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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Devlet Şûrasında açık bulunan Beşinci daire 
reisliği seçimi için reyler toplandıktan sonra; 

Samsun mebusluğuna seçilmiş olan Nasuhi 
Erzurumlu 'mm mebusluk mazbatası reddedildi; 

Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî yılı he
sabı katisine; 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkilat ve va-
zifeîeri hakkındaki kanuna bir madde eklenme
line dair kanun lâyihaları kabul olundu; 

Subaylar heyetine mahsus Terfi kanununun 
10 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 

Layihalar 
1. — Bankalar ve Devlet müesseseleri memur

ları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
3659 sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/122) 
{Bütçe encümenine); 

2. — İhtilâf mahkemesi teşkiline dair kanun 
lâyihası (1/123) (Dahiliye, Millî Müdafaa ve Ad
liye encümenlerine^ ; 

3. — Yedek subay ve askeri memurlar hak
kındaki 1076 sayılı kanunun bazı maddelerinin 

REİS — Celse açılmıştır. 
MÜNAKALÂT V. Gl. A. F. CEBESOY (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar, ruznamenin bir 
maddesinde Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki ka
mın lâyihası vardır. Bu kanun lâyihasının mü
zakeresine tercihan bugün başlamanızı istirham 
ediyorum. 

REİS — Evvelemirde bir noktayı Heyeti 
celileııizin nazarına arzetmek m ec huri yetinde-

1. —, Çankırı mebusu Avni Doğan'm mebus
luktan istifa eMiğine dair takriri, 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Memuriyet kabulü suretiyle mebusluktan ay-

.muvakkat madde eklenmesine dair kanun lâyihası 
bir müddet müzakere edildikten sonra müzakeresi 
Millî Müdafaa vekilinin huzuruna talik edildi; 

Devlet Şûrası Beşinci daire reisliğine Ferit 
Bilen'in seçildiği tebliğ olunduktan sonra; 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Malatya ' Kütahya 

Ş; Günaltay H. Baydar V. Uzgörm 

değiştirilmesine ' dair kanun lâyihası (1/124) 
(Millî Müdafaa encümenine); 

Mazbatalar 
4. — Muş mebusluğuna seçilen Kâmil Kotan 

hakkında.Mazbataların tetkiki encümeni mazba
tası (5/10) (Ruznameye); 

5. — Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin 
tadiline dair olan 4061 sayılr kanuna ek kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Hariciye encümenleri 
mazbataları (1/117) (Ruznameye). 

>* 

yiııı. Hu kanun lâyihası dün tevzi olunmuştur. 
Nizamnameye-göre bunun müzakeresine, tevziin
den itibaren ancak 48 saat geçtikten-sonra baş
lanabilir, Amma Heyeti celileniz ayrı bir ka
rar almak arzusunda ise onu bilmem. Bugün 
müzakeresini istiyorlar, pazartesi günü için 
müstaceliyet talebinde bulunuyorlarsa o suretle 
reye arzedeyim, Pazartesi günü müstacelen mü
zakeresini bugünden reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Bir takrir var onu okutacağım. 

rıkrken her. neyi kudret ve hâkimiyetin kaynağı 
olan Büyük Millet Meclisine sonsuz tazimlerimi 
»imarım, 

1 temmuz 1943 
Avni Doğan 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 15 

REİS — Dr. M. Germen 
KÂTİPLER: Neemeddin Sahir Sılan (Tunceli), N. Fırat (Samsun) 

3. — RİYASET DİVANININ HEYüiYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 
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2. — Gazİmteb mebusu Bekir Kaleli'nin Ri

yaset Divani kâtipliğinden i&tifa ettiğine dair 
takriri 

REİS — Bir takrir daha var, okutuyorum : 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Cumhuriyet Halk Partimizin Umumî idare 

heyeti arasına alınnıaklığım sehebile Büyük 
Millet Meclisi Riyaset Divanı kâtipliği vazifem
den affedilmemi saygılarımla dilerim. 

(lazianteb mebusu 
B. Kaleli 

4. — MÜZAKERE EDÎLEN HADDELER 

1. — Millî piyango idaresinin 1942 mali yıh 
bilançosunun gönderildiğine dair Başvekâlet tes
keresi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(3/72) [1] 

(Mazbata okundu.) 
REİS — Piyango idaresini» bilançosu hak

kındaki mazbata ıttılaınıza arzedilmîştİr. 
2. — Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı 

Terfi kanununun 10 ve 16 ncı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir muvakkat mad
de eklenmesine dair kanun lâyiha&ı ve Millî Mü
dafaa encümeni mazbatası (1/109) 

REtS — Lâyihanın müzakeresine başlıyoruz. 
Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda mû

tatça var mı?.,. 
Ol. E. DURUKAN (Hatay) — Sayın arka

daşlar, çarşamba günkü içtimada arzeylediğim 
veçhile yüksek mühendis subay arkadaşlarımıza 
kurmay subaylar gibi dört sene kıdem verilmesi 
hakkındaki karar çok yerindedir. Ve mühendis 
subaylığı teşvik edici mahiyette olması itiba
riyle şayanı tebriktir. Yalnız bu kıdemlerin ve: 
rilme şekillerinde bazı maruzatta buluna
cağını, 

Evvelâ yüksek mühendis yetiştirmek için 
kanunda mutlaka yabancı memleketlere gi
deceği esas olarak gösterilmiştir. Halbuki bugün 
Yüksek Mühendis mektebinde makine ve elek
trik yüksek mühendisi yetiştirmek üzere şube
ler açılmıştır Ye burda yüksek mühendis subay 
yetiştirilebilir. 

İkincisi, 4304 numaralı kanunla memleketi
mizde yüksek teknik okulu açılacaktır. Burada 
yine yüksek mühendis subaylar yetişecektir. 
Şüphesiz ki bunların da kıdem zamlarmdan is
tifade etmeleri lâzımdır. Bu verilmediği takdir
de ikilik olur. Binaenaleyh bu kanun yapılırken 
bu iki membanıda burada zikredilmesi lâzımdır, 

İkincisi bu tahsili muvaffakiyetle bitiren
lere, gerek memlekette bitirmiş olsun, gerek 
yabaneı memleketlerde bitirmiş olsunlar bir 
sene kıdem zammı veriliyor. Bunun için hiç bir 
diyeceğim yoktur. Yalnız iki sene kıdem zam
mı almak İçin kurmay subaylar iki sene içinde 
kıtada ve kurmay vazifelerinde ehliyetini isbat 
etmesi lâzımdır. Halbuki mühendis subaylar için 

fi] 92 saytlı basmayazı zaptın sonundadtr. 

bulundukları müessese nezdinde liyakatleri tas
dik edilenler deniliyor. Mühendis subaylar için 
kıta fabrikadır. Kurmay subaylar için nasıl 
kıta şartsa mühendis subaylar için de fabrika 
aynı suretle şarttır. Fabrikaya girip orada bil-
amel çalınarak ehliyetini isbat edemiyenler liya
katlerini tasdik ettiremezler. Nasıl ki kurmay
lar kıtaya gitmek mecburiyetinde iseler yük
sek mühendis subayların da fabrikalara gitme
leri lâzımgelir. Askerî fabrikalar namma ve fen, 
ve sanat namına gerek Avrupa'da ve gerek 
memlekette yetişmiş olsun yüksek mühendis su
baylar doğrudan doğruya fabrikalarda kendi 
meslekleriyle mütenasip hizmetlerde iki sene 
çalışarak ehliyetlerini isbat etmeleri lâzımdır. 
Aksi takdirde kendilerine iki sene kıdem zam-. 
mı verilirse Kurmay subaylara nazaran istisnai 
bir muamele yapılmış olur. Bu, doğru ve adi
lâne değildir, 

4 ncü sene kıdemi altmak için bir eser vü-
cude getirmek ve yahut doktora yapmak şartı 
konuluyor. Bu, eserin, nazarî olmaktansa amelî 
olması memleket için faydalıdır. Yazdığı eserin 
ve yapacağı doktoranın fabrikalarda bilamel 
eserini vueude getirirse ancak o zaman dördün
cü sene kıdemini almalıdır. Aksi surette yazı
lacak tezi - ki kendisi intihap ediyor. - yapa
cağı doktorası nazarî kalır. Bundan hiç istifade 
edilmez. 4 ncü sene için ameliyatta tekâmül, 
icat, zaman ve paraca tasarruf temin eden bir 
venilik göstermelidir. Ancak ondan sonra 4 n-
cü sene kıdemini alabilmelidirler. 

Bundan başka biri de; subay arkadaşları
mızdan Üniversitenin kimya şubesine giderek 
kimya tahsili yapan ve kimyaker olanları var
dır, ve bunlara da ihtiyaç çoktur. Bunlara da 
diğer emsalleri gibi birer sene kıdem zammı 
verilmesi yerinde olur. Mâruzâtım, kanunun 
esas şartlarını katiyen değiştirmek değildir. 
Yalnız bu kıdemlerin verilmesi için konulan 
şartlarda tadilât ve tashihat yapılmasını temen
niden ibarettir. Bunu yüksek reylerinize arzedi-
yorum. Ve bu babtaki takririmi de arzediyorum, 

Orgl. t ÇALIŞLAR (Muğla) — Sayın ar
kadaşlar, bugün subayların Terfi kanununda 
değişmesi icabeden 10 ve 16 ncı maddeler hak
kında bir sözüm yoktur. Ancak Terfi kanunun
da değişmeler yapılırken daha evvel ve daha 
mühim olarak değişmesi lâzımgelen birinci mad
de hakkında maruzatta ve tenviratta bulunmak 

— 8 — 
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istiyorum. Terfi kanununun , birinci maddesi; 
ordu subaylarının hangi sınıflara mensup ol
duğunu ifade eden maddedir. Diyor ki; ördü 
subayları, piyade, süvari, topçu, istihkâm, ha
va, güverte, çarkçı gibi muharebe sınıflarına 
mensuptur. Bu muharebe sınıflan içerisinde 
sayılması lâzımgeîen bir smşf daha vardır, o 
da zırhlı motorlu sınıftır. Bu sınıf ordu su
baylarının Terfi kanununun 'birinci maddesine 
girmiş değildir. Halbuki ordu teşkilâtımızda 
senelerdenberi tank ve motorlu sınıf mevcuttur, 
Teşkilâtı, tâlimü terbiyesi, sevkü idaresi sene-
lerdenberi yükselmiş, gelişmiştir. Vaziyet gös
termektedir, Bu sınıf fa herhalde bugünkü mo
dern orduların esas bir uzvunu, en yüksek kud
rette bir sınıfını teşkil ettiğine göre bizde de 
bu sınıfın tam yerini alması ve kanuna ismiyle 
girerek bu suretle önem kazanması lâzımdır. 
Teşkilât mevcut olmakla beraber bu Terfi ka-
nunumın birinci maddesinde ismi zikredilmedi-
ği için bu sınıfta çalışan subaylar hangi sını
fa mensuptur, nasd terfi ederler, tabii şüphe 
altrnda kalmaktadır. Eğer bu sınıf içinde çalı
şarak terfi «diyorlarsa o vakit birinci madde
ye de bu değişikliğin yapılması zaruridir ve 
herhalde bu sınıfın ehemmiyetine ve bu silâhta 
çok çalışmak ve uğraşmak, icaplarına göre subay
lar her rütbede kıtada bulunmaları lâzııngelen 
müddeti bu sınıfın İçinde geçirmeleri icabeder. 
Bu sınıfın isminin tâyin edilmesi ve birinci mad
dede İm değişikliğin yapılması zaruridir. Bu
nu daha çok geciktirecek sebeplerin mevcudiyeti
ni zannetmiyorum. Onun için Hükümetten rica 
ediyorum, Millî Müdafaa vekilimiz bu değişik
liği hiranevvel temin buyursunlar. 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. GL A. B. ARTUN-
KAL (Manisa) — Sayın arkadaşlarını; vekâlet 
bu kanunu yüksek huzurunuza takdim ederken 
şu düşünce hâkim olmuştu: Hava subaylarıma 
terfilerinde generalden aşağı kademelere bu 
günkü havacılığın ehemmiyetiyle mütenasip se
ne tenzilâtı müddetlerinden istifade esaslarım 
koymuştur. Generallere böyle bir şey»yapılma-
mıştır. Bunların terfilerinin duraklamasına se
bep olan bu hali ortadan kaldırmak bir de ge
rek mahkeme karariyle nasıp tashihi ve gerek 
kıdemlerden dolayı uğranılan müşkülâtı orta
dan kaldırarak alâkalıların haklarınt vermek 
esas tutuldu. 

Terfilerinde uğranılan müşkülâtı ortadan kal
dırarak subay arkadaşların haklarını tanı ye
rinde ve zamanında vermek için iki arkadaşı
mın mütalâalarının, burada şu sebepten dolayı 
nazarı dikkate alınmadığını arzedeceğim: 

îzzeddin Çalışlar arkadaşımız motorlu kıta
lar ve motorlu subayların da muharip sınıfına 
konmasını teklif buyuruyorlar: Esasen vekâ
letiniz bu hususta beş altı aydanberi uğraş
maktadır. Hattâ daha evvelden uğraşmıya baş
lamıştır ve hattâ motorlu sınıflanıl zat işleri 

şubelerini ve dairelerini teşkil etmiştir. Yalnız 
Avrupa'ya ve ingiltere'ye on on beş kişilik 
bir heyet gitmiştir. Bu heyet bu günlerde dö
necektir, Geldikten sonra onlardan alacağımız 
mütemmim malûmatı hesaba katarak yeniden 
huzuru âtinize kanun lâyihası getireceğiz. Bu
nu düşünüyoruz ve bunun üzerindeyiz. 

Müsaado buyurursanız Eyüp Durukan arkada-
mızm söyledikleri kısımlara gelince, iki türlü 
mühendis yetiştirildiği malumdur. Bir kısmı Av-
ra'da, bir kısmı da yeni olarak memlekette, Av
rupa'da yetiştirilenler için bir kanun zaten es
kiden yapılmıştır. Memlekette yetişmiş olanlar 
için ise Alî şurada konuşulmuş ve bir kanun lâ
yihası hazırlanmıştır, Yüksek Meclise gelmek 
üzeredir, Sayın arkadaşımızın bunlar hakkın
daki mütalâalarını o lâyihanın müzakeresi es
nasında serdetm elerini riea ederim. 

Hazırlanmış olan kanunda yer almış olan bu 
cihetlerin ileri sürülerek şimdi müzakere edil
mekte olan' kanunun çıkmasının geciktirüme-
mesini ve ağustosta yapılacak olan terfiler için 
hazırlanacak listelerin geç kalmamasını temin 
ve diğer kanunlarla tezat teşkil etmemesi için, 
ileri sürülen bu noktaların müzakeresinin o 
vakta bırakılmasını teklif ederim. 

Dört sene kıdem işine gelince fen ve sanata 
ait şubelerde kullanılıyorsa zaten bunu fabri
kalarda ve tatbikatta almaktadır. Kullanılmı
yorsa fen ve sanatta bunu alır. Binaenaleyh ka
nun yerindedir. Tatbikata taalluk eden bu ci
hetler talimatta tasrih edilmiştir. 

Dördüncü sene kıdem zammını almak için 
ihtira ve İcat ile yapılmasını teklif ettikleri şey 
bundan bir ay evvel olmuştur. Dördüncü sene 
kıdem zammını almak için bir arkadaş yaptığı 
ihtiraı Yektılete vermiş, Millî Müdafaa vekâle
tiniz de Genelkurmayla konuşarak bu ihtiraı tez 
olarak.kabul etmiştir. Fakat hergün ve her za
man icat olmaz. 15-20 mühendis gelir, bunlardan 
bazıları ihtira yapar, bazıları da yazacağı eser-
lerile bunları tamamlar. Şüphesiz ki terfi ile 
tefeyyüzü yalnız bir ihtiraa bırakacak olursak 
bunlar mağdur kalacaklardır. 

Bendeniz bu maruzatımla talimatnameye ta
alluk eden bu hususların kanuna girmesini uy
gun görmediğimi arzederim. 

Ol. E. DURUKAN (Hatay) — Sayın arka
daşlar ben esasen kanunun her hangi bir sebep
le geriye kalmasına taraftar değilim. Benim 
tekliflerimde esasen kanunun esaslarını da de
ğiştirmiyor. Yalnız kıdem zamları verilirken 
müsavat temin ve adalet tesis etmektir. Kur
may subay iki sene kıdem zammı almak için la
taya gidiyor, orada bilâmel çabşıyor. Mühen
dis subay ise bulunduğu müessese nezdinde ka-
hyor, kanun böyle yazıyor.' Müessese nezdin
de isterse daktiloluk, isterse kontrol memurluğu 
yapsın; ne yaparsa yapsın bulunduğu yerde iki 
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sene çalıştıktan sonra iki sene kıdem zammı alı
yor. Bendenizin arzum müsavat ve adaletin te
sisidir. Kanunun esaslarına hiç bir itirazım yok
tur. Yalnız mühendis subaylar kıdem zamla
rını alırken adaletin tesis edilmesi ve memleke
tin ihtiyacını daha iyi karşılamasını temindir. 

Bu uzun bir etüde ve tetkika muhtaç değil
dir, Çünkü esasını ben de kabul ediyorum. 
Hiç itirazım yok. Yalnız mutlak olarak askeri 
mühendisler, fen - sanat, askerî fabrikalar he
sabına gidenlerin mutlaka askeri fabrikalarda 
kendi meslekleri ile mütenasip fabrikalarda ça
lışmaları şarttır. Hava için gidenlerin hava, de
nk için gidenlerin deniz fabrikalarında ameli 
çalıştıktan sonra iki sene kıdemi almaları lâ
zımdır, Yoksa * müessesenin nezdinde » tâbiri 
kalırsa iki sene çalışacak ve nasıl olsa ehliye
tini tasdik ettirecek, iki sene kıdemi almış ola
cak. Bendenizin mâruzâtım, adalet ve müsavat 
teminidir. (Doğru sesleri). 

Dr. S. A. DILEMRE (Rize) — Bendeniz, 
Askerî (işitmiyoruz sesleri) . Cevap vere -
ceğimde paşaya. Bendeniz askerlikten bah
setmek istemiyorum. Haddim değildir. Yal
nız bir şey var. Gl. arkadaşımın söz -
lerinden anladım: Evvelâ subay herhangi hiz
mette kullanılırsa kullanılsın birinci derece mi 
kıdemine zam yapılacak 

Gl. E. DUBUKAH (Hatay) — Kıdemine iki 
sene zam olacak. 

Dr. S. A, DİLEMRE (Devamla) — Evet. O 
cihete bendenizin bir diyeceğim yok. Yalnız de
diniz ki, 4 ncü derece zammını almaları için 
bilâmel bir şey vücude getirmesi lâzımdır. 

O subayın bir ihtira, sanayi bakımından 
maddî bir şey İlâvesi lâzımdır sözü bende öyle 
bir hüküm hâsıl etmiştir ki, güzel nazariyatı, 
güzel teknisyen nazariyatını, yetişmiş insanları 
ihmal ediliyormuş gibi geliyor bana. Sanat 
kudretiyle bir tezgâh başında çalışan bir adam 
ona bir şey ilâve edebilir. Fakat bozan orada 
çalışmadan da zekâ ve nazariye yoluyla bir şey 
ilâve edebilir. Askerlik büyük bir meslektir, 
diğer meslekler gibi bir fendir. Orada da naza
riye, bilgi, eser bu gibi şeylerden hiç farkı yok
tur. Bendeniz bu fikri söylemek için geldim 
ve onlara da, pratik iş yapmış gibi, maaliftihar 
terfi hakkı verelim. Eğer vücude getirdiği çok 
güzel bir eser ise elinden bir şey gelmiyor, bir 
şey yapmamış demek doğru olmaz. 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. OL A. R. ARTUK-
KAL (Manisa) — Sayın Durukan, kurmay su
baylarının aldığı kıdemle yüksek mühendislerin 
aldığı kıdemler hakkında mukayeseler yaptı. 
Kurmay subayların mektebi bitirince (hatırla
rında yanlış kalmış) bir sene kıdem alırlar. Er
kânı harbiye Vazifesine giderler.. Kıtaya değil. 
Aradan iki sene geçtikten sonra sicil almak şar-
tiyle kıdem alırlar. Mühendis arkadaşlar hak
kında dediklerine İştirak ederim. Nazari, Aaire-

de kalmazlar. Askerî fabrikalar hesabına tah
sile gitmiş olanlar gelir gelmez fabrika hizme
tinde çalışırlar. Fabrikaya girmezse terfi ede
mez ve ihtisas zammı alamazlar. Fabrikada bil
fiil çalışmayanlar kanunun bahşettiği ihtisas 
zammı hakkından istifade edemezler. Deniz men
supları denizde, hava mensupları havada ve 
fen ve sanatta olanlar da fabrikada çalışırlar. 
Kimyagerlerin de lâboratuvarlarr vardır. Fen 
sanat mensupları askerî fabrikaların kontrolörü 
vazifesini görürler. Fen ve sanatın kendi lâbo-
ratuvariarı da vardır, Askerî fabrikalarda da 
vardır ve Askerî fabrikanın kontrolörü, fen ye 
sanattan olupta staj için Askeri fabrikalara 
gitnıiyenler olursa bunun üzerinde durur ve on
ları da göndermek için takip ederiz. Fen ve sa
nat hesabına hariçte tahsil edipte gelenlerin ih
tisas şubeleri yalnız Askerî fabrikalarda ise ora
ya göndeririz. Eğer şimdiye kadar ufak bir ha-
ta dahi olmuşsa onu da tashihe uğraşırız. 

Orgl. î . ÇALIŞLAR (Muğla) — Sayın arka
daşlar, Millî Müdafaa vekili zırhlı motorlu teşkilâ
tın Ordumuza müstakil sınıf olarak girmesi için he
nüz tetkikat yapılmakta olduğunu söylediler. 
Tabii böyle mühim bir iş. için iyiden iyiye tetki
kat yapıldıktan sonra karar verilmesi zaruridir. 
Ancak tkinci cihan harbi dört senedir büyük bir 
faaliyetle -devam etmekte, bilhassa bu zırhlı mo
torlu sınıf her türlü teşkilâtla çalışmaktadır. Bu 
itibarla bunun kanuna girip girraiyeeeğine karar 
vermek zamanı herhalde gelmiştir. Mesela bu 
Terfi kanunu yapıldığı zaman hava sınıfı yoktu. 
Bu kanun yapıldıktan sonra hava sınıfı savaşan 
sınıflar arasına girdi Halbuki girdiği zaman 
hullci Ordumuzda 3 - 4 bölükten ibaret basit bir 
tayyare smıfı mevcuttu ve zabitleri yüzbaşı dere-
cesindeydı. Daha yüksek rütbede zabit yoktu. 
Ben Üçüncü Ordu müfettişliğini yaparken Şeyh 
Sait isyanı Hıralarında 3 hava komutanı değişti 
ki, bugün onlar en yüksek hava kumandanı de
rmesine yükselmişler ve hava tümenlerini idare 
edecek vaziyete gelmişlerdir. Bunlar benim za
manımda yüzbaşı rütbesinde İdiler. Fakat bu
gün görüyoruz ki, Hükümet ve Millî Müdafaa 
bu sınıfa lâzıtngelen Önemi vererek seneden seneye 
bütçesini çoğaltarak teşkilâtını artırarak müstakil 
sınıf halinde ve bugün iftihar edebileceğimiz ve 
mzettiğim gibi tümen derecesinde generaüeriyle 
yüksek bir kudret kazanmıştır. İşte bu zırhlı mo
torlu sınıfın da böyle biranevvel kanuna girme
liyle kazanacağı sınıf istiklali noktai nazarından 
tekâmülü daha seri ve daha emniyetle ilerliyecek-
t-ir. Gerek Hükümet ve gerek Millî Müdafaa 
bütçesinde ve teşkilâtında lâzınıgelen ehemmiyet 
fedakârlık gösterilerek yükselecektir. Bu herhalde 
mülhak bir sınıf vaziyetinde kalacak bir silâh .ol
madığı bellidir. Almanlar harptan evvel on iki 
buçuk milyon mark sarfederek bir tank mektebi 
ve müessesesi vücude getirdiler. 12X16 genişli
ğinde büyük bir talimgah ayırarak bu yerde tank 



I : 43 2,7.1943 C : 1 
sınıfı üzerinde ameli ve nazari tedrisata ve ta
limgahta gayet «etin talimler vücude getirerek bu 
teşkilâtı meydana getirmişlerdir. Bu zırhlı mo
torlu silahların Öyle çetin talim ve terbiyesi var
dır iti, bu sınıfın müstakil olması zaruridir. 
Mesela 7 - 8 metre genişlikte derin ve geniş 
hendekleri küçük de olsa tanklarla böyle bir sıç
rayışta atlıyorlar, veyahut motosikletleriyle, Lüne-
parkta gördüğümüz gibi kapalı kubbeler içinde 
motosikletle dik duvarlar ve tavan üzerinde baş. 
aşağı nümayiş yapıyorlar, işte askerî motosiklet
lerin terbiyesi de İra derece ileri gitmiştir. Süratle 
giderken bir mania geldiği zaman dik yüksek di
van aşarak geçecek vaziyete gelmişlerdir, 

Tekrar arzediyorum, bu kadar sene geçtiğine 
göre bunu biran evvel müstakil bir sınıf olarak 
koymak zamanı gelmiştir. Telneuniyattmı Millî 
Müdafaa vekiline tekrar ediyorum. 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. GI. A. R. ASTUNKAL 
(Manisa) — Saym Çalışlar'm söylediği hususu 
biraz izah edeceğim. Çünkü belki vekâletin bu 
iş üzerinde çalışmadığı zehabı hasıl olur. 

Motorlu kıta tabiriyle bir sınıf koymak İm
kânı yoktur. Motorlu kıta tanktan, zırhlı ve 
motorlu nakil vasıtalarından ibarettir. Her bi
rinin de hizmeti bir değildir. Ve bunlardan her 
birinin silâh kullanarak, sevkü idare ederek 
alacağı vazifeler ayrı ayrıdır. Binaenaleyh bun
lara karar verilebilmesi biraz tetkika muhtaç
tır. Kısa zamanda bunu tetkik ederek yüksek 
huzurunuza getireceğiz. 

Bütçemizi daha evvel düşünmüşüzdür ve 
ona göre almışızdır. 

Talimgaha gelinee, belki işitmişlerdir, sekiz 
aydan beri burada talimgah mevcuttur ye İn
giliz mütahassıslanmız yanlarında vardır. Bu
rada subay, er ve gedikliler yetiştirilmiştir. 
Bir kısmı da Mısır'a bir kaç parti olarak gitmiş 
ve gelmişlerdir. Motorlu vasıtalara subay ve er 
yetiştirmek için ve yarıtun bu fazla ihtiyacını 
düşündüğümüz içindir ki 5 - 6 yerde şoför mek
tepleri ve talimgahlar açmışızdır. Binaenaleyh 
bunları sırası gelince arzedeğiz. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. R. APAK 
(Tekirdağ) — Arkadaşlar, her iki Generalin 
söyledikleri, teklifleri makul ve muvafıktır. 
Encümenimizde bunların mühim bir kısmı mü
zakere edilmiştir. Fakat sonradan alâkadarlarla 
encümeniniz görüştü. Alâkadarlarla bütün bu 
işlerde daha esaslı bir surette kendi teşkilâtla
rı ile vasıtalarını inceliyerek yüksek heyetinize 
yakın zamanda tekliflerde bulunacaklarını be
yan ettiler. Encümeniniz de bu sebepten dplayı 
bir tadilât yapmak lüzumunu görmedi. Bunu 
malûmat olarak arzediyorum. (Müzakere kâfi 
sesleri). 

REÎS — Maddelere geçilmesini reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Gİ. E. DUKUKAK (Hatay) — Takririmin 
okunmasını rica ediyorum. 

REÎS —. Takririniz okunacaktır. Yalnız ber-
veçhi peşin arzedeyim ki birinci madde olduk
ça uzun ve muhtelif fıkraları ihtiva etmektedir. 
Nitekim tadili tazammun eden onuncu ve on 
altıncı maddelere de temas etmektedir. Takrir 
de birinci madde içerisinde 16 ncı maddeyi ih
tiva ediyor. Omu* için maddeyi paçalıyarak ayrı 
ayıı reyinize arzedeceğim. 

Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi ka
nununun 10 ncu ve 16 ncı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bir muvakkat madde eklenmesine 

dair kanun 
MADDE 1, — Subaylar heyetine mahsus 

427ü sayılı Terfi kanununun 10 ncu ve 16 ncı 
maddeleri aşağıda gösterildiği veçhile değişti
rilmiş ve bir muvakkat madde eklenmiştir: 

Madde 10. — Bütün subayların t^rfia hak 
kazanmaları için her rütbede fiili olarak en az 
bulunacakları müddet aşağıda gösterilmiştir: 

(işbu müddetler harpte Başkomutanlığın 
göstereceği lüzum üzerine yarışma indirilebi
lir)- Harp takdirnamesi ile taltif edilenler ve 
16 ııcı maddedeki kıdemleri alanlar ve kazai ve 
idarî kararlar neticesi nasıpları tashih edilen
ler dahî bu müddetleri fiili olarak tamamlama
ya mecburdurlar. Ancak bit kanunun 1.6 ncı 
maddesi hükmüne göre aldıkları kıdem zamları 
ile veya kazai ve idarî kararlar ile nasıpları tas
hih edilenlerin ve iki harp takdirnamesi alan
ların emsalleri terfi etmiş ve terfi şartlarını da 
haiz. iseler bu asgari müddetler lüzumuna göre 
yarısına kadar İndirilerek emsallerinin terfi 
tarihinden itibaren derhal terfileri'yapılır. 

Asteğmen 6 ay 
Teğmen 3 nene 
Üsteğmen î" * 
Yüzbaşı 6 » 
Binbaşı 4 » 
Yarbay 3 » 
Albay " 3 » 
Tuğgeneral - Tuğamiral 3 » 
(Üç senelik asgari terfi müddetini bitirdik-, 

ten sonra Albaylıkta geçen Tugaykomutanlığı-
nm ve yardımcı sınıflarda kadrosu Albay ^Tuğ
general olan ve kıta sayılan yerlerdeki hizme
tin yalnız iki seneye kadar olan müddeti Tuğ
generalliğin asgari müddetinden sayılır); 

Hava Tuğgenerali 2 sene 
(Üç senelik asgari terfi müddetini bitirdik

ten sonra Albaylıkta gecen Tııgaykomutaııh-
ğının yalnız bir senesi Tuğgeneralliğin îisgavî 
müddetinden Kayılır). 

Tümgeneral - Tümamiral 3 sene 
Korgeneral - Koramiral 3 s. 
Orgeneral - Oramiral 3 •» 
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Harp okulunu muvaffakiyetle bitirenlere 

asteğmenlik rütbesi verilir. Bunlar altı ay son
ra gösterecekleri liyakata göre üstleri tarafın
dan yapılacak teklifle münhal aranmryarak teğ
menliğe naspolunurlar. 

Muhtelif sınıf okullarında kanuni ve nizamı 
mazeretler hariç olmak üzere devamsızlığın
dan veya uygunsuz hallerinden ötürü disiplin 
cezaları ile mahkûm olarak okullar talimatna
mesi mucibince tahsile devamları caiz görülmi-
yen ve imtihanda nnıvaffak olmamasından o 
devrede tahsil hakları sakıt olup sonraki dev
reye iştirak ettirilmek üzere kıtaya verilen su
bayların üsteğmenliğe terfileri, kıta sicilleri 
müsait olsa da tahlillerini normal bitiren em
sallerinden bii' «ene sonraya bırakılır, 

Üniversitenin muhtelif fakütelerinin askerî 
kısımlarım muvaffakiyetle bitirenlere teğmen
lik rütbesi verilir. Bunlardan tahsil müddet
leri (altı) «ene olan fakültelerden çıkanlar b-İr 
seneyi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik edi
lenler üsteğmenliğe ve iki sene sonra yüzbaşı
lığa terfi edilirler. 

Tahsil müddetlen (beş) sene olan fakülte
leri bitirenler bir sene, tahsil müddetleri (dört) 
sene olan fakülteleri hitjrener iki sene ve tah
sil müddetleri (üç) sene olan fakülteleri biti
renler de üç sene sonra sieil ile ehliyetleri tas
dik edilmek şartiyle üsteğmenliğe terfi edilir
ler. 

Tahsil müddetleri (altı) sene olan fakülte
leri bitirenlerin yüzbaşılığa ve diğerlerinin üs
teğmenliğe terfilerİne kadar sınıflarına göre, 
tatbikat oknları, hastaneler, kimyahane ve 
lâboratu varlarda, kıta veya müesseselerdeki hiz
metleri Milİî Müdafaa vekâletince tertip ve 
tanzim olunur. Tatbikat oklularında muvaffa
kiyetle İmtihan veremeyenlerin kıtalarda ve 
hastanelerde ehliyetleri tasdik edilinceye kadar 
üsteğmenlik rütbesine terfileri yapılmaz. 

V. SAEIDAL (İstanbul) — Bir sual sorma
ma müsaadenizi dilerim. 

Yüksek mekteplerden bahsedemiyor, yal
nız Üniversite fakültelerinden bahsedilmiş. Me
selâ mühendis mektebinde veya yüksek Tica
ret mektebinde subay talebe bulunabilir. 

M. M. V. OL A. E. ARTUNKAL (Manisa) 
— Yüksek-okuldan maksadınız nedir? 

V. SABIDAL (istanbul) — Yüksek mühen
dis mektebi, Yüksek ticaret mektebi. 

M. M. V. 01. A. R. ARTLTNKAL (Manisa) 
— Buradakiler askerlerdir. Vekâletimiz Hukuk 
fakültesi veya Askerî tıbbiyede kendi namına 
talebe okutmaktadır. Bu sivillere ait değildir. 
Doktor çıkarıyor, hâkim çıkarıyor. .Onlara ait
tir. Siviller gibi değildir. 

V. SABIDAL (istanbul) — Mühendis mek
tebinde de okutabilirsiniz. 

M. M. V. 01. A. R. ABTUNK'AL (Manisa) 
— Yeni okutuyoruz. Geçen senedenberi okutu

yoruz. Arzettİğim gibi bunun için ayrı bir ka
nun hazırlıyoruz. Bu zaten eski kanundur. 
Yalnız aşağıdaki 10 - 12 satırı değişmiştir. 

REİS — Birinci madde içindeki onuncu mad
deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — (1) Harp akademisi tahsilini 
'jnnvaffakiyetle bitirenler aşağıdaki tertibe göre 
üç zümreye ayrılır ve kıdemler buna göre veri
lir, Bu ayrılıp diplomalara aynen geçirilir. 

A) Birinci zümre: Kurmay stajına birinci 
d*recede ayrılanlar, 

İkinci zümre; Kurmay stajına ikinci dere
cede ayrılanlar, 

Üçüncü zümre: Kurmay stajına ayrdmıyan 
ve takat kurmay yardımcı vazifelerde kulland-
mağâ elverişli olanlar. 

B) Her ü^ zümreye seçilenlere birer sene 
tahsil kıdem zammı verilir, 

Birinci ve ikinci zümreye seçilenler kıta ve 
kurmay «ftajına tabi tutulurlar. Bunlardan iki 
sene içinde kıtada ye kurmay vazifelerinde eh
liyet göstererek Uy aka t lan tasdik edilenlere iki 
Rene daha kıdem zammı verilir. (Bu zammın 
bir senesi ile « Bir evvelki rütbesinde dahi» terfi 
derecesine girenlerin bu kıdemleri yeni ve eski 
rütbelerinde birer sene olarak yürütülür) bu iki 
senelik kıdemi alacaklardan verilecek tezi mu
vaffakiyetle yazan ve liyakatları üstleri tara
fından srrasiyle tasdik olunanlara tez talimatı 
şartlarına uygun olarak bir sene daha kıdem zam
mı verilir. 

Üçüncü zümreye « Kurmay yardımcı vazife
lere» seçilmiş olanlara bir seneden başka kı
dem zammı verilmediği gibi bunlar kurmay sta
jına da tabî tutulmazlar. 

Bu İki sene tefriki İşi 8 . VI. 1929, tarihinden 
başlar. 

C) Akademinin üçüncü sınıfında hastalık 
veya her hangi bir sebep dolayısiyle dersleri an
lamak ve ihata edebilmek kudretini kaybeden
lerle devamsızlığı, tembellik ve kayıtsızlığı tes-
bit olunanlara diploma verilmez. 

D) Yarbay rütbesinden yukarı rütbede kı
dem zammı verilmez, 

E) Tatbikat okullarında tabip ve veteriner
lerin muavinliğe ayrılanlarından ve veteriner 
bakteriyoloji ve sereloji müesseselerinde asistan
lığa ayrılanlardan muvaffakiyetle imtihan ve
rip mütehassıs diploması alacaklara bir sene kı
dem zammı verilir. 

P) Eczacılardan tatbikat okullarında kim
yager yetiştirilmek üzere muavin eczacılığa ay-
rdanlara, iki senelik tahsili muvaffakiyetle bitir
mek şartiyle bir sene kıdem zammı verilir. 

G) Yüksek levazım okulunu muvaffakiyetle 
bitirenlere bir sene kıdem zammı verilir. 

(II) Mühendis subayı yetiştirmek üzere 
yabancı memleketlere gönderilerek yüksek mü-
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hendislik tahsillerini muvaffakiyetle bitiren ka-
ı%, deniz ve hava subaylarına aşağıda yazılı 
Şartlar dahilinde dört seneye kadar kıdem, zammı 
verilir. 

A) Yabancı memleketlerdeki yüksek mühen
dislik tahsilini ve muktazi fabrika ve müessese 
stajlarını muvaffakiyetle ikmal edenlere bir sene, 

B) Bunlardan fen ve sanat, askerî fabrika
lar Umum müdürlükleri emirlerinde veya kendi
lerini tahsile gönderen müesseselerin nezdinde 
istihdam edilerek iki sene zarfında mühendis su-
baylığı terfileri tasdik olunanlara (Mühendis 
sııhay) unvanı ile beraber daha iki sene, 

ö) Bu kıdemleri almış bulunanlardan bir 
eser vüeuda getirerek veya doktora yaparak em
salleri arasında temayüz edenlere daha bir sene, 

Hâlen orduda mevcut olup mühendis subay
lık evsafını haiz bulundukları ait olduğa ma
kamca tasdik edilenlere de yukarıda yazıh hak
lardan faydalanırlar. 

Yukardaki fıkralara tevfikan kıdem zammı 
almış olanlar aldıkları kıdem zamları ile tashih 
edilen nasıp tarihlerine nazaran emsalleri terfi 
etmig ve kendileri de rütbelerinin-asgari müd
detlerini fiili olarak bitirmiş ve diğer şartlan 
da haiz bulunmuş İseler (Onuncu maddenin ikinci 
fıkrasında gösterilen ahval müstesna) derhal, 
değilsıeler bu şartlan tamamladıklarında terfi 
ettirilirler. Bu suretle terfi ettirilmiş olanların 
almış oldukları kıdem zamları ile nasıpları em
sallerinin terfi tarihine götürülür. 

REİS — 16 ncı maddeyi müzakereye başla
madan evvel takriri okuyalım ondan sonra söz is
teyen varsa söz veririm. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeyiediğim sebepler dolayısiyle, 

bahis mevzuu olan kanun lâyihasının 16 ncı mad
desinin bir ve ikinci fıkralarının yazıp bağlı ola
rak takdim ettiğim şekilde ilâve, tadil ve tashihini 
arz ve teklif eylerim. 

Hatay mebusu 
GL E. Durukan 

Madde 16. —• (1) nihayetine. 
H) Ordu subaylarından bilimtihan tefrik 

ve üniversitenin kimya şubesini muvaffakiyet
le ikmal ederek kimyager unvanını kazanan su
baylara bir sene kıdem zammı verilir. 

Madde 16. — (II) fıkrasının tadil ve tas
hihi. 

(II) Kara, deniz ve hava ordularımız için 
yüksek mühendis subay yetiştirilmek üzere bil
imtihan tefrik edilerek gerek yabancı memle
ketlere gönderilecek ve gerekse kendi memle
ketimizde mevcut yüksek mühendis okulu ile 
4304 numaralı kanun mucibince ağılacak Yük
sek teknik okula devam ettirilecek subaylar bu
ralardaki tahsillerini muvaffakiyetle bitirdik

leri takdirde kendilerine aşağıda yazılı şartlar 
dahilinde ve dört seneyi geçmemek üzere kı
dem zammı verilir. 

A) Yüksek mühendislik tahsilini ve muk
tazi fabrika ve müessese stajını gerek memleke
timizde ve gerekse yabancı memleketlerde ik
mal edenlere bir sene; 

B) Bunlardan Pen ve sanat ve Askerî fab
rikalar umum müdürlüklerine mensup olanların 
kâffesi; askerî fabrikaları, kendilerinin mes
lekleri ile mütenasip olan fabrikalarına; denize 
mensup olanlar deniz fabrikalarına, havaya 
mensup olanlar da hava fabrikalarına, Harita 
umum müdürlüğüne mensup olanlar da mes
lekleri ile mütenasip İşlere verilir. 

Buralarda bilamel iki sene çalışmak sureti ile 
ehliyet göstererek mühendis subaylığa liyakat-
lan •tasdik edilenlere mühendis subaylık unvanı 
ile beraber daha iki sene; 

C) Bu kıdemleri almış bulunanlardan harp 
malzemesi - top, tüfek, makinalı Tüfek, piyade 
ve topçu mühimmatı, barut ve infilâkh madde
ler ... ilâh, - imalâtında bir tekâmül, icat, zaman 
ve para tasarruftum temin eder bir yeniiik vü-
cude getirmek sureti ile ortaya amelî bir eser 
koyanlara daha bir sene kıdem zammı verilir. 

Doktora yapanların bu son bir sene zammı 
alması için yukarıki fıkrada zikredilen eseri 
vücudo getirmesi şarttır. 

Hâlen orduda mevcut olup mühendis subay
lık unvanını almış ve yukarıki fıkralar muci
bince liyakatlarını bilamel ispat etmiş olanlar 
da yukarıda yazılı haklardan faydalanırlar. 

Hatay mebusu 
Ğl. E. Durukan 

REÎS — Takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmİyenler... Kabul edilmemiştir. 

O halde 16 ncı maddeyi aynen reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmİyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Hava tuğgene
ralleri için asgari bekleme müddeti olarak ka
bul edilen iki sene 30. VIII. 942 tarihinde tuğge
nerallik rütbesinde iki seneyi tamamlamış 
olanlara da tatbik edilir ve tümgenerallığa na
sıpları da 30. VIII. 942 tarihinden itibar olu
nur. Geçmiş zaman için maaş farkı verilmez. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmİyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler,.. Etmİyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini .ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 



I : 43 2 .7 , 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
.V. — Ankara Belediyesi ihtiyacı için satın 

ultnuvdk otobüsler hakkında Türk ve İsviçre 
Hükümetleri arasında teati olunan mektubun 
tasdikına dair kanun lâyiham ve Hariciye ve 
İktisat encümenleri mazbataları (1/89) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ankara belediyesi ihtiyacı iğin İsviçre'den satm 
alınacak otobüslere ait Tünkiye ile isviçre Hü
kümetleri arasında teati olunan mektuplarla ya

pılan Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile İsviçre hükümetleri 
arasında Ticaret mübadelelerin ve tediyelerin 
tanzimine dair 28 mart 1942 tarihli Anlaşmaya 
atfen Ankara belediyesi ihtiyacı için İsviçre'
den satın alınacak otobüsler hakkında Hükü
metimizle İsviçre Hükümeti arasında Bern'de 
16. III. J943 tarihinde teati olunan mektuplarla 
yapılan Anlaşma kabul edilmiştir, 

REİS — Mütalâa var mıV Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu katımı ahkâmını tatbika 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Efendini; köy ebeleri ve koy sağlık memur

ları teşkilâtı yapılmasına ve Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet vekâleti teşkilât ve memurini hak
kındaki 3017 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası, bundan 
evvel geçen kanun lâyihası gibi dün tevüi 
edilmiş olduğu için bugün müzakere edilmesi 
nizamnamemize uygun değildir. Ancak en
cümen bu kanun lâyihası hakkında müstaceliyet 
teklif etmektedir. Diğer kanun lâyihası gibi 
müstaceliyet kararı verilmesini ve pazartesi 
günü sırasını kaybetmemesi için gününde mü
zakeresini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1043 C : 1 
4. •— Türkiye ile Finlandiya arasında imza 

edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tasdikına 
dair kanun lâyiham ve Hariciye ve İktisat encü
menleri mazbataları (1/73) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var m.\'l Maddelerin müzakeresine geçilme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Maddelerin 
müzakeresine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Finlandiya arasmda 3 nisan 1943 ta
rihinde imza edilen Ticaret ve Tediye Anl&gma-

ımm tasdikma ait kanan 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyetiyle Fin

landiya Cumhuriyeti arasında Ankara'da 3 ni
san 1943 tarihinde imza edilen Ticaret ve tediye 
anlaşması tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Htmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
S- — Türkiye ile Macaristan arasında imza 

edilen Ticaret ve Tediye Anlasmalarvmm tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Haricîye ve İktisat 
encümenleri mazbataları (1/74) [2] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var nuî 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini reyini
ze arzediyorum. 

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

Türkiye ile Macaristan arasmda 24 şubat 1943 
tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye 

AtılftipTû TmTi tasdiki hakkında Tgynn, 
MADDE 1. —. Türkiye ile Macaristan ara

sında Budapeşte'de 24 şubat 1943 tarihinde 
akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşması 
ile merbutu protokol ve mektuplar kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mıî Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun neşrinden itibaren 
mer'İdir. / 

[1] 89 sayılı basmayası zaptın sonundudır. 
[1] 90 sayılı basmayazt zaptın sonundadtr, 
[2\ 91 saydı bmmayazı zaptın nonundadır, 
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REİS —- Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunun icrasına İcra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 

eHseye nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 16 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı :89 
Ankara Belediyesi ihtiyacı için satın alınacak otobüs
ler hakkında Türk ve İsviçre Hükümetleri arasında 
teati olunan mektubun tasditana dair kanun lâyihası ve 

Hariciye ve iktisat encümenleri mazbatatan (189} 

T. C. ' " 
Boşvek&at 27, V. 1943 

Kararlar Dairesİı Müdürlüğü 
Seyt: 6/1707 * .j 

Büynk Mil*et Meclisi Yüksek Bds]iğin« 

Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 28 ma*rt 1942 tarihli Ticaret Anlaşmasına atfen Afika*a be
lediyesi ihtiyacı için satın alınacak otobüsler hakkında yapılan müzakereler sonunda Bern'de teati 
olunan mektupların tasdikma dair Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 'icra Vekilleri Heyetince 
25. VI ,1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiham «afe&bı mueibeaiyle birlik
te sunulmuştur. 

Mezkûr Anlaşmanın 3970 sayılı kanunun verdiği salâhiyete müsteniden 1. IV. 1943 tarihli ve 
2/19713 sayılı kararname ile tasdik edilmiş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
• • ' ' • : • / Ş. Saraçoğlu 

Mucip »ebep ler layihası 

Türkiye ile isviçre arasında Ticari mübadelelerin ve tediyelerin tanzimine dair 28" mart 1942 
tarihli Anlaşmaya atfen Ankara belediyesi ihtiyacı için satın alınacak otobüsler hakkında îsviç-

-re'de yapılan müzakereler sonunda mutabakat hâsıl olmuş ve keyfiyet 16. I I I . 1943 tarihinde nota 
teatisi suretiyle tahakkuk ettirilmiştir. 

Millî müdafaa mülâhazaları yüzünden muhtelif memleketlerde imalinden tamamen veya kıs
men vaz geçilmiş bulunan .şehir otobüslerinin mubayaası çok -güçlenmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla umumî krymeti 5 milyon isviçre frangını asmamak üzere Ankara Belediyesinin 
mühim bir ihtiyacını karşılryacak olan bahis mevzuu otobüslerin, bedelleri hususi takas yoluyla 
İhraç olunacak bazı Türk mallariyle ödenmek suretiyle, tedarik ve temin edilmesi millî ve iktisadi 
menfaatlerimize uygun görülmekle bu hususta teati olunan mektup Türkiye Büyük Millet Meclî
sinin yüksek tasvibine arzolunurı 



Hariciye encümeni mazbatası 

f T. B.t M, M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/89 
Karar No, 8 

3. VI. 1943 

Yüksek Beisliğe 

Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 28 mart 
1942 tarihli Ticaret Anlaşmasına atfen Ankara 
belediyesi ihtiyacı iğin satın almacak otobüs
ler hakkında yapılan müzakereler sonunda 
Bern'de teati olunan mektupların tasdikma 
dair Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 20 . V . 1943 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp, Başvekâle
tin 27 mayıs 1943 tarih ve 6/1707 numaralı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası Encümeni
mize havale olunmakla Hariciye vekâletinden 
gelen mümessil huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Memleket menfaatlerine her veçhile muvafık 

görülen işbu lâyiha Eneümenimizoe de tasdik 
edilmiş olduğundan havalesi mucibince İktisat 
encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Hariciye En. Reisi M. M. Kâtip 
Konya 

M. Göker 
Bolu 

. Çambel 
Gümüşane 

E. TSr 
Manisa 

S. Bayur 

Tokad 
N. Poroy 

Elâzığ 
F. A. Âykaç 

İstanbul 
A. Ş. Esmer 

Samsun 
F. Engin 

Ağrı 
jR. R. Pasin 

Gümüşane 
C. Selek 

İzmir 
H. Menteşe " 

Seyhan 
N. Eldeniz 

İktisat encümeni mazbatası 

r . B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No, 1/89 
Karar No. 20 

Yüksek Reisliğe 

28. VI. 1943 

Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 29 ma 
3is 1942 tarihli Ticaret Anlaşmasına atfen An
kara Belediyesi ihtiyacı için satm alınacak oto
büsler hakkında yapılan müzakereler sonunda 
Bern'de teati olunan mektuplarla vâki Anlaş
manın tasdik: hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20. V . 
1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılarak Başvekâletin 27 mayıs 1943 tarih ve 
6/1707 numaralı tezkeresiyle gönderilen ve Ha
riciye encümeni mazbatasiyle birlikte encüme
nimize havale buyurulmuş olan kanun lâyihası 
Hariciye ve Ticaret vekaletleri mümessilleri hu-
zurlariyle müzakere ve tetkik olundu. 

Ankara'da şehir dehilindeki nakil vasıtala
rının darlığı yüzünden çekilmekte olan sıkıntı
yı izaleye matuf en esaslı bir çarenin tahakku
kuna imkân verecek olan işbu Anlaşmanın mey
dana getirilmiş olması memnuniyete şayan gö

rüldü, Kanun lâyihası başlığında yapılan deği
şiklik ve birinci maddede yapılan üg kelime ilâ
vesiyle aynan kabul olundu. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

İktisat En. Rs. 
Trabzon 

R, Karadeniz 
Afyon K, 

B, Türker . 
İçel 

Dr. M. Berker 
İzmir 

B. Anman 
Niğde 

9r. R. F. Talay 
Trabzon 

T. Göksel 

M. M. 
Çankırı 
A. İnan 
öazianteb 

Ş. Özdemir 
İçel 

Ş. Tugay 
Kırşehir 
Ş. Torgut 

Ordu 
Ş. Akyazı 

Zonguldak 
S. Tansan 

Kâtip 
Ankara 

H. 0. Beketa 
Giresun 

JV. Osten 
İstanbul 
V. Sandal 
Kırşehir 

F, Çobanoğht 
Ordu 

M, Yarımbıyık 
Zonguldak 

i / . Karabacak 

( S. Sayısı: 89 ) 



_ s — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara belediyesi İhtiyacı için İsviçre den satın 
alınacak otobüslere ait Türk ve îsviçre Hükümet
leri mümesühri arasinda teati olunan mektubun 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE t. — Türkiye ile İsviçre arasımda 
Ticari mübadelelerin ve tediyelerin tanzimine da
ir 28. mart 1942 tarihli Anlaşmaya atfen Ankara 
belediyesi ihtiyacı için İsviçre'den satm alına
cak otobüsler hakkında Hükümetimizle İsviçre 
Hükümeti arasmda Bern'de 1 6 . m . 1943 tari
hinde teati olunan mektup kabul olunmuştur. 

• 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti

baren meridir. 

MADDE 3. — Bu kanun ahkâmını tatbika 
lora Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
H. Uran 
Mf. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. İT. Alataş 

Mü. V. 

20. V. 1943 
Ad. V. M. M. V. 

A. R. Türel A. R. Artunkal 
Ha. V. Mal. V. 

İV. Menemencioğlu F. Ağrafo 
Na. V. * tk. V. 
8. Doy F. Sirmen 

G. t V. Zr. V. 
S. H. Ürgühlü Ş. R. Hatipoğlu 

Ti. V. 
A. F. Cebesoy C. 8. Siren 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN DEÖİŞTÎBİŞİ 

Ankara belediyesi ihtiyacı için İsviçre'den satm 
ahnacak otobüslere ait Türkiye ile İsviçre Hü
kümetleri arasında teati olunan mektuplarla ya

pılan Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile isviçre Hükümetleri 
arasında Ticaret mübadelelerin ve tediyelerin 
tanzimine dair 28 mart 1942 tarihli Anlaşmaya 
atfen Ankara belediyesi ihtiyacı, için İsviçre'
den satm alınacak otobüsler hakkında Hüküme
timizle İsviçre Hükümeti arasında Bern'de 
16. m . 1943 tarihinde teati ohman mektuplarla 
yapılan Anlaşma kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 

HADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen 

( S. Sayısı: 89 ) 





S. Sayısı: 90 
Türkiye ile Finlandiya arasında imza edilen ticaret ve 
tediye anlaşmasının tasdikine dair kanun lâyihası ve 

Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları (1/73) 

T. e. ' 
Başvekalet 12 . V . 1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1538 ' ; _ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Türkiye ile Finlandiya arağında 3 nisan 1943 tarihinde imza edilen Ticaret ve tediye Anlaşr 

masının tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinee 30 . IV . 
1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muoibesiyle birlikte 
sunulmuştur. 

3970 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden bahsi geçen Anlaşmanın icra Vekilleri Hey
etinee 1 mayıs 1943 tarihinden itibaren mer'iyete girmek üzere tasdik edilmiş olduğunu arzederim, 

Başvekil 
.. ' . ' JL ' . ' ' • • '• $* Şaracoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Türkiye ile Finlandiya arasında son Ticaret ve Tediye Anlaşması 9 sonteşrin 1940 tarihinde 
aktedilmiş bulunuyordu. Harp şartlarının, bilhassa nakliyat sahasında, doğurduğu güçlükler 
yüzünden mezkûr Anlaşmadan tatbikat sahasında matlup ve mültezem şekilde istifade edileme
miş ve son zamanda iki memleket ticari münasebetleri mahdut miktarda karşılıklı hususi takas 
muamelelerine münhasır kalmıştı. t 

Gerek bu güçlükleri bertaraf suretiyle ticari münasebetlerimizi ahden tanzim ve bunların in
kişafını temin etmek, gerek eski Anlaşmanın mer'iyeti esnasında tedarikinde zorluklara düştü
ğümüz sellüloz ve kâğıt gibi, memleketimizin iktisadi hayatında, pek ziyade muhtaç olduğumuz 
maddelerin temin ve tedarikim kolaylaştırmak ve diğer taraftan her iki memleket Millî banka
ları arasında kur farkından ileri gelen Anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için mezkûr memle
ketle yeni bir Tiearet ve Tediye Anlaşması aküne lüzum görülmüş ve yapılan görüşmeler so
nunda, fransızc'a bîr örneği ile türkçe tercümesi ilişik olarak sunulan Anlaşmanın 3 nisan 1943 
talihinde imzasına muvaffakiyet elvermiştir. 

Ticari ve iktisadi alanda sık sık görülmekte olan değişiklikler, ileride ne gibi vaziyetlerle kar-
laşabileeeğimizi tâyini güçleştirdiğinden Anlaşmaya bağlı listeye her iki memleketi ilgilendiren 
maddelerin, kontenjan vazedilîneksizin , sadece adlarının işaret olunmasiyle dktifa ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankasiyle Suomen Pankki arasında kur farkından doğan Anlaşmazlık da 
isteğimize ve menfaatimize uygun bir şekilde halledilmiştir. 

Umumî Heyeti itibariyle bu günkü iktisadi şartlara ve millî menfaatlerimize uygun görülen 
işbu Anlaşma Büyük Millet Meclisimizin yüksek tasvip ve tasdik nazarlarına arzolunmuştur. 



" - 2 -
Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M, M, 
Bariciye encümeni 
EsmNo. İ/73 
Karar No. 7 

Yüksek 

Türkiye ile Finlandiya arasında 3 nisan 1943 
tarihinde imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaş
masının tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 30. IV. 
1943 tarihinde Yüksek Meclise'arzr kararlaştırılıp, 
Başvekâletin 12 mayıs 1943 tarih ve 6/1538 nu
maralı tezkeresiyle gönderilen kânun lâyihası En
cümenimize havale olunmakla Hariciye vekâle
tinden gelen mümessil huzuriyle tetkik ve müza
kere olundu. 

Memleket menfaatlerine her veçhile muvafık 
görülen işbu lâyiha Eneümenimizce de tasdik 

Reisliğe 

3. VI. 1943 

edilmiş olduğundan havalesi mueibince İktisat 
encümenine tevd 
lige sunulur, 
Hariciye En. Rs. 

Konya 
A. M .Göker 

Bolu 
H. C. Çambel 
Gümüşane 
E. S. Tor 
Manisa 
H, Bayur 

olunmak üzere 

M. M. 
Tokad 

N. Poroy 
Elâzığ 

F. A. Aykaç 
İstanbul 

A, 8. Esmer 
Samsun 

A, F. Engin 

Yüksek Beis-

Kâtip 
Ağrı 

B, R, Pasin 
Gümüşane 

ü. Selek 
İzmir 

H. Menteşe 
Seyhan 

N. Eldeniz 

İktkat encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
İktisat encümeni 

Esas No. 1/73 
K<ww No. 18 

Yüksek Reisliğe 

28 . VI . 1943 

Türkiye ife Finlandiya arasında 3 nisan 1943 
tarihinde imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaş
masının tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 30 . IV . 
1943 tarihinde Yüksek Keclise arzı kararlaştı
rılan ve 12 mayis 1943 tarihli ve 6/1538 numa
ralı Başvekâlet tezkeresiyle .gönderilen kamın 
layihası Hariciye encümeni mazbatasiyle birlik
te Encümenimize havale buyurulmus olmakla 
Hariciye ve Ticaret vekâletleri mümessilleri 
huzurlariyle müzakere ve tetkik olundu. 

Anlaşmada ve merbutu protokol ve mektup
larda tespit olunan esaslara ve almacak ve ve
rilecek mallarm cins ve mahiyetlerine göre an
laşmanın umumî memleket menfaatlerine uygun 
olduğu ittifakla kabul edilmiştir. Ayni zaman
da umumî vaziyetin tesiri altında her iki tara

fın durumunda hâsıl olabilecek değişikliklerle 
anlaşma hükümlerinin yürütülmesini zorlaştır-
mamak için mübadeleye tâbi maddelerin kon
tenjana tabi olmaması isabetli bir hareket ola
rak vasıflandırılmıştır. Bu sebeplerle kanun lâyi
hası Eneümenimizce de tasvip ve tasdik olun
muştur. Ancak lâyihanın birinci maddesinde 
Anlaşmanın 1 mayıs 1943 tarihinde mer'iyete 
gireceğinden bahsedilmekte ise de bu husus An
laşmanın metninde mezkûr bulunmasına ve 
Anlaşmanın kül halinde tasdikiyle mer'iyet gü
nüne ait hükmün de kendiliğinden kabulü tabii 
olmasına binaen işbu maddede (ve 1 mayıs 
1943 tarihinde mer'iyete girecek olan) ibaresi
nin çıkarılması uygun görülmüştür. 

İkinci ve üçüncü maddeler aynen kabul edil
miştir 

( S. Sayısı : 90 ) 



Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

iktisat En. Reisi 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Afyon K. 
B. TürUr 

M. M. 
Çankın 
A. İnan 

Gazianteb 
Ş. özdemir 

Kâtip 
Ankara 

H. O. Beketa 

Giresun 
N. Osten 
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İzmir 

B. Artman 
Niğde 
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V. Sandal 
Kırşehir 

F. Çobmoğlu 
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M. Yarvmbıyık 
Zonguldak 

H. Karabacak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Finlandiya arasında S nisan 1943 ta
rihinde imza edüen Ticaret ve Tediye Anlaşma

sının tasdikim ait kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyetiyle Fin
landiya Cumhuriyeti arasında Ankara'da 3 ni
san 1943 tarihinde imza edilen ve 1 mayıs 1943 
tarihinde meriyete girecek olan Ticaret ve Te
diye Anlaşmaları tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanun nesri tarihinden 
itibaren muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Bs.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
R. Peker 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. 

Ad. V. 
F. Türel 
Ha. V. 

30, IV. 1943 
M. M. V. 

A. B. Artunkal 
Ma. V. 

N, Menemencİoğlu F. Ağralı 
Na. V. 

S.Day 
G. I. V, 

S, II. Ürgiiblü 
V. 

A. F. Cebesoy 

îk. V. 
F. Sirmen 

Zv. V. 
8. R. Hatipoğlu 

Ti. V. 
C. S- Siren 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRİŞt 

Türkiye üe Finlandiya arasında 3 nisan 1943 ta
rihînde mzaedüen Ticaret ve Tediye Anlasma-

smm tasdikimi ait kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyetiyle Fin
landiya Cumhuriyeti arasında Ankara'da 3 ni-
Ktn 1943 tarihinde imza edilen Ticaret ve Te
diye Anlaşması tasdik edilmiştir, 

MADDE 2. — Hükümetm 2 nei maddesi 
aynen. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen. 

(S. Sayısı : 90 ) 
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TÜRKÎYE CUMHURİYETİ VE FİNLANDİYA CUMHURİYETİ ARASINDA TİCARET 

VE TEDİYE ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti iki memleket arasın
da Ticari mübadeleleri inkişaf ettirmek ve tediyelerin tanzimini kolaylaştırmak arzusiyle aşağıda
ki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

1. — Türkiye ile Finlandiya arasındaki Ticari mübadeleler iki memlekette mer'i umumî ihracat 
ve ithalât rejimlerine tevfikan icra edilecektir. 

2. — ilişik listede tadat edilen Türk menşeli emtia ve Finlandiya menşeli emtia işbu Anlaşma
nın mer'iyeti müddetinee, yekdiğeri ile hususi takas yolu ile mübadele edileceklerdir. 

Hususi takas muameleleri, iki memleketin salâhiyettar uzuvlarının mütekaddim bir müsaade
sine mevzu teşkil edeceklerdir. 

3. — Şurası mukarrerdir ki, adı geçen listede münderiç olanlardan gayri emtia da iki mem
leketin salâhiyettar makamlarının mütekaddim müsaadesi istihsal edilmek şartiyle mübadele edi
lebileceklerdir. 

i - - . - - - - afadfle — 2 

1, — İşbu Anlaşmanın mer'îyete konmasından sonra her iki Taraftan sevkedileeek emtiaya iki 
memleketin salâhiyettar makamları tiarafmdan verilmiş ilişik numuneye uygun bir menşe şahadet
namesi terfik edilecektir. 

2. —'- Karşılık değeri 50 türk lirasını veya başka bir para İle muadilini geçmiyen irsalât için 
menşe şahadetnamesi mecburi değildir. 

: • ' • • Madde — 3 

Bir hususi takas muamelesinin mevzuunu teşkil edecek emtianın kıymeti kara yolu ile nakli
yat halinde sevk istasyonunda veya hudutta franko fiyat üzerinden, deniz yolu ile nakliyat da 
F. O. B. veya C. I. F, fiyat üzerinden hesap edilecektir. 

Madde — 4 

1. — Hususi takas yolu ile Türkiye'ye ithal edilen Finlandiya menşeli emtianın karşılık değe
ri Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının kendi defterlerinde açacağı türk lirası üzerinden tutu
lan ve faiz getirmiyen «Hususi takas» hesaplarına yatırılacaktır. 

2. — Hususi takas yolu ile Finlandiya'ya ithal edilen Türk menşeli emtianın karşılık değeri, 
Suomen Pankki'nin kendi defterlerinde açacağı Markas üzerinden tutulan ve faiz getirmiyen 
«Hususi takas» hesaplarına yatırılacaktır. 

3. — Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Suomen Pankki yukarıdaki fıkralarda yazılı 
takas hesaplarına yapılmış teslimata mütedair ihbarnameleri mütekabilen günü gününe birbir
lerine bildireceklerdir. 

4. — işbu teslimat ihbarnamelerini alacak tat-af teslimat ihbarnamelerinin mevzuunu teşf 
kil eden ameliyeye ait hesapta bulunan mevcudat nispetinde hak sahiplerine muktazi tediyeleri 
icra edecektir. ' •• • ' ı•*>! '•; ; 

5. — Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Suomen Pankki hususi takas hesaplarının işlen
mesine müteallik teknik usuller hakkında aralarında anlaşacaklardır. 

( S. Sayısı : 90 ) 
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Madde — 5 , 

Mütekabilen Finlandiya ve Türkiye'ye ithale mahsus Türk ve Fin menşeli emtianın satın 
alınması için avans olarak yapılacak teslimat ithalâtçı memleketin salâhiyettar, makamlarının 
tasvibine arzedileeektİr. Hu teslimat hak sahiplerine bahis mevzuu muameleye ait hesapta bu
lunan mevcudat nisbetinde yapdacaktır. 

Madde — 6 

1. — işbu Anlaşmanın mer'iyet müddeti esnasında müsaade edilmiş ihracattan mütevellit kar
şılıklı alacaklar, bu Anlaşmanın hükümlerine tevfikan tasfiye edilecektir. ' 

2, — Ayniyle, işbu Anlaşmanın muteber olduğu müddet içinde tasvip edilip inkızası tarihinde 
ikmal edilmemiş olan hususi takas muameleleri bu Anlaşma hükümlerine tevfikan tasfiye edile
cektir. 

Madde — 7 

Türk emtiası ve Finlandiya emtiası her iki Taraftan, bugünkü tarihte imza edilen mı-nzam 
protokole tevfikan, hususi takas rejimi dışında ihraç edilebilecektir. 

Madde — 8 

9 sonteşrin 1940 tarihinde imza edilen Türkiye - Finlandiya arasındaki Ticaret Anlaşması ve 
Tediye Anlaşması yerine geçen işbu Anlaşma 1 mayjs 1943 tarihinde mer'iyete girecektir. 

Ayniyle 20 haziran 1936 tarihlî Ticaret Anlaşmasına ekli II nci munzam protokol da bu ta
rihten sonra artık meriyette kalmıyaeaktır. 

işbu Anlaşma mer'iyete giriş tarihinden itibaren bir senelik bir müddeti haiz olacaktır, 
tki Âkit Taraftan işbu Anlaşmanın, inkızası tarihînden evvel bir Anlaşmanın akdine tevessül 

maksadıyla temasa gireceklerdir. 

Ankara'da 3 nisan 1943 tarihinde fransızca iki nüsha tanzim edilmiştir. 

Dr. B. T. Şaman A. 8. Yrjö Koskinen 
Tauno Jalanti 

( S. Sayısı : 90 ) 
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Liste 

Finlandiya emtiası Türk emtiası 

Sülfitli kimyevî kâğıt hamuru 
Odun ihtiva eden yazı yağıdı 
Odun ihtiva etmiyen yazı kâğıdı 
Gazete kâğıdı 
Ambalaj kâğıdı 

Oreaseproof kâğıdı 
M. <î. cap kâğıdı 
Sigara kâğıdı 
Başka kâğıtlar 
Kâğıt torbalar 
Karton 
İnşaat kartonu 
Mücerrit levhalar 
Kibrit 
Kontreplâklar 
Ulak sandık için tahta 
Tahta makara 
Karton ambalajı 
Sise ambalajı 
Sair emtia, yayık, törpü ve rende, elektrik 

«mpiilü, kâğıttan sicim ve saire gibi 

Yağlı tolmmlar 
Sülfürlü yağlar 
Küsbe 
Tütün 
Palamut ve debagatte müstamel hulâsalar 
ve sair maddeler 
Pamuk 
Tiftik 
Zımpara 
Koyun derisi 
Afyon 
Paçavra 
Kuru yemiş 
Zamkı ar abı 
Sair emtia, sünger, balmumu ve saire gibi 

Menşe şahadetnamesi numunesi 

Gönderilen: 
tsim . . . 
ikametgâh 
Sokak . . . 

Gönderen: 
tsim 
ikametgâh 
Sokak 
Eşyanın nevi 
Ambalaj tarzı 
Koli adedi 
Marka No. 

f gayri «afi Kg. 
Sıklet ) safi Kg. 

f P. O. B. 
TCıymet \ 0 . 1 F. 

Yukarıda gösterilen emtianm menşeli olduğu ve işbu şahadetnamenin, 3 nisan 
1943 tarihinde imza edilen Türkiye Cumhuriyetiyle Finlandiya Cumhuriyeti arastadaki Ticaret ve Te
diye Anlaşmasının hükümlerine tevfikan verildiği tasdik olunur. 

.194 
(Mühür) Salâhiyettar ita organının 

adı ve imza 

( a Sayısı: 90) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE FİNLANDİYA CUMHURİYETİ ARASINDA 

TİCARET VE TEDİYE ANLAŞMASINA MJUNZAM PROTOKOL 

Türkiye Hükümeti, Finlandiya Hükümeti bugünkü tarihte imza edilen Türkiye - Finlandiya 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına tevfikan tesviye edilecek emtiasın karadık değerlerini temsil eden
lerden gayri tediyeleri de kolaylaştırmak arzusu ile aşağıdaki hususta mutabık kalmışlardır: 

MSadde— 1 

Emtia mübadelesinden tahassül eden masraf ve komisyonların, nakliye, sigorta nıasrâÛarının, 
mahkeme masraflarının, damga resimlerinin, iki Taraf Devlet müesseselerine yapılacak irsalâtın, 
talebelerin, seyyahların, İş adamlarının, ticaret adamlarının masraflarını tehvine mûhtas irsalâ-
tm ve sairenin ve kezalik iki memleket salâhiyşttar makamları tarafından münakalesine müsa
ade edilecek olan ve sermayeye nakli mahiyetini haiz bulunmıyan diğer bilcümle matlubatın te
diyesi aşağıdaki hükümlere tevfikan yapılacaktır. 

Madde — 2 ; 

1 nei maddede derpiş edilen münakaleler iki memlekettin salahiyettir makamlarının mütekad-
dim müsaadesine tabi tutulacaktır, 

Aynîyle iki memleketin salâbiyettar makamları müteoeffiîere ödenecek parsların mahiyet ve 
istimalini tahkik ve kontrol edebileceklerdir. _ _ _* 

M&dde — S 

Türkiye ve Finlândiya'daki mütenefftler lehine icra edilecek tediyeler Türkiye Cumhuriyet 
Merkez bankası nezdinde açılmış bulunan Türk liraları üzerinden muharrer faiz getirmiyen bir 
hesabm zimmetiyle yapılacaktır. Bu hesap : 

1. — Bugünkü tarihte imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasına bağlı listede sayılan ve yu-
karıki hesabı beslemek nıaksadiyle icra edilen l^inlândiya emtiasının Türkiye'ye ihracatı mu-
haasalasiyle; 

•2. -r- Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası um Finlândiya'daki ınüteneffiler lehine tedİyat vâki 
oldukça bu hesaba yapacağı teslimat ile; 

Beslenecektir, 

Madde — 4 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası yukarıdaki jnaddede münderiç « Türk liraları » hesabının 
matlûbuna.kaydedilen mebaliğe müteallik tahsilat ihbarnamelerini günü gününe Suomeıı Pankki'ye 
bildirecektir. 

Madde — 5 

üçüncü maddede münderiç « Türk liraları » hesabında 100 000 Türk lirasını mütecaviz bir 
mevcut tahassül eylediği takdirde fazla kısım, Finlandiya tarafından, iki memleketin salâhiyet-
tar makamları arasında kararlaştırılacak, Türk menşeli emtia mubayaasında* kullanılabilecektir. 

Madde — 6 

İşbu protokolün mer'iyetinin inkızasmda, «Türk liraları» hesabında mevcut kalabilecek baki
ye, iki memleketin salâhiyettar-makamları arasında kararlaştırılacak Türk menseli emtia muba
yaası ile tasfiye edilecektir. 

* * 

(S, Sayaa; 90) 
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Madde — 7 

tşbu protokol, bugünkü tarihte Türkiye ile Finlandiya arasında imza edilen Ticaret ve Te
diye. Anlaşmasının ayrılmaz bir cüzünü teşkil edecek ve aynı mer'iyet müddetini haiz olacaktır, 

Ankara'da 3 nisan 1943 tarihinde; fransızca iki nüsha tanzim edilmiştir. 

Dr. B. T. Şaman A. 8. Yrjör - KosHnen 
Tauno Jalanti 

TASFİYE PROTOKOLÜ 

iki Hükümet Türkiye ile Finlandiya arasmda bugünkü tarihte Ticaret ve Tediye Anlaşma
sını İmza ettikleri sırada aşağıdaki hususu kararlaştırmışlardır: 

1. — 9 sonteşrin 1940 tarihli Tediye Anlaşması hükümlerine tevfikan, her iki Tarafça tamamen 
veya kısmen ödenen avanslar ve kezalik emtiadan ödenmek üzere açılan akreditifler, kendileri için 
bu avansların ödendiği ve akreditiflerin açıldığı emtianın teslimi suretiyle aynı Anlaşmanın hü
kümlerine göre idame ve tasfiye edilecektir. 

2. — Bugünkü tarihte imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının mer'iyete girişinde Tür
kiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Suomen Pankki nezdinde açılmış olan kliring hesapları ta
kas edileceklerdir. Bu hesaplardan biri veya diğerinde mevcut kalabilecek bakiye ve kezalik 
Türkiye ile Finlandiya arasındaki 9 sonteşrin 1940 tarihli Tediye Anlaşmasının 15 nci maddesi 
hükümlerine tevfikan sonradan işbu hesaba yatırılaeak paralar aşağıdaki tarzda tasfiye edilecek
lerdir : 

a) Bu bakiye Finlandiya lehine gözüktüğü takdirde, bugünkü tarihte imza edilen Ticaret ve 
Tediye Anlaşmasına munzam protokolün 3 ncü maddesi hükümlerine tevfikan Türkiye Cumhuri
yet Merkez bankası nezdinde açılmış bulunan «Türk liraları» hesabma yatırılacaktır. 

b) Bu bakiye Türkiye lehine gözüktüğü takdirde, 9 sonteşrin 1940 Türkiye - Finlandiya Ti
caret Anlaşmasına bağlı birinci listede, sayıh Finlandiya menşeli emtianın Türkiye'ye irsali su
retiyle tasfiye edilecektir. 

Finlandiya Hükümeti bu bakiyenin çabuk tasfiyesi için bilcümle kolaylıkları bahşedecektir. 
tşbu protokol, bugünkü tarihte imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının ayrılmaz bir cü

zünü teşkil -edecektir. » 

Ankara'da 3 nisan 1943 tarihinde fransızca iki nüsha tanzim edilmiştir. 

Dr. B. T. 'Şaman A. 8. Yrjör - Koskinen 
Tauno Jalanti 

. . ' • > • • ^ > 9 < ^ ^ • < — • 
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S. Sayı»: 9| 
Türkiye ile Macaristan arasında imza edilen] Ticaret 
ve tediye anlaşmalarının tasdiki hakkında kanun l|yi-

hası v€( Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (1/74) 

T. C. 
Başvekâlet ' j : 13 . V. 1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü , ' 
8w- 6/1537 

Büyük Millet M « İ İ H Yüksek ReUKğine 

Tilkiye ile Mac&ritan arasında 24 . II . 1943 tarihinde İmza edilen Ticaret ve Tediye anlatma* 
smın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 30 . IV . 1943 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve ilisikleriylc birlikte 
sunulmuştu]'. 

• - - Başvekil 
_r ' ,* "•,'•.-. " * : * " * • • : ' ' ' Ş: Saraatğlu 

Yüksek Başvekâlete 

Esbabı mucibe 

3 mayıs 1941 tarihinde akdedilip feshedilmedikçe birer senelik devreler için mer'İyeti yenilenen 
Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının yerine iki memleketin bugünkü ihtiyaçlarına uygun yeni bir 
Ticaret ve Tediye Anlaşması akdi için Macarlar'la Budapeşte'de yapılan müzakereler neticesinde 
24 . I I . 1943 tarihinde bir Ticaret ve Tediye Anlaşması imzalanmıştır. ' 

Bu yeni Ticaret Anlaşması İki memleket mübadelâtmın esas itibariyle mütekabil ahdî Üstesine 
bağlanmıştır. Ayrıca her iki tarafın ithal ve ihraç anmda iki memlekette mer'iolan umumî ithal 
ve ihraç rejimlerinden istifade etmesi de kabul edilmiştir. Listelerde mevcut olup kontenjanı tükenecek 
malların kontenjanlarının arttırılması veya listelere yeni mallar için kontenjanlar konması imkânı da 
temin edilmiş bulunmaktadır. 

Mevzuubahis listelerin tetkikinden anlaşılacağı üzere, evvelce Macaristan'a vermeyi müteahhit 
bulunduğumuz halde bugün iaşe maddesi olması veya istihsalinin muhtelif sebeplerle azalmış bu
lunması dolayısiyle ihraema imkân gcrttnmiyen zeytinyağı» balıkyağı, kuşyemi, dan ve kepek liste
lerden çıkarılmıştır. Gıdai ehemmiyeti haiz olmamakla beraber diğer memleketlerle vâki müba
delelerimizde esaslı bir rol oynayan tiftik ve palamut hulâsasının kontenjanı da azaltılmıştır. 
Buna mukabil Macaristan'la ticari mübadele imkânlarımızı arttırmak maksadiyle ekserisi mühim 
bir iktisadi kıymeti haiz olmakla memleketimiz İaşesi bakımından bir ehemmiyet arzetmiyen diğer 
bazı maddelerimizin kontenjanları arttırılmış veya yeni bazı maddelerimiz Türk mallan listesine 
konmuştur. • • • ' 

Kontenjanı artürılan maddeler palamut, susam, afyon, zımpara, amyant, sünger yeniden konan 
yerfıstığı, ıhlamur, boynuz, kemik ve döküntüleri, deri kazıntısı, pamuk döküntüsü, pamuk paçavra, 
yün paçavra, sigala yağı, kurşun cevheri, cıva ve gülyağıdır. 

' Anlaşma ile lehimize temin edilen mühim bir nokta da, evvelce Macaristan 'a-serbest döviz muka
bilinde vermekte' olduğumuz bin ton pamuk ve yüz ton bakır hakkındaki taahhüdümüzün kaldırılmış 
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bulunmasıdır. Yeni Anlaşmaya nazaran, bu iki maddenin Macaristan'a ihracı aşağıda görüleceği 
üzere Macaristan'dan ziraat âlet ve maknelerınin mubayaasına bağlanmıştır. 

Buna mukabil, ithal mallarımız arasmda bulunup bugünkü şartlar tahtında temini güçleşmiş 
olan mühim bir çok malların eski Anlaşmada mevcut kontenjanı arttırılmış veya yeniden kontenjan 
alınmıştır. Kontenjanı arttınlan bu mallar, hayvanı tutkal, sun'i ipek, sellüloit maddeler, kundura 
çivisi, kopya kâğıdı, hassas kâğıt, mukavva, çarh, eğe, bileği, elektrik ampulleri, alüminyum eşya, 
çinko ve halitası, akümülatör, kalsiyum emlâhı, ve karpit, tebabette mtistamel hulâsalar, yeniden 
ilâve edilen kontenjanlarda ambalajlık bez, fayans tuğla, lavabo, dişçilik malzemesi, cerrahî te
sisattır. 

Anlaşmaya ekli (B) listesinde mevcut tütün ve fındık kontenjanı arttırılmış ve üç milyon lira
lık olan bu liste bu suretle beş milyon liraya çıkarılmıştır. Böylece, himayeye muhtaç bu iki mad
demizin ihraç imkânları kısmen olsun genişi etil myşti. 

Yeni Anlaşma Üe memleketimiz lehine temin edilen iki büyük menfaat ziraat makineleri ve 
âletleri ve çağlayık santralı işidir. 

Ziraat makine ve âletleri. Macaristan'dan alınacak ehemmiyetli bir çok idhal eşyasından maada, 
zirai kalkınmamızda mühim bir rol oynıyaeak olan ziraat makine ve âletlerinin de mubayaası bu 
yeni Anlaşma ile imkân dahiline girmiştir. 500 orak makinesi, 5 000 pulluk, 200 000 tane uç demiri, 
50 tane traktör, 750 ton dekovil rayı, 100 tane vagone, 1 610 ton demir ve çelik saç, pulluk için 300 
ton vida ve somun, 500 tane sandıklı ve dört kazmalı mibzer, 500 tane çapa makinesi, 100 tane 
tırmık, 5 tane selektör, 19 tane muhtelif elektrikli atelye makinesi ve 500 ton potas gibi mühim bîr 
yekûn tutan bu makine ve malzemenin mubayaası, evvelce Macaristan'a serbest dövizle verdiğimiz yu
karıda arzedilen pamuk ve bakırın ihracına bağlanmak suretiyle mukabil teminat altına alınmıştır. 
Ancak ziraat makine ve âletlerinin büyük miktarda olması dolayısiyle bin ton pamuk 1250 tona çıkarıl
mıştır. Mezkûr makine ve malzeme bedellerinin bir kısmının da küçükbaş deri, palamut ve tiftikle 
ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

Bahsi geçen makinelerin mubayaası ve memleketimize ithali işinin süratle görülmesi içinde, Dev
let müesseselerimizle lüzumlu mukaveleleri akdetmek üzere Macaristan'dan bir heyetin Türkiye'ye 
gelmesi esası kabul ettirilmiş ve hu heyet gelmiştir. 

Çağlayık santralı. Orta Anadolunun elektrifikasyonu ile alâkadar olan Sakarya üzerindeki Çağ
layık santralının kurulması ve işlemesi için lüzumlu havai hatta ait bakır kablolar, direkler vesair 
malzemenin mubayaası imkânı temin edilmiştir. 

Kıymeti yedi milyon lirayı geçen bu malzemenin bedelinin, ayrıca maddeler tahsis edilmeksizin, 
kliringten ödenmesi esası kabul ettirilmiştir. 

Macaristan'ın Türkiye'ye yapmakta olduğu ihracatı teşvik için tatbik ettiği primi kaldırmak hu
susundaki ısrarları bertaraf edilmiş ve bu primin evvelce olduğu gibi verilmesine devam edilmesi de 
temin olunmuştur. 

Esasları menfaatlerimize uygun görünen işbu yeni Türkiye - Macaristan Ticaret ve Tediye An
laşmaları tasdik edilmek üzere Büyük Millet Meclisine arzolunınuştur. 

Hariciye vekili 

( S. Sayısı ; 01) 



. _ 3 — 
Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. At. M. 
Hariciye encümeni 
Esm No. 1/74 

Karar No. 9 

3. VI. 1M3 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Macaristan arasmda 24 , İL, 1943 
tarihinde imza edileli Ticaret ve Tediye Anlaş
masının tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırfanan ve icra Vekilleri Heyetince 30.IV.1943 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp, 
Başvekâletin 12 mayıs 1943 tarih ve 6/1537 nu
maralı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
encümenimize havale olunmakla Hariciye vekâ
letinden gelen mümessil hnzuriyîe tetkik ve mü
zakere olunda. 

Memleket menfaatlerine her veçhile muvafık 
görülen işim layiha eııeünıenİLnizee de tasvip 

edilmiş olduğundan havalesi 
encümenine tevdi olunmak üze 
sunulur. 

mucibince İktisat 
rı> Yüksek Reisliğe 

Ha. En. Reisi 
Konya 

M. GSker 
Bolu 

//. <\ Çambcl 
Oümüşane 
E. S. Tor 

Manisa 
H. liayur 

M. M. 
Tokad 

N. Poroy 
Elâzığ 

F. A. Ay kaç. 
istanbul 

.1. Ş. Esmer 
Samsun 

F. Engin 

Kâtip 
Ağrı 

K. R. Pasin 
(lümüsanc 
0. Selek 
izmir 

11. Menteşe 
Seyhan 

,V. Eldeniz 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/74 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

28 .VI . 1943 

Türkiye ile Macaristan arasında 24 . 11 . 194;J 
tarihinde imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaş
masının tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30 . IV . 
1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı 
larak Başvekâletin 12 mayıs 1943 tarih ve 
6/1537 numaralı tezkeresiyle gönderilen ve Ha
riciye encümeni mazbatasiyle birlikte Encüme
nimize hayale buyurulmuş olan kanun lâyihası 
Hariciye ve Ticaret ve kâletleri mümessilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Her iki vekalet mümessillerinin verdikleri iza
hat dinlendi. 

İşim Anlaşmanın meydana getirilmesinde 
her iki tarafça kargılıktı menfaatlerin samimi
yetle tanzim ve telifi esasma istinat eden iyi 
bir hareket hattının takip ve ihtiyar olunduğu 

ve Anlaşma hükümleriyle memleketimizin umu
mî menfaatleri temin kılındığı hususunda alâka
lı mümessillerin İzahları Encümenimizi tatmin 
etti. Şu kadar ki; bu kabil Anlaşmalarda lis
telere ithal olunan maddelerin iki taraflı sabit 
fiyata bağlanmaması yüzünden mübadelelerin 
aleyhimizde netice vermesi ihtimalinden müte
vellit endişeleri bertaraf edebilmek maksadiyle 
bundan sonra aktolunacak anlaşmalarda fiyat 
mutabakatlarının temini ve anlaşmalarda sağla
nacak fiyat mutabakatlarının tatbik kabiliyeti
ni haiz olabilmeleri için muayyen esaslara müs
tenit ve müstakar bir fiyat politikasının yürü
tülmesine imkân verecek umumî şartların ta
hakkuk ettirilmesi bu vesile ile temenniye şayan 
görülmüştür. g 

Kanun lâyihası aynen kabul ve tasdik olun
muştur. 
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Umumî Heyetin tasvibine arzolumnak üzore 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

iktisat En. Reisi 
Trabzon 

B. Karad&m 

Afyon K, 
B, Tifcker 

M. M. 
Çankırı 
A. înan 

Gazianteb 

Kâtip 
Ankara 
ff, 0 Beketa 

(Jıreean 
Ş. özdemir N. östm 

tfiel 
Dr. M. Berker 

tztnir 
B. Anman 

Niğde 
Dr. R, F. Tal&y 

Trobzon 
T. ffîksel 

içel 
Ş. Tugay 
Kırşehir 

£. Torgut 
Ordu 

Ş. Akyazı 
Zonguldak 

İstanbul 
V. Sandal 

Kırşehir 
F. Çobmoğlü 

Ordu 
M. Yarmibvyık 

Zonguldak 
Ş. Tansan H, Karabacak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Macaristan arasında 24 şubat 1943 
tarihinde akit ve İmza edÜen Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Tttktye ile Macaristan arasın
da Budapeşte'de 24 şubat 1943 tarihinde akit 
ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşması ile 
merbutu protokol v« mektuplar kabul ve tas-
dik edilmiştir. 

MADDE 2. 
meridir. 

Bu kanun neşrinden itibaren 

Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 3. — Bu kanunun İcrasına fara 

Bş. V. 
8. Saraçoğlu 

Da. V. 
E. Pûker 
Mf. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
.1. F. Ocbesoıj 

Ad. V. 
F. Türel 
Ha. V. 

N, ftîenenıencioğlu 
Na. V. 

S. Day 
G. I. V. 

S. II. ÎJrgüblÜ 

30 . IV . 1943 
M. M. V. 

A. R. Artunkal 
Ma. V-

F, Ağrah 
tk. V. 

F. Sîrmen 
Zr..V. 

&• R. ffatipoğlu 
Ti-V. 

C. S. Siren 
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TUKKİVE CUMHLUÎİYETİ HÜKÜMETİ İLE MACARİSTAN KIKALL1K HÜKÜMETİ ABA

SINDA TİCARET ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyet Hükümetşi ile Macar Kırallık Hükümeti, 
İki memleket arasında Ticari mübadelelerin inkişafım teshil ve teşvik arzusiyle; 
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

i Madde — I 

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti merbut A. I üstesinde sayılan Macar menşeli emtianın, her 
madde için tahsis edilmiş olan senelik kontenjanlar hadleri dahilinde, Türkiye'ye ithalinin kabu
lünü taahhüt eyler. 

Macaristan Kırallık Hükümeti, kendi canibinden, işbu aynı emtianın Türkiye'ye ihracına mü
saade eylemeyi taahhüt eder. 

" -'.. 'A- ' <#.'. 
ı ' Madde — II 

Macaristan Kırallık Hükümeti merbut A ve B listelerinde sayılan Türk menşeli emtianın, her 
madde İçin tahsis edilmiş olan senelik kontenjanlar hadleri dahilinde, Macaristan'a ithalinin ka
bulünü taahhüt eyler. 

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti, kendi canibinden, işbu emtianın Macaristan'a ihracına müsa
ade eylemeyi taahhüt eder. 

Madde —II I 

İhından başka Türkiye ve Macaristan ithal ve ilnae ânında Türkiye ve nıütekabilcn Macaris
tan'da meı-'i bulunan umumî ithal ve ihraç rejiminden istifade edeceklerdir, 

Madde — IV 

iki memleketten birisimle Al, A ve B listelerinde münderic, emtiadan başka malların da sürü
mü imkânı veya işbu aynı listelerde münderic, emtianın satılması için daha büyük imkânlar 
tahassül ettiği takdirde, iki memleket salâhiyettar makamları listelerin genişletilmesi veya bun
larda münderiç kontenjanların çoğaltılması zımnında yaptlacak taleplei'i hayrrhahlıkla tetkik 
edeceklerdir. 

"" Madde — V 

İki memleket arasında Ticari mübadelelerden mütevellit tediyeler bugünkü tarihle imza 
edilen Tediye Aıilaşmasr hükümlerine tevfikan icra olunacaktır. 

- Madde — VI 

İki memlekeJ ntiası, her iki memleketin salâlıiyettar bilcümle gümrük .idaresinden ithal 
olunabilecekti 

Madde — VII . 

İşbu Anlaşma <S mayıs 1941 Türk - Macar Ticaret Anlaşması ile merbutlarının yerine kaim 
olacak ve 22 ınart 1943 tarihinde, bir sene müddetle, mer'iyete girecektir. 

İki Âkit Taraf inkiza tarihinden evvel yeni bit* Anlaşma akdi için temasa geçeceklerdir, 

Budapeşte 24 şubat 1843 
- . ' . . - - - • v . " NİcH B. Z. Sanus 
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A I listesi 

Gümrük tarife No. sı Malın cinsi Senelik kontenjan 

1,5 ve 6 
66 a 
71 e 

132 b 
274 den 
281 
284 a dan 
285 ve 
286 dan 
295 den 
302 
307 b,c,d 
324 
328 
330 
335 
341 abb,c 
417 
417 

465 b 
471 
47f> b 
477 b,c,d,h,v den 
481 e . 
483 
485 . 
488 

489 
505 
492-500 
501-515 
519 a,b/ 
520 a,b/ 
622 a-1/ 
523 a-1/ 
521 
524-527 
528 a,b 
529 dan 
529 dan 

Canlı hayvan 
Hayvani tutkal, her eins 
Kimyevî gübreler ! 

Süperfosfat hariç 
Sunî ipek, boyalı ve boyasız 
Nebatî kömür (Charbon vegâtal) 
Sellüloitten maddeler ve diğer plâstik maddeler 
Ttois de mine /meşe, karaağaç, kayınağaeı 
Kontrplâk 

Mekik, makara 
Ağaç kundura çivisi, diş hilâli 
Fırea ve süpürge 
Sargılık kâğıt /bütün pozisyon 
Matbaa ve gazete kâğıdı ve yazı kâğıdı /bütün pozisyon 
Kopya ve yazı çoğaltma kâğıtları /bütün pozisyon 
Ha«sa« kâğıt /bütün pozisyon/ 
Karton 
Sargıhk kendirden bez 
Sargılık textilitten bez/ 
% 40 kendir, % 60 kâğıt/ * 
Manyezit 
Porselen, tebeşir, kaolin, v. s. 
Çark, eğe, bileği ve diğer eşya 
Asbestos (Amyant) eşya 
Ateş tnğlası ve kiremidi 
Çini ve porselenden döşemelik tuğla 
Çini ve porselenden eşya /banyo, lavabo, v. s./ 
Çiniden, porselenden alâtı elektrikıye ve aksanı ı/bütün 
pozisyon 
Porselenden diş . 
Müteşehhip lambalar 
Camlar 
Maıııııfûtt züecaetye 
Beton demiri, profil demiri, filmaşîn, levhalar, saç, saç 
eember 

Ray, demiryolu için yastık ve paraları 
Deınİr ve çelikten tel, kablo, ve halat 
Demir zincir 
Dikişsiz borular 
Fonttan demir veya çeliktenkünk, boru, her nevî rapti
yeleri ve bunların kapakları 

300 )a$, 
100 ton 

1.500 

30 
50 
50 

20.000 

» 

& 
» 
» 
m3 

50 ton 

25 
200 
10 

1.000 
2.500 
15 
100 
350 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

200.000 M. 

500.000 M. 
50 ton 
300 
25 
50 

6.000 
400 
250 

300 
1 

• 150 
. 700 
300 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

6.900 

400 
500 
100 
500 

1 500 » 
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Gümrük tarife No. s\ 
„ 7 _ 
Malin cinsi 

531 

532,533 
538,539 

530.534-537,/ 
541-543,545,/ 
546,548-550,/ 
552, 
555-568 
569 c,h-l 
570-573 
574-576 
508 
618-611» 

627 

631 
P 

632 

648-651,657,/ 
658,660,665,/ . 
666,666,11,/don 

652 
653-654 
664 
681 b den 

. 700-709 
3710 z 
718 
72-1 
754 
757 
710-805 
768 
806-853 

Demir, font'dan cilâsız, boyasız kaba mamulât, demiryolu 
işaretleri ve makasları 
Çivi, vida ve saire /bütün pozisyonlar/ 
Her nevi demirden el alâtı, saplı^veya sapsız bıçakçılık 
eşyası 

Diğer demir ve çelik eşya, kalorifer kazan ve üstüvane
leri, t'ont'dan banyolar 

Bakır ve bakır halitasından mamul eşya 
Alüminyumdan eşya 
Kurşun ve halitaları 
Çinko ve halitaları /çubuklar harie/ 
Havagazı, elektrik ve su saatleri v. s. /bütün pozisyon/ 
Telli veya telsiz telgraf ve telefon tesisatı ye bımlarm 
teknik aksamı 
Cerrahî tesisat malzemesi, ameliyat masası, dişçi koltuk, 
sandalyası v. s. . • • 
Yangın söndürücü, pülverizatör, haşarat öldüren âletler 
ve bunların aksamı 
Âlâtı vezniye /baskül, terazi v, s./ 
Buhar kazanları, lokomotifler ve türbinler, traktörler, 
motörler, mensucat makineleri, dikiş makineleri, her nu-
vi makine âletleri, her nevi tulumbalar, değirmen ma
kineleri, müberritler v. s. bu makinelerin aksamı ve ye
dek parçalan 
Elektrik motörleri ve aksamı 
Akümülâtör, pil, elektrot, vale 
Ziraat makineleri 

. Maden vagonetleri 
Boyalar /bütün pozisyonlar/ 
Gayri saf karbonat dö potas 
Kalsiyom emlâki, karbür do kalsiyum dahil 
Alüminyum emlâhı 
Hamızlar 
Şap Arom şapr müstesna/ 
Tıbbi ve kimyevi müstahzarat 
Aseton kolodyon 
Tababette müstamel hulâsa'»"' alkoloitler ve kimyevî sı
nai müstahzarat 
Diğer emtia 

Senelik kontenjan 

1.000 ton 
700 » 

500 > 

2.000 » 

600 
100 
50 

.500 
150 

400 

35 

100 
300 

> 
» 
> 
> 
» 

> 

» 

> 
» 

S50 
250 
100 
250 

1.000 
200 
100 
750 
500 

0.000 
200 

500.000 türk lirası 
20 ton 

750.000 türkliras: 
2.000.000 » 
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Macar Gümrük 
Tarife No. : 

722 
724 
773 den 
183 den 
187 den 

223 
408 

68 den 
65 
68 den 
68 

102 
66 

178 
334 den 
3+1 
389 dan 
223 

225/b 
49 
50 
97 

223 
223 
223 
29 b ve 

168 ; 
12 

188 

— 8 — 
A - Iisteei 

Macaristan'a İthal edilecek Türk emttammn Üstesi 

Malın cinsi 
1-

Döküm 
Çelik bloklar 
Bakır 
Tiftik 
Küçükbaş hayvan derileri 
(ilenmemiş) 
Palamut ve trilo (tırmak) 
Palamut hulâsası 
Susam 
Haşhaş tohumu 
Keten tohumu 
Ayçiçeği tohumu 
Yerfıstığı 
Kenevir tohumu 
Küspe 
Prina yağı ' ' 
Balmumu 
Kitre 
Mazı 
Cehri 
Meyan 
Kimyon 
Tefne yaprağı 
Acıbadem 
Çekirdek 
Yemiş kabuğu 
İhlamur 
Balık: taze, salamuralı, tuzlu ve 
tütsülenmiş 
Barsak 
Boynuz, kemik ve döküntüleri 

[**] Nisan ayından İtibaren kullanılmak üzere, 
[*] Sülfür dö karbon ve petra - kloriir do karbon İİhalâf-ından sonra. 
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Senelik kontenjan 

21.000 ton 
300 » 

1.000 » 

1.000.000 aded 
6.000 ton 

500 » 
3.750 » 

200 > 
1.000 » 
1.000 » 

500 » 
200 » 

4.000 » [••] 
300 » [•'] 
150 » 
100 » 
10 » 
10 » 

200 » 
10 » 
50 » 
20 » 
50 > 

5 » 
2 » • 

50 » 
150 > 
500 » 

V 



(E) Urt«ft 

Mscsriat&na ükal edilecek Pö»«* etn&ûamm lintm 
Maear gümrük 
tarife ntttsaPBBi Malın cinsi 

189 
213 
m* 
207 
228 
228 
225 a 
939 
246 
352 
244 
48$ a 
426 
191 

123 
88 den 
8» b 
98 
95 

603 den 

Deri kazıntısı 
Kenevir üstüpü 
Kenevir ipliği 
Pamuk döküntüleri 
Pamuk paçavrası 
Yün paçavrası 
Afyon 
Zımpara 
Amyant 
Sıgala yağı 
Kursu» eeviteri {miaere, 
Cmt 
Güiyağı 
Sünger 
Biğer emtia 
f*ü*ün 
Kuru uaSüm 

• Kuru îneir re horda 
Fındık 
Şam fıstığı 
Halı 

TÜRKİYE CUMHURİYETİYLE MACARİSTAN KRALLİ^ ARASîNBA TBÖİY& ANLAŞSEİSI 

Türkiye Cumhuriyeti HökSîBetiyîe Maesrista» Kraîbk Bükütasti M n*emiek*t'»raanKN^'tediye 
usullerini aşağıdaki hükümlere tevfikan tanzim etmek hususunda mutafetfe kalmışltH'B* : 

Madde — 1, 

İşbu Anlaşma hükümlerine tevfikan icra kılınacak tediyeler, bugünkü tarihle imza edileli Ticaret An-
laşpnasında ve eklerinde derpiş, edildiği şekilde, iki memleket arasmda eşya mübadelesine, hu moa* 
melâttan mütevellit masraf ve komisyonlara, imalât ve nakliyat masraflarına, avukat ücretlerine^ 
mahkeme masraflarına, damga resimlerine, Tarafeyn mahkemelerine verilecek. teminat akçelerine. 
Âkit Taraflar millî arazisinde çalışan ameleler tarafmdan yapılan para irsalâtma veyahut hakiki 
turistlerin, iş adamlarının,, seyyar ticaret memurlar mm, ticaret ajanlarının,, talebelerin vesaipemn 
masraflarını ödemeğe mahsus irsalâta ait bulunmaktadır. 

Kezalik, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Macaristan Millî bankasnun muvafakatiyle işbu 
Anlaşma çerçevesi dahilinde diğer para münakaleleri de icra edilebilecektir. ' 

Madde — 2. ı !' / 

1 nei maddede istihdaf olunan Türk alacaklarının karşılık değeri Maear borçtular tarafından 

Senelik kontenjan 

150 Ten 
im 
100 
290 
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pengö olarak Macar Millî bankasına yatırılacaktır. Macar Millî bankası bu mebaliği Türk lirasma 
tahvil edecek ve bunları tahsilâtm icra edildiği gün Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası namına 
1 haziran 1941 tarihinde açılan aşağıdaki faizsiz hesapların matlubuna kaydeyliyeeektir. 

a) Bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşmasına merbut (A) listesinde sayılan Türk malla
rının karşılık değerine ait mebaliğ ile aşağıdaki (B) fıkrasında istihdaf olunan mebaliğ hariç ol
mak üzere, işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde derpiş edilen diğer münakalelere ait mebaliğ bir 
(A) hesabına; 

b) Yukarıda anılan Ticaret Anlaşmasına merbut (B) listesinde sayılan Türk mallarının karşılık 
değerine ait mebaliğ bir (B) hesabına. Bu şekilde (B) hesabına geçirilecek mebaliğ 5 000 000 Türk 
lirasiyle tahdit edilecektir. Yukarıda zikredilen haddi aşan lisansların Macaristan tarafından ve
rilmesi yüzünden bu meblâğı mütecaviz tahsilat icra edildiği takdirde, bu tahsilâtm yekûnu kliringin 
(A) hesabma geçirilecektir. 

j V :
 : ' : " • : ! ! • • • • M a d d e — 3 . 

1 nei maddede istihdaf olunan Maear alacaklarının karşılık değeri Türk borçlular tarafmdau 
Türk lirası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası na yatırılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası tahsil edilen mebaliğin % 70 ini Maear Millî bankası 
namına 1 haziran 1941 tarihinde açılmış olan faizsiz Türk lirası üzerinden tutulan (A) hesabına 
ve mütebaki % 30 unu bir (B) hesabma tahsilâtm icra edildiği gün kaydeyliyeeektir. 

Bu tevzi, Maear Mîllî bankasının (B) hesabına kaydedilen mebaliğin yekûnu 5 000 000 Türk 
liralık bir miktara vardıktan sonra durdurulacaktır Bu andan itibaren Maear alacaklarının kar
şılık değerinin heyeti umumiyesi Macar bankasının (A) hesabma kaydedilecektir. 

Türkiye Cummhuriyet Merkez bankası ve Macar Millî bankası işbu Anlaşma ile derpiş edilen 
iki (B) hesabının tasfiyesi hususunda anlaşacaklardır. 

; ' l : i Madde :— 4. 

Maear Millî bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası 2 nei ve 3 ncü maddelere tevfikan 
kendilerine yapılan tevdiata ait kredi ihbarnamelerini günü gününe birbirlerine gönderecekler

Kredi ihbarnameleri alâkadar alacaklıya tediye icrasını mümkün kılacak muktazi bütün iza
hatı ihtiva eyliyeeektir. 

Bir alacak, Türk lirası veya pengöden gayri bir nakîtle gösterilmiş olduğu takdirde bu para 
ile yazılı meblâğ dahi yukarıda zikredilen ihbarnamelere devrolunacaktır. 

Madde — 5, 

Türk lirası ile pengö arasındaki muadelet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Mftcar Millî 
bankası arasmda bilitilâf tâyin edilecektir. Bu muadelet, iki paradan bir veya diğerine ait statüde 
esaslı bir tebeddül vukua gelmedikçe, işbu Anlaşmanın meriyeti müddetinee sabit kalacaktır. 

Muadelette bir değişiklik iktiza eylediği takdirde yeni muadelet kliring hesaplarının bakiyele
rine tatbik olunnuyacaktır. 

Pengö veya Türk lirasından gayri para ile muharrer Türk ve Macar alacakları evvelemirde 
Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Mterkez bankası ve Macaristan'da Macar Mîllî bankasının tahsil 
günündeki resmî bir kur üzerinden ithalâtçı memleketin millî parasına tahvil edilecektir. 

( S, Sayışı : 91) 
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Madde — 6, 

Macaristan'da, Macar Millî bankası ve Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası marife
tiyle her memleketin millî parası üzerinden alacaklılara yapılacak tediyeler, 2 nci ve 3 neü mad
delerde derpiş, olunan tevdiatın tarih sırasiyle ve mezkûr maddelerde işaret edilen hesapların' mev
cudu haddi dahilinde, icra olunacaktır. 

2 nci ve 3 ncü maddelerde derpiş olunan (A) hesaplarından birisinin mevcudu gayrikâfi olduğu 
takdirde iki ihraç bankası bilitilâf aralarında bir röpor muamelesi akdetmeği derpiş edebileceklerdir. 

^ Madde — 7. 

iki Âkit memleketten birisi menşeli olup diğer memleketin arazisi üzerinde kurulan panayır ve 
sergilerde teşhir edilen ve satılan mahsulâtın bedeli, meyzunbahis panayır veya sergilerin kurulduğu 
memleketin mevzuatı tarafından bu maddelerin girişine ve satışına müsaade edilmiş bulundukça, 
işbu Tediye Anlaşması hükümlerine tevfikan ve tarih sırası haricinde tesviye edilecektir. 

Aynı veçhile bn panayır ve sergilere iştirak masrafları da tarih sırası haricinde tesviye oluna
caktır. 

Madde — 8. 

Seyyahın masraflarına müteallik tediyeler iki ihraç bankası tarafından tarih sırası kaydına tabı 
tutulmaksızın icra- olunacaklardır. Şurası mukarrerdirki, bu tediyeler iki memleketten her birinin 
dahilî rejiminde derpiş olunan günlük âzami miktarı geçemiyecektir. 

Madde — 9. 

İki banka, işbu Anlaşmanın iyi işlemesi için alınması lâzımgelen teknik sureti tesviye üzerinde, 
aralarında anlaşacaklardır. 

Madde —10. . " 

Macar Millî bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının müsaadesiyle hususi' takas 
muameleleri yapılabilecektir. 

Madde — 11. 

Şurası sarih olunur ki, işbu Tediye Anlaşmasının Ticari Mübadelelere müteallik hükümleri, an
cak iki memleketten biri menşeli olup diğer memlekete, icabeden rüsum ve tekâlif tediye edilerek 
dahilî istihlâki için, fiilen ithal edilmiş bulunan eşyaya taallûk eder. 

îşbu Anlaşma hükümleri transit eşya ticaretine tatbik olunmaz, 

Madde —12. 

iki Hükümetten her biri, işbu Anlaşmanın tatbikim temin için, kendi mevzuatına göre, mukta-
zi tedbirleri alacaktır. 

Madde — 13. 

İşbu Anlaşmanın inkizasmda diğer memleket nezdindeki kliring hesaplarından lehinde bir baki
ye kalmış bulunan iki memleketten birinin ithalâtçıları bu bakiyenin itfasına kadar işbu Anlaşma 
hükümlerine göre ithalâtçılarının karşılık değerini tevdide devam edeceklerdir. Aynı suretle kredi ile 
yapılan veya işbu Anlaşmanın inkizasmdan evvel bir veya diğer taraftan sevkedilmiş bulunan 
emtia bedeli de 2 ve 3 neü maddelerde derpiş olunan kiliring hesaplarına tevdide devam olunaeak 
tor. 



- 12 —-
Madde —14. 

Ibu Anlamşma 32 mart 1943 de meriyete gireeek ve bugünkü tarMe imza edilen Tkaret Anlaş
masının aynı mer'iyet müddetini haiz alacaktır. 

Budapeşte'de 24 şubat 1943 tarihinde imza olunmuştur. 

Nickl B. Z, Smus 

( İİ. Hayıai : 91) 



S. Sayısı: 92 
Millî piyango idaresinin 1942 malî yılı bilançosunun 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkereei ve Divanı 

Muhasebat encümeni mazbatası (3/72) 

T. c. ; 
Başvekâlet 12. VI. 1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı ; 6/2014 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3670 sayıl t kanunun 6 ncı maddesine tevfikan murakabe heyetince tetkik ve tasdik edilerek Ma
liye vekilliğinin 8 .VI . 1943 tarihli ve 5130/9/6976 sayılı tezkeresiyle gönderilen, Millî piyango 
idaresinin 1942 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı katî cetvellerinin mezkûr madde hükmüne 
tevfikan ilişik olarak sunulduğunu araederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

' Millî piyango murakabe heyeti yüksek reisliğine 

Millî piyango idaresinin üçüncü çalışma senesini teşkil eden 1942 takvim yılma ait bilanço 
teklifini 3670 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmüne tevfikan yüksek tetkik ve tensiplerine arze-
diyoruz. 

1942 çalışma yılımız; geçen yıllarda olduğu gibi eihan harbinin memleketimizde duyulan ik
tisadi tesirleri dola.yısiyle hasılatın inkişafına mâni olacak gayri müsait şartlarla dolu bulunuyor
du. İdaremiz; içinde bulunduğu şartların zorluğuna rağmen yüksek heyetinizden ve Maliye ve
kâleti yüksek makamından aldığı direktifler üzerine piyangoculuk tekniğinde günün icaplarına 
uygun yeni tedbirler ittihaz etmiş ve neticede 1942 takvim yık bilançosunu da (her yıl fazla satış, 
fazla ikramiye ve fazla kâr) prensibine sadık kalarak evvelki yıla nazaran 850 410 lira fazla kâr
la kapatmağa muvaffak olmuştur. 

15 ikincikânun 1943 tarihinde yapılan çekilişe ait bilet satışlarının bir kısmı 1942 yılının son 
ayına tesadüf ettiği için mezkûr çekiliş bu sene de 1942 takvim yılma maledîlmİştir. Bu sebeple 
IS ikincikânun 1943 çekilişine ait olup 1 ikincikânun 1943 - 15 ikincikânun 1943 günlerinde satılan 
biletler 31 birtncikânun 1942 de satılmış gibi kabul edilerek 1942 takvim yılı hesabına maledilmiş 
ve binnetice geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl bilançosunun da tam bir senelik faaliyet devresini 
yani 12 sı aylık ve 5 i fevkalâde olmak üzere 17 piyangoyu ihtiva eylemesi esası temin olunmuştur. 

1. —. Varidat 
İdarenin.varidatı; bilet satışlarından elde edilen hasılat ile bankalardan alman faizlerden ve 

istanbul ile Ankara'daki resmî gişeler hasılatından terekküp etmektedir. 
1. .— Bilet sat ı lan : _ 
idarenin aslî gelir kaynağını teşkil eden'bilet satışları bu yıl zarfında 9 954 930 liraya yüksel

miştir. Tertip edilen piyango adedinde bir eâğişiklik bulunmadığı halde 8 486 500 liradan ibaret 
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bulunan 1941 yılı satışına nazaran 1 468 430 liralık fazla satış temin olunmuştur. Hasılatta gö
rülen bu artış nispeti % 17,30 dur. Bu fazla hasılatın 861 794 lirası aylık piyangolardan ve 
606 636 lirası da yılbaşıyla millî bayram günlerinde tertip edilen fevkalâde piyangolardan te
min olunmuştur. 

Bilet satışında görülen ve devamlı bîr mahiyet arzeden bu artışın istinadettiği sebepler aşa* 
gıda kısaca arzedilmiştir. 

a) Satış teşkilâtının tevsi ve takviyesi : 
Satıcılara toptan bilet tevzi işi Ziraat bankası şube ve ajansları ve bunların bulunmadığı yer

lerde ise posta idareleri tarafından deruhde edilmiş ve bu müesseselerden her defasında peşin pa
ra mukabilinde on liralık bilet almak şartiylc istiyen her Türk vatandaşına idare tarafından sa
tıcılık ruhsatnamesi verilmiştir. 

Bu suretle hem sermayesi az olan vatandaşların kendilerine bir geçim vasıtası temin etmeleri 
hem de satış teşkilâtının tevessü ve inkişafı temin olunmuştur. 

1940 yılmda bütün Türkiye'de 327 adedine ancak baliğ olabilen satıcı adedi 1941 de 686 ya ve 1042 
de ise 1035 rakamına yükselmiştir. Satıcılara verilen komüsyonun mühim miktarda tenziline 
rağmen idare İle satıcılar arasında komüsyon mukabilinde mutavassıt ve fuzulî bir rol ifa eden 
başbâyilik teşkilâtı ilga edildiği ve satıcıların her defasında alacakları asgarî bilet haddi de 
on liraya tenzil edildiği İyin satıcı adedi çoğalmış ve alınan tedbirlerle inkişaf ettirilen satış teş
kilâtı sayesinde hasılatta mühim bir fazlalık temin olunmuştur. 

1942 satışının 1941 satış yekûniyle mukayesesi neticesinde îstanbul, izmir ve Samsun vilâyet 
merkezlerinde 189 281 lira kıymetinde eüzi bîr satış tenezzülü kaydedilmiş olmakla beraber bun
ların haricinde kalan ve adedi 443 e varan diğer bilûmum vilâyet ve kaza merkezlerinin satışla
rında daimî bir artış görülmüş ve 1940 yılına nazaran 1942 yılındaki fazlalık 1 581 527 liraya 
baliğ olmuştur. Memleket nüfusunun % 94 nü teşkil eden ]>u mahallerdeki artış nispeti % 32 dîr. 

b) Çekiliş sistemi: 
Çalışmalarımızda; piyangoculuktaki muvaffakiyetin halkın bu mevzııdan beklediği emniyet ve 

itimat hisleriyle kaim ve berdevam olacağı prensibine istinat edilerek ıslah çarelerini aradığımız 
çekİlîs sistemi daha bidayette otomatik küreler usulüne istinat ettirilmişti. Bu sistem büyük rağ
bet fçördü. Piyangodan beklenen itimadı kuvvetlendirdi ve satışı arttırdı. 

Teferruata ait bazı temennileri de geçen seneden itibaren tatbîk mevkiine vazederek 1 000 ve 
2 000 liralık ikramiyeleri; bilet numaralarının son rakamlarına göre ikramiyesi tâyin olunan adadı 
usul yerine 6 küre ile teker teker çekmek şekli tercih edilmiştir. Satışlarımızda görülen artışta bu 
tadilin de hissesi vardır. 

c) Reklâm ve propaganda: 
Reklâm ve propaganda işlerinin sistemli ve plânlı bir şekilde idaresi ve halkı tısandırmıyan 

çeşitli ikramiye plânları tatbik edilmesi gibi tedbirler de satışın artmasına âmil olmuştur. 
2. — Mevduat faizleri, tasarruf bonosu faiz ve komüsyonları: 
4J20 sayılı kanunla verilen müsaadeye istinaden tasarruf bonosu alınarak, Türkiye Cumhuri

yeti Merkez bankasına nakden bloke edilen piyango ikramiyeleri bu bonolarla karşılanmış ve bu 
muameleden 173 787 liranı faiz ve 16 762 lirası da satış komisyonu olmak üzere ceman 190 549 
lira kâr temin olunmuş ve bankalardaki mevduattan da 29 325 lira faiz alınmıştır. 

3. — fıişeJer varidatı: 
Ankara ve İstanbul'da halka perakende bilet satmak ve kazananlara da İkramiye ödemek 

üzere açılan gişelerimizin 1942 yılında teinin ettikleri varidat 29 306 liradır. 1941 yılında mez
kûr gişelerden 22 937 lira varidat -teinin olunmuştu. 

2. — Masraflar 
1. — İkramiye: 
9 954 930 liradan ibaret bilet satışı hasılatının 5 987 775 lirası ikramiye olarak tevzi edil-

( S. Sayısı : 92 ) 



— 3 — 
iniştir. Şu* hale göre hasılatın % 60,15 ııi ikramiye teşkil etmektedir. 

İdarenin kurulduğu gündenberi hasılatın daima % 60 mı ikramiye olarak dağıtmak prensibine 
gösterdiğimiz sadakat piyangodan beklenilen itimat ve istikrarı fazlasiyle temin etmiştir. Fazla kâr 
temin etımek gayesiyle dağıtılacak ikramiye nispetini tenzil etmeği hiç bir zaman düşünmedik. Her 
piyangoda fazladan satacağımız 100 liralık biletin 60 lirasının ikramiye olarak dağıtılacağım ve 
fakat 30 lirasının safi kâra inkılâp edeceğini düşünerek fazla kân daima fazla satışta aradık. 

2. — Satış komisyonu: 
Bu yıl içinde 672 443 lirası safıerlara ve 59 599 lirası Ziraat bankasına olmak üzere ceman 

732 043 lira satış komisyonu verilmiştir. Verilen komisyonun hasılata nispeti % 7,35 dir-
3. — idare masrafları: 
1942 takvim yılı bütçesine konulan tahsisattan ödenecek ikramiyelerle bilet satış komüsyoıılarr 

tahsisatı hariç olmak üzere - umum idare masrafları için ceman 236 046 lira sarfedilmiştir. 1941 
yılının idare masrafları 235 927 lira olduğuna göre 1942 yılındaki masraf fazlalığı 119 liradan iba
rettir. 

1942 yılında kâğıt, ve diğer tabı malzemesi fiyatlariyle baskı ücretlerinin artmasına, maaşlara 
fevkalâde zam yapılmasına, posta ücretlerinin tezayüdüne rağmen idare masraflarında âzami 
tasarrufa riayet edilerek evvelki seneden fazla masraf yapılmadığı gibi aynı masrafla 1 468 430 
liralık fazîa bilet satılması temin olunmuş ve 850 410 lira fazla kâr elde edilmiştir. 

4. — Gişeler masrafı: 
Ankara ve İstanbul'da açılan gişelerin bir yıllık kira, tenvir, teshin, memur maaşlariyle sair 

müteferrik masrafları 11 455 liraya baliğ olmuştur, (liselerin varidatı 29 306 lira olduğuna göre 
bu gişelerden bir senede elde edilen safî kâr miktarı 17 851 liradır. 

3. — Safi kâr 
İdaremizin 1942 yılı safi kârı 3 588 283 liradır. 1941 kârı 2 737 873 lira olduğuna göre bu sene 

geçen seneye nazaran 850 410 lira fazla bir kâr temin edilmiştir. Safi kârdaki artış nispeti geçen 
seneye nazaran % 31 dir, 

Netice: 
Üeüncü takvim ytlr faaliyeti de fazla satışa fazla ikramiye ve fazla kârla kapatılmıştır. Halkın 

menfaatine ve piyango tekniğine uygun verimlt tedbirlerin araştırılarak tatbik edilmesine gelecek 
yıllarda da devam edileceğini saygılarımla arzederim. 

Millî piyango 
İdare heyeti reisi 

Ankara, 31 . XII . 1942 

Millî Piyango idaresi Yüksek Kefeliğine 

öz: 1942 yılı bilançosu hakkında 

Millî Piyango idaresinin 1942 yılına ait bilançosu tarafımdan tetkik edilerek (Aktif ve Pasif) 
inde mevcut mebaliğ resmî kuyudat ve evrakı müsbitleriyle karşılaştırılmış olduğu gibi mevcut 
kıymetler de tadat edilmiştir. 

İdarenin 1942 yılı zarfmda (3 588 283 86) lira safi kâr elde ettiği ve bilançonun kayıtlara 
mutabık usul ve mevzuata uygun bir şekilde tanzim edildiği görülmüştür. 

Saygılarımla arzederim. 

Millî Piyango idaresi nezdinde T. C. Merkez Millî Piyango idaresi nezdinde 
Bankası murakıbı Maliye vekâleti murakıbı 

Reşat Ttğrah (Henüz tâyin edilmemiştir), 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di, Mu. Encümeni 

Esas No. 3/72 
Karar No. 8 

29. VI. 1943 

Yüksek Reisliğe 

3670 saydı kanunun 6 ncı maddesine tevfi
kan Murakabe heyetince tetkik ve tasdik edilip 
Başvekilliğin 12 haziran 1043 tarih ve 6/2014 
numaralı tezkeresiyle Yüksek Reisliğe sunul
muş .ve Encümenimize havale buy uru! maş olan 
ÎIülî piyango idaresinin 1P42 yılı bilânçosiyle 
kârü Karar cetvelleri ve teferruatı mezkûr idare 
Ecisi Nihat Âli üçüncü de hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Dosya meyanında bulunan idare ve mura
kıp raporları mündericatma nazaran Millî pi
yango idaresinin üçüncü çalışma senesini teşkil 
eden 1942 takvim ydında içinde bulunduğu şart
ların zorluğuna rağmen piyangoculuk tekniğin
de günün icaplarına uygun yeni tedbirlerin it
tihazı sayesinde (her yıl fazla satış, fazla ikra
miye ve fazla kâr prensibine sadık kalınarak) 
1!>42 yılında evvelki yıla nazaran 850 410 lira 
fazlasiyle 3 588 283,86 îira safi kâr temin edil
diği ve bu safi kârdaki artış nispetinin yüzde 
Sİ i bulduğu ve bilançonun aktif ve pasifinde 
mevcut mebaliğ resmî kayıtlar ve evrakı müs-
pite ile karşılaştırılarak ve mevcut kıymetler ta
dat edilerek bilançonun kayıtlara mutabık ve 
usul ve mevzuata uygun bir şekilde tanzim kı
lındığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda sözü geçen 3670 sayılı kanun, büt
çe ve kadronun tasdikini îcra Vekilleri Heyeti
ne ve bilançonun tetkik ve tasdikini da Merkez 
ve Ziraat bankaları Umum müdürleri, Divanı 
muhasebat âzasından iki zatla Maliye vekâleti 
Nakit işleri umum müdüründen mürekkep hu
susi bir Murakabe heyetine tevdi etmiş ve tas

dikli bilançonun birer suretinin Maliye vekâle
tiyle Büyük Millet Meclisine takdim esasını vaz 
ve kabul etmiştir. Şu hale göre tasdikli bilan
çonun Meclisi Âliye takdiminden vâzıı kanun
ca takip olunan gaye, yüksek ıttılalarına arzo-
lunan mebusların bilanço üzerinde yapacakları 
incelemeler sonunda ilgili vekâletlerden Dahilî 
Nizamname hükümlerine göre herhangi bir 
sual ve saireyi yapabilmelerini teshil olduğu gi
bi işbu kanun mucibince piyango safi hasıla
tından umumî muvazeneye irat ve diğer taraf
tan Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) bütçe
sinin levazım ve teçhizatı harbiye faslına tah
sisat kaydedilen paraların bilanço muhteviyatı
na uygun olup olmadığı hususlarının Hazine he
sabı katisinin tasdiki ve bütçelerin tetkiki sıra
sında nazarı itibare almmasmr teminden ibaret 
bulunduğu aşikâr olduğu cihetle keyfiyet Umu
mi Heyetin ıttılaına arzedilmek üzere işbu maz
batamız Yüksek Reisliğe sunuldu.. 

Di. Mu. En. Rs. 
Namına M. M. 

E, Bulayırlı 
Balıkesir 

H. Küçükler 
Kayseri 

M. K. Şatır 
Manisa 

/. Ertem 
Sivas 

A, Yurdakul 

M. M. 
Çanakkale 

R. Bulayırh 
Bolu 

O. Özçağlar 
Kocaeli 
S. Pek 

Kâtip 
Kastamonu 
N. Tamaç 

Kastamonu 
7ı. Orbwj 
Malatya 

Dr. C. fiselçi 
Niğde 

G. Bodrumlu 
Yozgad 

D. Karsltoğlu 
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