsa bile 
üst dereceye ehliyet ve liyakati sicillerle munta
zaman müspet bulunan dilekçinin mütaakıp rüt
belerde 1 Mart 1334 nasıplı üsteğmenlerden geri' 
kalmasını mucip terfi kanunlarında memnuiyeti 
âmir bir hüküm olmadığı gibi asgarî müddetleri 
derpiş eden ve ihtilâfın hal mercii olan mahkeme
nin kararında da bu düşünceyi varit gösterecek 
bir ima da bulunmadığından Komisyonun evvelki 
kararının iptaliyle kabule şayan görülen dilek ve 
önerge dairesinde 1 Mart 1334 nasıplı üsteğmen 
emsalleriyle birlikte dilekçinin üst derece nasıpla-
rınm da düzeltilmesi lüzumuna ve bu suretle ilâm 
hükmünün infazı için gereken işlemin Millî Sa
vunma Bakanlığınca yapılmasına oybirliğiyle ka

rar verildi. 
Yüksek Kamutaya 

eyleriz. 
Dilekçe Ko. Başkanı 

Balıkesir 
Hacim Çarıklı 

Afyon K. 
K. özçoban 

Ankara 
/ . R. Ayaşh 

Bolu 
Lûtfi Gören 

sunulmasını arz ve rica 

Sözcü Kâtip 
Ordu Amasya 

/ / . Şarlan A. Eymir 
Ağrı Ankara 

M. Aktan M. Aksoley 
Aydın Balıkesir 

N. Akkor F. Bilal 
Çanakkale Çanakkale 

t. Karslıoğlu A. Rıza Kırsever 
Elâzığ İsparta Kars 

H. Kişioğlu Ş. Yalvaç Z. Orhon 
Sivas Urfa 

F. Tirkeş A. Akan 
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S. Sayısı: 24 
Türkiye - İtalya ödeme Anlaşması gereğince «Istituto 
Nazionale Peri Cambi Con i'Estero» müessesesi adına 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılmış olan 
hesapların «Ufficio İtaliano dei Cambi» müessesesine 
devri hakkında teati olunan mektupların onanmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyon

ları raporlarl (1/5) 

T. C. ' " ~ 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 3 . VIII . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 6/1953 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

15 . Ekim 1938 tarihli Türkiye - italya ödeme Anlaşması gereğince «Istituto Nazionale per i Cam
bi Con 1' Estero» müessesesi adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılmış olan hesapların 
«Ufficio dei Cambi» müessesesine devri hakkında italya Büyük Elçiliği ile teati olunan mektupların 
onanmasına dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22 . VI . 1946 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunul
muştur. 

Sözü geçen mektupların, 4582 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
22 . VI . 1946 tarihli ve 3/4400 sayılı kararla onanmış olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

15 Ekim 1938 tarihli Türkiye - italya Ödemo Anlaşması gereğince yapılan ödemelerden tasfiye 
edilmemiş olanların, ahiren italya Hükümetince lâğvedilmiş bulunan «Istituto Nazionale per i Cambi 
Con 1' Estero» müessesesi yerine kaim «Ufficio italiano dei Cambi» müessesesine devri, adı geçen 
ödemelerin biranevvel tasfiyesini ve bu suretle bu hesaptan alacağı olan yurttaşlarımızın matlupları
nı alabilmelerini sağlıyacağı cihetle, bu hususta italya Büyük Elçiliğiyle teati olunan mektuplar 
Büyük Millet Meclisinin yüksek tasviplerine arzolunur, 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dı§işleri Komisyonu 

Esas No. 1/5 
Karar No. 5 

9 . IX . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

]5 Ekim 1938 tarihli Türkiye - îtalya Öde
me Anlaşması gereğince «îstituto Nazionale peri 
Cambi Con l'Estero» müessesesi adına Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasında açılmış olan he
sapların «Uf t'icio îtaliano dei Cambi» müessese
sine; devri hakkında İtalya Büyük Elçiliği ile 
teati olunan mektupların onanmasına dair Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 22 . VI . 1946 tarihinde Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılarak, Başbakanlığın 3 Ağus
tos 1940 tarih ve 6/1953 sayılı tezkereleriyle 
Yüksek Meclise sunulup komisyonumuza havale 
edilen kanun tasarısı ile ekleri, Dışişleri ve Ti
caret Bakanlıkları temsilcileri de hazır olduğu 

halde incelendi. 
Bu kanun tasarısı ve ekleri komisyonumuzca 

da uygun görülerek havalesi gereğince Ticaret 
Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Sözcü 
Kocaeli 

N. Erim 
Diyarbakır 

F. A. Aykaç 
Kütahya 

A. Gündüz 

Dışişleri Ko. Baş. 
Kocaeli 
İV. Erim 

Burdur 
F. Altay 
İzmir 
Yücel 

Manisa 
Ş. R. ffatipoğlu 

Katip 
Gümüşane 

E. Tor 
istanbul 

E. Akaygen 
Manisa 

A. R. Artunkal 
Samsun 
C. Bilsel 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/5 
Karar No. 6 

29 . XI . 1916 

Yüksek Başkanlığa 

15 Ekim 1938 tarihli Türkiye - İtalya Ödeme 
Anlaşması gereğince « îstituto Nazionale per i 
'Cambi Con 1' Estero» müessesesi adına Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasında açılmış olan. 
hesapların « Ufficio İtaliano dei Cambi » mü
essesesine devri hakkında İtalya Büyük Elçiliği 
ile teati olunan mektupların onanmasına dair 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlaman ve Bakanlar 
Kurulunca 22 . VI . 1946 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılarak Başbakanlığın 3 
Ağustos 1946 ve 6/1953 sayılı tezkereleriyle 
Yüksek Meclise sunulup Komisyonumuza veri
len kanun tasarısı ile ekleri Dışişleri Bakanlığı 
temsilcisinin iştirakiyle incelendi. 

Bu tasarı Komisyonumuz mevcudunun oybir

liğiyle kabul edildi. Havalesi gereğince Kamu
taya gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Sözcü Kâtip 
Ankara Niğde 

A. Çubukçu II'. TJlusoy 

Ticaret Ko. Başkanı 
Seyhan 

K. Gülek 
İmzada bulunamadı. 

Amasya 
E. Uras 

İçel 
il. A t alay 

Trabzon 

Bilecik 
E. Bozüyük 

İmzada bulunamadı. 
Kayseri 

H. Ürkün 
İmzada bulunamadı. 

Van 
M. Yarımbıyık M. Koçak 

Eskişehir 
H. Polatkan 

Muş 
B. Dedeoylu. 

Yozgad 
Z. Arkant 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

15 Ekim 1938 tarihli Türkiye - İtalya Ödeme 
Anlaşması gereğince « Îstituto Nazionale per i 
Cambi Con V Estero » müessesesi adına Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasında açılmış olan 
hesapların « Ufficio ttaliano dei Cambi » mü
essesesine devri hakkında İtalya Büyük Elçiliği 
ile teati olunan mektupların onanmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. —• İtalya Hükümeti tarafından 
lâğvedilen «Îstituto Nazionale per i Cambi Con 
1 'Estero » müessesesi adına Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasında 15 Ekim 1938 tarih
li Türkiye - İtalya ödeme Anlaşması gere
ğince açılmış olan ve şimdiye kadar tasfi
ye edilmemiş bulunan hesapların «Ufficio İtalia-
no dei Cambi » müessesesine devri hakkında İtal
ya Büyük Elçiliği ile 31 Mayıs 1946 tarihinde 
teati olunan mektuplar kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül'. 

Başbakan Adalet Bakanı 
Ş. Saraçoğlu M. ökmen 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
A. R. Artunkal Hilmi Uran 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

H. Saka N. E. Sümer 
Millî Eğitini Bakanı Bayındırlık Bakanı 

Yücel Sim Doy 
Sağlık ve Sosyal 

Ekonomi Bakanı Tardım Bakanı 
Fuad Sirmen Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı Taran Bakanı 
T. Coşkan Ş. R. Hotipoffki 

Ulaştırma Bakanı Tiearet Bakanı 
A. F. Cebesoy R. Karadeniz 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 
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1222 • - . - • • Ankara, 31 Mayıs 1946 

Bay Bakan, 

17 Mayıs 1945 tarihli ve 331 sayılı Krallık Umumi Vekili kararnamesiyle, Krallık Hüküme
tinin «îstituto Nazionale per i Cambi Con l'Estero»yı lağva karar verdiğini ve aynı kararname 
ile bu müessesenin yerine geçen «Uffieio îtaliano dei Cambi» nin kurulduğunu Ekselansınıza bil
dirmekle şeref kazanırım. 

Buna dayanarak, Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Krallığı arasında 15 Ekim 1938 de Anka
ra 'da imza edilip 31 Aralık 1940 da süresi biten ödeme Anlaşmasına göre, «îstituto Nazionale 
per i Cambi Con l'Estero» adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılmış olan hali tas
fiyede hesapların «Uffieio îtaliano dei Cambi» adına geçirilmesini rica etmekle şeref kazanırım; 

Çok yüksek saygılarımı lütfen kabul buyurunuz, Bay Bakan. 

Ekselans Bay Hasan Saka, Kont Alberto Marchetti di Muriaglio 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı. 

Ankara. 

46258/31 Ankara: 31 Mayıs 1946 

Bay Büyük Elçi, 

Bugünkü tarihle aşağıdaki şekilde yazılı mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım. 
«17 Mayıs 1945 tarihli ve 331 sayılı Krallık Umumi Vekili kararnamesiyle, Kırallık Hükümeti

nin «îstituto Nazionale per i Cambi Con l'Estero» yi lağva karar verdiğini ve aynı kararname ile 
bu müessesenin yerine gecen «Uffieio îtaliano dei Cambi» nin kurulduğunu Ekselansınıza bildir
mekle şeref kazanırım. 

Buna dayanarak, Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Kırallığı arasında 15 Ekim 1938 de Anka-
rada imza edilip 31 ArAalık 1940 da süresi biten ödeme Anlaşmasına göre, «îstituto Nazionale 
per i Cambi Con l'Estero» adına Türkye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılmış olan hali tas
fiyede hesapların «Uffieie îtaliano dei Cambi» adına geçirilmesini rica etmekle şeref kazanırım. 

Çok yüksek saygılarımı lütfen kabul buyurunuz, Bay Bakan». 
Yukarıdaki husus hakkında Cumhuriyet Hükümetinin mutabakatını size teyid etmekle şeref ka

zanırım. 
Çok yüksek saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Bay Kont Alberto Marchetti di Muriaglio Hasan Saka 
İtalya Büyük Elçisi 

Ankara 

( S. Sayısı : 24 ) 



S. Sayısı: 25 
Türkiye-İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 

Komisyonları raporları (1/4) 

18 V .1946 

Türkiye ile İsveç arasında 24 Nisan 1946 tarihinde Stokholm'de imza edilen Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
7 . VI . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ilişkU-
riyle sunulmuştur. 

Sözü geçen anlaşmaların 4582 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
7 . VI . 1946 tarihli ve 4/4310 sayılı kararla onanmış olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 
Türkiye ile İsveç arasında aktedilmiş olan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 28 şubat 1941 tari

hinde yürürlükten kalkmış ve harp dolayısiyle bu memleketle ekonomik ve ticari münasebetleri 
mia bizzarur daralmıştı. 

Bu kerre, İsveç ile ekonomik münasebetlerimizi biranevvel ahdî bir çerçeve içinde yeniden dü
zenlemek hususunda bu Hükümetle mutabık kalınmış ve zamanın ticari ve ekonomik şartlarına 
uygun yeni ticaret ve ödeme anlaşmaları akdi muvafık ve memletimizin menafiine uygun olacağı 
mütalâasında bulunularak İsveç ile yeni bir ticaret ve ödeme anlaşması aktedilmigtir. 

Şimdiye kadar uygulanmakta olan takas usulünü terk ve tiearetin iki memleketin ithal ve ih
raç rejimlerine uygun umumi bir mübadele şeklinde yapılmasını sağlıyan ve 15 Haziran 1946 tari
hinde yürürlüğe girecek olan bu anlaşmalar memleketimizin menfaatma uygun olduğu mütalâa 
edilerek, Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasvip ve tasdiklerine arzolunur. 

t. o. 
BaabüJuuûâk 

Ummtiâi Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt i 6/1571, 71 -596 
Büyük Millet Meclisi Başkanbğına 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/4 
Karar NoJ 

9 .IX . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile îsveç arasında 24 Nisan 1946 ta
rihinde Stokholm'de imza edilen Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının onanması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
7 . VI . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılıp, Başbakanlığın 18 Haziran 
1946 tarihli ve 6/1571 sayılı tezkereleriyle Yük
sek Meclise sunulup Komisyonumuza havale Du
yurulan kanun tasarısı ile ekleri Ticaret ve Dış
işleri Bakanlıkları temsilcileri de hazır olduğu 
halde incelendi. 

Memleketimizin menfaatlerine uygun görülen 
İşbu kanun tasarısı ile ekleri Komisyonumuz ta

rafından aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Başkanı 
Kocaeli 

Nihat Erim 

Sözcü 
Kocaeli 

Nihat Erim 

Kâtip 
Gümüşane 
Edip Tor 

Burdur Diyarbakır İstanbul 
F. Altan F. A. Aykaç M. E. Akaygen 

îzmir Kütahya Manisa 
Yücel Asım Gündüz A. R. Artunkal 

Manisa 
Ş. R. Hatipoğlu 

Samsun 
C. Büsel 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/4 
Karar No. S 

. XI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile İsveç arasında 24 Nisan 1946 
tarihinde Stokholm'de imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalarının onanması hakkında, Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 7 . IV . 1946 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılıp, Başbakanlığın 18 Ha
ziran 1946 tarihli ve 6/1571 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulup komisyonumuza havale 
buyurulan kanun tasarısı ile ekleri Ticaret ve 
Dışişleri Bakanlıkları mümessillerinin huzuriyle 
incelendi 

Kanun tasarısı ve ekleri, Komisyonumuzca 
memleketin yüksek menfatlerine uygun görüle
rek, aynen kabul edilmiştir* 

Havalesi gereğince, Kamutaya gönderilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Seyhan Ankara Niğ,de 
K. Gülek A. Çubukçu E. Ulusoy 

İmzada bulunamadı 
Amasya Bilecik Eskişehir 
F. TJras R. Bozüyük H. Polatkan 

İmzada bulunamadı 
İçel 

H. Atatan 
Trabzon 

M. Yanmbtyik 

Kayseri 
H. Ürkün 

Van 
M. Koçak 

Muş 
B. Dedeoğlu 

Yozgad 
Z. Arkant 

( S. Sayısı : 25 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Türkiye ile îsveç arasında 24 Nisan 1946 tari
hinde Stokholm'de imza edilen Ticaret ve ödeme 

Anlaşmalarının onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile îsveç arasında 
24 Nisan 1946 tarihinde Stokholm'de imza edilen 
Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ekleri kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun yayım tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürjitür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. B. Artunkal 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakam 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakam 
Dr. S. Irmak 

Maliye Bakam 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakam 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam 

Tarım Bakam 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakam 
R. Karadeniz 

( S. Sayın : 26) 
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TÜRKİYE ÎLE ÎSVEÇ ARASINDA TtCARET ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile isveç Krallığı Hükümeti, ekonomik münasebetlerini geliş
tirmek isteği ile aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 

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

Madde — 2 

işbu anlaşmanın yürürlük süresinde yapılacak ticari mübadelelerden ötürü ödemeler bugün
kü tarihde imzalanan ödeme anlaşması hükümlerine göre ödenecektir. 

Madde — 3 

işbu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden evvel başlamış olan hususi takaslı ve serbest dövizli 
işlemler, bu işlemlerin iki taraf yetkili makamları tarafından onanması anında her iki memlekette 
yürürlükte bulunan genel rejim hükümlerine göre tasfiye olunacaktır. 

Madde — 4 

işbu anlaşma, iki memleket yasama makamlarının tasvibi kaydiyle, 15 Haziran 1946'da yü
rürlüğe girecek ve yürürlük süresi bir sene olacaktır. 

SÖzü geçen tasvipler 15 Haziran 1946'ya kadar yapılamazsa işbu anlaşma ayni tarihte geçi
ci olarak yürürlüğe girecektir. 

Süre sonu tarihinde iki ay önce haber verilmek suretiyle yürürlükten kaldırılmadığı takdir
de, birer senelik süreler için kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Stokholm'de, 24 Nisan 1946 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

(imza) . (imza) 
Dr. B. Sanus Nüs K. Stahle 

TÜRKİYE İLE İSVEÇ ARASINDA ÖDEME ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile isveç Krallığı Hükümeti, iki memleket arasında cari öde
melerin düzenlenmesini kolaylaştırmak amacı ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 

isveç'e ithal edilen veya ithal edilecek Türk menşeli malların bedellerinin karşılığı ve kam
biyo kontrolü hakkında yürürlükte bulunan isveç mevzuatının müsaade edeceği îsveç'den Türki
ye'ye yapılacak diğer her türlü ödemeler Sveriges Riksbank'da Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası adına isveç Kuronu olarak tutulan hesaba yapılacak para yatırmaları ile ödenecektir. 

Madde — 2 

Türkiye'ye ithal edilen veya edilecek olan isveç menşeli malların bedellerinin karşılığı ve 

( S. Sayısı : 25 ) 
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kambiyo.̂  köMrolu, altıiıda'.'yürürlükte bulunan Türk mevzuatının müsaade edeceği Türkiye'den is
veç'e yapılacak diğer her türlü ödemeler yukarıda sözü geçen hesabın zimmeti ile ödenecektir. 

.::?.Ai->A - - v ^ -. Madde — 3 

Sveriges, Riksbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, talebi üzerine ve işbu Bankanın in
tihabı gereğince yukarıda sözü geçen hesabın zimmeti ile, ister Stokholm'de serbestçe nakli kabil 
altın, ise iki banka arasında anlaşma sonunda, başka bir yerde altın veya herhangi bir para sata
caktır. "' 

Altının veya paraların satınalış şartları iki Banka arasında müştereken tâyin edilecektir. 

Madde — 4 

Türkiyö,vOuiahuriyet Merkez Bankası, bu Anlaşmanın çerçevesi içinde kullanılabilir ödeme va
sıtaları.«İde ̂ etöjök maksadiyle lüzumlu göreceği meblâğa kadar altın veya Sveriges Riksbank tara
fından kabul edilen diğer her türlü parayı satmak hakkına malik olacaktır. 

Altının veya paraların satış şartları iki Banka arasında müştereken tâyin edilecektir. 

Madde — 5 

Sveriges Riksbank isveç 'li borçluların yukarıda sözü geçen hesaba yapacakları bütün ödeme
leri gî nü günyne, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirecektir. 

Sveriges Riksbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından ödeme emirleri aldıkça, bu emirleri 
işbu Anlaşmanın hükümlerine göre yerine getirecektir. 

Madde — 6 

•.'. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Sveriges Riksbank işbu Anlaşmanın iyi işlemesi için alı-
nacak tedbirler üzerinde anlaşacaklardır. 

: • : : ! • • • ; • • . • • ' M a d d e — 7 . 

Bu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde her iki memleketin yetkili makamları tarafından tasvip 
edilen ve fakat Anlaşmanın sona ermesinde tamamlanmamış, bulunan işlemler işbu Anlaşmanın hü
kümlerine göre tasfiye edilecektir. 

Madde — 8 

\ îsveç yetkili makamları, Türkiyeye sınai ve ticari krediler verilmesi için hususi müesseseler tara-
fındSâflûı yakılacak her talebi müsait bir surette karşılamayı-taahhüt ederler. 

Madde — 9 

îşpu, ,Anİa|m.a bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması ile aynı gün yürürlüğe girecek 
ve aynı müddet yürürlükte kalacaktır. 

Stokholm'de 24 Nisan 1946 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

imza îmza 
Dr. B. Sanus Nüs K. StahU 

(S. Sayısı: 25) 
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Stokholm, M Nûan 1946 

Bay Başkan, 

İsveç ile Türkiye arasındaki bugünkü tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarını imza ederken, 
Hükümetimin : 

1) Karşılıklı olmak esasına dayanmak şartiyle ithal ve ihraç müsaadelerinin verilmesinde mümkün 
olduğu kadar müsait muamele göstermeğe; 

2) iki memleket arasında ticari mübadeleleringelişmesi imkânlarına dair her telkini Hükümeti
mizle birlikte hayırhahlıkla incelemeğe, 

. Amade bulunduğunu bildirmekle şeref kazanırım. 
Yüksek saygılarımı lütfen kabul buyurunuz, Bay Başkan. 

< 
(imza) 

Profesör Bay Burhan Zihni Sanus Nib K. StakU 
Türk Ticaret Heyeti Başkanı 

Stokholm 

Stokolm, 94 Nisan 1946 

Bay Başkan, 

Şu suretle yazılı 24 Nisan 1946 tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım. 
«Bugünkü tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının imzalanması sonucuna varan görüşmeleri

miz esnasında, tütün üzerinden halen alman verginin Türk tütünü için bu maddenin ithalini hemen 
hemen imkânsız kılacak nispetlere vardığına ve bundan dolayı iki memleket arasındaki ticari mü-
badelelerin hacmini daralttığına dikkat nazarınızı çekmeğe cesaret ve bu sebeple, sözü geçen madde
nin ithalini çoğaltabilmek için bu verginin değiştirilmesini sağlamak üzere yetkili makamlarmız 
nezdinde gerekenin tarafınızdan lütfen yapılmasını rica ettim. Yetkili makamlarınızın bu işi iyi 
niyetle incelemeğe başladıklarını büyük memnunlukla öğrendim^ . 

Türkiye ile îsveç arasındaki bugünkü tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarını imza ederken, 
îsveç Hükümetinin Türk tütünlerinden alman bugünkü resmin menedici karakterini ortadan kal
dıracak memnunluk verici bir hal çaresini, mümkün olduğu kadar çabuk, bulacağına olan kanaat 
ve ümidimle, talebimi tekrarlamağa cesaret ediyoyorum.> 

Hükümetimin, görüşünüzü itibara alarak âdilâne bir hal tarzı bulmak için meseleyi daha şim
diden yetkili makamların acele incelemesine sunmuş olduğunu size bildirmekle zevk duyuyorum. 

Yüksek saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Başkan. 

İmza 
Profesör Bay Burhan Zihni Sanus NH$ K. 8takU 

Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Stokholm 

"»•m fcj ı ı l jagı t İ 
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S. Sayısı: 26 
TUHkiye-Finlandiya Ticaret ve ödeme Anla*hialariyW 
ilklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dışiş

leri ve ticaret Komisyonları raporları (1/6) 

ve 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 14 . VIII. 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-604, 6/2020 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye ile Finlandiya arasında 15 Mayıs 1946 tarihinde Helsinki'de imza edilen Ticaret ye öde
me Anİaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 10 . VIII . 1946 tarihîncte Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçe 

ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 
Sözü gecen Anlaşmaların 4931 sayılı kanunla süresi uzatılmış olan 4582 sayılı kanunun verdiği 

ikiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 29 . VI . 1946 tarihli.ve 3/4439 ^ajnlı kararla onanmış oldu-
ğuhıu arzederim. 

Başbakan 
R. Pekr 

Gerekçt) 

Ilaı-b dolayısiyle Finlandiya ile daralan ekonomik ve ticarî münasebetlerimizi geliştirmek 
aciyle Türkiye ile Finlandiya arasındaki mübadeleleri zamanın ticaret ve ekonomi şartlarına 

u.yjgun bir şekilde ve ahdî bir çerçeve dahilinde yeniden düzellmek hususunda bu Hükümetle mu
tabık kalınmış ve böyle bir anlaşmanın akdi memleketimizin menfaatlerine uygun olacağı mütalâa 
edilerek Finlandiya ile yeni bir ticaret ve ödeme anlaşmaları akdedilmiştir. 

3 Nisan 1943 tarihli ticaret ve ödeme aulaşnıasrna ^övc uygulanmakta olan karşılıklı hususi 
lakas usulünü terk ile ticaretin iki memleketin ithal, ve ihraç rejimlerine uygun bir mübadele 
şeklinde yapılmasını ve ticaret anlaşmasına bağlı listelerdeki malların karşılıklı ihracını sağlayan 
ve 15 Haziran 1946 tarihinde yürürlüğe giren bu anlaşmalar, memleketimizin menfaatine uygun 
mütalâa edilmektedir. Bu düşünce ile anlaşmalar Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvip ve ona
nı a s ı na a rz olunur, 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/6 
Karar No. 2 

9 . IX . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Finlandiya arasmda 15 mayıs 
1946 tarihinde Helsinki'de imza edilen Ticaret 
ve ödeme Anlasmalariyle eklerinin onanması 
hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 10 . VIII . 1946 tarihinde 
Yüksek Meclise sunlması kararlaştırılan kanun 
tasarısı ile ekleri Komisyonumuza havale olun
makla Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarının tem
silcileri de hazır olduğu halde ineelendi. 

îki memleket arasındaki ticari mübadelelere 
genişlik verme bakımından harb ertesinde ilk 
adımı teşkil eden bu sözleşme memleketimizin 

menfatlerine uygun görülmüştür. 
Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Baş 

Kocaeli 
N. Erim 

Burdur 
F. Altay 
izmir 
Yücel 

Manisa 
$. R. Hatipoğlu 

Sözcü 
Kocaeli 
N. Erim 

Diyarbakır 
F. A. Aykaç 

Kütahya 
A. Gündüz 

Kâtip 
ftümüşanc 
Edip T ör 

İstanbul 
M. E. Akaygcn 

Manisa 
A. R. Artunkal 

Samsun 
C. Bilsel 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/16 
Karar No. 4 

29 . XI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Finlandiya arasında 15 Mayıs 
1946 tarihinde Helsinki'de imza edilen Ticaret 
ve Ödeme Anlasmalariyle eklerinin onanması 
hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 10 . VIII . 1946 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısı ile ekleri Komisyonumuza havale olun
makla Dışişleri Bakanlığının temsilcisi de hazır 
olduğu halde incelendi. 

Anlaşmanın iki memleket arasındaki ticaret 
hareketlerinin gelişmesine yarıyacağı anlaşılarak 
Komisyonumuz mevcudunun oybirliğiyle kabul 
edildi. 

Havalesi gereğince Kamutaya gönderilmek 

üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Reyhan Ankara Niğde 
K. Gül ek A. Çubukçu II. Ulusoy 

İ mzada bulunamadı 
Amasya Bilecik Eskişehir 

E. TIras R. Bozüyük II. Polatkan 
İmzada bulunamadı 

tcel Kayseri 
//. Altay H. Ürkün 

fmzada bulunamadı 
Muş Trabzon 

B. Dedeoğlu M. Yartmbıyık 
Van Yozgad 

M. Koçak Z. Arkan t 
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HÜEÜMETÎN TEKLÎFİ 

Türkiye ile Finlandiya arasında 15 Mayıs 194(1 
tarihinde Helsinki'de imza edilen Ticaret ve 
Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Finlandiya arasın
da 15 Mayıs 1946 tarihinde Helsinki'de imza 
edilen Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ekleri 
kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

M\\\\ Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

İçişleri Bakam 
8. Rökmensücr 

Dışişleri Bakam 
H. Saka 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
R. §. Sirer C. K. încedayı 

Ekonomi Bakam Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
T. B. Balta Dr. B. Uz 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
T. (joşkan 

Ulaştırma Bakam 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakam 
Dr. S. Irmak 

F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakam 

A. înan 
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TÜRKİYE İLE FİNLANDİYA ABASINDA TİCARET ANLAŞMASI 

Türkiye Hükümeti ile Finlandiya Hükümeti, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticari mübadele
lerin mümkün olduğu kadar gelişmesini görmek arzusu ile, 

Umumi iktisadi faaliyetin yeniden başlamasına yardım etmek suretiyle gelecekte aralarındaki iş
birliğini muhafaza etmek kaygısı ile, 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1 

Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticari mübadeleler her iki memlekette yürürlükte bulunan 
umumi ithalat ve ihracat rejimlerine uygun olarak yapılacaktır. 

Madde — 2 

Finlandiya Hükümeti, Anlaşmaya bağlı (A) listesinde anılan inallar için, herbirine tâyin olunan 
kontenjan hudutları dâhilinde, birinci maddede konan kaideler çerçevesi içinde, Türkiye'ye ihracat 

j i". . J 

müsaadeleri verecektir. 
Türkiye Hükümeti, Anlaşmaya bağlı (B) listesinde anılan mallar için, herbirine tâyin olunan 

kontenjan hudutları dâhilinde, birinci maddede konan kaideler çerçevesi içinde, Finlandiya'ya ihra
cat müsaadeleri verecektir. 

Şurası mukarrerdir ki, bu Anlaşmanın yürürlüğü sırasında, (A) ve (B) listelerinde yazılı mal
lardan gayrı mallar, iki memleketin yetkili makamlarının müsaadesini almak şartiyle, her iki tarafça 
ihraç ve ithal edilebileceklerdir. 

Madde — 3 

işbu Anlaşma yürürlük süresinde yapılacak ticarî mübadelelere mütaallik ödemeler bugünkü ta
rihte imzalanan Ödeme Anlaşması hükümlerine göre yapılacaktır. 

Madde — 4 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından evvel başlamış ve bitirilmemiş olan hususi tnkaslı işlem
ler Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya arasındaki o Nisan 1943 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşması 
hükümlerine göre tasfiye edilecektir. 

Madde — 5 

1. Bu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından sonra her iki taraftan sevkedilen mallara, iki taraf 
yetkili makamlarınca verilmiş ve usulü dairesinde tasdik edilmiş ilişik numuneye uygun bir menşe 
şahadetnamesi terfiki mecburidir. 

2. Bedeli elli Türk lirasını veya aynı kıymette başka bir parayı geçmiyen irsalât için, menşe şa
hadetnameleri mecburi değildir. 

Madde — 6 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğü sırasında, her iki memleketin yetkili makamları tarafından onanmış, 
fakat bunun hitamında tamamlanmamış olan işlemler, bu Anlaşmanın hükümleri gereğince tasfiye 
olunacaktır. 

Madde — 7 

işbu Anlaşma 15 Haziran 1946 tarihinde yürürlüğe girecek ve yürürlük süresi bir sene olacaktır. 

( S. Sayışı : 26 ) 



Süre sonu tarihinden iki ay önce haber ve$*gm£k suretiyle yürürlükten kaldırılmadığı takidirde, bu 
Anlaşma, birer senelik süreler için kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Helsinki'de 15 Mayıs 1946 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılın ıştır. 

imza imza 
Dr. B. Sanus Takki 

• - Liste» 

Türkiye'ye ihraç edilecek Finlândiye mattart 

Malların adı 
Miktar 
Ton 

4 000 
2 000 
1 500 
500 
500 
100 
60 

Kıymet 
1000 Mark 

5 000 
2 500 
1 500 
2 000 
1 000 
2 000 

Mukavva (Kutular dâhil) 
Selüloz 
Gazete ve matbaa kâğıdı 
Kraft kâğıdı ve çimento torbası kâğıdı 
Simili kükürtlü kâğıt 
Bir tarafı cilâlı bisülfitli kâğıt 
Sigara kâğıdı 
Defterler 
Dalgalı kraft kâğıdı 
Balmumlu kraft kâğıdı 
Katranlı kâğıt 
Kapak imaline mahsus tazyik edilmiş mukavva 
Zamklı kâğıt 
Diyagram, etiket, bonbon sargısı ve jaeu^rd kağıtları, modelâj kâğıdı, porselen 
ve sahtiyan tşkliçli kâğıtlar, kâğıttan yapıimjLş elbezi, mendil, peçete ve sofra örtüsü 4 000 
Ağaçtan mamul kontrplâk $0 000 
Sökülüp takılır ahşap baraka ve evler (Jylesaha olarak) 30 OOO.m2 

Ağaç makara ile iplik ve. dokumacı makaraları 20 
Şeffaf camdan mamul ev eşyası 
Çini ve porselen eşya 
Fibran (Pamuk ve yün kalitesinde) ,-- - ÇQQ 
Spor eşyası 
Krema ve yayık makinaları 
Cihazlar, aletler ve hırdavatçı eşaysı 
Ağaçtan mamul eşya (alet sapları, ev eşyası, tor nadan çıkmış eşya ve saire) 
İska'nbil kâğıtları 
£İgmiş ,toprgktan mamul şşya 
.Oçlun kömürü 
Dezenfeksiyon ve başka maksatlara mahsus kimyevi maddeler 
Bileği taşı 

imza imza 
Dr. B. Sanus Takki 

1 000 
5 000 

,10 000 
5 000 
35 000 
10 000 
15 000 
5 000 
ıoooo 
10 000 
2 000 

^ ! 
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B. Listesi 

Finlandiya'ya ihraç edilecek Türk mallan 

Malların adı 
Miktar 

Ton 

Sünger 
Tütün 
Kuru yemiş (Üzüm, incir, 
Yağlı tohumlar 
Küspe 
Koyun derisi . 
Meyan kökü 
Afyon 
Zımpara 
Antimuan 
Krom 
Palamut hulâsası 
Kendir 
Defne yaprağı 
Kitre 
Balmumu 
Tün ve tiftik 

(ÎMza) 
B. Sanus 

1 
1 000 

fındık) 1 500 
1 250 
2 000 

100 000 aded 
35 
2 

200 
25 
75 

100 
100 

2 
3 

10 
600 

(îmza) 
Takki 

Gönderen : 
İ s i m . . . . 
İkametgâh 
Sokak . . 

Menşe şahadetnamesi numunesi 

Gönderilen : 
İsim 
İkametgâh. 
Sokak . . . 

Ağırlık 

Kıymet 

Malın cinsi 
Ambalaj tarzı 
Koli adedi 
Marka numarası 

^ Gayrisâfi kilo 
l Safi küö 
\ Fob 
l Cif 

Tukarıda gösterilen malların menşeli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Pinlan 
diye arasında 15 Mayıs 1946 tarihinde imzalanmış olan Ticaret Anlaşması hükümlerine tevfikan bu 
şahadetnamenin verildiği tasdik olunur. 

(Mühür) Tarih : 194 
Menşe şahadetnamesi veren yetkili makamın ismi 
ve imza 
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TÜRKÎYE İLE FİNLANDİYA ARASINDA ÖDEME ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Hükümeti, iki memleket arasında cari ödemele
rin düzenlenmesini kolaylaştırmak amacı ile aşağıdaki hususlarda'mutabık kalmışlardır: 

; ' Madde — 1 

Finlandiya'ya ithal edilen veya edilecek olan Türk menşeli malların FOB veya hudutta tes
lim bedelleri ve kambiyo kontrolü hakkında yüürlükte bulunan Finlandiya mevzuatının müsa
ade edeceği Finlandiya'dan Türkiye'ye yapılacak diğer her türlü ödeme Suomen Pankki de Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına Amerika Birleşik Devletleri doları olarak tutulan hesaba 
yapıncak para yatırmaları ile ödenecektir. 

Madde — 2 

Türkiye'ye ithal edilen veya edilecek olan Finlandiya menşeli malların FOB veya hudutta tes
lim bedelleri ve kambiyo kontrolü hakkında yürürlükde bulunan Türk mevzuatının müsaade ede
ceği Türkiye'den Finlandiya'ya yapılacak diğer her türlü ödeme yukarıda sözü geçen hesabm 
zimmeti ile ödenecektir. 

• '* .} * 

Madde — 3 

Hak sahiplerine ödemeler yapılmasını mümkün kılmak amacı ile, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası ile Suomen Pankki, yukarıdaki maddeler hükümlerine tefkifan nezdlerinde yapılacak 
bütün para yatırmalarını, günü gününe, birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde —-4 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Suomen Pankki işbu anlaşmanın iyi işlemesi için 
alınacak tedbirler üzerinde anlaşacaklardır. 

Madde — 5 

îşbu anlaşmanın birinci maddesinde derpiş edilen hesabm matlup bakiyesi, Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasının Finlandiya'daki ödemelerini karşılamağa kâfi gelmezse Suomen Pankki 
adı geçen bankanın ödeme emirlerini, 500 000 Amerika Birleşik Devletleri dolarlık bir meblağa 
kadar, ifa etmeğe devanı edecektir. 

Madde - - 6 

îşbu anlaşmanın birinci maddesinde derpiş edilen hesabın matlup bakiyesi 500 000 Amerikan 
dolarını geçmediği müddetçe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Suomen Pankki tarafından 
bildirilen matlup ihbarnamelerine uygun olarak hak sahiplerine ödemeler yapmağa devam edecek
tir. 

Madde — 7 

Finlandiya'da (markka) ların dolara ve dolarların (markka) ya tahvili Suomen Pankki 'ni» 
resmî kuru üzerinden yapılacaktır. 

Türkiye'de Türk liralarının dolara ve dolarların Türk lirasına tahvili Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının resmî kuru üzerinden yapılacaktırv* 
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Madde — 8 

tşbu anlaşmanın tatbikatından doğan karşılıklı alacaklar, bu anlaşmanın sonunda, iki memle
ketten biri lehine bir bakiye gösterirse borçlu memleketin 'Hükümeti alacaklı memleket Hükümeti
ne ilişik mektup gereğince serbest, dolar veya aralarında mutabık kalacakları başka bir serbest 
döviz olarak muharrer bulunan, % 3 Caize tabi ve azami beş senede senelik müsavi taksitlerle 
itfa edilebilir hazine bonoları verecektir. 

Madde — i) 

İşbu anlaşma 15 Haziran 1946 tarihinde yürürlüğe girecek ve yürürlük süresi bir sene olacak
tır. 

Süre sonundan iki ay önce haber verilmek suretiyle yürürlükten kaldırılmadığı takdirde, bu 
anlaşma birer senelik süreler için kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Helsinki'de l.~) Mayıs 1946 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştı!'. 

(İmza) (imza) 
Dr. B. Sanus Taliki 

Helsinki, 15 Mayıs 194.6 

Bay Başkan, 

Bugün imzalanan ödeme Anlaşmasının sekizinci maddesinin tatbikmda aşağıdaki hususlarda mu
tabık kalınmıştır. 

1) Sözü geçen Anlaşmanın hitamında, bu Anlaşmanın birinci maddesinde derpiş edilen hesap 
bakiyesi, Suomen Pankki'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına açılacak « Tasfiye hesabı » 
adlı dolar olarak tutulan bir hesaba geçirilecektir. Bugünkü tarihli Ticaret Anlaşmasının altıncı 
maddesi mucibince yapılacak para yatırımları, günü gününe bu tasfiye hesabına geçirilecektir. 

2) Tasfiye hesabının açılmasını takip edecek üe aylık birinci devrenin nihayetinde mevcut ka
lacak ' bakîye*f,: için, bu hesabın açılmasından itibaren c/c 3 faiz hesap edilecektin. 

3) Dördüncü aydan itibaren, yukarıda adı geçen tasfiye hesabı alacaklı memleket lehine 
% 3 faiz getirmiye bağlıyacaktır. 

4) Altıncı ayın nihayetinde tasfiye hesabı kapatılacak ve borçlu memleket alacaklı memlekete 
% 3 faizli bu tarihte mevcut tasfiye hesabı bakiyesi tutarına muadil Hazine bonoları verecektir. 

5) Şurası mukarrerdir ki, bu Hazine bonalarının tutarları yukarıda adı geçen tasfiye hesabının 
kapanma tarihinden sonra yapılacak tahsilat yekûn vo tarihlerine göre düzenlenecektir. 

Çok yüksek saygılarımı lütfen kabul buyurunun Bay Başkan. 

Profesör Bay Burhan Zihni Sanus Takki 
Tük Heyeti Başkanı 
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S. Sayısı: 27 
Çekoslovakya'ya tütün, kuru meyva ve sair maddeler 
satılması ve karşılığında Çekoslovak mamul madde
leri ve ağır sanayi maddeleri alınması hususunda teati 
olunan mektupların onanması hakkında kanun tasa

rısı ve Dışişleri, Ekonomi ve Ticaret Komisyonları 
raporları (1/1) 

T. C. 
Başbakanlık 3. VIII. 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/601 - 6/1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çekoslovakya'ya sekiz milyon lira tutarında tütün ve bir milyon lira tutarında kuru meyva vesair 
maddeler satılması ve mukabilinde Çekoslovakya mamul maddeleri ve ağır sanayi maddeleri alın
ması hususunda Çekoslovakya Elçiliği ile teati olunan mektupların onanması hakkında Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22. VI . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Uzlaşmaya ait mektupların 4582 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
22. VI . 1946 tarihli ve 3/4401 sayılı kararla onanmış olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Çekoslovakya Elçiliği, halen yürürlükte bulunan Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaş
malarının kifayetsizliğini ileri sürerek yeni bir anlaşma akdi için müracaatta bulunmuş ve adı geçen 
Elçilik ile Ticaret Bakanlığı arasında yapılan müteaddit görüşmeler sonunda, iki memleket arasında 
geniş esaslara dayanan yeni bir Ticaret ve ödeme Anlaşması akdinde fayda görlmekle beraber bu 
Anlaşmanın her iki tarafın menafii bakımından verimli olabilmesi için herşeyden evvel karşılıklı mü
badele ve piyasa şartlarının incelenmesi ve taşıma imkânlarının gelişmesinin beklenmesi doğru ola

cağı düşünülmüş ve şimdilik mevcut ticari mübadeleyi daha genişletmek için ek ve geçici bir tütün 
takası uzlaşması akdi cihetine gidilmesinde mutabık kalınmıştır. 

Çek Heyeti, Çekoslovakya Hükümetinin memleketimizden sekiz milyon Türk lirası tutarında tü
tün ile bir milyon Türk lirası tutarında kuru meyva ve debagat maddeleri satın almak istediğini ve 
tütün mukabilinde teati olunan mektuba bağlı listede sayılı muhtelif hazır sanayi mamulleri; kuru 
meyva ve debagat maddeleri mukabilinde ise ağır sanayi madeleri ve makineleri verileceğini bildir-
d^ğriden iki tarafın âcil ve mübrem ihtiyaçlarını bu suretle karşılamak düşüncesiyle, Çekoslovakya 
Elçiliği ile mektuplaşmak suretiyle bir takas uzlaşması akdinin faydalı olacağı kanaatma varılmıştır. 

Bu hususta Çekoslovakya Elçiliği ile teati olunan mektuplar, memleketimizin yüksek menfaatle
rine uygun olduğu mütalâa edildiğinden Büyük Millet Meclisinin yüksek tasviplerine arzolunur. 



— 2 — 
Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/1 
Karar No. 4 

9 . IX . 1946 

Yüksek Başkanlğa 

Çekoslovakya'ya sekiz milyon lira tutarında 
tütün ve bir milyon lira tutarında kuru meyva 
vesair maddeler satılması ve mukabilinde Çekos
lovak mamul maddeleri ve ağır sanayi madde-
deleri almması hususunda Çekoslovakya Eelçili-
ği ile taati olunan mektupların onanması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 22 . VI . 1946 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılıp, Başbakanlığın 
3 Ağustos 1946 tarih ve 6/1952 sayılı tezkereleriy
le Yüksek Meclise sunulup Komisyonumuza ha
vale edilen kanun tasarısı ile ekleri Ticaret ve 
Dışişleri Bakanlıkları temsilcileri de hazır ol
duğu halde incelendi. 

iki memleketin bugün içinde bulundukları 
şartlar bakımından lüzumlu ve yerinde görülen 
işbu sözleşme, Fransızca aslında kullanılan 
«Arrangeraent» tâbirinin tercümesi olarak kulla

nılmış olan «Uzlaşma» kelimesi yerine «Anlaş
ma» tâbirinin kullanılması uygun görülerek ta
sarı aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca geçici bir sözleşme mahiyetinde olan 
bu gibi anlaşmaların bundan böyle nota teatisi 
şeklinde yapılmayıp şeklen de sözleşme formü
lüne uygun olarak tanzimi temenni edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ekonomi Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü 

Kocaeli Kocaeli 
N. Erim N. Erim 

Burdur Diyarbakır 
F. Altay F. A. Aykaç 
İzmir Kütahya 
Yücel A. Gündüz A. 

Kâtip 
Gümüşane 
Edip Tor 

istanbul 
E. Akaygen 
Manisa 

R. Artunkal 
Manisa Samsun 

Ş. B. Hatipoğlu Ç. Büsel 

Ekonomi Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 1/1 
Karar No. 2 

17 .IX . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 22 . VI . 1946 tarihli toplantısın
da Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan «Çekos
lovakya'ya sekiz milyon lira tutarında tütün ve 
bir milyon lira tutarında kuru meyve vesair mad
deler satılması ve mukabilinde Çekoslovak mamul 
maddeleri ve ağır sanayi maddeleri alınması hu-
sununda Çekoslovakya Elçiliği ile teati olunan 
mektupların onanmasma dair kanun tasarısı» ile 
Dışişleri Komisyonu raporu Komisyonumuza ha
vale Duyurulmakla Dışişleri Bakanlığı yetkili 
temsilcisinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Sözleşme, memleketimizin yararına ve ekono
mik duruma uygun bulunarak Komisyonumuzca 
da yerinde görülmüş ve Dışişleri Komisyonunun 
raporunda yazılı hususlara Komisyonumuz da 
katılmıştır. 

Hükümetin yetkisi belirtilmek ve başlık ki 
saltılmak suretiyle hazırlanan tasarı, havalesi 
gereğince Ticaret Komisyonuna verilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ekonomi Ko. Başkanı Sözcü 

Giresun Ankara 
/ . Sabuncu H. O. Bekata 

( S. Sayısı : 27 ) 
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Kâtip 
Manisa Balıkesir Balıkesir 

T. N. Alakant A. Ağabey oğlu M. Akpınar 

Bursa Çorum Gümüşane 
F. Yılmazipek Dr. N. Yücer T. Tüzün 

İzmir 
L. B. Çeyrekbaşı 

Hatay İzmir 
B. Yurtman B. Artman 

İmzada bulunamadı 
Kütahya Ordu Samsun 
H. Benli A. Taşangü R. Isıtan 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/1 
Karar No. 3 

29 .XI. 1946 

Yüksek Başknlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 22 . IV . 1946 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Çekoslovak
ya ile 8 milyon lira tutarında tütün ve bir mil
yon lira tutarında kuru meyva vesair maddeler 
satılması ve mukabilinde Çekoslovakya'dan ma
mul maddeler ve ağır sanayi maddeleri alınması 
hususunda Çekoslovakya Elçiliği ile teati olunan 
mektupların onanmasına dair kanun tasarısı ile 
Dışişleri ve Ekonomi Komisyonları raporları Ko
misyonumuza havale buyurulmakla Dışişleri Ba
kanlığı yetkili temsilcisinin de iştirakiyle ince
lendi. 

Sözleşme memleketimizin ekonomik ve ticari 
menfaatlerine uygun görüldüğünden Komisyon 
mevcudunun oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Havale gereğince Kamutaya gönderilmek üze

re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu 
Başkanı 
Seyhan 

K. Gülek A. 
İmzada bulunamadı 

Bilecik 
R. Bozüyük 

imzada bulunamadı 
îçel 

/ / . Atalay 

Muş 
B. Dedeoğlu 

Van 
.1/. Koçak 

Sözcü Kâtip 
A.nkara Niğde 

Çubukçu H. Vlusoy 

Eskişehir 
H. Polatkan 

Kayseri 
H. Ürkün 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

M. Yarımbıytk 
Yozgad 
Z. Arkant 

( S. Sayısı : 2? ) 
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EKONOMİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

Çekoslovakya'ya sekiz milyon lira tutarında 
tütün ve bir milyon Ura tutarında kuru meyva 
ve sair maddeler satılması ve mukabilinde Çe-
koslavak mamul maddeleri ve ağır sanayi mad
deleri alınması hususunda Çekoslovakya Elçi
liği ile teati olunan mektupların onanmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Çekoslovakya'ya sekiz mil
yon Türk lirası tutarında tütün ve bir milyon 
lira tutarında kuru meyva vesair maddeler sa
tılması ve mukabilinde Çekoslovak mamul mad
deleri ve ağır sanayi maddeleri alınması hak
kında Çekoslovakya Elçiliği ile teati olunan 
mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 
Dışişleri Bakanı 

E. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Yücel 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Strrt Bay 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Tarım Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

Çekoslovakya Elçiliği ile alınıp verilen dokuz 
milyon liralık takas anlaşmasına dair mektup

ların onanması hakkındaki kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4931 sayılı kanunun 1 nci mad
desinin verdiği yetkiye dayanılarak, Çekoslo
vakya'ya sekiz milyon Türk lirası tutarında tü
tün ve bir milyon lira tutarında kuru meyva ve 
sair maddeler satılması ve karşılığında Çekos
lovak mam al ve ağır sanayi maddeleri alınması 
hakkında Çekoslovakya Elçiliği ile alınıp veri
len mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

( S. Sayısı : 27 ) 
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Ankara, 7 Haziran 1946 

Bay Bakan, 

Hükümetim, Türkiye ile Çekoslocakya arasında ki mal mübadelelerini artırmak arzusu ile, 
Türk tütünü ile Çekoslovakya mamul maddeleri arasında, aşağıdaki şartlar dahilinde bir takas 
uzlaşmasını Türk Hükümetine teklif etmek içinbeni tavzif etti. 

1. — Yetkili Türk makamları, mahsul yılını ayırt etmeksizin, FOB tutarı sekiz milyon Türk 
lirası kıymetinde olan tütünün, Çekoslovakya'ya ihracı için lisans vermeği taahhüd ederler. 

2. — Diğer taraftan, yetkili Çekoslovak makamları, ilişik listede yazılı Çekoslovak mamul
lerinin Türkiye'ye ihraç edilmesi için lisans vermeği taahhüt ederler. 

3. — Türkiye'ye ihraç edilecek Çekoslovak mamullerinin Fob Amsterdam veya Rotterdam 
Türk lirası tutarı, Prag'daki Çekoslovakya tütün rejisi emrine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasında «Çekoslovakya tütün takası hesabı» adı altında açılan hususî bir hesabın matlubuna 
yatırılacaktır. 

Çekoslovakya'ya ihraç edilmek üzere Türkiye'den satın alınacak bütün tütütn partilerinin, 
resimleri de dâhil Fob bedelleri, işbu hususî hesabın zimmetine geçirilecektir. 

Eğer Çekoslovak malları yukarıda sözü geçen teslim şartlarından gayri şartlar altında satıla
cak olurlarsa bunların tutarları da «Çekoslovak tütün takası hesabı»na yatırılacaktır. 

4. — İşbu uzlaşmanın mevzuunu teşkil edenTürk ve Çekoslovak mallarının Türk şimendü-
ferleri ve vapurları ile taşınmasından doğan demiryolu ve deniz nakliye ücretleri ile Türkiyede 
tütün satın alımına dair bütün diğer müteferri masraflar da «Çekoslovakya tütün takası hesabiMv 
dan ödenecektir. 

5. — Türk ithalâtçıları icabında, kati sipariş esnasında, işbu uzlaşmanın üçüncü maddesinde 
sözü geçen hususî hesaba mal bedellerinin % 50 sini peşin olarak ödeyebilirler. 

6. — Çekoslovakya 'ya ihraç olunacak tütünlere ait ihracat lisansları Çekoslovak mamullerinin, 
Türkiye'ye sevkedilmek üzere Amsterdam veya Roterdam'da gemiye yüklendiklerini veya deniz 
antreposuna konulduklarını gösteren vesaik ibrazı suretiyle ve işbu mallar bedeline muadil kıy
mette olmak üzere verilecektir. 

7. — îşbu uzlaşmada derpişedilen Çekoslovak'ya memulâtma mahsus ithalât müsaadeleri dört 
ay için muteber olacaktır. Şu kadar varki mallar bu müddet zarfında (ister Fob Amsterdam ve
ya Röterdam ister Cif İstanbul veya Fargo vagon Svilengrad) teslim edilmiş olacaktır. 

8. — İkinci maddede anılan listede gözüken Çekoslovak mamullerinin herbirisi Türk lirası ola
rak tâyin edilmiş bulunan hadler, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı yetkili Daireleri ile 
Çekoslovakya sefareti temsilcisi arasında varılacak bir anlaşma ile yükseltilip eksiltilebilecek 
ve liste başka Çekoslovak mamullerinin ilâvesi suretiyle genişletilebilecektir. 

9. — Bu uzlaşmanın yürürlüğe girmesinden evvel her iki memleket arasında yürürlükte bu
lunan özel takas genel rejimine göre başlamış olan tütün takaslarına da işbu uzlaşmanın hü
kümleri tatbik olunacaktır. 

Ancak, bu uzlaşmadan önce başlamış olan takaslardan ötürü tütün mukabili getirtilecek Çe
koslovak mamulleri için Türk ithalâtçılar birliklerinden verilmiş bulunan fiyat mutabakatı bel
geleri yalnız üzerlerinde yazılı süre zarfında muteber olacaklardır. 

Her iki memleket makamları bu uzlaşmanın tatbikini en uygun rejime tâbi tutmayı taahüt 
ederler. 

İşbu uzlaşma yürürlükte bulunduğu müddetçe, tütün müstesna olmak üzere, her iki marale-
ketin tabiî mamul maddeleri, eskiden olduğu gibi serbestçe mübadele edilebilecektir. 

10. — Bu uzlaşma iki memleket yasama kuvvetlerinin tasvibi kaydile 7 Haziran 1946 tarihinde 
yürürlüğe girecek ve yürürlük süresi beş ay olaeaktır. 

Yukarıdaki hususlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin mutabakatını teyid etmenizi 

( S. Sayısı : 27 ) 
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Ekselansınızdan rica ederim. 

Ekselans, çok Yüksek saygılarımı lütfen kabul buyurunuz. 

Ekselans Bay Hasan Saka 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 

Ankara 

Jtnirich Kolovrat Krakowsky 

G. Tarife 
No. 

664 
664 
658 

658 
658 
658 

538A 
690 
529 
529 
613 - 617 

618 
652 
529 
555 
539/b,d 

(X) 
487/a,b,c,d 

527 
488 
523 
616 
674 
494-499 
511/D, 
512/D 

Malın cinsi 

Pulluk uç demirleri 
Hayvanla çekilen pulluklar ' 
Sert madenden hususi kailiteli âlat ve edevat (demir ve çeliği işlemek için 
torna bıçakları, sert plâstik maddelerle cam ve mermer delmeğe mahsus 
makkaplar, gayet dakik frezeler «havşalar» ve boru burguları) 
Madenleri işlemeğe mahsus makineler, torna tezgâhları, ilâh. 
Ağaçları işlemeğe mahsus makineler 
Muhtelif makineler; (bileği aletleri, delme ve freze makineler ve idrolik 
testere makineleri) 
El delme makineleri 
Macuna dubaları (sabih vinçler) 
Mannesman boruları 
Bergman boruları (11 milimetrelik) 
Uçaklara mahsus dakik optik aletler, nişan âletleri, pusulalar, manomet
reler, ölçü âletleri ve ilâh. 
Otomatik telefon santralleri ve teferruatı 
Elektrik malzemesi, elektrik motörleri tecrit malzemesi 
Boru raptiyeleri 
Yalnız bakır levha ve borular 
Çatal, bıçak, kaşık (iyi cinsler) 
Sıhhi su ve havagazı tesisleri 
Porselenden sofra takımları 
Kimyevi maddeler ve müstahzarat ile Schering ilâçları 
Beton demiri; yalnız 6 ile 10 mm. kalınlığında olanlar 
Porselenden mücerritler 
Siyah demir saçlar 
Sözlü filim cihazları ve tesisatı 
İstasyonlarda kullanılan yük el arabaları 

Cam mamulâtı, âdi cam eşya, ilâç şişeleri, kırılmaz cam, cam levhaları ve ilâh. 900 000 

Teklif edilen 
miktar 
T. L. 

270 000 
265 000 

200 000 
400 000 
100 000 

1 000 000 
200 000 
100 000 
400 000 
15 000 

200 000 
700 000 
200 000 
100 000 
200 000 
100 000 
300 000 
400 000 

1 000 000 
500 000 
100 000 
150 000 
100 000 
100 000 

(X) Sıhhi su ve havagazı tesisleri, porselenden, demirden, çelikten vesair maddelerden olduğun
dan gümrük tarifesinde bu maddelere tekabül eden pozisyon numaraları gösterilmedi. 

( S. Sayısı : 27 ) 
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•" "" " Ankara; 7 Haziran 1946 

Bay Elçi, 
Türk tütünleri ile Çekoslovakya mamulleri arasında bir takas rejimi kurulmasına dair aşağıdaki 

şekilde yazılı 7 Haziran 1946 tarihli notalarını aldığımı Ekselanslarına bildirmekle şeref ka
zanırım. 

Hükümetin, Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki mal mübadelelerini artırmak arzusu ile, Türk 
tütünü ile Çekoslovak mâmûl maddeleri arasında, aşağıdaki şartlar dâhilinde, bir takas uzlaşması 
Türk Hükümetine teklif etmek için beni tavzif etti. 

1. — Yetkili Türk makamları, mahsul yılını ayırt etmeksizin, Fob tutarı 8 milyon Türk lirası 
kıymetinde olan tütünün, Çekoslovakya'ya ihracı için lisans vermeği taahhüt ederler. 

2. — Diğer taraftan yetkili Çekoslovak makamları, ilişik listede yazılı Çekoslovak mamullerinin 
Türkiye'ye ihraç edilmesi için lisans vermeyi taahhüt ederler. 

3. — Türkiye'ye ihraç edilecek Çekoslovak mamullerinin FOBAmsterdam veya Roterdam, Türk 
lirası tutarı, Prag'daki Çekoslovakya Tütün Rejisi emrine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 
< Çekoslovak Tütün Takası Hesabı» adı altında açılan hususi bir hesabın matlubuna yatırılacaktır. 

Çekoslovakya'ya ihraç edilmek üzere Türkiye'den satmalınacak bütün tütün partilerinin resim
leri de dâhil, Fob bedelleri işbu hususi hesabm zimmetine geçirilecektir. 

Eğer Çekoslovak malları yukarıda sözü geçen teslim şartlarından gayri şartlar altında satılacak 
•olurlarsa bunların tutarları da «Çekoslovakya tütün takası hesabı» na yatırılacaktır. 

4. — Igbu uzlaşmanın mevzuunu teşkil eden Türk ve Çekoslovak mallarının Türk şimendifer
leri ve vapurlariyle taşınmasından doğan demiryolu ve deniz nakliye ücretleriyle Türkiye'de tütün 
satınalımına dair bütün diğer müteferri masraflarda « Çekoslovakya tütün takası hesabı » ndan 
ödenecektir. 

5. — Türk ithalâtçıları ,icabında, katî sipariş esnasında işbu uzlaşmanın üçüncü maddesinde sözü 
geçen hususi hesaba mal bedellerinin % 50 sini peşin olarak ödiyebilirler. 

6. — Çekoslovakya'ya ihraç olunacak tütünlere ait ihracat lisansları, Çekoslovak mamullerinin, 
Türkiye'ye sevkedilmek üzere Amsterdam veyaRotterdam'da gemiye yüklendiklerini veya deniz 
antreposuna konulduklarını gösteren vesaik ibrazı suretiyle ve işbu mallar bedeline muadil kıymet
te olmak üzere verilecektir. 

7. — îşbu uzlaşmada derpiş edilen Çekoslovakya mamulatma mahsus ithalât müsaadeleri dört 
ay için muteber olacaktır. Şu kadar var ki, mallar bu müddet zarfında (ister Fob Amsterdam ve
ya Rotterdam ister Cif İstanbul veya Franko vagon Svilengrad) teslim edilmiş olacaktır. 

8. — İkinci maddede anılan listede gözüken Çekoslovak mamullerinin her birisi için Türk lirası 
olarak tâyin edilmiş bulunan hadler, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı yetkili daireleri ile 
Çekoslovakya Sefareti temsilcisi arasında varılacak bir Anlaşma ile yükseltilip eksiltilebilecek ve 
liste başka Çekoslovak mamullerinin ilâvesi suretiyle genişletilebilecektir. 

9. — Bu uzlaşmanın yürürlüğe girmesinden evvel her iki memleket arasında yürürlükte bulu
nan özel takas genel rejimine göre başlamış olantütün takaslarına da işbu uzlaşmanın hükümleri 
tatbik olunacaktır. 

Ancak bu uzlaşmadan önce başlamış takaslardan ötürü tütün mukabili getirtilecek Çekoslovak 
mamulleri için Türk İthalâtçılar Birliklerinden verilmiş bulunan fiyat mutabakatı belgeleri yal
nız üzerlerinde yazılı süre zarfında muteber olacaklardır. 

Her iki memleket makamları bu uzlaşmanın tatbikim en uygun rejime tâbi tutmağı taahhüt 
ederler. 

10. — Bu Uzlaşma iki memleket yasama kuvvetlerinin tasvibi kaydiyle 7 Haziran 1946 tarihin
de yürürlüğe girecek ve yürürlük süresi beş ay olacaktır. 

Yukarıdaki hususlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin mutabakatını teyit etmenizi 
Ekselansınızdan rica ederim. 

Ekselans, çok yüksek saygılarımı lütfen kabul buyurunuz. » 

( S. Sayısı : 27 ) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdiki şartiyle yukarıdaki hususlar hakkında Hükümetimin 

mutabık bulunduğunu Ekselanslarına bildirmekle zevk duyarım. 
Yüksek Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz, Bay Elçi. 

Ekselans Bay Jmdrich Kolovrat Krakowsky Hasan Saka 
Çekoslovakya Sefiri 

Ankara 

Ankara : 7 Haziran,1946 

Bay Bakan, 

Bu günkü tarihle teati olunan notalara atfen ve Hükümetimin emri ile aşağıda yazılı hu
susu Ekselansınıza arzetmekle şeref kazanırım. 

Türk ithalâtçıları tarafından Çekoslovak ağır mamulleri ve makinaları için verilecek ve az çok 
uzun vâdelerle teslim edilecek olan siparişlerin yapılmasını kolaylaştırmak isteyen Çekoslovak Hü
kümeti bir milyon Türk lirası kadar Türk mahsulü ithal etmek niyetindedir. 

Şöyle ki, ihraç olunacak Türk mallarının bedeli, Çekoslovakya'ya verecekleri siparişlere ait 
mukaveleler gereğince, Türk ithalatçıları tarafından (Çekoslovakya ağır sanayii özel hesabı) 
adı altında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına açılacak bir hesaba yatırılacak olan avanslar-
dan (Türk lirası olarak Banka teminatı mukabilinde) ödenecektir. 

Yetkili Çekoslavak makamları, aşağıda yazılı nispetler dairesinde gerekli ithalât lisansları ve
receklerdir : 

T . L . 

Kuru incir 
Kuru üzüm 
Fındık 
Bağırsak 
Debagat maddeleri, tırnak palamut . 
ve palamut hulâsası 
Küçük baş hayvan derileri 
Ekselans, çok yüksek saygılarımı lütfen kabul buyurunuz. 

100 000 
50 000 

100 000 
150 000 

150 000 
450 000 

Ekselans Bay Hasan Saka Jmdrich Kolovrat Krakoıvsky 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 

Ankara 

Ankara; 7 Haziran 1946 

Bay Elçi, 

Ekselansınızın aşağıdaki şekilde yazılı 7 Haziran 1946 tarihli notasını aldığımı bildirmekle §eref 
kazanırım: 

«Bugünkü tarihle teati olunan notalara atfen ve Hükümetimin emriyle aşağıda yazılı hususu 
Ekselansınıza arzetmekle şeref kazanırım. 

( S. Sayısı : 27 ) 



— 9 — 
Türkiye ithalâtçıları tarafından Çekoslovak ağır mamulleri ve makinaları için verilecek ve az 

çok uzun vâdelerle teslim edilecek olan siparişlerin yapılmasını kolaylaştırmak istiyen Çekoslovak Hü
kümeti bir milyon Türk lirasına kadar Türk mahsulü ithal etmek niyetindedir. 

Şöyle ki, ihraç olunacak Türk mallarının bodıli, Çekoslovakya'ya verecekleri siparişlere ait mu
kaveleler gereğince Türk ithalâtçıları tarafından «Çekoslovakya ağır sanayii özel hesabı» adı altın
da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açüi.cak bir hesaba yatırılacak olan avanslardan - Türk 
lirası olarak Banka teminatı mukabilinde - ödem çektir. 

Yetkili Çekoslovak makamları, aşağıda yazılı nispetler dairesinde gerekli ithalât lisansları ve
receklerdir: 

Kuru incir 100 000 T. L. 
Kuru üzüm 50 000 » 
Fındık 100 000 » 
Bağırsak 150 000 » 
Debagat maddeleri, tırnak palamut ve palamut 

hulâsası 150 000 » 
Küçük baş hayvan derileri 450 000 » 
Ekselans, çok yüksek saygılarımı lütfen kabul buyurunuz. 
Dikkatle kaydettiğim bu tebligatından dolayı Ekselansınıza teşekkürler ederim. 
Ekselans, yüksek saygılarımı .lütfen kabul buyurunuz. 

Ekselans Bay Jmdrich Kolovrat Korakovvsky Hasan Saka 
Çekoslovakya Sefiri 

Ankara 

>>©^< 

( S. Sayısı : 27 ) 




