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1 , - ? GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

3656 sayılı kanuna bağlı cetvellerin Cumhur- I 
başkanlığı kısmında değişiklik yapılması hak- | 
kındaki 4006 sayılı kanunun değiştirilmesine >| 
dair olan kanun kabul olundu; 

Subaylar heyetine mahsus Terfi Kanununun 
4554 sayıl; kanunla, değişen 11 ne i maddesine. 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun tasarısı
nın birinci görüşül m esi yapıldı ve \ ,:. I 

J. — Birleşik Kır allık'ta mamul eşyamn Tür
kiye'ye ihracına müteallik garantilere dair mun
zam Anlaşmama o nci maddesine bir (F) fıkrası 
ilâvesi için İngiltere Sefaretiyim teati edilen no
taların onanması hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/379) m 
> [1] 78 sayılı basmay azı tut anığın sonundadır. 

[2] 76 sayılı basmay azı 43 hcü birleşim tuta
nağının sonundadir. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. • . . • ' • ' 

Başkanvekili Kâtip 
Sivas -. Tunceli 

* Ş. -Günaltay Necmeddin S ahir Sılan 
Kâtip , « 

Samsun 
,.v '.'• . N. Firat - ••. 

BAŞKAN —" Tasarının tümü hakkında söz is-
tiyeıı var mı? - ' , -

•'E. SAZAK (Eskişehir) —r İzahat istiyoruz. 
TİCABET KOMİSYONU ADINA H. çfO-

RUK (Kastamonu) — Birleşik Kırallık'la Türki- -
ye' arasında yapılan Anlaşmanın (F) fıkrası 'hak
kında 'Eskişehir Milletvekili Emin Sazak arkada-
'şunızm istedikleri izahatı, komisyon adına arzet-
mek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

İstanbul Şehremanetiyle 1909 tarihinde yapı
lan bir istikraz vardı. Bu, .muayyen taksitlerle 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 

. ,-1 '-.- t- Dışişleri Bakanlığında kurulmuş oları 
Sipariş Merkezi Bürosu kadrosunda yapılan de
ğişikliğin onanması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/449) (Bütçe Komisyonuna); 

Raporlar . . . -
2. — istanbul Milletvekili Ol. Niyazi İsmet 

Gözcü'nün, Dilekçe Komisyonunun 5 . I I I . 1945 
tarihli Haftalık karar cetvelindeki 1661 sayılı 
kararın Kamutay 7da görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçi ve Millî Savunma Komisyonları 
raporları (4/43) (Gündeme). 

»-#«< 

B Î E Î N C Î O Î I R Ü M 
Ağılma saati : 15 

BAŞKAM»-Dr. M. Germen 

KATİPLER : H.fırat (Samsun), V. Uzgören (Kütahya), 

>—» 

BAŞKAN — Oturum '-açılmıştır. 

3 . — İ Ç İ M L E R 

i. .-— ^«|/î ö*ı/.€ êe «,0^ ^/.w^eH i^e^i/cier «çiti I rıe), Feyzullah lîslu (Manisa). t 
çpçım yapümamnû davr Sayı§ttty Başkanlığı tez-. j Hangi seçim çevresinden başiıyacağımızı bek 
kşmteri ve Bütçe, Sayıştay ve Maliye Komisyon
larından kurulmuş Karma Komisyon raporu 
(3/J&1, 3J245) [İ] -

BAŞKAN — Oyları ayıracak üç kişi için ad
çekiyoruz. 

Şefik Tugay (içel), Dr. Fatma Memik (Edir-

li tftmek için adçekiyorum. Manâstan başlıyoruz. 
(Dr; A. Kemali Bayizit'den oyların verilmesi

ne başlandı). , , 
Ovlannı kullanmamış olanlar lütfen versin

ler. ' . , • 
Oy }o*p lam a muamelesi bitmiştir. 

4. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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tediye ediliyordu. Şimdi bunun, Türkiye'den ©ir- * 
leşik Kjrallığa gönderilen eşyadan teraküm eden 
para ile tediyesi hakkında Anlaşmaya bir fıkra 
ilâve edilmektedir. Yani para yerine mal verile
cektir. Mesele bundan ibarettir. Bunun hakkında 
fazla izahat isteniliyorsa gerek bendeniz ve gerek 
Ticaret Bakanı arkadaşım lâzım olan izahatı ver
meğe hazırız. 

BAŞKAN — Evvelki birleşimde maddelerin 
görüşülmesine geçilmişti. Onun için birinci 
maddeyi okutuyorum. 

Birleşik Kıratlık 'ta mamul eşyanın Türkiye 'ye 
ihracına müteallik garantüere dair munzam An
laşmanın 5 nci maddesine bir (F) fıkrası ilâvesi 
için Iûgıitere Sefareti ile teati edilen notaıafm 

omaıması haâskmda kanım 

MADDE i . /—Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Büyük Britanya ve Şimalî irlanda.. Bir
leşik KiraJlığı'arasında 3 Şubat 194Q tarihinde 
Londra 'da imzalanan Ticaret ve ödem'e Anlaş
ması melfufj arından «Birleşik Klrallık'ta: ma
mul eşyanın Türkiye'ye ihracına müteallik ga
rantilere* dair munzam Anlaşmanın» beşinci mad
desine İstanbul şehri 1909 istikrazı taksitlerinin 
sureti tesviyesi hakkında bir (F) fıkrası ilâvesi' 
için Dışişleri Bakanlığı ile İngiltere Sefareti 
arasında.8 Kasım 1944 tarihinde Ankara'da te
ati olunan notalar onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. •— Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. 

^. — Tilkiye - İsviçre Ticaret ve Ödeme An
laşmasının üç ay uzatılması hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları rapor
ları (1/381) [1] ' . 

BAŞKAN — Tasarının bütünü üzerinde söz 
isteyen'var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmiştir. 

4 Ağustos 1943 tarihli Türkiye - İsviçre Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmasının 1 Mart 1945 tarihine ka

dar üç ay uzatılması hakkında kanun 

i'MADDE 1. — 4 Ağustos 1943 tarihli Türki-

ye?T İsviçre .Ticaret ve Ödeme, AniaşıiBbsmm-; 
1 Mart 1945 tarihine kadar uzatılması i ikakkindaH 
isviçre Sefaretiyle-.teati edilen m^ktaplatf.oııaiil/ 
mıştır, ; ': : '-.'-.'•••• \ - - i-.mViüik f»ırr£ 

BALKAN — Söz isteyen var m®1 nlMâftdeî^ 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenâe^-^HEteryefl»-**-
ler... Kabul edilmiştir. .,-..-•• -v.---:ûh^i_••• ''î:'l< 

MADDE 2. -r-Bu kanun yayını- taEl|^cl£.yü
rürlüğe girer. V - - . . . C ' A ^ . ^ ! % - Y-.h, '•'. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunu^aİ^'nA^or^^^ 
Kabul -buyuranlar... Etmiyenler..., 'Kajtraî etfoİ-
m i s t i r . • , ' , -„, ; . . , , , . ; <M;.-. 

tMADtDE 3. — Bu kanun hüyüiuMiîifî•ba
kanlar Kurulu yürütür. v ' ; î Kİra^nî -.»ü-.< 

BAŞKAN '—' Maddeyi oyunı i^^üf i^ t ı^ ınî ! ' 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler^P^^iöbık^^dü^ 
mıştır. ..•'•• •-•- ; j r > - / ' • * ) ' ' i i U 

ıBirinei görüşmesi bitmiştir;-'-:-r'* -WM-!'*7.<* >V^:-
'•••• \<ldy.yt . •:• •-•L-.f-/ '. 

3. — Türkiye - Amerika Ticaret Anlaşmasına 
bağlı bir myıh listede €95 D ve C pezikyöklmıııa 
•giren maddelere müteallik gümrük resimleri hak
kında teati olunan mektupların onanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyon
ları raporları (1/34Ö) [1] 

•BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddelerin 
'müzâkeresine geçilmesini oyunuza .sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. . 

Türkiye - Amerika Ticaret Andlaşmasına bağlı 
bir numaralı listede gümrük resmi konsolide 
edilmiş bulunan 695 D. pozisyonundaki madde
lere ait gümrük resmininn 2.Y5 kuruşa çıkarıl
masına mukabil 695 C. pozisyonuna giren mad
delere mü.e allık gümrük resminin 3.30 kuruşa 
indirilmesi hakkında Amerika Hükümetiyle te
ati edilen mektupların onanmasına dair kanun 

-MADDE 1. — 1 Nisan 1939 tarihli Türkiye -
Amerika Ticaret Andlaşmasına bağlı bir numa
ralı listede gümrük resmi konsolide edilmiş bu
lunan 695 D. pozisyonundaki maddelere ait güm
rük resminin 2.75 kuruşa eıkanlmasına mukabil 
695 ü. pozis^vonuna giren maddelere müteallik 
gümrük resminin 3.30 kuruşa indirilınesi hakkın
da adı geçen Antlaşmanın birinci maddesi hü
kümlerine uygun olarak Amerika . iflükümetiyle 
teati edilen mektuplar onanmıştır. 

1: SABUNCU- ( Ö i r e s u n ) ^ Efendim, pozis
yonların muhteviyatının-ne olduğunu bilmiyoruz. 
Şu pozisyon iki kuruş inmiş, bu pozisyon üç ku
ruş inmiş bunlar hakkında izahat lütfetsinler. 
/ ' MALÎYE BAKANİ N. E. SÜMER (Antalya) 
.— Efendim, Büyük Meclisin tasvibine sunulan 
kanun tasarısının konusu, motorlu vasıtalar için 
yurda ithal edilmekte bulunan, akaryakıtlardan 

[1] 76 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. [1 

- T - 7 7 — 
75 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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aİııımaktei,; oları tarife resminin tadiline dairdir. 
Bundair önce 10 Temmuz 1944 tarihinde Büyük 
Millet Meelfeincien geçmiş plan bir kanun'gerej-
ğince Amerika ile Türkiye arasında ticari 'mü
nasebetlerin tanzimi bakımından vâki bir anlaş
manın neticesi tasvibinize arzedilmiş bulunuyor. 
Mer'i tarifeye göre akaryakıtlar evsaf itibariyle 
tarifeye tâbi tutulmakta idi, Bugün akaryakıtla
rın vasıflan yükselmiş, bazı tekâmül v safhaları 
geçirmiş olmak bakımından, bunların yüksek ta
rifeye tâ;bi tutulması icabettiği anlaşılmış ve pa
halılığı önlemek için de gümrük tarifesinde ten
zilât yapılması düşünülmüştür. Varidat bakı-' 
mmdaaikayfpları önlemek üzere geçen sene tat
bik ettiğimiz tarifenin meriyette kalması yolun-
dar gereken rühdî vecibenin yerine getirilmesini 
-istihdaft -etmektedir. 

BAŞKAN •— Başka söz istiyen var mı? Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde .yü-

edenler... E tın iyen ler... 
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 
L MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanunun tasarısının birinci görüşmesi bit
miştir. 

Seçim sonuncunu bildiriyorum: 
295 zat reye iştirak etmiştir., Fikret-Hilmi 

Aktülğa 227 rey aldığı için seçilmiştir. 
* Ahmet Talât Denge] 134, 

Faruk Işık 127, 
Fuad Beşkardeş *83 rey almışlardır. 

Bu itibarla çoğunluk kazanamamışlardır. Gelecek 
birleşimde tekrar seçinv yapmak zarureti vardır. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorumt. 

' Kapanma saati : 15,43 

:-<;i.y,-, - f f a l ; ' - 1 

•C P,'xW. ' 

T. B. M. M. Basımecİ 



S. Sayısı: 75 
Türkiye - Amerika Ticaret Andlaşmasına bağlı 1 sayıl» 
listede 695 D ve C pozisyonlarına giren maddelere 
müteallik gümrük resimleri hakkında teati olunan 
mektupların onanmasına dair kanun tasarısı ve Dış

işleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/340) 

T . C . - " : • . - . -
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay% : 70-18 3/1451 ' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1 Nisan 1939 tarihli Türkiye - Amerika Ticaret Muahedesine bağlı bir numaralı listenin 695 D 
pozisyonuna giren maddelerin gümrük resminin arttırılmasına . mukabil 695 C pozisyonuna giren 
maddelerin gümrük resminin indirilmesi hakkuda Amerika Hükümetiyle teati edilen mektupların 
tasdikina dair Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 14 . VIII . 1944' tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesi ve iUşikleriyle bir
likte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

'Esbabı mucibe lâyihası 
Memleketimizde zirai ve sınai sahalarda kullanılmakta olan ve harpten evvelki yıllarda kesafet-

re gazyağmdan ağır olan motorin yağlarnım son zamanlarda gazyağı gibi saf ve berrak bir hal 
iktisap eylemesi yüzünden bunlara gazyağı. gümrük tarif esine imtisalen yüksek nispette gümrük 
resmi konulması zaruretinde kalınmakta ve bu hal dolayısiyle zirai ve smai istihsalât fiyatlarının ter 
reffüünü mucip olmakta idi. İşbu mahzuru gidermek üzere hazırlanan ve Gümrük tarife Kanunumu
zun 695 D pozisyonundaki bilcümle yağlara ait gümrük resimlerinin T.75' kuruşa çıkarılmasına mu
kabil 695 C. pozisyonundaki gazyağı ve diğer bütün maddelerin gümrük resimlerinin 3.30 kuruşa 
indirilmesini derpiş eden, kanun lâyihası 10 . VIİ . 1944 tarih ve 4605 sayı ile Yüksek Meclisin tas-
dikından çıkmıştı. -

Ancak memleketimize ithal edilen bu cins yağların ekseriyetini teşkil eden Amerikan menşeli yağ
ların gümrük tarife hadleri Amerika Birleşik Devletleriyle aramızda mevcut 1 nisan 1939 tarihli Ti
caret Anlaşmasının bir numaralı listesinde konsolide edilmiş bulunması ve bunun üzerinde yapılacak 
herhangi bir değiştirme içinde yine mezkûr muahedenin birinci maddesi hükümlerine göre 
diğer âkıd Devletin muvafakatinin alınması meşrut bulunması dolayısiyle Vaşington Büyük Elçili
ğimiz, yasıtasiyle Amerika Hariciye Nezareti ile te mas edilmiş ve îcra Vekilleri Heyetince bu bapta 
verilen salâhiyete istinaden Gümrük Tarife Kanunumuzun 695 C pozisyonundaki gazyağı ye sair 
maddelerinin gümrük resimlerinin 3.30 kuruşa indirilmesi hususunda Vaşington Büyük Elçiliğimizle 
Amerika Hariciye Nezareti arasmda mutabakat hâsıl olmuştur. 

Bu bapta teati olunan mektuplar ve tercümeleri yüksep tasvip ve tasdiklerine arzolunur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

- T. 5 . M. M. 
Dışişleri Komityonu İS . 2 7 / . W*i 

Yükstk; Reisliğe 

1 Nisaa lJ?3d,tafilili'T;üıtoye - Amerika Ti
caret Muahedesine bağlı bir numaralı listenin 
695 D, pozisyonuna giren maddelerin gümrük 
resminin arttırılmasına mukabil 695 C pozisyo
nuna giren maddelerin gümrük resminin 
indirilmesi hakkında Amerika Hüküme
tiyle teati edilen mektupların tasdikına dair 
Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekil
leri Heyetince 14 . VII I . 1944 talikinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kânun lâyihası mucip 
sebepleriyle birlikte Encümenimize havale buyu-
rulmuş ve Hariciye Vekilinin teazuriyle tetkik 
ve müzakere olunmuştur. 

MöiaJeketiınizin menfaatlerine uygun görüleri 
kanun lâyihası aynen sk*bul edilmiştir. 

Arzolunur. 

Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Konya 

S. Arıhan 
Ankara 

Z. Yörük 
Gümüşane 
E. Tor 

Seyhan 
N. Eldeniz 

İstanbul 
A. Ş. Esmer 

Antalya 
Dr. C. Tanca 

MftttİfiA 

S. Bmyur 
Tokad 

İV. Poroy 

Ağn 
R. R. Pasın 

Erzurum 
P. Dmıirhm 

Samsun 
C. BUsel 

Bolu 
H. C. Çambel 

Tioaret Komisyonu raporu 

T. B. M; M. 
Ticaret -Kotimyonu 
Esas #ö; İfSM 

Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

11 . IV . 1945 

1 Nisan 1939 tarihli Türkiye - Amerika Tica
ret Anlaşmasına bağlı (1) sayılı listenin 695 (D) 
pozisyonuna giren maddelerin. gümrük resminin 
arttırılmasına mukabil 695, (G) pozisyonuna; gi
ren maddelerin gümrük resminin indirilmesi 
hususunda taraflarca teati kılınan mektupların 
onanmasına dair Dışişleri Bakanlığınca hazırla
nan. Bakanlar kurulunca 14-.. VII I . 1944-tari
hinde Yüksek Meclise sunulması, kararlaştırılan 
kanun tasarısı gerekçesiyle birlikte konısiyonu
muzda salahiyetli zeval •huzurunda tetkik edildi 
ve görüşüldü. 

Memleket menfaatine uygun görülen işbu -ta
sarının aynen -kabulü oybirliğiyle karar altına 

alınmış olmakla Kamutaya 
Yüksek Makamınıza sunuldu. 

arzedilmek üzere 

Ticaret Komisyonu 
Başkam Y. 

Manisa 
Dr. Haldun Sarkan 
Diyarbakır 
K. Şcdele 
Kırşehir 

Ş. Tor gut 
Kütahya 
//. Benli 

Siird 
E. Kılıçcıoğlu 

Bu raporun 
Sözcüsü 
Ankara Ankara 

A-. Çubukçu A. Çubukçu 
Kastamonu 

Hilmi Çoruk 
Kütahya 

B, Atalay 
Niğde 

II. Ulusoy 
Yozgad 

Z. Arkant 

Kırklareil 
Ş..ÖMI 

Kütahya 
S. Kutman 
Ordu 

M. Yanmbıyık 
Zonguldak 
A.. Gürel 

( S. Sayısı : 75 ) 
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1 Nisan 1939 tarihli Türkiye - Amerika Ticaret 
mnafCedesine b'ağli bir MiMürali Ust&de g&niiMik 
resmi Konsolide edilmiş bıütinân 6#5 2J.' pozisyo
nundaki maddelere ait gümrük resminin 2.75 ku
rum çıkarûfnasına mukfflM 695 C. pö&faffonunu 
[firen maddelere rmltealMfo'ffüMrük resnıiriifC3.Sû 
kuruşa indirilmesi İvakkında Amerika IfUlcüme-
tiyle teati ediUn meldupttirm kabul ve' ttesdfkına 

dair k&nAin l&tfihMt 

MADDE 1. — 1 Nisan 1939 -tarifeli Türkiye -
Amerika-Ticaret Muahedesine' bağlı bir numaralı 
listede günmik re$ni konsolide edikoiş bnlunsaı. 
69SD. po#isyonıa3«iaki maddelere ait gTİnrrük 
ı-esminin 2.75 kuruşa çıkarılmasına mukabil 695 
C. po^yomöı-a giren ıöa^iel«p^, ifflütea^t gtiM-
rük-*re«*tenin 3.30 laırnşa- iıi(fâ*İBH£*ri Mtk*»da 
mezkûr'muahed^nm birhıci maddesi htikftmİĞtine 

.tevfikan Amerika Hükümetiyle teati edilen mek
tuplar kaimi ve tasdik- oltıntMiştar. 

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

MADDE 3, —-• Bu kanunen ieratoıa, I-caa Ve
killeri Heyeti memurdur. 

14. VIII .1944 
M. M. V. 

A. M, Artunktd 

Ynfael 

Br. ff. Ma*aş 
Zr, V. 

Bş. V. ve Ha. V. V. Ad. V. . 
Ş. Saraçoğlu H. Tmrtl,, 

Ba,V. Wmm 
Hilmi Uran F. Ağrttlt 

Na. V. Ik; Y. 
Sim Daff 

G. t V. 
S-miv ff*. Ür&üplü Ş. R. fftiHpoğlu 

İfifcV: TL W. 
Aı F. Cetesey O. S. Siren 

(S. .fcfeıym: 75) 
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PA9/SI 14 Nisan 1944 

Ekselans; 
Birinci maddesi zirde mezkûr, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 

1 Nisan 1939 tarihinde Ankara'da imza edilen Ticaret Anlaşmasına atfen aşağıdaki beyanatı arzile 
kesbi şeref eylerim. 

«Bu Anlaşmaya merbut 1 sayılı listede tadad ve tarif edilmiş olan, Amerika Birleşik Devletleri 
menşeli tabiî veya mamul mustahsalât, Türkiye Cumhuriyeti arazisine ithallerinde, mezkûr lis
tede derpiş edilmiş tarife tenzilâtından istifade edeceklerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mezkûr listede derpiş edilmiş olan resimleri. arttırdığı tak
dirde, bu suretle tezyid edilmiş olan resimler, neşirleri tarihinden iki ay geçmeden mezkûr müstah-
salâta tatbik edilmeyecektir. 

Salifüzzikir İM aylık müddetin inkızasından önce, iki Hükümet arasında, bu Anlaşmada mü
nasip görülecek tavizi mutazammm tadilâta mütedair bir mutabakat hâsıl olmadığı takdirde Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti, bu suretle tezyid edilmiş resimlerin tatbiki tarihinden itibaren 
on beş gün içinde, bu Anlaşmanın tamamen, otuz gün evvelden tahriren ihbar etmek şartiyle 
feşhetmekde serbest olacaktır.» 

Ticaret* Anlaşmasının (1) nci listesindeki 695 D numaralı pozisyonunda bahis mevzuu ağır ma
deni yağlar ve makina yağı, mazut, motorin ve buna müşabih sair mahrukat gibi müştakları için 
vazedilen gümrük resmi kilo başına 0. 95 krş, 695 C pozisyonunda münderiç gazyağı üzerine konan 
resim ise kilo başına 6 kuruştur. 

Son senelerde motorin yağının evsafı, gaz yağına tatbik edilen gümrük resinüerüıin aynının 
motorine de tatbikini şayanı arzu kılacak derecede islâh ve tekemmül ettirilmiş bulunmaktadır. 
Motorin resimlerini gaz yağı resimleri seviyesine çıkarmak motorin fiyatlarının zararlı akislere sebe
biyet verecek derecede yükseltilmesini lüzumlu kılacaktır. 

Binaenaleyh Ticaret Anlaşmasının birinci maddesi ahkâmına tevfikan, Türkiye Hükümeti tarife
nin 6950 numaralı pozisyonu gümrük resminin kilo. başına 3.30 kuruşa indirmeği ve 695 D pozisyonu 
gümrük resmini kilo başına. 2.75 kuruşa^ çık&rmayı düşünmektedir, (ki motorin üzerinde mevzu kilk 
basma 0,55 kuruş istihlâk resmi ile birlikte 3.30. kuruşa çıkmış olacaktır.) 

tşbu ahval muvacehesinde, yukarıda izah edilen şekilde yapılması düşünülen tadilât hakkında 
Birleşik devletler Hükümetinin bir itirazı olup olmadığını istifsar etmekle kesbi şeref eylerim. 

En deıin saygılarımı kabul buyurunuz, Ekselans. Münir Ertegün 

- - . Hariciye Nezareti 
- Washington 

22 Nisan, 1944. 

Ekselans 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arası udaki Ticaret Anlaşmasının 1 nci mad

desine atfen ve Türkiye Hükümetinin, işbu Anlaşmanın bir numaralı cetvelinde derpiş edilen tari
fe No. 695 D pozisyonu gümrük resminin kilo başına 0.95 kuruştan 2.75 kuruşa çıkarılması ve aynı 
zamanda Ticaret Anlaşmasının birinci maddesi hükümlerine tevfikan No. 695 C pozisyonu gümrük 
resminin kilo başüıa 6.00 kuruştan 3.30 kuruşa indirilmesi ineğini ifade eyleyen, Ekselansınızın 
14 nisan 1944 tarihli notasını aldığımı bildirmekle kesbi şeref eylerim. 

Ekselanslarınızın notasında izah edilen hal ve şartlar muvacehesinde Birleşik Devletler Hüküme
tinin yukarıda mezkûr gümrük resimlerindeki değişikliklere itirazı bulunmadığını cevaben bildir
mekle şeref kcsbeylerim. 

En derin saygılarımı kabul buyurunuz. Ekselans. 
(imza) 

Gordell ffull 
• ••• » m> t 

(S. Sayısı: 75) 



S. Sayısı: 7? 
Türkiye - İsviçre Ticaret ve ödeme Andlaşmasının Uç 
ay uzatılması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 

Ticaret Komisyonları Raporları (1/381) 

T. a ;;T ' ^ 
; Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü ' - 4. î.1943 
Sayı: 70-19 ! 6/26 

Büviik Millet Meclisi Yüksek Reifiligine 

4 Ağustos 1943 tarihli Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 1 Mart 1945 tarihine 
kadar üç ay müddetle temdidi hakkında Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 21. XII. 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası, esbabı mucibesi 
ve ilişîkleriyle birlikte sunulmuştur. , « 

Temdide ait Anlaşmanın 4582 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden İcra Vekilleri Heye
tince tasdik edilmiş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Türkiye ile İsviçre arasında 4 Ağustos 1943 tarihinde Bern'de akit ve imza olunan Ticaret ve Te
diye Anlaşması 1 Eylül 1944 tarihinde sona ermiş ve 9 . XI . 1944 tarihli ve 3/1513 sayılı kararname 
ile üç ay temdit edilmişti. 

Bugünkü vaziyet dolayısiyle iki memleket arasında mal sevkiyatı hemen hemen imkânsız bir 
hale gelmiştir. Bu sebeple Anlaşmanın normal bir şekilde tatbiki imkânları mevcut olmamakla be
raber tahakkuk ettirilebilecek bazı mal mübadeleleri ile bilhassa tediyatın-Anlaşma çerçevesi da
hilinde devamı menfaatlerimize uygun görülmüş ve vaziyetin inkişafına intizaren Anlaşmanın 
yeniden üç ay temdidi hususunda Ticaret Vekâleti ile mutabık kalınmıştır. 

İşbu Anlaşma İsviçre Sefareti ile mektup teatisi suretiyle inkiza tarihi olan 1 Birincikânun 1944 
deri İtibaren üç ay müddetle temdid edilmiş bulunmaktadır. 

Beynelmilel ticari durum ve memleketimizin ihtiyaçları nazarı itibara alınarak yapılan bu An
laşma menfaatlerimize uygun görüldüğünden kabul ve tasdiki Büyük Millet Meclisinin Yüksek 
tasvibine arzolunur, • 



TiB.M.M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/381 
Karar No. 7 

Dışişleri Komisyonu raporu 

17.1.1945 

Yüksek Başkanlığa 

4 Ağustos 1943 tarihli Türkiye - İsviçre Ti
caret ve Tediye anlaşmasının 1 Mart 1945 tari
hine kadar uzatılması hakkında Başbakanlığın 
4 Ocak 1945 tarih ve 6/26 sayılı tezkeresiyle ili
şiği kanun tasarısı ve gerekçesi Encümenimizce 
incelendi. , . , \,fA jj | j 

Gerekçenin okunmasından ve Hükümet adı
na verilen izahattan anlaşıldığına göre İsviçre 
ile memleketimiz arasındaki anlaşmanın normal 
bir şekilde. uygulanması bugünkü şartlar al
tında güçleşmekle beraber bazı mal mübadelele
rinin gerçekleştirilmesi ve tediyatm anlaşma çer
çevesi içinde yapılması menfaatlerimize uygun 
görülmüş ve bu sebeple anlaşmanın üç ay daha 
uzatılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Memleketimizin menfaatine uygun olan bu 
anlaşmayı Encümenimiz aynen kabul etmiş. 

Yalnız, İsviçre ile aramızdaki anlaşmanın uygu
lanması bakımından Akdeniz'de İngiltere tara
fından gerekli kolaylıkların gösterilmesi lâzım-
geldiğinden, bu Devletin, buna benzer işlerde 
gösterdiği iyi niyetin bu hususta da belirmesi 
dileği izhar edilmiştir. 

Ayrıca tasarının ikinci ve üçüncü maddeleri 
de Anayasa terimlerine uydurulmuştur. 
Dışişleri Ko. Bş. Sözcü Kâtip 

Konya İstanbul Ağrı 
S. Ankan A. Ş. Esmer B. B. Pasin 
Ankara Bolu Elâzığ 
Z.Yörük H. G. Çambel F. A. Aykaç 
Erzurum Gümüşane Manisa 

P. Demirhan E. 8. T ör H. Bay ur 
Samsun Seyhan Tokad 
C. Bilsel Gl. N. Eldeniz N. Poroy 

îicaret komisyonu raporu 
T. B. M. M, ' 

ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/381 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

4 . VIII . 1943 tarihli Türkiye - Wiçre Tica
ret ve ödeme Anlaşmasının 1 Mart 1945 tarihine 
kadar uzatılması hakkında 4 Ocak 1945 tarih ve 
6/26 sayılı Başbakanlık tezkeresiyle ilişik tasarı 
ve buna bağlı Dışişleri Komisyonunun 17 . I . 
1945 gün 1/381/7 sayılı karan Komisyonumuzda 
okunarak incelendi. 

Hükümet adına verilen izahattan da anlaşıl
dığı üzere İsviçre Hükümetiyle memleketimiz 
arasındaki anlaşmanın bugünkü şartlar altında 
iki memleket arasında mal sevkiyatının hemen 
imkânsız bir hale gelmiş olmasına rağmen tahak
kuk ettirilecek bazı mal mübadelesi ve bilhassa 
Tediye Anlaşması çerçevesi içinde devamı mem
leketimiz menfaatma uygun olduğu ve bu itibar
la üç ay uzatılmasının yerinde olduğu görülmüş
tür. 

11 .IV . 1945 

Dışişleri Komisyonu raporunun sön fıkrasın
da işaret edilen temenniye Komisyonumuz da 
iştirak ederek Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ti. Ko. Eeisi Y. 

Manisa 
Dr. H. Sarhan 

Kâtip 
Ankara 

A. Çubukçu 
Kırklareli 
Ş. Ödül 

Kütahya 
S. Kutman 

Ordu 
M. Yanmbıyık . 

Bu rapor sözcüsü 
Ankara 

A. Çubukçu 

Diyarbekir Kastamonu 
K. Şedele H. Çoruh 

Kırşehir Kütahya 
Ş. Torgut B. Atalay 

Kütahya Niğde 
H. Benli H. Ulusoy 

Siirt Yozgad 
E. Kilıççîoğlu Z. Arkant 

Zonguldak 
A. Gürel 

{B.:Sajpst : 77) 



ÖÜEtÜMETÎN IJEKLİFİ 

4 Ağustos 1943 tarihli Türkiye - isviçre Ticaret 
ve Tediye Anlaşmasının 1 Mart 1945 tarihine 
kadar üç ay müddetle temdidi hakkında kanım 

layihan 

MADDE 1. — 4 ağustos 1943 tarihli Türki
ye - İsviçre Ticaret ve Tediye ATilasmasmın 
1 Mart 1945 tarihine kadar temdidi hakkında 
İsviçre sefaretiyle teati edilen mektuplar kabul 
ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
itibaren mer'idir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
t 21 . XII , 1944 

Bş. V. 
Ş, Saraçoğlu 
Da. V. 

Hümi ifratı 
Mf.V. 
Yücel 

s s. ı. M. y. 
Bn H. AUtaş 

AdVV. 
R. Türel 
Ha. V. 
H. Saka 

N̂a. V. 
Sim Doy 

G. î . V. 
Suad E.Urgümi 

Mü. V, 
C. 

M.M.V. 
A. H. Artunkal 

Ma. V. 
N. E. Sümer 

îk. V. 

Zr. V. 
Ş. %. ffatipoğlu 

TL V, 
S.ıSiren 

DIŞÎŞLEBİ KOMSYÖNUN^ Di^îŞTİRtşl 

4 Ağustos 1943 tarihli Türkiye - isviçre Ticaret 
ve Tediye Anlaşmasının 1 Mart 1945 tarihine 
kadar üç ay müddetle temdidi hakkında hanim 

tasarısî 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nei maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer 

MADDE 3. — Bu kanun hüggümlfiri&i Ba
kanlar kurulu yürütür. 

f & Sd$*r : tf) ; 



iiââ Ankara; 30 îlnnciteşrin Û4İ 

Bay Vekil; 

Türkiye üe İsviçre arasındaki 4 Ağustos 1943 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması ile merbutla
rının mjeriyetini, inkızalan tarihi olan 1 Birincikânun 1944 tarihinden itibaren 1 Mart 1945 e kadar 
uzatmak hususunda Hükümetimin mutebık bulunduğunu Ekselansınızın ıttılaına arzetmekle şe
refyabım. 

Ekselansınızdan, yukarıdaki husus hakkmnda Hükümetinin mutabakatını teyid eylemelerini 
rka ederim. 

Yüksek saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Vekil. 
Etienne Lardy 

S o * •"'•••••' ' • . , 

Ekselans 
Hasan Saka 
Hariciye Vekili 

Ankara 

Tercüme > • Ankara; 30 îkinciteşrin 1944 

Bay Elçi t. 

Meali aşağıda naklolunan 30 tkineiteşrin 1944 tarihli ve U34 sayılı mektubu aldığımı Zatı Dev
letlerine bildirmekle şerefyabım. 

«Türkiye ile İsviçre arasındaki 4 ağustos 1943 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması ile merbut
larının meriyetini, inkızalan tarihi olan 1 Birincikânun 1944 tarihinden itibaren 1 Mart 1945 e ka
dar ujzatmak hususun'da Hükümetimin mutabık bulunduğunu Ekselansınızın ıttılama arzetmekle 
şcı-e^yabım^ 

Yukarıdaki husus hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin mutabakatını Ekselansınıza bil
dirmekle şerefyabım. 

En yüksek saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Elçi. 
^Z'.l _ . _ . : . . . . ' . . Hasam, Saka 

Ekselans; 
MSiyi Btûmfift lAwîy 

İsviçre Sefiri 
Aşta* ; 

)>m<i 

(İ. tot&İfİ) 



S. Sayısı: 78 
Sayıştayda açık bulunan üyelikler için seçim yapıl
masına dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Bütçe, 

Maliye ve Sayıştay Komisyonlarından kurulmuş 
Karma Komisyon raporu (3/221,245) 

Sayî^tayda açık bulunan üyelik için seçim yapılmasına dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/221) 

T. C. ' - < ' . . ' " '"• 
B\van\ Muhasebat 22 . XI . 1944 
Say* : 228810/1890 . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reûliğint .>^3Ş^ 

3 .. X I . 1944 tarih ve 228132 sayılı tezkeremize zeyildir. 
,Aitmış; beş yaşmı ikmal etmiş olması hasebiyle tekaüdü icra kılınan Dördüncü Daire Reisi Fevzi 

JErinçten açılan daire reisliği için icra buyurulacakintihap sonunda açılacak olan Divanı Muhasebat 
âzalığma 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunuhun4 ncü maddesi hükümlerine tevfikan Meclisi Alice 
bir zatın seçilmesine müsaade buyurulmasını derin saygılarımla arzederim. 

* D. Mu. Reisi 
S, Oran 

Sayıştayda açık bulunan üyelik için seçim yapılmasına dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/245) 

T. C. 
IMvam Muhasebat N 2 . IV .1945 

8tf$% ; 235085/550 . . * 

Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Malûmu Devletleri olduğu üzere, biri 22 . XII. 1944 tarihinde Daire Başkanlığına seçilip 27 . I . 
1945 tarihinde vefat eden Halit Demirsoy'dan, diğeri adı geçenin vefatı dolayısiyle açık kalan 
daire Başkanlığına bu kere seçilen Fefik Bakuy'dan olmak üzere Sayıştayda iki üyelik açık bu
lunmaktadır. 

Sayıştay Temyiz Kurulunun müzakere nisabı - Temyiz olunan kararı veren daire üyeleri hariç -
heyetten on iki zatın mevcudiyeti ile kabil olmaktave üyelikte açık bulunması yüzünden bu kurulun 
çok defa müzakere nisabı temin edilememektedir. 

Gerek Temyiz, gerek Genel Kurullara taallûkeden işlerin gerektiği gibi yürütülebilmesini sağla
mak için bahsi geçen iki üyeliğe 2514 sayılı Sayıştay Kanununun 4 ncü maddesi hükümlerine göre 
Büyük Millet Meclisince iki zatm biran önce seçilmesine müsaade buyurulmasını engin saygılarımla 
arz ve rica ederim. 

Sayıştay Başkanş 
^ ' 8. Oran 



— 2 — 
Bütçe, Maliye ve Sayıştay Komisyonlarından ku

rulmuş Kurma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe^ Maliye ve Sayıştay 

Kurma Komisyonu 
Esas No. 3/221, 245 

Karar No. 51 

13 . IV . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Evvelce dördüncü daire başkanlığı için yapı
lan seçim üzerine Halit Demirsoy'dan açdan bir 
üyelik ile Halit Demirsoy'un ölümü üzerine ye
niden dördüncü daire başkanlığına seçilen Befik 
Bakûy'dan açılan bir üyelik için seçim yapılması 
hakkında Yüksek Meclise sunulup Bütçe» Maliye 
ve Sayıştay Komisyonlarından toplu Karma Ko
misyona verilmiş bulunan Sayıştay Başkanlığının 
2 . IV . 1945 tarihli ve 230585/550 sayılı tezkeresi 
ile yine aynî iş için evvelce gönderilerek ayni 
Karma Encümende bulunmakta olan 22 . XI , 
1944 tarihli ve 228810/1890 sayılı tezkeresi Karma 
Encümenin 10 . IV . 1945 tarihli toplantısında 
Sayıştay Başkanı Seyfi Oran da bulunduğu halde 
görüşüldü. 

2514 sayılı kanunun üçüncü maddesinin Sayış
tay üyeliği için koyduğu nitelik şartlarını taşı
dıkları bildirilenler arasmda açık bulunduğu yu
karıda bildirilen iki üyelik için aynı kanunun 
dördüncü maddesine uyularak ilişik listede ad
ları ve sicilleri yazılı dört kişi aday olarak seçil
mişlerdir. 

Bu sonucun Kamutaya arzı dileğiyle Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan K. Sözcü Kâtip 
Kastamonu Tokad İstanbul 
T, Coskan H. N. Keşmir F. öf men 

Ankara Antalya Aydın 
//. İV. Hıhçıoğlu Dr. G. Kahraman R. Alpman 

Balıkesir Balıkesir Bitlis 
S. örgeevren Hacim Çarıklı B. Osma 

Bolu Bolu Çanakkjde 
Dr. Zihni Ülgen Cemil özçaglar S. T. Arsal 

Çanakkale 
R. Bulayırlı 

İstanbul 
A. Bayındır 

İzmir 
M. Birsel 

Malatya 
Mihoi, Pektaş 

Muğla 

Giresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
H. Kortel 

İzmir 
Ş. Adalan 

Manisa 
/. Ertem 

Rize 

Giresun 
Ayet Sayar 

İstanbul 
1 H. ÜMmen 

ı 
Kastamonu 
H. Çelen 
Muğla 

C. Karamuğla 

Samsun 
F. Osman Menteşeoğlu T. B. Balta M. Ali Yürüker 

Tekirdağ 
E. Ataç 

Urfa 
Esat Tekeli 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Yozgad 
S. îçöz 

Trabzon 
M. S. Anamur 

Yozgad 
A. Sungur 

Van 
İbrahim Arvas 

Zonguldak 
E. Erişirgil 

(S . Sayısı; 78) 
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Son memuriyetinin •••••*- -* -* 
Y Barem întihap veya Doğrçm tarihi 

Adı ve Soyadı Unvanı derecesi tâyini tarihi ve yeri Tahsili 

Fikret Hilmi Aktulga Sayıştay Başmura* $ ' 18 ,1 ,1939 1306 Kaval» Mülkiye 132T. 
kipliği * . 

Mmâlşik Sayıştay Başmura- 5 31. T..1934 1310 Van Bttkûk 1937 
kipliği 

Ahmet Talât Dengel Sayıştay Başmura- 5 7 . 3 . 1 9 3 4 13Ö2 Uluborlu Hukuk İââS 
kipliği 

F W B e | k W e ş Sayıştay Başraura— 5 13.10.1937 J$16 Halcin Hakuîç J98t 
kipliği 

*$ş ( S* Sapışı; 78 ) 



Devlet hizme- Son memuriyetinden evvel bulun • 
tine kabul duğu memuriyetler ve ecnebi mem- Bildiği Garp 

tarihi leketlerde tetkikat lisanları 

27. 9 .1328 İstanbul vilâyeti maiyet memurlu- Fransızca 
ğu, E. U. memurin kalemi kâtipli
ği, Mektebi Mülkiye muallim mua
vinliği, Sayıştay murakıp muavinli- ^ 
ği, murakıplığı, başmurakıphğı . 

11.11.1831 Kaza bidayet mahkemesi kâtip
liği, vilâyet muhasebe, evrak, mah
rukat idaresi maaş ve masraf, Ada
na muhacirin kitabetleri, Sultjâni 

,: ambar memurluğu, Beyoğlu, istan
bul muhasebe kitabetleri, Sayıştay 
murakıp muavinliği, murakıplığı, 
başmurakıplığı ^ 

15. 3 .1024 Tophanei Âmire, Harbiye Nezareti Fransızea 
Sıhhiye Dairesi, Divanı Temyizi 
Askerî kâtiplikleri, Sıhhat ve îçti-

; mai Muavenet Vekâleti şifre, Kale
mi mahsus kitabet ve başkâtiplik-

f leri, Sayıştay müddeiumumi mua
vinliği ve Sayıştay başmurakıplığı 

1 .3 .1335 İdadi muallimliği, Ziraat Bankası 
mukayyitliği, Sayıştay murakıp mu
avinliği, murakıplığı, başmurakıp-

. • • • * ' • " • 

Fevkalâde 
Telifatı taltif 

İstiklâl madal
yası 

( S. âuyİHi 'H ) 




