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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kütahya Milletvekilliğine seçilen Emin Tok-
tar 'm seçim tutanağı ile, İtalyan uyrukluğuna 
girdiğinden dolayı Konya İstiklâl Mahkemesi 
kararı ile hudut dışına çıkarılan Suat Ranıiz 
hakkında Büyük Millet Meclisince herhangi bir 
karar alınmasına mahal olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Komisyonlarından kurulu Karma Ko
misyon raporu kabul olundu. 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1943 
yılı bilançosu hakkındaki Sayıştay Komisyonu 

Tasanlar 
1. — Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkın

dırma idaresine iştirak edilmesi ve yardımda bu
lunulması hakkında kanun tasarısı (1/585) (Of
isleri ve Bütçe Komisyonlarına); 

2. — 1946 yılı Büıtçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/584) (Bütçe Komisyonuna); 

3. — Kalkınma istikrazı hakkmda kanun ta
sarısı (1/586) (Ekonomi, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına); 

4. — Maliye Bakanlığı teşkilât ve görevleri 
hakkındaki 2996 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/587) 
(Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

5. — Toprak Mahsulleri Vergisi Kanununun 
kaldırılması hâkkmdsaki 4840 sayılı kanuna ek 
kanun tasarısı (1/583) (Tarım, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

Teklifler 
6. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beketa '-

raporu, kabul edilen bir önerge üzerine Maliye 
Komisyonuna gönderildi. 

Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine 
dair olan kanun kabul olundu. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Sivas Bitlis Kütahya 
Ş. Günaltay B. Osma V. Uzgören 

nın Toprak Mahsulleri Vergisi Kanununun kal
dırılması hakkındaki 4840 sayılı kanuna ek ka
nun teklifi (3/103) (Tarmı, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

Tezkereler 
7. — Tekirdağ Milletvekili Ralımi Apak'm 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldınlması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/337) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonlarından kurulmuş karma 
Komisyona); 

Raporlar 
8. — Birleşmiş Milletler Yardım ve Kakın-

dırma İdaresine iştirak edilmesi ve yardımda bu
lunulması hakkmda kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/585) (Günde
me); 

9. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/584) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — C. K. tnoedayı 

KATİPLER : V. Uzgören (Kütahya), B. Osma (Bitlis) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI H. SAKA (Trabzon) 

— Sayın arkadaşlar, gelen kâğıtların 7 ve 8 
numaralanndaki raporların Bütçe Komisyonu
muzda tet'kikatı bitmiştir. Müsaade ederseniz 
bu iki kanun tasarısının bugünkü gündemin 
görüşülmesini mütaakıp gündeme alınarak bugün 
ivedilikle müzakere ve intaç edilmesini rica edi
yorum. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanının teklifi, ge
len kâğıtların 7 ve 8 nci maddelerini teşkil eden 

4.-6ÖRÜI 
1. — 4516 sayılı kanunla çıkarılmasına izin 

verüen bonolardan bir kısmının 1934 ikinci sıra 
Türk borcu tahvillerinin erken ödenmesin
de kullanılabileceğine dair kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/532) [İ] 

BAŞKAN — İkinci defa görüşülmesidir. 
Maddeleri okutuyorum. 

[1] Birinci görüşülmesi 46 ncı Birleşim tuta-
nağındadır. 

kanun tasarılarının gündeme alınması ve ivedi
likle görüşülmesi hakkındadır. Bu tasanlar ba
sılmış ve sabahtanberi de arkadaşlara dağıtılmış
tır, arkadaşların hepsi almışlardır. Binaenaleyh 
gelen kâğıtlardaki bu iki maddenin . gündeme 
alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

1934 ikinci sıra Tüılk borcu tahvillerinin erken 
ödenmesinde 4516 sayılı iktfMî Tnjia, çıkarılmasına 
izin verüen (bonoların kuşanılması ve Amortis
man sandığında bulunan tahvillerin üç yılda 

ödenmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — İzmir - Kasaba ve temdidi de
miryollarının satmalmması hakkındaki 2487 sa
yılı kanunla onanmış olan 26 Mayıs 1934 tarihli 
sözleşme gereğince çıkarılan 1934 ikinci sıra 
Türk borcu tahvillerinin faiz ve itfa karşılıkları 
için Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Genel Müdürlüğü 1946 yılı bütçesinin 15 nci 
bölümüne konulmuş olan ödenek, bu tahvile-

3. - BAŞKANLIK DÎVAN: 

1. — Niğde Milletvekilliğine seçilen Rifat 
Gür soy'un seçim tutanağı 

BAŞKAN — Niğde Milletvekilliğine seçilen 
Rifat Gürsoy'un seçim tutanağı hakkında şikâ
yet yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[N KAMUTAYA SUNUŞLARI 

2. — Seyhan Milletvekilliğine seçilen Sinan 
Tekelioğlu'nun seçim tutanağı 

BAŞKAN — Seyhan Milletvekilliğine seçilen 
Sinan Tekelioğlu'nun seçim tutanağı hakkında 
şikâyet vardır. 

Tutanaklar hakkındaki şikâyetleri inceleme 
komisyonuna veriyoruz. 

ÜLEN İŞLER 

- 1 9 — 
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rin erken ödenmesinde kullanılabilir ve bu öde
nek yetmediği takdirde kalanı 4516 sayılı kanu
na dayanılarak adı geçen idarece çıkarılacak bo
nolarla ödenebilir. Bu suretle çıkarılacak bo
nolar 1947 - 1949 yıllan Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme Genel Müdürlüğü bütçelerine 
konulacak ödenekle karşılanır. 

Erken ödenecek olan bu tahvillerden Amor
tisman sandığında bulunanların bedeli yıllık % 
5 faize bağlı tutulmak şartiyle, 1947 yılından 
başlıyarak Devlet Demiryolları ve Limanlrc i ş 
letme Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak 
ödenekle üç yılda ve eşit taksitlerle ödenir. 

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

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

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Efcmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci görüşülmesi bitmiştir. Tümü
nü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
tarafından Cumhuriyet Hükümetine verilen on 
milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onanması 
hakkında kanun tasarısı ne Dışişleri ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/552) [1] 

. BAŞKAN — İkinci defa görüşülmesidir. 
Maddeleri okutuyorum. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafın
dan Cumhuriyet Hükümetine verilen on milyon 
dolarak Kredi Anlaşmasrran onanması hakkında 

kanun 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti tarafından Cumhuriyet Hükümetine 
verilen on milyon dolarlık Kredi hakkındaki 

[!'] Birinci görüşülmesi 46 net Birleşim tu-
tanağındadır. 

. 1946 O : 1 
I Anlaşma kabul edilmiş ve onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu Anlaşma konusuna giren 
malların satmalmdıkları mahallerden memleke
timizdeki alıcı daire ve müesseselerce gösteril e-

I cek yerlere kadar nakil, sigorta, ambalaj ve mu
hafaza gibi işler Ticaret Ofisine gördürülebilir. 
Bu takdirde sözü geçen işlere ilişkin giderler il
gili daire ve müesseselerce adı geçen Ofise, gider 
çeşidi bakımından düzenliyeeeği müfredatlı fa
turalar üzerine ödenir. 

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

MADDE & — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul edenler... Etmi-
y enler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci görüşülmesi bitmiştir. Tümü
nü açık olarak oyunuza sunuyorum. 

3. — Devlet memurlar^ aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı cet
vellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bayındır
lık ve Bütçe Komisyonları raporları (1/567) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
.mı? 

I. ARUKAN (Eskişehir) — Sayın arkadaş
lar; Cumhuriyet devrimizde imar sahasında vü
cuda getirdiğimiz büyük eserler cümlemizce ma
lûmdur. Lâkin haritaya ve memlekete bir göz 
attığımız zaman görürüz ki, bundan sonra vü
cuda getireceğimiz eserler daha pek*çoktur ve 
şimdiye kadar yaptıklarımız bunun yanında üçte 
bir, dörtte bir derecesinde kalır. Onun için bü
yük harp felâketi yakında inşallah tamanıiyle 
bitecek, büyük hamle ile bu işleri vücuda ge
tirmeğe başlayacağız. Memleketin bu işlerini 
biran evvel vücuda getirmek ihtiyacı zaruridir. 

[1] 107 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Daha 20 - 30 sene beklemeğe vaktimiz ve ta- I 
hammülümüz yoktur.. Her halde Cumhuriyet 
Hükümetimizin ve Yüksek Meclisin nafıa işle
rine verdiği ehemmiyet malûm olduğu için bu
nun para meselesinin de halledileceğine eminim. 
Yalnız burada daha mühim olan bir nokta var 
ki, o da heyeti fenniye meselesidir. Şimdi ha
len mevcut heyeti fenniyemiz bugünkü ihtiya- ı 
cm ancak üçte biri derecesindedir. Bugün pek j 
cüzi olarak başladığımız imar işlerinde, yani 
Hükümette vazife almış ve çalışmakta olan he
yet üçte bir derecesindedir. Bugün pek cüzi ola
rak başladığımız imar işlerine bile kifayet et
mediğini görüyoruz. Bunları doğrudan doğruya 
bu işlere bağlamak ve bir an evvel Hükümet hiz
metine sokmak ve bunlara mümkün mertebe 
şimdiden tecrübe göstermek zaruretindeyiz. Bu 
büyük hamleye ileride lüzumlu eleman yetiştir
mek için başlayalım ve bunun zamanı çoktan 
gelmiştir. Filvaki gerek bu kanunda olduğu 
gibi 4 tane yüksek müşavir tâyini. Hakikatte 
bunlar müşavir değil, doğrudan doğruya işleri* 
icra edecek mühendislerdir. Buna başka yol
dan gidip de müşavir denmesinden maksat Ba
rem Kanunundan bunlar;ı biraz daha ayırmak 
içindir. İkinei bir kanun daha vardır; teknik 
işleri mütaahhitlere vermek. Nezaret hakkını 
mütaahhitlene verilecektir. Meselâ falan hattın 
etüdü mütaahhitler vasrtasiyle yaptırılacaktır. 
Bunların hepsi mühendis kıtlığından ileri.gelmiş 
vaziyetlerdir. Bu suretle Hükümetin vereceği 
maaşın 5 - 10 mislini maaşlı mühendislere yap
tırmaktan başka bir şey değildir. Bu. da yine 
Hazineden çıkacaktır. Mühendis vaziyetini hal
letmek zaruridir. (Bravo sesleri). 

Evet bir barem meselesi var, Bunları Ba
remden çıkarın demiyorum. Fakat bugün bare
min verdiği 85 lira maaşla hiçbir mühendis hiç
bir mektebi âli mezunu barakalara veya dağ 
başına gitmez. Bunlar aynı zamanda ailesini baş
ka yere bırakmak zaruretindedir. 

Bu vaziyette Nafıa müşaviri olarak veya 
ihale tarziyle işin halline gitmek doğru değildir. 
ÎBunlar hiçbir memlekette kabul edilmemiş usul
lerdir. En yüksek mühendisler Nafıanın heyeti 
fenniyesi mühendisleri olmalıdır. Projeyi müte
ahhide yaptıracaksın bilmem kime yaptıracak
sın bir zaman gelecekki nafıada proje yaptıra
cak tek adam bulamıyacaksmız. Onun için Hükü- ] 

-İl 

metten riea ediyorum. Bütün bu işler, mühen
dislerle vüeude gelecektir. 

Mühendislere prim vermek lâzımdır. Bunun tu
tacağı 5 -.6 yüz bin liranın Cindedir. Bu prim 
meselesini hal edeeek bir fetnun getirmelerini' bu 
vesile ile prim meselesini hai edecek bir kanun 
getirmelerini Hükümetten temenni ediyorum. 

Arzedecek bir şeyim daha var, onu da birin
ci madde de söylerim. 

BAŞKAN — Başka mz isteyen var mı? 
Başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçil

mesini oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Et-
miyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair elam 3656 sayılı kanıma ek kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 31656 sayılı ka
nuna bağlir (1) ve (2) sayıh cetvellerin Bayın
dırlık Bakanlığı kısmına, dereee, ^ayı ve adları 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazık kaflinolar eklen
miştir. 

CETVEL [1] 

D. Memuriyetin adı Sayı Aylık 

2 Başmüşavir (Yüksek Mühendis 
veya yüksek mimar) 1 125 

3 Müşavir (Üçü Yükgek Mühen
dis veya Yüksek -mimar) 4 100 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. I 

GEÇÎCÎ MADDE — 1946 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı <A) işaretli cetvelin Bayındırlık Ba
kanlığı kısmının bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde gösterilen bölümleri arasında (26 340) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

Düşülen Eklenen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira 

575 Aylıklar 22 900 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

577 Geçici taznumat 2 400 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
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B. M. ödeneğin çeşidi 
Düşülen Eklenen 

Lira Lira 

578 4178, 4598 ve 4599 sa
yılı kanunlar gereğin
ce yaılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

598 4644 sayılı kanun ge
reğince ödenecek emekli 
keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

604 Demiryolları ve liman
ları, Yapı ve işletme 
gereçleri karşılıklarıyle 
bu işlere ilişkin her 
türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

605 Yapı ve imar işleri 
yapma, kamulaştırma 
ve esaslı onarma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

606 Yollar ve köprüler ve 
sürekli onarmalar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

600 

440 

10 010 

11 325 

5 005 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanunun birinci görüşülmesi bitmiştir. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletler arasında Hava nakliyatına dair 
dlan Anlaşmanın onanması hakkında kanun ta

sarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları ra
porları (1/563) [1] . 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesine oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında Hava Uiaştamalarına 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında (kanun 

MADDE 1. — Ankara'da 12 Şubat 1946 ta
rihinde akit ve imza edilmiş olan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında Hava Ulaştırmalarına dair Anlaş
ma» ile eki onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanunun birinci görüşülmesi bitmiştir. 

5. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık 
Hükümeti arasında Hava nakliyatına dair dlan 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları rapor
lar* (î/564) |[2J 

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

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile Birleşik Kral
lık Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına da
ir olan Anlaşmanın onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — Ankara'da 12 Şubat 1946 ta
rihinde akit ve imza edilmiş olan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Birleşik Krallık Hükü-

dır. 
\l\ 108 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

[2] 109 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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meti arasında Hava Ulaştırmalarına dair Anlaş- I 
ma» ile bu Anlaşmaya bağlı bulunan ek ve iki lis
tesi ve aynr günde teati edilen mektuplar onan
mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı ! Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanunun birinci görüşülmesi bitmiştir 
Açrkoya sunulan tasarıya oy vermiyen var 

mı? Oy toplama işi bitmiştir. 

6. — Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkın
dırma İdaresine iştirak edilmesi ve yardımda bu
lunulması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/585) [1] 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (tzmir) — 
Arkadaşlar, birkaç gün önce, Amerika Devle
tinin Ankara'daki Sefiri Hükümetinize müraca
at etti ve dedi ki : «Eğer Türkiye Cumhuriyeti 
dört buçuk milyon doları peşin olarak verecek 
olursa, onun ödünçverme ve Kiralama Kanunu 
dolayısiyle olan bütün borçlarını bir kalemde 
silmeğe hazırız. (Alkışlar). Bu sözleri Hüküme
timden aldığım talimata istinat ederek söylüyo
rum.» 

Arkadaşlar, hep hatırlarız ki, bir zamanlar 
bütün dünya harb alevleri içinde cayır cayır 
yanıyor ve kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Bu ka
ranlık günlerde büyük bir adam büyük bir eser 
yarattı. O büyük adamm adı Rozvelttir. (Sü
rekli alkışlar). Yarattığı eserin adı da ödünç
verme ve Kiralama Kanunudur. 

Rozvelt hazırladığı kanun tasarısını Kongre
ye götürdü ve onu,, komşunun evindeki yangını 
söndüren hortum hikayesiyle canlandırarak ka
bul ettirdi. 

O günden bugüne kadar meşru cephede top
lanan bütün Devletlere az, orta, çok, pekçok ve 

[1] 113 say%lı basmayazı tutanağın sonunda-
dtr' . -,i :. Ji&l 
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hatta ölçüsüz yardımlar yapıldı. Eğer bu yar
dımlar yapılmamış olsaydı Führer'in bileğini 
bükmek ve insanlığı esaretten kurtarmak belki 
de mümkün olmıyacaktı. (Bravo sesleri). Onun 
için bu yüzden yapılmış olan borçlan şerefli ve 
mukaddes bir borç saymak her millet için bir 
vicdan vazifesidir. (Çok doğru sesleri, alkışlar). 
Yine onun için bu münasebetle Rozvelt'in ruhu 
ve eseri karşısında eğilmek kezalik bir vicdan 
borcudur. (Sürekli alkışlar). Tarihin inalı olan 
bu büyük adamın ve onun güzel eserinin insan-
lrk için daha büyük bir cephesi vardır ki, o da 
şayet gelecekte insanlık dünyası yeni bir tehli
ke ve zulümle karşıkarşıya kalacak olursa bu 
eserin o zamanki Devletlere ve Devlet adamları
na bir örnek olması ihtimalidir. 

Arkadaşlar, bizim Ödünçverme ve Kiralama
dan doğan bütün borçlarımız için bizden yal
nız dört buçuk milyon dolar istendi. Hüküme
tiniz bu teklifi hiçbir pazarlığa girişmeksizin 
olduğu gibi kabul etti. Umuyorum ki, sizler de 
Hükümetinizle yarışa girerek bu paranın öden
mesini süratle kabul etmek suretiyle Türk mil
letine ve Türk Devletine bu mukaddes borcu dün
ya milletleri arasında birinci olarak ödemek şe
refini kazandıracaksınız. (Alkışlar). Hepimiz 
kaniiz ki, biz bu parayı vermekle borcumuzun 
yalnız maddî olan kısmını ödüyoruz. Bir de mâ
nevi borcumuz vardır ki, onu da hürriyet, ada
let, istiklâl ve insanlık dâvalarında Amerika'
nın bulunduğu saflarda bulunmak suretiyle öde
meğe çalışacağız. (Sürekli ve çok şiddetli alkış
lar). 

Arkadaşlar, bugün ikinci bir işimiz de U. 
N. R. R. A. ya vermek istediğimiz altı milyon 
lirairk tahsisatın kabulü ricasıdrr. Bu meblâğı 
ıstıraplar içinde kıvrım kıvrım kıvranan insan
lara bir yardım sayıyoruz. İçinde bulunduğu
muz darlıklara rağmen, bizim için büyük olan 
bu meblâğı vermeği bir insanlık borcu addediyo
ruz ve bunu seve seve vereceğiz. 

Şimdiye kadar Avrupalılar «Türk gibi kuv
vetli» tâbirini kullanıyorlardı; istiyoruz ki, bu
nun yanma yavaş yavaş «Türk gibi şefkatli, Türk 
gibi dürüst ve Türk gibi mert» tâbiri de yerleş
sin. (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Şimdi göreceği
miz iki Kanun birbirine sıkı sıkıya bağlıdırlar. 
Başbakanımız bu iki Kanunun tümü hakkında 
beyanat yaptılar. 
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Şimdi bunlardan birincisinin görüşülmesine 

başlıyoruz. 
Birincisi Birleşmiş Milletlere yardım ve kal

dırma idaresine iştirak edilmesi ve yardımda 
bulunulması hakkındaki kanun tasarısı ve Dış-
şişleri ve Bütçe Komisyonları raporları. 

Bunun hakkında söz isteyen arkadaşiarı kay
dediyorum* 

, Aı Ş. ESMEıR (İstanbul) — Muhterem Arka
daşlarım. 

Huzurunuza sunulan bu kanun tasarısının 
kabulünü komisyonumuz yüksek tasvibinize arz 
etmeğe oy birliği ile karar vermiştir. Ben 
komisyonumuzun bu tasarıda görülen mânayı 
kısaca belirtmek için söz almış bulunuyorum. 
Arkadaşlarım ikinci dünya harbi topyekûn bir 
muharebe olduğu gibi insanliğa getirdiği fe
lâketlerde topyekûn olmuştur. Şehirler yanmış 
milyonlarca insan sefalet içine atılmış, açlık bü
tün insanlığın müşterek düşmanı halinde belir
miştir. 

Millet topluluklarını a§an bu eşsiz felâket 
milletler arası dayanışma duygularını getir
miştir. İşte yüksek tasvibinize arzedilen kanun
la iştirakimiz sağlanacak olan Unrra yani Bir
leşmiş Milletler yardım ve kalkındırma teş
kilâtı, bu insan dayanışmasının asıl bir ifade
sidir. Aç kalan insanlara yardım yetiştirmek 
ve harbin ilk kalkınma hareketleri ile meşgul 
olmak için Unrra teşkilâtı, 1943 senesi yazında 
44 devlet temsilcisinin iştiraki ile kurulmuş ve 
başında Nevyork valiliğinden çekilen Mister 
Lehman getirilmişti. Nevyork Belediye Reis
liğinden çekilen Mister Laguvardiyamn geçen
lerde müdürlüğe getirildiği zamana kadar, Un-
ranın başında bulunan ve teşkilata yararlı hiz
metler gijren Mister Lehman, U. N. R. R. A. nm 
dayandığı yüksek insanlık felsefesini şu veciz 
sözlerle izah etmiştir. Demiştir ki, «Topluluğa 
yardım, kendimize; yardım demektir» 

Arkadaşlar; kendine yardımı toıplukığa 
yardımda gören ve bu, topluluk mefhumunu bü
tün insanlığa» teşmil eden bir telâkki, b&yle bir 
telâkki ameli politika sahasında yer bulduğu 
ve geliştiği zaman, insanilik, en yüksek idealine 
varmış kıltBaacaktır. îşte Uınrra büambir baş-
langu^tiK 

Irk; ve din farkı gözetmökskin dünyaya şa
mil bir teşekkül mahiyetini taşvyan-U. Nı Ri R. 

. 1946 O : 1 
f A. nm felâkete uğnyan insanlık için sağladığı 

yardımları ben burada sayacak değilim. Yal
nız bunların iki kısma ayrıldığını işaret etmek 
isterim; 

Biri ilk yardım; yani aç kalanlara yiyecek 
yetiştirecek onları ölümden kurtaracak, has
talara ilâç yetiştirecek, üşüyenleri soğuktan ve 
dondan korumak, perişan insanlığı sefaletin 
amansız pençesinden alıp kurtarmak. Bu, birin
ci kısmıdır. 

I ikincisi de, onları müstahsil bir hale yani 
! kendi dertlerine kendileri çare bulabilecek bir 
I vaziyete getirmektir. Nihayet her yardım sınırı 
| da yoktur. Bunun içindir ki, harbin tahribatı ne-
! tioesinde çiftini çubuğunu kaybeden çiftçiye ça-
j lışma vasıtası verir, tohum temin eder. Fakat 
; uzun vâde ile yardım Unrranm vazifeleri arasm-
' da değildir. Bu yardımın bir gayesi de ve çok 
i mühim bir gayesi de dünyanın intizamsızlık ve 

\] anarşiye karşı korunmasıdır. Dünyanın bir ta
rafında açlık ve huzursuzluk, dünyanın başka 

; taraflarında da huzursuzluk doğurur. İçtimai 
istikrarın korunmasında yardjjn büyük rol oy-

I namaktadır. 

Arkadaşlar muhtaca yardım Türkün şiarı
dır, Bu, arkadaşlar; asil milletimizin eski bir ge-
leneğidir. Bunun içindir ki, Unrranm hedefi 

; gayesi, ruhu bize hiç te yabancı gelmemiştir. Bi-
i zim millî seciyemize tamamı tamamına uygun ve 

Türk halkmın duygularını ifade eden prensip
lerdir, bunlar, muharebeden önce barış cephe
sine katılarak dünyanın bu felâketten esirgen
mesine çalışan Türkiye harp içinde demokrasi 
dâvasına bağlı kalan Türkiye, harpten sonra da 
Birleşmiş Milletler sırasında yer alan Türkiye 
şimdi bu kuruma katılmakla insanlığı felâketten 
kurtarmak yolundaki ödevini görmek istemiştir. 
Tfürkiye yüzbinlerce vatandaşını silâh altında 
tuttuğundan ve büyük iktisadi başkalar •altında-
kaldığından hepimizin de bildiğimdz gibi, harp
ten çok müteessir olmuş memleketler aracılı
dayız. Harp sonrası devrinin bu ka-rışıklığı de
vam ettikçe bu vaziyetimizi düzeltmek de kolay 
olmıyacaktır. Bütün bunları bilyoruz. Fakat ar
kadaşlar | muhtaca yardım meselesi karşısında 
Türkün cömertliği büyüktür. Felâkete uğrayan
lara yardım bahsinde biz de dünyaya şâmil olan 
bu yardiım mi^s^sesine kendi payımızı getiri-

I yoruz. Tasarının mânası budur. Bunun için-
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dir ki, Komisyonumuz onanması için tasvibinize 
arzetmiştir. 

Arkadaşlar; kürsüden inmeden evvel bir 
noktayı daha belirtmek isterim. Bu da, şimdi 
tasvibinize arzedilmiştir. ikisinin arasında ya
kın münasebet vardır: Unrra, milletlerin felâkete 
uğnyan insanlığı kurtarmak için bir dayanışması 
olduğu gibi, icai' ve- iare adı verilen sistem de 

•harbi kazanmak yolunda bir dayanışmanın ifa-
diesi idi. Bir düşman olarak karşısında Mih
veri görüyor, biri düşman olarak karşısında se
faleti, açlığı görmektedir. 

Kiralama ve ödünce verme yolu ile Ameri
ka'dan aldığımız borç da şimdi tasfiye edilmek
tedir. Arkadaşlar, bu muamelenin bize, yani 
Türkiye'ye ait olan safhası kapanıpta traihe ka
rışırken kiralama ve ödünçeverme sisteminin 
ihdas edilişindeki insani düşünceleri belirt
mek isterim. i 

Kiralama ve ödünçverme, İkinci Dünya Har
binin Demokrasiler tarafmdah kazanılmasında 
ve insanlığın zulümden kurtarılmasında en bü
yük rolü oynamış bulunan karşılıklı yardım sis
temidir. Bu itibarla buna basit bir alacak - ve
recek muamelesi nazariyle bakmak doğru ol
maz. 

Bu vesile ile onu düşünen, onu programlaş-
tıran ve tatbik eden Büyük Amerka Cumhur
başkanı Ruzvelti saygı ile anmak bir borçtur. 
Amerika halkının asil duygularına tercüman olan 
Rozvelt, bu sistemi Amerikan halkına, şü ta
rihî sözlerle izah etmişti: 

«Komşunun evinde yangın çıktığı zaman, 
yapacağınız ilk iş, hortumu yangın musluğuna 
takmaktır. Hortumun şu kadar dolar kıyme
tinde olduğunu, bunun eskiyeceğini ve komşu
nun da onu tazmin edemiyeceğini düşünmezsi
niz.;» 

Arkadaşlarım; bu hortum hikâyesinde ikinci 
Dünya Harbinin Demokrasiler tarafından ka
zanılmasını sağlıyan bir dayanışmanın mânası 
vardır. Hattâ ondan da daha ileri bir mâna var
dır : Felâkete uğrayan insanlığın ancak karşı
lıklı yardımla kurtanlabileceği mânası vardır 
ki, U. N. R. R. A. nın prensipleri de bundan mül- l 
hîhemdir. işte iyilik kuvvetlerinin, kötülük kuv
vetlerine karşı zaferini sağlıyan unsur bu kira
lama ve ödünçverme sisteminin ruhunda mün-
demiştir. 
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i Arkadaşlarım; bu Kiralama ve ödikıçverme 

sistemi içinde Türkiyenin rolü ne olmuştur ? Bu 
suale -eevap verebilmek için Amerikan Kongresi 
tarafından kabul edilen Kiralama ve ödünçverme 
kanununun bir hükmünü hatırlamak kâfidir. 
Bu hükme göre, Amerikanın kendi emniyeti bir 

! memleketin emniyetine ve bağımsızlığının ko
runmasına bağlı ise, o zaman, Amerika Cum
hurbaşkanı, o memlekete Kiralama ve ödünç 
verme yolu ileu yardımda bulunabilir, işte Mis-

I ter Rozvelt 1941 senesinde Türkiyeyi Kiralama 
I kanunundan faydalandırırken bu hükme da

yanmış, yani Amerikanın kendi emniyetini, 
Türkiyenin emniyetinde ve bağımsızlığında gör
müştür. ik i memleketi biribirine bağlıyan dost
luğun bundan daha büyük bir delili olamaz. 
Bu dostluk muharebe yıllan içinde günden gü
ne hızlanmıştır. Ben • muharebe yılları içini-
de Amerikayı üç defa ziyaret fırsatcnı elde et
miş bulunan bir arkadaşınızım. Her gidişimde 
Türkiye ye Türkler hakkındaki sevginin biraz 
daha arttığını gördüm. Missüri zırhlısının geçen 
ay memleketimizi ziyafeti vesilesile Türk Mil
letinin yürekten gelen tezahürleri bu duygula
rın karşılıklı olduğunu Amerikalılara da an
latmış olacaktır. Amerikalılarla münasebetleri
miz yenidir. Fakat bütün temaslarımızda onla
rı iyi niyetli ve temiz duygulu insanlar olarak 
tanıdık. Bizim daha iyi tanıdıkça onların da 
hakkımızdaki sevgileri artacak ve aramızdaki 

I dostlukta kuvvetlenecektir. 

Amerikalılar açık sözlü ve' doğru özlü in
sanlardır. Biz Türkler de açık sözlü ve doğru 
özlü bir milletiz. Bu itibarla dostluğumuz sağ
lamdır ve daha da sağlamlaşacaktır. U. N. R. 
R. A. ya girmemiz ve icar ve iareden doğan 
hesapların tasfiyesi bu dostluğa yeni bir hız ve-

I , recektir. Çünkü Amerikalılar Türklerin hem 
borçlarını ödemek hem de insanlık karşısında 

. ödevlerini yerine getirmek noktalarında ne de
rece doğru ve dürüst insanlar olduklarını öğre
neceklerdir. 

Arkadaşlar; Kiralama Kanunundan istifade 
eden bir çok milletler vardır. Bunların büyük 

| bir kısmı ile Amerika henüz bir anlaşmaya var-
I mamıştır. Bir kısmı ile ise anlaşmıştır. Fakat 
I Türkiye fiilî olarak borcunu tasfiye eden ilk 

Devlet olacaktır. Bu olay, ikinci dünya harbi-
I nin kazanılmasında tarihî rol oynamış olan ki-

—2fr— 
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ralama sisteminin kendi tarihine böyle geçecek
tir. (Alkışlar) 

K. GrÜLEK (Bilecik) — Sayın arkadaşlarım; 
yüksek huzurunuza sunulan Birleşmiş Milletler 
Yardım ve Kalkındırma İdaresine iştirakimiz 
hakkındaki kanun tasarısını kabul, etmekle Bü
yük Meclis çok yerinde bir karar vermiş olacak
tır. Biz Milletlerarası işbirliğini dış politikamı
zın temellerinden biri bildiğimiz için, gayesi ta
mamen insani olan bu Milletlerarası teşekküle 
girmemizi gayet tabiî görmek lâzımgelir. 

Arkaraşlar; bu harbin felâketleri hakikaten 
şimdiye kadarki harblerin felâketlerinden çok da
ha büyük, çok daha ağır olmuştur. Bu harbde 
insanlık şimdiye kadar düşmediği sefaletlere, 
feci vaziyetlere düşmüştür. 

Şimdi harb bitmiştir. Fakat harbin meyda
na getirdiği feci vaziyet ve sefalet devam et
mektedir. Harb bittikten sonra harbi kazanan
lar galip, mağlup demeden insani bir gaye ile 
bütün dünyâya yardıma başlamışlardır. Bu 
yardım işi daha harb bitmeden konuşulmuş, dü
şünülmüş ve bir teşkilâta bağlanmıştı. Bu teş
kilât işte bugün bizim de girmek üzere bulundu
ğumuz Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkınma 
Teşkilâtıdır. Bunun gayesi ve işlemesi hakkın
da uzun izahat vererek sizleri yormıyacağım. 
Gayesi âcil yardımlar yapmaktır. Dünyada aç, 
sefil, bulaşık hastalıklara mâruz insanlar var
dır. Bu teşkilât derhal bunların imdadına ko
şacak ve kurtarmak çarelerini temin edecektir. 
Evleri yıkılmış, ortada kalmış insanlar vardır. 
Bunlara acilen barınacak yer, sığınacak melce 
temin edilecektir. Devamlı kalkınma işi sonra
dan gelecektir. Bunu henüz yapmak imkânı az
dır. İlerde, insanlar biraz olsun geçinecek hale 
gelince, başka tedbirler de alacaktır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına giren Devlet
ler Unrra Teşkilâtına da girmeyi kabul etmiştir. 
Biz de Birleşmiş Milletler Teşkilâtına girince 
Unrra Teşkilâtına girmeyi o vakit kabul ettik. 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtının içinde Unrra'yı 
da aynı zamanda kabul eden milletler buraya 
girerken şu taahhüde de girmiş oluyorlardı : Bu 
teşkilâta 1943 senesi millî gelirlerinin % 1 i nis
petinde yardım edeceklerdi. 

Arkadaşlar, Türkiye harbe girmedi, fakat 
harbe girmemiş olmakla beraber iktisaden har
bin bütün sıkıntılarını çekti. Biz harbde hakika
ten birtakım ağır yükler taşıdık. İktisadiyatı-
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I mız, maddî varlığımız bir hayli sarsıldı. Bizim 

bugün Birleşmiş Milletler Yardım Teşkilâtına 
girerken taahhüt ettiğimiz altı milyon lira kü-
çümsenemiyecek derecede ehemmiyetli bir para
dır. Bizim bugün acilen yapmamız lâzımgelen 

j birçok işlerimiz varken bu insani gaye için bu 
parayı ayırmak bizim için bir fedakârlıktır. 
İktisadi ve maddî imkânlarımız keski daha faz
la olsaydı da bu insani vazifeyi daha büyük 
mikyasta yapabilseydik. 

Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkınma Teş
kilâtına Türkiye, ilk gündenberi büyük alâka 
göstermiştir. Fert olarak, millet olarak gelene
ğimiz felâkete düşenlere yardım etmek, srkm-
tıda olanlara derhal varımızla, yoğumuzla yar
dım etmektir. Biz hattâ Unrra Teşkilâtı kurul
madan evvel harbin en karanlık günlerinde, 
dünyanın en feci zamanlarında komşularımıza 
yiyecek ve diğer yardımlarda bulunduk. Diğer 
memleketlerin hiçbirinin yardım elini uzatama-
dığı bir devrede biz yakm komşularımıza, bü
tün müşküllere rağmen, nakliye imkânsızlıkları
na rağmen, kendimizin içinde bulunduğumuz 
büyük sıkıntılara rağmen yardımlar ettik. Na
kil vasıtalarının fevkalâde dar olduğu bir za
manda, ulaştırmanın çok müşkül olduğu bir za
manda, biz bir vapurumuzu yakm komşumuz 
ve dostumuz Yunanistan'a yardım işine tahsis 
ettik ve elimizden geldiği kadar bu işi başar
mağa çalıştık. 

1944 senesinde Birleşmiş Milletlere katılınca 
tabiî olarak Birleşmiş Milletlerin Yardım ve Kal
kınma Teşkilâtına da girmiş olduk. 

Bugün yüksek huzurunuza gelen kanunla 
vereceğiniz karar Türkiye 'nin şian olan insan
lık hizmetinin yeni bir misalini verecek ve Mil
letlerarası birliğe verdiği büyük önemi bir ke
re daha tebarüz ettirecektir. (Bravo sesleri, al-
kışlar). 

H. S. TANRIÖVEE (İçel) — Muhterem ar
kadaşlarım, bugün size teklif edilen kanunları 

| terviç için söylenecek tek bir kelimem yoktur. 
Siz onları çoktan terviç ettiniz. 

| Söyliyecek başka fikirlerim var. Amerika'nın 
kendisini müdafaa etmeğe mecbur olan millet-

j lere ve harp tehdidi altına düşen milletlere yap
tığı bir yardım vardır. Biz bu yardımdan itifa-
de ettik. Müracaatımız vâKi olmadan, Türkiye 
harp tehdidi altındadır diye, hatırasını şimdi 
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takdis ettiğimiz Reis Rozvelt, kendi teşebbüsü ile bi
ze haber gönderiyor ve bize yardım teinin ediyor. 

Bu yardımın kıymeti, bize rakamlarla gös
terilen nispetde değildir. Yardım, hakikî değeri 
ile ölçülürse, bugün mevzuubahis ettiğimiz ra
kamlarla asla ifade edilemez. Bunun 10 kere, 
fevgindedir. 0 yardımdan dolayı Amerika'ya 
müteşekkir ve minnettarız. Bu yardım yalnız 
bize mi yapıldı? Harbe girmiş ve harbe girmesi 
ihtimal dâhilinde olan bir çok . milletlere daha 
yardım edildi. O kadar gına ile yardım yapıldı 
ki, kendi kendime soruyorum; acaba yer yüzün
de hangi millet sınai kudreti, malî kudreti ile 
ve bunların yanında başka milletler için bun
ları müessir kılan mânevi, ahlâki servetleriyle 
Amerika'nın yaptığı bu yardımı başkalarına te
min edebilirdi. Ö halde dikkatinizi bu noktaya 
celbediyorum. Yalnız bizim değil, harbe girmiş, 
veyahut harbe girmek tehlikesine mâruz kalmış 
olan bütün milletlere bu yardımı o yaptı. Bu 
yardımı yapabilecek tek Devlet Amerika idi. 

îkinci noktayı mütalâa ediyorum. Bir de 
açlara yardım harekti vukua geliyor. Ona biz de 
iştirak ediyoruz. Harp girdiği yerleri, ha-
rabetti. 150 milyona yakın adamı sefil ve pe
rişan bıraktı. 

Yakm zamanlarda gazetelerde okuduk; 1,5, 
2 milyona yakın çocuk anasız, babasız, yersiz 
yurtsuz ortada kalmıştır, iklim iklim rüzgâr
lar her taraftan yanık kokuları getiriyor. Bir 
çökmüş dünya üzerinde yaşıyoruz. Yardım lâ
zımdır. Amerikan kaynaklarını ortadan çıkarır
sak bu yardımı, bu büyük şefkat hareketini kim 
yapabilir? Bu yardımlar da yine ancak Ameri
ka sayesinde mümkün oluyor. 

İngiltere, bütün lıarb boyunca büyük mah
rumiyetler çekti. Aynı mahrumiyetleri şimdi 
de çekiyor, eksilmemiş, artmış bir nispette. 
Fakat onun takati bu hududu olmıyan ihtiyaç 
karşısında kâfi değildir. Demek ki, ikinci 
safhayı da mütalâa ettiğimiz vakit yine Ameri
ka'nın müstesna kuvvet ve kudretini buluyoruz. 

Aziz arkadaşlarım bir üçüncü noktaya da
ha dikkatinizi celbediyorum. Bir, silâh yardı
mı. Onun nereden geldiğini gördük. Sonra bir 
şefkat yardımı. Onun da en fazla nerden geldi
ğini görüyoruz. Amerika; bize yalnız bunu mu 
veriyor, bundan başka bir şey vermiyor mu? 
Harbin silâhlı kısmı bitti- Arzın üzerinde karan-

I İrklar var. Milletler hâlâ ıstırab içinde, millet
ler hâlâ yarına endişe ile bakıyor. Işık nereden 
geliyor? Bu ışığın bir menbaı var: Yine Ame
rika. Ümit nereden geliyor? Amerika'dan. Gü
ven nereden geliyor? Amerika'dan. (Bravo ses
leri.) 

Hayalinizle, aziz arkadaşlarım size şöyle bir 
I ameliye teklif ediyorum. Amerika'yı pek kısa 

bir müddet için dünya siyasi mücadeleleri için
den elini çekmiş farzediniz. Manzara nedir ? Fe
cidir. Korkunçtur. 

Bugün istikbale ümitle bakıyorsak, bugün 
milletlerin hürriyeti dâvası talisiz bir boş dâva 

{ değilse, sebep yine oradaki silâh kudreti, malî 
) kudret, ahlâki ve mânevi kudrettir. (Alkışlar.) 

Aziz arkadaşlarım; size hitap eden naçiz ar
kadaşınız 18 yaşında bir çocukken Paris'te inti
şar eden Şurayı Ümmete Abdülhamid'in zulüm
lerine karşı ilk yazdığı şiirleri gönderiyordu. 
Bundan 25 - 26 sene evvel Anadolu'nun bütün 
sahillerinden Orta Yaylaya doğru bir yürüyüş 
hareketi oldu. Her sınıfa her mesleğe mensup 
kimseler bu Orta Yaylaya gelip toplandılar. 1071 
de Anadolu'da Selçuk Devletini kurduk. Sonra 
bir hanedan, daha sonra bir rejim değişti. 25 
sene sonra bu topraklarda dokuz asırlık bir Dev
let bir millet olarak yolumuza devam edeceğiz. 
O halde istiklâlin ne demek olduğunu dokuz 
asırdanberi bu toprakların üzerinde acı tatlı bin-
bir tarih hatır asiyle bilen bir milletiz. Benden 
evvel sırası geldikçe söylendiği gibi komşudaki 
felâket bizi lâkayıt bırakamaz. Bu fikri söyler
ken yine Amerikayı düşünüyorum. Milletler 
arasında mesafeler vardır. Toprak veya deniz 
mesafeleri. Fakat diğer bir bakıma göre mesa
fe yoktur. Amerika toprak olarak uzaktır; Ame
rika ne kadar yakındadır, Amerika aramızda
dır, Amerika her taraftadır. Biz 25 - 26 sene 
evvel son erkekle son silâhla kadın çoluk çocuk 
nemiz varsa ortaya atarak Anadolu'muzda bir 
istiklâl mücadelesi yaptık, hâtıraları içimizde-
dir. Biz yalınız kendi istiklâlimizi düşünmüyo
ruz. Yarın bu toprakların üstünde efendi olarak 
yaşamak için kendi topraklarında bütün millet
lerin istiklâllerini istiyoruz. Yaklaşan felâket 

i gölgesini öne atar. Etrafımızda başkalarına mu
sallat olmuş belâların gölgeleri, korkulan var
dır. Silâh işinde muvaffak folan Amerika, şef
kat işinde muvaffak olacağına emin olduğumuz 

I Amerika, dileriz ki, milletlerin hürriyeti işin-

^-27 — 



B : 48 8 .5 
de de muvaffak olsun. İstilâlardan, acı na
sibini almış olan milletler istiyoruz ki akıtılan 
hesapsız kanın, çekilen hudutsuz mihnetin tek 
mazereti olan hürriyetlerine kavuşsunlar. Ame
rika için temenni ediyorum; bu zafer de ona 
müyesser olsun. (Bravo ses1 eri, alkışlar.") 

S. K. YETKİN (Urfa) — Sayın arkadaşlar; 
şimdi Yüksek Kamutay'm tasvibine sunulan 
kanun tasarısı, İkinci Dünya savaşının daha ilk 
günlerinde hiçbir toprak emeli beslemeden, Bir
leşmiş Demokrat milletler sırasında yer alan Tür
kiye'nin savaştan sonra da aynı insanlık dâvası 
uğrunda aynı inanışla yürüdüğünün açık ve yeni 
bir delilidir. Yıllarca Dünyayı cehenneme çevi
ren harp yangını bugün söndürülmüş bulunmak
tadır. Amma geçtiği yerlerde -tutuşturduğu fe
lâketler, açtığı sefaletler hâlâ tütüyor. Bugün is
tilâ görmüş yerlerde kadın, erkek, çocuk mil
yonlarca insan açlğm, hastalığın tehdidi altında 
kendilerine uzanacak eli bekliyor. Hür insanlığı 
kölelikten kurtarmak için birleşen milletler, ya
raları sarmak, açlık ve hastalıkla savaşmak, ölü 
toprakları canlandırmak için de birleşmişlerdir. 
Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma ida
resi, kelimelerin baş harfleriyle U. N. R. R. A. , 
felâket görenlere uzanan bu elin adidir. Şim
diye kadar zarar ve felâket görmüş memleket
lere yapılan yiyecek, giyecek, ilâç, ziraat âlet
leri yardımı bu elle yapılmıştır. 

İkinci dünya savaşının şiddetle hüküm sür
düğü zamanlarda bile, bin türlü imkânsızlıklar 
içinde dost Yunanistan'a yardım ederek insan
lık ülküsüne-bağlılığını gösteren memleketimiz 
U. N. R. R. A. ya katılmayı, kendi payına dü
şeni vermeyi bir insanlık ödevi saymıştır. 

B. M. Meclisinin kabul edeceğinden emin ol
duğum bu kanunla, Türkiye kendi payına düşen 
insanlık vazifesini yapmış olmakla kalmıyacık, 
miHetlerarası dayanışma ülküsüne ne kadar 
bağlı olduğunu da bir kerre daha belirtmiş ola
caktır. U. N. R. R. A. nin başarılan bu ülkü i 
uğrunda atılmış ümitli adımlardır. Uzun savaş 
yıllarının yurdumuza getirdiği türlü sıkıntılara, 
türlü kısıntılara bakmadan, bu insanlık kurumu
na katılmak hususunda büyük bir duyarlık gös
teren, bu maksatla da vakit gaybetmeden, hazır
ladığı kanun tasarısını Yüksek Kamutaya su
nan Hükümetimizi, bu asil hareketinden dolayı 
burada kutlamayı borç bilirim. 

1946 O : 1 
Hür yaşamayı en üstün insanlık değeri sayan 

Türk milleti, hür yaşamak için Birleşen millet
lerin yanı başında, kendi payına düşen ödevleri 
daima seve seve yapacaktır. (Alkışlar) . 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Muhterem arka
daşlar, Birleşmiş Milletler yardım ve kalkınma 
derneğine payımızı ödeme kanun tasarısı do-
layisile ben de bu tasarının özel insani değe
rini belirten bir kaç sözü burada, huzurunuzda 
ifade etmek zevkinden kendimi alamadım. 

Muhterem arkadaşlar, İcar ve iare Kanunun 
dan faydalanmamız nasıl Birleşmiş Milletler dâ
vasında hizmetlerimizin karşılığı ise, bu yar
dım payını ödeme hususundaki isticalimiz de 
öylece Birleşmiş Milletler ülküsüne bağlılığı
mızın en temiz ifadesidir. Dünyanın mâruz 
bulunduğu buhranlardan ve bu arada memle
ketinizin de çektiği sıkıntılardan katlandığı 
fedakârlıklardan ve geçen yıldaki kuraklıklar
dan sonra U. N. R. R. A. ya iştirak payı olarak 
ödeme kararı Yüksek Meclise sunulmuş olan 
miktar elbetteki küçümsenemez. Ancak bunu 
sayın Başbakanımızın pek güzel işaret buyur
duğu gibi bunu Türk milletinin seve seve öde
meği gönlündeki cömertlik ve ruhî ansalete uy
gun bir düstur olarak benimseyeceği muhak
kaktır. Bu itibarla Büyük Meclisin her zaman 
olduğu gibi Türk Milletinin hakikî duygu ve 
dileğinin ifadesi olarak bu kanunu onaylryaea-
ğı şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunla payımı
zı öderken hem bir yandan iyi niyetimizi gös
termiş ve diğer yandan da mesut, ileri bir dün
yanın kurulması için kendimize düşen ödevi 
her vesile ile, ' herşeye rağmen ve herkesten ön
ce ifa etmek kararımızı belirtmiş olacağız. Bu 
itibarla kanun tasarısnı Yüksek Meclisinizin 
tasvibinin ifade edeceği asîl mânayı iyi niyetli 
herkesin lâyıkı ile kavrayacağından hiç şüp
he etmiyorum. Biz hürriyet, adalet ve insan
lık uğrunda birleşmiş olduğumuz milletlerle el 
ele ve ön safta, bundan sonra da yeni bir dün
yan ı^ ileri, mesut ve müreffeh bir dünyanın 
kurulması hususundaki arzularımızı ve bu yolda 
üzerimize düşen ödevi yerine getirmek kararı
mızı bu 7/ardım tasarısı ile belirtmiş-oluyoruz, 
(Alkışlar) 

H. İLGAZ (Hatay) — Sayın arkadaşlarım; 
Benden evvel söz alan arkadaşlarım, Amerika 
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Birledik Devletlerinin birçok vesilelerle hak
kımızda izhar ettiği iyi niyetlerden şükranla bah
settiler. Ben de müsaade ederseniz yurdumuz
dan yüzlerce kilometre uzakta araları geniş ok
yanuslarla ayrılmış olan bu iki asîl Devleti bir
birine yaklaştıran birlik, beraberlik üzerinde 
kısaca duracağım. 

Sayın arkadaşlarım; Bu iki Devleti birbiri
ne yaklaştıran bağlar yalnız ekonomik ve coğ
rafî zaruretler değildir. Bizi yaklaştıran fikir 
birliği, duygu ve his birliğidir. Çünkü bugün 
insanlık eski devirelrin hrrs ve menfaat zihniye
tinden bir ahlâk ve fazilet devrine geçmektedir. 
îyi düşünen ve gören büyük Devletler birbir
lerinin vicdanlarında ve kalblerinde hemhudut 
olmaktadır. Bunun için savaşları kanlı fakat 
kazançlı bir ticaret şeklinde düşünen orta çağ 
telekkisinin modası geçmiştir ve bu moda Ame
rika Birleşik Devletleri sınırlarından hiçbir gün 
içeri girememiş bu yüksek millet doğuşundan-
beri daima böyle kazançları reddettiğini bütün 
dünyaya haykırmıştır. 

Bugün Amerika Birleşik Devletleriyle Türk 
vatandaş vicdanmm bir aksi sahası olan bu 
görüş yüz yıllardanberi rahat ve sükûna hasret 
çeken insanlık vicdanında elele başbaşa yürü
mektedir. tşte en büyük silâhların, topların, 
hattâ atomun da yapamıyacağı birçok işleri in
sanlığa yardrmı ön plâna almış olan müşterek 
kanaat sahibi devletler yapmakta birleşiyor. 

Türkiye ve Amerika: Bu iki zümrenin dünya 
ölçüsünde arzusu insanlığın sonu gelmiyen bir 
boğuşma hayatından bir dostluk ve kardeşlik 
merhalesine intikal etmesini istemelerindedir. 
Bu münasebetle Cumhuriyetimizin kuruluşun
dan itibaren değişmez prensipimizi teşkil etmiş 
olan «Yurtta sulh, Cihanda sulh» dâvamızın 
cemiyetle ve bütün medeni topluluklar tarafın
dan benimsendiğini görmekle biz de ne kadar 
iftihar duysak hakkımızdır. 

Dünya bu mesut beraberliği temin ettikten 
sonra daha çok çalışarak insanlığın binbir elem 
ve âcılarma, yoksulluklarına çare bulacak mü
him ve geniş aramalara kendilerini hızla vere
cek, bunlara çareler bulacaktır. Tabiatın ken
disine ağrr meşakkatler yüklediği kadınlık ta, 
binbir zahmetle elde ettiği bir servet olan yav
rularını kan ve ateş içine atmaktan kurtulacak
tır. 

Sosyal, kültürel ve teknik alanda dev adım-

1 larla ilerlemeğe çalışacak olan yepyeni, mesut bir 
I Dünya, karışrk arzulara bürünmüş olan ihtiras

lardan kendisini korumuş olacak ve geçen tari
hi ibret ve örnek alarak nefretle tetkik edecek
tir. 

Sayın arkadaşlarım; bu temiz gaye uğrun
da milyonlarca evlâdını daha pek yakında feda 
etmiş olan Amerika Kadınlığı ile iyi duyuş ve 
görüşlü insanlık sever Amerika vatandaşlarını 
buradan saygr ile selamlamayı bir borç bilirim. 

Her iki yüksek vasıflı millet plan, Türkiye 
ve Amerika ile ona katılan ve katılacak olan 
diğer devletlere sonsuz başarılar dilerim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Söz Süreyya Anamur'undur. 
S. ANAMUR (Trabzon) — Muhterem arka

daşlar; Türk milletinin insanlığın ıstırabını ha
fifletmek, daha iyi, daha mesut bir dünyaya ka
vuşmak arzusuna tercüman olarak U. N. R. R. A. 

| nın prensipi gibi tatbikatına geçilmesini kabul şe-
I refini T. B. M. Meclisinin 7 nci Devresine tattır

mak fırsatı fu. verdiğinden dolayı Cumhuriyet Hü
kümetine teşekkürü borç bilirim. 

U, N. R. R..A. ya iştirakimizin tabiî netice
si olarak" bugünkü tasarı ile tasvibinize sunulan 
6 milyon lirayı elbette seve seve ödiyeceğiz. 

I B,enim anlay/şıma göre U. N. R. R. A. düşün-
I cşesi Türk milletinin özlediği tarihî ölçüde bir 

inkılabın, yeni bir dünyanın müjdesidir. 
Arkadaşlar, bildiğiniz gibi U. R. R. A fikri 

Birleşşmiş Amerikan milletlerinin vicdanında 
vücut bulmuş ve Birleşmiş Milletlere mal olmuş. 
bulunuyor. Amerika Birleşmiş milletleri Fransız 
İnkılâbından evvel ımodbrn dünyada oeberuta kar
şı, fikriyat ve tatbikat sahasında devamlı neti
celer vermiş, ilk ihtilâli yapan memlekettir. 

Tarihi boyunca da bu yolda yürüdüğünden 
onun tuttuğu ilerde hüriyetlerin bir garantisini 
görmemek mümkün değildir. Bunun bir delili 
olarak Unrra nın eli; milletlerin arasında bir 
fark gözetmeyor. Amansız bir savaşın sonunda, 
galip, mağlup ayırt etmeksizin yüksek insanlık 
duygusu ile açlık ve ıstırap çekenlere uzanıyor. 

Daha yakın bir zamanın bir kaç saat içinde 
şehirleri tahrip eden zihniyet yerine belirmeğe 
başlıyan bu yeni zihniyeti asîl Türk ruhunda 
en anlayışlı bir makes bulduğu kanaatmdaynn. 
Bunun bir ifadesi olarak, Birleşmiş miüetler ve 

j onun eseri olan Unrra yi saygı ve sevgi ile 
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selâmlarım Ve Amerikan Birleşmiş Milletleri 
ile daha yakın ve özlü bir işbirliği temennisiyle 
sözlerime son veriyorum. (Alkışlar). 

E. A. TOKAD (Denizli) — Aziz arkadaşlar, 
genel tarihin akışı süresince büyük felâketlere 
mâruz kalan Türk milleti, felâkete mâruz ka
lan milletlerin duydukları acıyı pekâlâ takdir 
eder. Binaenaleyh U. N. Ii. R. A. ya yardım 
bizm içn yalnız insanî bir borç değil, aynı za
manda en büyük bir zevktir de. Çünkü düş
künlere, perişanlara yardım etmek onları kal
kındırmak, onlara az bir hudud içerisinde dahi 
olsa biraz neşe, biraz sıhhat, biraz gıda vermek 
olgun insanın en büyük zevkidir. Türk tarihi 
esasen bunun bir çok örnekleriyle doludur. 
Ecdadımızın bize bıraktığı evkaf teşkilâtı, se-

. biller, binbir çeşit hayır, hasenet âbideleri ifti
harla bugün hepimizin göğsümüzü kabartmak
tadır. Bütün bunların amacı düşkün muhtaç ve 
zavallı insanların daima yardımlarına koşmaktır. 

Bugün Türk milleti refahı tam içinde mesut 
değildir. Hâlâ köprü atlarında yatan zavallı, 
bikes, perişan çocuklarımız vardır. Fakat bu
gün bunlardan daha mübrem ve daha perişan bir 
halde bulundan diğer milletlerin zavallı peri
şan yavrularına yardım etmeği biz tercihan 
arzu ederiz. 

Kudretli Fatih'in devrinde âcizlere, pe
rişanlara, zavallılara lütfedilen ihsanlar âtifet-
ler, hepsi birer insanlık duygusunun neticeleri, 
sembolleri değilmidir?. Keza tarihimizde geç
miş asırlarda Rumeli'de perişan bir halde, sağda 
solda dağınık atılmış bîkes bir çok çocukları 
devşirme suretiyle toplayıp istanbul'da yetiştik 
rilmesi ne demektir, hatta bunlara memleketi 
idare için en büyük makamların (diğer asîl 
Türk çocuklarından tefrik edilmeksizin) veril
mesi yine bu şefkat hislerimizin bir örneğidir. 
Bütün bunlar hep gösterir ki, insanlık, şafkat 
ve zaiflara eluzatmak duyğusununun birer ifa
desidir. Türk tarihinde görmüşüzdür ki Türkler 
daima zaıflar tarafını tutmuş ve yardımları 
bu tarafa teveccüh etmiştir. Yani Türk daima 
eyiliğe daima şafkata teveccüh etmiştir. • 

Binaenaleyh, biz, bu gün muhtaç vaziyeti
mizde hatta Amerikanın bir çok sahalarda ke
mali şükranla gördüğümüz, yardımlarına muh 
taç olmamıza rağmen, dişimizden ve tırnağı
mızdan arttırarak açlara bir katra yadım ede-
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i bilirsek en büyük insanlık borcumuzu yapmış 

oluruz ve bu suretle kendimizde en büyük 
I mikyasta saadet duymuş oluruz. 

Huzurunuzda kemali huşu ile Yüksek Ma
nevi varlığı önünde eğildiğim, Büyük İnsan 
Roozveltin yarattığı, birleşmiş milletler kuru
luna bizi sokmak ve orada beşeriyetin umu
mî mevzuları üzerinde. söz söylememizi ve bu
raya iane yapmamıza imkân vermek Unraya iş
tirak etmemizi sureti teminle bizi saadete ulaş
tıran Hükümete candan teşekkürler ederim. 
(Alkışlar) 

M. B. PARS (Bursa) — Arkadaşlar; her ke
lime bir tedai vücude getirir. Burada Rozvelt'-
ten Amerika'dan bahsedildi. Bu iki kelime beni 
evvelâ maziye, sonra hale götürdü. Çok zaman 
geçmemiştir. Dünya müthiş bir felâket içinde 
çırpınıyordu. Avrupa esaret altına girmiş bu
lunuyordu. İngiltere bombalanıyordu. Havfu 
dehşet içinde çırpman insanlar gözlerini bir ye
re çevirmişlerdi. Kalbleri yasla, gözleri yaşla 
dolu idi. Bir ses, yalnız bir ses beşeriyeti felâ
ketten kurtarabilecekti. Kulaklar o sesin gele
ceği tarafa, gözler oradan uzatılacak ele müte
veccihtir. Bu ses nihayet Amerika'dan Peygam
ber gibi temiz ve kusursuz olan Büyük İnsanın, 
Büyük Rozvelt'in sesi olarak ufuklarda aksetti. 
insanları esaret altmda bırakamıyacağız, mede
niyeti yıktırmıyacağız diyen bu azametli ses 
Rozvelt'in vatndaşlarının sesleriyle birleşerek 
ufuklarda gulguleler vücude getirdi. Bundan 
sonra Amerikalılar açların imdadına ve silâhları 
ellerinde olarak esir milletlerin muavenetine 
koştular. Nihayet zafer meydana geldi. Bugün 
yine sözler bu yere müteveccihtir. Harb zama
nında hiç olmazsa sulh ümidiyle biraz parlıyan 
gözler sulh içinde o ümidi de, saadeti de göre
medikleri için gene bu tarafa teveccüh ettiler. 
Bütün muztarip milletler Hitler'in ruhunun her
hangi bir meczubun şahsında tecelli etmesinden 
korkmaktadırlar. Bütün bunlar karşısında yine 
ümit bağlanan bir cephe var. Oraya bakıyoruz. 
Kulaklar onda, gözler onda çünkü yine açlara 
yardım eden, yoksulları bağrına basan odur. 
Bütün imdat istiyen milletlerin feryadına koşan 
böyle büyük bir milletin başladığı hayır işine 
Türk milletinin alâkalanmamasına imkân yoktur. 
Bugün bu büyük milletin insanlara yaptığı yar
dımı hatırlayıp teşekkür, ederken, Peygamber gi-
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bi temiz ve kusursuz Rozvelti, onun halefi olan 
kıymetli Devlet ve millet adamı Truman'ı hür
metle selâmlar ve Türk milletinin insanlık yo
lunda da, sulhte de beşeriyete yardımda onunla 
beraber olacağını söylemekle iftihar duyarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz alan arkadaş yoktur. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi 
kabul edildi. 

Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma İdare
sine katılınması ve yardımda bulunulması hak

kında kanun 

MADDE 1. — Vaşington'da 9 Kasım 1943 
tarihinde Birleşmiş Milletler arasında akit ve 
imza edilmiş olan Anlaşmaya göre kurulan Bir
leşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma İdare
sine üye olarak katılmağa ve gerekli yardımları 
yapmağa Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanunun tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tara
fından Cumhuriyet Hükümetine verilen on mil
yon dolarlık kredi Anlaşmasının onanması hak
kındaki kanuna (349) Milletvekili oy vermiştir. 
Yeter sayı vardır. Kanun (349) oyla kabul edil
miştir. 

7. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapüması hakkında 
kanun tasarısı (1/584) [1] 

BAŞKAN — Deminki kanun için söz isteyen
ler arasında bu kanun için de söz istiyen arka-

[1] 115 şflyıh basmayazt tutanağın sonun-
dachr. 
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I daşlar vardır. Sırasiyle onlara söz veriyorum, 

sonra yine istiyen olursa söz vereceğim. (Kâfi 
kâfi sesleri) (Maddelere geçilsin sesleri). 

Bu kanun üzerinde sekiz arkadaşın sözü var
dır. Fakat umumi arzunun maddelere geçilmesi 

I halinde görülmektedir. 
I S. ÖRGKEVBEÖST (Balıkesir) — Amerikaya 

olan borcumuzun tasfiyesi meselesi Türk Milleti 
için de, beşeriyet tarihi için de, B. M. Meclisi 
için de fevkalâde önemi haiz olan bir meseledir. 
Burada söz alan arkadaşlar arasında ben de 
varım. Sözümü kullanmak için Büyük Kamu
tay'in bana izin vermesini rica ederim. 

BAŞKAN — Söz Nihat Erim'indir. 
N. ERÎM (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar, 

biraz önce kabul ettiğimiz kanun ve şimdi üze
rinde durduğumuz tasarı Milletlerarası münase
betler alanında yeni bir oluşun canlı belgelerin-
dendir. 

Gerçekten UNRRA teşkilâtı gibi bir kuruma 
insanlık bu ölçüde ilk defa malik olmaktadır. 
Dünya mikyasında bir yardımlaşmaya ve bu 
kadar yüksek rakamları bulan bir yardıma bun
dan önceki devirlerde rastlanmamıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin, ikinci cihan 
harbi esnasında tatbik ettikleri ödünç verme ve 
kiralama sistemi ise, milletlerin birbirine bağlılı
ğı, insanların kardeşliği prensiplerinin kavran
ması bakımından Amerika milletinin derin bir 
anlayışa sahip bulunduğunu parlak bir misalidir. 

Gerçekten, Amerika Birleşik Devletleri he
nüz Pörl Harbur baskınına uğramadan önce, 
kabul ettikleri bir kanun ile Devlet Başka
nına bazı şartların gerçekleşmesi halinde, mü-
nasip göreceği tarz ve şekilde diğer milletle
re ödünçverme ve Kiralama bedellerinden, ge
niş yardımlar sağlamak yetkisini tanımıştı. Bir
leşmiş Milletler ailesine dahil olan memleket
lere silah, her türlü teçhizat ve yiyecek şek
linde yapılmış olan yardımların milyarları bul
duğu herkesçe bilinmektedir. Yardım gören dev
letlerle Amerika arasında imzalanmış olan söz
leşmeler ödünç olarak ve kiralama suretiyle 
verilen malların ya aynen iadesini yahut da pa
ra ile karşılanmasını istemek hakkını saklı tut
muştur. Fakat Birleşik Devletler Başkanının 
borcun tutarı üzerinden yardım gören mille
tin ikinci Cihan Harbinde oynadığı rol ve kat-

I landığı fadakârlıklarla mütenasip bir indirin * 
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yapmağa yetkisi de vardı. Bu yetkiyi kulla
nan Amerika Hükümeti, yapılan büyük yardı
mı dört buçuk milyon dolarlık bir ödeme ile 
kapatmaya rıza göstermiştir. Bü harekete Ame
rika Birleşik Devletlerinin milletlerarasında 
kader birliği ve insanlığın ortaklaşa iyilik ve 
refahı telakkileri hususlarında, en yüksek bir 
şuur ve idrak mertebesine ulaşmış olduğunun 
isbatından başka bir mana verilemez. 

Aziz arkadaşlarım; ilmin ve fennin maddi
yat sahasında bize sağladığı ilerlemeler ve va
sıtalar öyle- bir mükemmeliyet derecesine vâsıl 
olmuştur ki onlara sahip olan millet ve insanlar, 
mânevi ve ahlâki sahadaki tekâmüllerini aynı 
seviyeye ulaştırmadıkları takdirde, insanlığın ge
leceğinden ümidimizi kesmemiz lâzımgelir. Mad
dî vasıtalar, yapmağa olduğu kadar ve belki on
dan da çok yıkmağa yarıyan vasıtalardır. Yük
sek bir insanlık idealine inanmamış kendi hasis 
menfaatleri için kâinatı feda etmekten kaçmmı-
yacak kadar katı yürekli olan Devlet adamları 
elinde, bu vasıtaların ne müthiş felâketler yara
tacağını düşünmek dahi akla durgunluk vermek
tedir. İçinde yaşadığımız devir böyle bir devir
dir. Fakat şunu bu kürsüden ifade etmek büyük 
bir zevktir. Arkadaşlar; maddi ilerlemeler sa
hasında en önde gelen millet, ruh yüksekliği 
bakımından da en baştadır. Gerçekten, Amerika 
Birleşik Devletlerinin gerek harb içinde, gerek 
şu harb sonrası âleminde oynadıkları asıl rol 
bu millet tarihinin en büyük şereflerinden ola
rak yâdedileeektir. Milletlerin eşitliği, kendi di
ledikleri şekilde idare olunmaları, büyük, kü
çük her Devletin toprak bütünlüğüne saygı pren
siplerinin başmüdafiliği ödevini müttefikimiz 
İngiltere ile ortaklaşa yerine getirmeğe çalışan 
Amerika'nın harcamakta olduğu gayretlerin, 
memleketimizde en derin bir anlayışla karşılan
mış olmasından daha tabiî ne olabilir? Ameri
ka milletinin kadın, erkek, genç, ihtiyar, karan
lığa ve kötülük kuvvetlerine karşı girişilen mü
cadelede, ne büyük fedakârlıklar yüklendiği Türk 
milletinin gözünden biran dahi kaçmamıştır. Bü
tün milletler tek bir ailenin birbirini seven, sa
yan fertleri halinde taazzuv ettirme dâvası uğ
runda Birleşik Devletlerle şu ânda nelere kat
landığı, ne azimli bir siyaset gütmekte olduğu 
da en yakın ilgimize konu olmaktadır. Bu siya
set ancak ve ancak yüksek bir ahlâki tekâmül 
merhalesinde görülebilen bir siyasettir. Ame

rika Birleşik Devletlerinin yepyeni bir hüküm
ranlık, taptaze bir ekonomi anlayışının öncüsü 
olarak da bütün insanlık için hayırlı işler ba
şarmak istediğini görüyor ve takdirle karşılıyo
ruz. (Bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, millî Türk rejimi ku
rulduğu gündenberi Cumhuriyet Hükümetleri
nin dış politikada ana istikameti : Türk mille
tinin refah ve saadetini bütün insanlığın genel 
refah ve saadetinde aramak olmuştur. Daha 
İkinci Cihan Harbi başlamadan önce, Batı De
mokrasileriyle beraber saf tutuşumuz, bu ana 
politika icabatından idi. Harb esnasında ittifa
kımızın taahhütleri çerçevesi içinde kalmıya üs
tün önem vermemiz yine bu esas istikametten 
şaşmamak azminin bir ifadesi idi. Bugün, müt
tefikimiz İngiltere ve dostumuz Amerika ile be
raber, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı içinde yeni 
bir Milletlerarası âlemin kurulması çalışmaları
na en kısa bir ortaklrkla katılmış olmamız da 
bundandır. Dünya yeni bir Devletlerarası müna
sebetler anlayışının fiiliyat alanına intikal ettiril
mesi devrini yaşamaktadır. Birinci Cihan Har
binden sonra kurulan Milletler Cemiyetinin tam 
başarı kazanamaması, harbleri önliyememesi böy
le bit tecrübeden vazgeçme düşüncesini uyan
dırmamış, bilâkis, geçirilen acı tecrübelerden alı
nan derslerden de istifade ederek daha ileri bir 
teşkilât kurma teşebbüsüne girişmek lüzumunu 
idrak ettirmiştir. İstense de, istenmese de insan
lık mukadder olan akıbetine doğru ilerlemekte
dir. Önümüzde açılan devir milletler arasında 
kardeşlik, yaklaşma ve kader birliği devridir. 

Sözlerimi bitirirken, Cumhuriyet Hükümet
lerinin geleneğine bağlı kalarak müttefikimiz İn
giltere ve dostumuz Amerika başta olmak üze
re bütün hak ve barışsever Devletlerle elele mil
letlerin müşterek ülküsü ardında var kuvvetiy
le emek sarfeden Saraçoğlu Hükümetini güttüğü 
dış politika dolayısiyle candan tebrik etmek is
terim. Zira bu politika Türk milletinin arzu ve 
iradesinin inandığı yüksek prensiplere bağlılı
ğının tam ifadesidir. (Alkışlar). 

C. ORAL (Seyhan) — Aziz arkadaşlarım, 
bugün yüksek katınıza tasvip edilmek üzer su
nulmuş bulunan şu Münakale Kanunu ile Birle
şik Amerika Devletleriyle Türkiye arasıdaki İcar 
ve İare Anlaşmasının tasfiyesi yapılmaktadır. Bu 
kanunla Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin ikinci 
dünya harbinin afetlerinden ve felâketlerinden 
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nem kendisini korumak ve hem de Müttefikle
rimize giriştikleri hürriyet ve istiklâl mücade
lesine faydalı olabilmek için Amerikan Devleti
nin bize yapmış olduğu âlieenabane bir surette 
ve geniş bir mikyasta harb ve sivil malzeme yar
dımının mütevazi bir karşılığını ödemiş buluna
cağız. 

Arkadaşlarım, biran için dünya nizamını alt
üst eden birçok rahat yuvalan, mesut aile ocak
larını, mamur ve güzel şehirleri ve sayısız me
deniyet âbidelerini bir harebe ve virane haline 
getiren, milletlere kan ve ıstırap çektiren. 
ölüm ve dehşet saçan ve bugün de arkasında 
tüyler ürpertici bir sosyal sefalet ekonomik pe
rişanlık bırakan ikinci dünya harbinin başlan
gıcını ve çeşitli safhalarını gözönüne getiriniz. 

Biran için üstün bir ırk nazariyesiyle ve nev-
zuhur bir hayat ikâmesi kaidesiyle insan hak ve 
hukukunu tanımıyan totaliter bir idare sistemi 
ile ve hudutsuz bir ihtirasla harekete geçen na-
zi Almanyasınm ve faşist îtalyasmrn Akdeniz 
ve Balkanlardan şimal denizine, Atlantikten Rus 
isteplerine kadar korku ve dehşet saçan umumi 
ve hazin manzarayı nazarlarımızda canlandırınız 
ve nihayet biran için bu dehşet ve askerî satvet 
ve azameti karşısında birbiri arkası sıra teslim 
olan, yaşamak hakkından ve insanlık hürri
yetinden ve millet bağımsızlığından mahrum 
edilen Avrupa ve Balkan milletlerinin karanlık 
devresini hatırlayınız. 

öyle bir devre ki, herşey bitmiştir, her 
ümit kırılmıştır ve nerede ise Avrupa tarihinin 
bin yıllık mukadderatını tâyin edecek gerçek
ten tek dil ve tek kalem olarak ortada Hitlerin 
arzu ve keyfinden başka bir şey kalmamıştır ve 
görünüşe göre ayakta kalabilen ve nazi Alman
yasınm muazzam askerî kudretinin önüne düşen 
milletler için de teslim olmaktan, mukaddera
tın bu acıklı cilvesine katlanmaktan başka bir 
çare meveut değil idi. îşte dünya tarihinin as
kerî ve siyasi en buhranlı bir zamanında hiçbir 
devletten yardım görmeden yalınız kahraman 
Amerikan milletinin 18 nci asırda istiklâl savaşı 
ile yaptığı gibi, 20 nci asrın en çetin, en kanlı 
ve fakat çok parlak bir mücadele ile vatanper
verliğini ve istiklâl aşkını bütün dünyaya is
pat etmiş olan Türkiye, ikinci cihan harbinde 
de büyük bir çığ karşısında tıpkı onu durakla
mağa mecbur eden yalçın bir kayanın sertliği 
ve sağlamlığı ile Alman ordularının önünde di- | 
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j kilmiş ve durmuştur. (Alkışlar.) 

Hür ve müstakil bir millet olmak sıfatiyİe* 
hür ve müstakil bir millet olarak yaşamak hay
siyeti ve şerefiyle, hiç çözülmeden, hiç bir zaaf 
eseri göstermeden, Türk millî vekarma ve millî 
karakterine yaraşan bir azim ve metanetle var
lığını müdafaaya karar vermiştir ve bu suretle 
yalnız kendi mevcudiyetini, yalnız kendi istik
lâlini korumak ve kurtarmakla kalmamış, Hit '-

I lerin en büyük hülyasını teşkil eden totaliter 
I zihniyetli ve insanlık hayatynı ve haklarını, mil

letler varlığını hiçe sayan ve gerçek esaret dev
resinden başka bir şey olmıyan karanlık ve se
fil nazi dünyasının tarihi seyrini değiştirmiştir, 

Bu öyle bir realitedir ki, Türk müeltinin 
bu tarihî rolünü hiç bir suretle, hiç bir kale
min ve hiç bir ceberutun ret ve inkâr etmesine 
imkân yoktur. 

işte arkadaşlarım, şüphesiz ki, büyük ve 
kudretli bir Şef in etrafında Türk milletinin 
millî birlik ve millî bütünlük içinde ve asilâne 
bir gaye uğrunda, millet şerefinin, insanlık 

i haklarının müdafaası yolunda her tehlikeyi ve 
her felâketi göze alarak göstermiş olduğu bu 
metanet ve bu kahramanlık akissiz kalamazdı. 
Nitekim Türk milletinin bu (metin hare
keti, insanlık haklarının, millet varlıkları
nın hem müdafii ve hem de insanlık âle
minin öncüsü ve perestişkârı olan büyük 
Amerikan milletinde ve onun müteveffa Reisi
nin kalbiudle, kafasında derin tesirler yaptı. 

Bilirsiniz ki, insanlar cesareti, civanmertliği 
ve kahranmanlığı daima severler ve insanlardaki 
bu meziyetler birbirlerine kaynaşmaları kolay
laştırır. İşte milletler için de böyledir. Türk ve 
Amerikan milletleri için de böyle olmuştur. 

•Bugün şıi kanunla, bize verilen büyük ölçü
deki malzeme ve teçhizatın karşılığını az bir be
delle ve fakat bu maddî karşılıktan çok daha 
kuvvetli ve manevî ölçülerle değeri büyük olan 
kalbten gelen teşekkürlerinizle gönül bağlılığı
mızı asîl Amerikan milletine birlikte sunarken, 
iyi bilmemiz lâzımdır ki, Türkiye'ye yapılmış 
bulunan bu yardımda Türkiye'nin insanlık dâ
vasında ve hürriyet mücadelesinde hududlarma 
kadar dayanan en korkuç bir harp makinesinin 
önünde bile takip ettiği cesurane siyasetin ve 
gösterdiği mert ve metin hareketin, kahraman
lığın hayranı olan Amerikan milleti tarafından 
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sevgi ve sempati tezahürü ile karşılanmış ol
masının en açık bir delilini görmek mümkündür. 

Şu ikinci Cihan harbi göstermiştir ki, Türk 
milleti kendi hududları içinde kayıtsız ve şart
sız bağımsızlığını muhafaza etmek ve kendi top
rakları üzerinde egemen bir millet halinde ve 
bütün milletlerle aynı hak, aynı hukuk ve aynı 
eşitlikle yaşamaktan başka hiç bir ihtirasa kendi
sini kaptırnıamıştır. Politik fantaziyalar ve siyasi 
hülyalar peşinde koşmamıştır. 

Tarih, hiç şüphe yok ki, gelecek nesillere bu 
büyük millet badiresinde Türk milletinin ci
vanmertliğini bir realite olarak ve lâyık oldu
ğu değerde anlatacak ve öğretecektir. 

işte bu zihniyetledir ki, insanlık idealinin 
ve milletler hukukunun tahakkukuna -inanmış 
ve millet varlığının haysiyet ve şerefini hür ol
makta görmüş ve tatmış olan Türkiye kendi mu
kadderatını tereddüt etmeden mukaddes insan
lık haklarının koruyucusu vakur tarihçisi olan 
Büyük Amerika milletine bildirmiştir. 

Arkadaşlarım; 
İkinci dünya harbi tarihinin görmediği kanlı 

bir boğuşma olmusutr. Ve fakat zafer, hakkın 
zulme, hürriyetin esarete galebesiyle neticelen
miştir. Böylelikle dünya zulümden, istibdattan ve 
esaretten kurtulmuş ve bugün refah ve saadet 
vadeden, milletler arasında karşılıklı güvene ve 
eşitliğe dayanan ve insanlara hak ve hürriyeti 
tanıyan medeni bir nizamın kuruluş teminatı elde 
edilmiştir. 

işte arkadaşlarım, istiklâline bağlı milletler 
ve hürriyeti kendine hayat kaynağı yapan in
sanlar için -bu ulvi manzaradan daha mesut ne 
olabilir? Fakat çok iyi biliriz ki, gözlerimizin 
önünde canlanan bü insanlık âleminin muhteşem 
manzarasının büyük davacısı Amerika olmuştur. 
Bu dâva asîl Amerikan milletinin rehberliği ve 
akıllara hayret veren sınaî kudreti ile başarıla-
bilmiştir. Bu dâvada onun payı herksten büyük
tür. Aynı zamanda dün olduğu gibi bugün de 
bugün olduğu gibi yarın da bu büyük Devletin 
milletler manzumesindeki büyük rolü bütün 
hürriyet düşkünü istiklâl âşıkı milletler için en 
kuvvetli bir garanti teşkil etmektedir. Ve daima 
da bu garantiye ihtiyaç vardır. Onun için bütün 
insanî feragatla kendisini, hiç bir hasis men
faat hislerine kaptırmadan insanlık idealinin ve 
milletler kardeşliğinin ve dünya demokrasisinin 
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gerçekleşmesine çalışan ve rehberliği ve büyük 
kudreti ile buna da muvaffak olacağına inandı
ğımız asîl Amerikan milletine Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünden saygı ve sevgimizin ifade
sini yapmak ve Türk - Amerikan dostluğunun 
bundan sonrası için de daha çok kuvvetli ve me
sut inkişafını dilemeği elbetteki bir bahtiyarlık 
sayarım ve elbetteki Türk milletinin asîl hisle
rine, arzularına, yüksek aklıselimine ve müte-
bariz millî vasıflarına tercüman olarak Millî Şe
fin engin ve ihatalı siyasi görüşünün bir neti
cesi olan ve bütün milletçe çok kıymet verdiği
miz Türk - Amerikan dostluğunu bu mesut ve 
muvaffakiyetli safhaya getiren Cumhuriyet Hü
kümetini de bu başarısından dolayı tebrik ve 
takdir etmeği vicdani bir borç sayarım. (Alkış
lar). 

N. ELGÜN (Erzurum) — Sayın arkadaşla
r ın; Birinci Dünya savaşından çıktıktan sonra 
kendisine reva görülen zulüm ve haksızlıkları 
kuvvetli hamleleriyle kırarak yeni devletinin 
temelini içte ve dışta barış esasları üzerine ku
ran, hürriyeti ve istiklâli ve nihayet insanlık 
âlemini bu mukaddes vasıflariyle sayan ve se
ven büyük milletimizle; İkinci Dünya savaşın
da aynı ideallerle manevi kuvvetlerinin yanın
da emsali görülmedik şekilde maddi kuvvetle
rini de bu uğurda ortaya koyan büyük Ame
rikan Milletinin bir gün tanışacaklarına, an
laşacaklarına, yanyana çalışacaklarına imanım 
gibi inanıyordum, işte bugün bunun bir eseri
ni görmekle bahtiyar oluyorum, ve bunlar mu-
kadeder akibetlerine erdikleri gün diğer millet
lerin de buna katılmalarını candan diliyorum. 

(Bravo sesleri) 
Arkadaşlar; ne şiddetli tehditlerin korkusu

na, ne yaldızlı tekliflerin parıltısına kapılma
yarak, milletçe ıstıraplı ve acı günler geçiren 
Türk milleti, barış emrinde milyonluk ordusu
nu dipdiri ayakta tutmuştur. Türk milletinin 
Türk Milleti barış emrinde milyonluk ordusunu 
dimdik 6 sene ayakta tutmuştur. Türk Mille
tinin barışa olan hizmetlerini tarih yakında tak
dir etmeyi :ihmal etmiyecektir. Fakat tarihe ta
kaddüm eden Amerikan Milletinin bu olayı fiilî 
hareketiyle ispat etmesi, bir fincan kahveye kırk 
yıl hak veren Türk milletinin kalbinde ne büyük 
hisler, duygular yarattığını elbette takdir bu-
yurursununz. 

— m — 
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İşte ben de bu milletin bir ferdi ve bir Mil

letvekili sıfatiyle kalbim bu büyük hislerle dolu 
olduğu halde bütün tarih böynınea şerefli mev
kiini daima muhafaza eden ve edecek -olajı Ame> 
rikan Milletinin büyüfc- evlâd*. KeaveJtin hu
zurunda saygı ile eğitirken oma har hususta eş 
ve eşit olan bugünkü Devlet reisi Sa-yıiv Trumant 
ve onun şahsıntdaıdost^e-alieeiM^ Amerikan Mil
letini saygı ile selamlar ve bu tasarının lutfu 
tasvibinize mazhar olmasını da candan düe t im 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

S!. ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Sayın arka-
daşlaırf Amerihs,; bogüar dfinyanıit eiüitervetli 
devletidir, Eski harbe nihayet: veren ve . yeni 
harblerde zaferi temin, edecek olan en kuvvetli 
silâh onun elindedir. Dünyanın hiçbir devrinde 
bu maddi kuvvet imkânlarını bu kadar elde bu
lunduran herhangi bir Devletin kendi emniyet 
ve menfaat dâvalarını, bütün beşeriyetin emni
yet ve menfaat dâvalariyle birleştirdiği, kuvvet! 

sözünü ağzına almıyarak, yalnız insani fikir ve 
ideleri koruyup muvaffak kılmıya çalıştep 
görülmemiştir. Bu açık ve yüce hakikati; teoa* 
vüzlere uğramış, haklarını korumak için, kendi 
haklarından ve rahatından fedakârlıklar yaptı
ğını insanlık tarihinin iftiharla yazdığı Türk 
•miEeti -afkBmj beşeriyet tarihine karşı söyleme^-
ği bir f sx3#t »feörcu sayarım. 

Biz, Amerika/nm insaniyetçiliğinej milletler 
tarihinde yeni bir• rçağ; bir altın çağ1 açmak için 
giriştiği bu savaşçılığın» hayranız. 

Kemaüst Tüûükiye 'nin b&tfi& ınületleraraeı! 

münasebetler tatrdhİHde aynı barif-4afe$İG#ive ay
nı barış'çAfe» zihniyeti hâkim olmuştur/ 

Aftterika/naa Türkiye'nin geleoefc dü&y» dü- . 
«seninde etyriryaeağî Fulün ne oldvgfbt**' ne ka
dar iyi talsüfc-ettiğini' gösteren birçok nrâaÜer 
zikredilebilir..* 

«ödüneverme ve Kiralanıl» KsauMttiöm bize 
temin etliği yasâÂftlarnı tasfiye edilmesiMteJ gös
terilen bu İcadirşfcaslilr.t*; o gösterilerden biri
dir ve bizim Aiaerifcafya hayranlığMns» bir kat 
daha artırmıştır. 

Amerifesj biai*' iyi anlamakta ve takdir et
mekte- goiMıaklı olduğumu bunda» sonraki mü-
nasebetlerfeaffls^-ve yine bundan son*afe^ Millet
lerarası münasebetler devrinde hergön daha iyi 
görecektir. 

Mertliği bilraHr ve dostluğuna gfrrâ&ilir IFârk 
milletinin1 iMS^Tİrs^ver'oJduğu, her yerde ftnı-
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lir ve söylenir. Fakat; milletimizin bundan da 
üstün bir hususiyeti vardır, o da : Unutmamak
tır. Biz Amerika'nın kadirşinaslığını unutmıya-
cağız. (Alkışlar).* 

BAŞKAN — Daha dört arkadaş söz almıştır. 
(Kâfi, kâfi sesleri.) 

Elimizde müzakerenin yeterliği hakkında bir 
önerge vardır. Müsaade ederseniz okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin yeterliğini teklif ederim. 

G-azianteb 
. C, S, Barlas 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler;.. Etmı-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul olunmuştur. 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkmda 

kanun 

MADDE 1. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kıs
mındaki (403) ncü (Uluslararası müesseselere 
ve Uluslar Derneğine katılma payı) bölümüne 
(6 000 000) lira ek, ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet borçları kıs
mında (Türkiye Cumhuriyetiyle Amerika Bir
leşik Devletieri arasında 23 Şubat 1945 tarihin
de akdedilmiş olan Sözleşme uyarınca kararlaş
tırılacak tasfiye için toptan yapılacak ödeme 
karşılığr) adiyle açılan (509/Â) bölümüne 
(5 940* 000) lira olağanüstü ödenek konulmuş
tur.. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

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

MADEMJ 4. -^- Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞ&AN••— Maddeyi kabul edenler... Etmi-
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yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunu açık oya sunuyorum. 
BAŞKAN — Oy vermiyen var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Verilen oyların sonucunu arzediyorum. 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanu
na (315) Milletvekili oy vermiştir. Yeter sayı 

vardır. Kanun (315) oyla kabul edilmiştir. (Al
kışlar.) 

Ayın 10 ncu Cuma günü için hazırlanmış işi-
miz yoktur. Tensip buyurursanız 13 ncü Pazar
tesi günü toplanalım. (Muvafık sesleri). 

O halde aym 13 neü Pazartesi günü saat 15 
de toplanılmak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 17,05 

» • « 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından Cumhuriyet Hükümetine verilen on milyon 
dolarlık Kredi Anlaşmasının onanması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
1. H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGÎL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASÎN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YÎĞÎTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKCÎ 
A. ÇUBUKÇU 

U: ye sayısı : 45§ 
Oyverenler : 349 

Kabul edenler : 349 
Kabul etmiyenler : 0 

Oya katümıyanlar : 105 
Çekinserler 0 

Açık Milletvekillikleri : 1 

[KdbtU edenler] 

M. ERÎŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER l 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 

H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K.ÖZALP 
F. TÎRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜN KEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERİ 
M. SANLI 

Dr. A. R. YEŞİLYURT 
BURSA 

A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELİ 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 
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ÇOEUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 

DENİZLİ 
P. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
A . E G E 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Dr. î . T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F . BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F . MEMtK 

ELÂZIĞ 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGlL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
R. DÎNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMlR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
î. ARUKAN 
î. U. AYKURT 
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Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHÎN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
I. GÜRAK 
N. OSTEN 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F . YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
R. GÜRELÎ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
H. S. TANRIÖVER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DÎKER 
A. Ş. ESMER 
M. II. GELENBEĞ 
t. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. î. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
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I Gl. K. KARABEKÎR 

Z. KARAMURSAL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
A. R. TARHAN 
t. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTfîNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BÎRSEL 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPÎKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
I Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F . ECEVÎT 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 

I T. TAŞKIRAN 
KAYSERİ 

F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F . UMAY 

KIRŞEHİR 
I F. SELER 
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t. TURAN 
KOCAELİ 

A. F. ABASrf ANIK 
S. ARTEL 
Dr. F . Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERÎM 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 

KONYA 
S. ARIKAN • 
M. A. BlNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
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K. OKAY 
N. H. ONAT 
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KÜTAHYA 
B. ATALAY 
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II. PEKCAN 
R, PEKER 
E. TOKTAR 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
O. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Tl. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
0. ERÇIN 
1, ERTEM 
Ş. R. HATlPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 



İfiAROm 
1. F. AIİP&YA (t. Ü.) 
E. SBÖÎN-
R. ERTEN 
H. MEN£lMlN€lGĞLU 
L. ÜLKÜME? 

MUĞLA 
A. ÇAK3R 
C. KARAMUĞLA 
H. K İ T A B I 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
R. GÜRSOY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
î. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

Rİ23S": 
T. B. BALTA 
H. C. BEIÜI, 
Dr. S. A. BlLBMBE 
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K. KAMU 
P. SİKMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BÎLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DUmiKAN 
Amiral F. ENGlN 
S. ERBAY 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Ş. ÎŞCEN 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 

SîtRD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇÇIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SİNÜS 
C. A1*AY 
C. K. ÎNCEÖAY1 
H. ORUCO&MJ 

SİVAS 
M. Ş. BLKDA 
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! E. DİZDAR 

A. ESENBEL 
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
R. S- SİRER 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
O. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABAN0ZOĞLU 
M. S. ANAMUR. 
F. A. BARUTÇU 
S. DAY 
D. EYÎBÖĞLU 
T. GÖKSEL 

R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFJt 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 
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S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 
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Dr. R. BARKIN 
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R. VARDAR 

[Oya katümıy anlar] 
AFYON KARARÎSAR 
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A. ÇETİNKAYA 
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F. R. ATAY 
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1. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN (Bakan) 

ANTAI.TA 
T. SÖKMEN (t.) 

AYnnr 
A. MENDEBES 

BALIHBetR 
M. AKPINAR 
M. DEMİR (1.) 

Btımtm 
M. ş. wmmAb 
K. SUN (1.) 

BOLÜ 
H. Ş. ADALi 
H. C. ÇAMBEL (Hasta) 

BURSA 
R. CANITEZ (t.) 

ÇANAJEKALE 
A. KAÜPU 

ÇANKİRİ 
B. ERKİN 

ÇORUR 
M. M. KANSU 
A. US 

1. EKER 

Dr. C. KAZANGIOĞLU 
DİYARBAKIR 

R. BEKİT-(Hasta.). 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

F. AĞRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ / 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROĞLU (Ö) 

EBHtNCAN 
A. S. İLTBB 

ERS0TO» 
Gî. P. BEMÜ6HAN 

ESKİŞEHİR 
1. ÖZDAâfAR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ş. ÖZDEMİR 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN (1) 

GUMÜŞAFE 
Ş. ERDOÖAN 

HATAT 
A. Ş. DEVRİM. (Ö.) 

İÇEL: 
T. C. BERİKER 
Dr. M. BERKER (Has
ta) 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (1.) 

İSPARTA 
K. AYDAR 
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£ :<İ8 8.5 
İSTANBUL 

01. R. BfiLE 
Y. K. BAYATLI 
S. CtMCOZ (t.) 
V. SARIDAL 
H. C. ¥AL|£& 

Dr.H.H.GüftA 
H. MENTSŞB 
Dr.K. $RS 
Ş.&AilAOOÖLU (Baş 
bakan) 
H. Â. YÜGKL (Bakao) 

&4R3 
c. DUR$y$QöLü 
F. KÖP$pJ# 

KA|S4WPNU 
H. ÇORUK (I) 

KAY8BRÎ 
R. ÖZSOY 
ö. TAŞÇIOĞLÜ 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU (t) 

AFY0X#J8WtfIîflAlt 
I. H.ftAI£J$t§j$LU 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. mh&h 

| Ş. TOB0BT 
KOCAELİ 

j R. FBtöftEN 
î. T0IÜ& 
î. S. YÎĞÎT 

V. BÎLGÎN 
F. GÖKMEN (1.) 
A. R. TÜREL 

KÜTAWA 
S. KUTMAN 
A. TÎRİDOÖJAI; 

MALATYA 
K. EVLÎYA,QĞJJÜ 
H. SAÖIRaO^Ü 
T. TEMİMİ 

Korgl. A ^ . J ^ T J J N -
KAL (Bakan) 
K. £A$A0ŞMAN 
H. SARHAjN 

THABAÇ 
Dr. K. BAY42&T 

A. TAggâHfgE 
B. TÜH&ŞH 
S. YURDg^EHJ 

.1946 O t 
İR. KAHYAN 

H. R. TANKU$ 
A. H. TAÜHmAR 

J£AJ$DJJJT 
Gl. S. DÜ%Q#REN 
Dr. A. Ç&AS 

OrgrJ..Î. ŞİI4ŞMR 
F. O. MENT^^GÖLU 
(D 
H. KILJCOT^U (Has
ta) 

H. MEr#tf 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPI}Y$AN (t.) 

H. BAY$A£ 

H. TUG*£! 

) S. JWMIİ0&W 
H.URA»4İyi«n) 
A. M. Y E W > 4 

rflfefgA 
Dr. B. KÖgBİJÜS 
t. H. rnstm 
Gl. F. £Be«Ö 
N. SADAK (1.) 

R.ABAE 
TOI&fcP 

G. PEia^ı 
R. A. SEVEKSİL 

M.A3fBöf 
H. N. B û n m i . A ) 
H. SASMiyçan) 

VAJT 
t. AR¥£S 
M. BOYACİ) 

mUTCIPTıftlF 
Ş. DEVRfi* 
A. GÜREL 

İ A ffffgy I 
N. AKTŞŞ 

j Z. TARHAN 

(A.çi]ç milletvekillikleri] 
Zonguldak : 1 

anı t l B j _eüş» " • • 

1946 yıh Rijtge J t o a a u ı a bağlı (A^ iıaa^tli cetvelde dgfeşikftk yaprlqLaaı hahjfeftİ!|Jtİi|canuna 
Mfriten. -oların sonucu 

(Kamın Caferi .edilmiştir. 
Üye sayısı : MŞ 

Oy s verenler : SJ.Ş 
l£obp\ edenler : 31<5 

•J£atml etnıiyenler : Q 
Oy* '.zfafrljnıyaıriar : 139 

ÇeJtinsfirJiej : Q 
Açık MilletvefeiUiİFİşri : \ 

f Kabul /edenler] 

ÛJ&DU 
S. S. TARKAN (î.) 

SEYHAN 
D. ARIKOÖLU 
Gl. N. EkEENjZ 

— • — 



A. K. YİĞİTOÖLU 
ANKARA 

M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKCÎ 
A. ÇUBUKÇU 
M. ERÎŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 

BALIKESİR 
H. ÇARIKLI 
0. N. BURCU 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
F. TlRlTOĞLU 
Y. S. UZAY 
1. II. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. P. DÜŞÜNSEL 

BÎTLÎS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 

BURDUR 
Ş. ENGÎNERI 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

B : 48 8.5 
BURSA 

A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SıMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELl 
R. N. GÜNTEKlN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKlN 
M. ÇAĞIL 
İ. EKER 

DENİZLİ 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
A. EGE 
II. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K SEVÜKTEKlN 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F . MEMlK 

. 1946 Ö : 1 
ELÂZIĞ 

I. YALÇIN 
ERZİNCAN 

B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. ARUKAN 
I. U. AYKURT 

GAZİANTEB 
Ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
I. GÜRAK 
N. OSTEN 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSlDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
H. S. TANRIÖVER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 

C. TÜZEMEN 
İSTANBUL 

C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENlZMEN 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
I. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKIR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
A. R. TARHAN 
I. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
E. ÇINAR 
S. EPIKMEN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KARS 
C. DURSUNOĞLII 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F . ECEVlT 
Z. ORBAY 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAS 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
N. KANSU 
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Ş.ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
P. SELER 
1. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
N. ERİM 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 
I.TOLON 
I. S. YÎĞÎT 

KONTA 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
E. TOKTAR 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
K. EVLtYAOÖLU 
AU üîüıiR 
Dr. C. ÖZELÇl 
M. PEKTAŞ 

B : 48 
0. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
H. BAYUR 
R.N.EDGÜER 
1. ERTEM 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
Dr. S. E. KAATÇILAR 
F. KURDOÖLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
R. KAPLAN 

MARDİN 
I. F. ALPAYA 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MtTÖLA 
A. ÇAKIR 
C. KARAMüGLA 
H. KİTABCI 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
R. GÜRSOY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
I. ÇAMAŞ 
Dr. -V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

8.5.1946 <*:İ 
SAMSUN 

C. BÎLSEL 
H. ÇAKIR1 

Z. DÜRÜ&AN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCÜ 
M. A. YÖRÜSSR 

SEYttArT 
Ş. İŞCEN 
C. ORAL k 

StfitÜ 
A. R. ESEN 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 

sâroB* 
C. ATAY 
O. K. İNCEDAYI 

M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
A. ESENBEî; 
Amiral H. GÖKDALA1* 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SlRBÎt 
î. M. UĞUR 
A.YURDAKUL 

TEKtRDAO 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
aUYBADfisr 

S. ÇELİKS0L 
M. DEVEfcl 
R. ERİŞKEN 

H.N.KBŞ1Ö$ 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY* 

S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAftKÎH 
F. A. BASOT8U 
D. EYtBOĞl/tJ 
T. GÖKSEfc. 
R. KARAMNÎ2 

N. S. SILASf 
H. Ü Ç « 

U R I ^ 
K. BERKER 
H. S. COfjHlv 
R. SOYElr 
A. K; T İ B Ü 

S. K. YBt tö !^ 
VAJT 

t. ARVAfir 
N. BESKSR 

YOSOAfit 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAŞ1 

Z. ARKANT 
S. ÎÇÖZ-
Y. D. KAfiSMöâMJ 
S. KORKMA& 
A. SUW««Sfr 

ZONOSMA* 
Dr.R.BiölKHf 
E. ER*Ş2fi€£fcr 
A. RvlNGBAduBMDAR. 
OĞLU 
Y.Z, ÖZELÇİ 
Ş. TANSAN 
R. vıfflkmh 

[Oya katılmııjanlar] 
AFYON KARAHtSAR 
H. ÇERÇEL 
A, ÇETİNKAYA (1) 

ANKARA 
F. R. ATAY 
AvBAYTtN 

F. DALDAL (1.) 
î. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMM (Bakan). 

ANTALYA 
M. ÇANKAYA 

T. SÖKMEN (1.) 
N. E. SÜMER (Bakan) 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

A. MENDERES 
BALIKESİE 

M.AKPINAS 
M. DEMİR (t.) 
H. KARAN 
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fcİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
K. SUN (1.) 

BOLU 
H. O. ÇAMBEL (Has
ta) • 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
R. CANITEZ (I.) 
Dr. S. KONUK (Bakan) 

ÇANAKKALE 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKfr 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 

ÇORUM 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENÎZLÎ 
F. ASAL 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT (Hasta). 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (I.) 
F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
A. S.ÎLTER 
F. KALFAGÎL 

ERZURUM 
Öl. P. DEMÎRHAN 
M. H. GÖLE 
ÖL Z. SOYDEMÎR 

£ÖKÎŞEHİ£ 
İ. Ö2DAMAR 
fî. SAZAK 

B : 4 8 8.5 
GAZİANTEP 

Dr. M. A. AĞAKAY 
Ş. ÖZDEMİR 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN (I.) 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 

HATAY 
A. §. DEVRİM (î.) 

İÇEL 
T. C. BERÎKER 
Dr. M. BERKER 
(Hasta) 
F. C. GÜVEN 
R, KORALTAN (I.) 

İSPARTA 
K. AYDAR 

İSTANBUL 
Y. K. BEYATLI 
Gl. R. BELE 
Dr. K. (!. BERKSOY 
S. CİMCOZ (1.) 
Dr. H. DlKER 
F. HAMAL 
V. SARIDAL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
S. DİKMEN 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
E. DEMİREL 
F. KÖPRÜLÜ 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
H. ÇORUK (İ) 

1946 0 : 1 
R. SALTUĞ 

KAYSERİ 
R. ÖZSOY 
0. TAŞÇIOĞLU 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 

KIRŞEHİR 
F. ŞOBANOĞLU (t.) 
İŞ. TORGUT 

KOCAELİ 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
F. GÖKMEN (I.) 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
S. KUTMAN 
A. TİRİDOĞLU 

MALATYA 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
H. SAĞIROĞLU 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL (Bakan) 
O. ERÇIN 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYlZlT 
H. R. TANKUT 
A. II. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
F-. O. MENTEŞEOĞLÜ 
(L) 

MÜğ 
H. KILICOĞLU (Has
ta) 
K. KOTAN 

NİĞDE 
H. MENGI 
Dr. R. F. TALAY 
II. TEPEYRAN (1.) 

ORDU 
S. S. TARCAN (1.) 

RİZE 
II. C. BELÜL 
F. SlRMEN (Bakan) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Dr. K. SATIR 
S. TEKELİOĞLU 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

StlRD 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOĞLU 
I. H. SEVÜK 

SİVAS 
Gl. F. ERBUĞ 
N. SADAK (I.) 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TOKAD 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
M. AYDIN 
H. N. BOZTEPE (1.) 
S. DAY (Bakan.) 
L. YAVUZ 

VAN 
M. BOYA (t.) 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
A. GÜREL 

[Açık milletvekillikleri] 
Zonguldak s 1 
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S. Sayısı: |07 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı cetvellerin Bayındırlık 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/567) 

T. C. ' 
Başbakanlık 12 . IV . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/519 - 6/983 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek olarak Ba
yındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 . IV . 1946 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât ve Vazifelerine dair olan 3611 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra, belli Devlet hizmetlerini görmek üzere, nispeten küçük bir teşkilâta malik olan 
yapı ve imar işleri, bütün yurt köşelerine şamil olmak üzere büyük gelişmeler göstermiş bir taraf
tan da yeni bir konu olarak deprem işleri Bakanlığımız görevleri arasında önemli bir yer almış 
bulunmaktadır. Yalnız 1946 bütçesiyle alman ödeneklerle bu idarenin deneti altında yaptırılması 
gereken işlerin tutarı (35) milyon lirayı geçmektedir. 

Bu hizmetlere muvazi olarak, yine Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş olan kanun
lardan alman yetkilerle yurdumuzda ilk defa olarak liman inşaatı işleri de ele alınmış, uzun ve 
devamlı etüdler sonucunda hazırlanan projelerine göre ilk adımda Ereğli ve Trabzon Limanlan in
şaatına başlanmıştır. 

Bundan başka kıyılarımızda ele alınması gereken önemli liman konularının incelenmesi işlerine 
devam olunmaktadır. 

Ayrıca bu günlerde çalışan Bakanlıklar arası bir komisyon tarafından, barış devresinde uygu
lanmak üzere bir demiryol programı hazırlanmaktadır. Bugünkü ulaştırma ihtiyacını karşılamak
tan çok uzak bir durumda bulunan şose işlerinin de düzene konulması ve bunun için Demiryolla
rında olduğu gibi bir program yapılması için gerekli çalışmaya geçilmiştir. 

Bütün bu önemli konu hizmetlerinin şimdilik (E) tertiplerinden veya deprem ödeneğinden alı
nan geçiei kadrolarla ve değişen elemanlar eliyle idare edilmesi, işlerin düzenle yürütülmesine 
tesir etmekte ve bu sebeple boşalan kadroların, aynı nitelik ve yeterlikte diğer elemanlarla doldu
rulması zorluğuyla karşılaşılmaktadır. 

Bu bakımdan bu önemli işlerin başında* bulunacak elemanların değişmez ve sürekli kadrolarda 
çalıştırılmasını sağlamak üzere bir başmiişavir ile dört müşavirin aylıklı kadrolarımıza eklenmesi 
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için bu kanun tasarısının hazırlanmasına lüzum hasıl olmuştur. 

Ancak, teklif edilen kadroların masraf tertiplerinden alınanların yerine konulması düşünüldü
ğüne göre, Bakanlık bütçesinde bu kadrolarla ilgili olabilecek demiryolları, şoseler ve yapı işleri 
gib hizmetlere taalluk eden bölümlerden, tasarının incelenmesi, Büük Millet Meclisinde görüşül
mesi gibi safhaları da gözönünde bulundurularak bunların geçici tazminat ve aynı yardımlariyle 
birlikte sekiz aylık tutarlarını karşılayacak miktarda ödeneğin bütçenin aylık, geçici tazminat, 
aynı yardın ve emekli keseneği karşılığı bölümlerine aktarıldığını belirten geçici bir madde ek
lenmiştir. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B, M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. 1/567 
Krar No. 5 

19 .IV . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan kanuna ek olarak Hükümetçe 
tanzim edilip 12 . IV . 1946 tarih ve 6/983 sayılı 
yazı ile Yüksek Başkanlığa sunulan kanun ta
sarısı Bayındırlık Bakanı ve Bakanlığın yetkili 
temsilcilerinin huzuriyle görüşülmüş ve Hükü
met gerekçesinde de belirtildiği gibi çeşitleri de 
artan önemli bayındırlık işlerinin karşılanabil
mesi için Bayındırlık sürekli kadrosuna ekleme
ler yapılmasını hedef tutan kanun tasarısı Ko
misyonumuzca aynen onanmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonunda gö

rüşülmek üzere Yüksek Riyasete sunuldu. 

Bayındırlık Ko. 
Başkanı A. 

Kayseri 
M. Taner 

Afyon K. 
M. Gönenç 

Kars 
Dr. E. Oktay 

Malatya 
M. Ş. Özpazar 

Sözcü 
Kayseri 

M. Taner 
Ankara 

A. Bay tın 
Konya 

F. Gökmen 

başı 

Kâtip 
Ankara 

R. Börekçi 
istanbul 

C. E. Arscvcn 
Kocaeli 

A. Abasıyanık 
Zonguldak 

Dr. R. Barkın 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/567 

Karar No. 78 

4 . V . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek olarak 
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Başba
kanlığın 12 . IV . 1946 tarih ve 6/983 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
Bayındırlık Komisyonu raporiyle birlikte Komis
yonumuza verilmekle Bayındırlık Bakanı Sırrı 
Day ve maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 

Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde 
okundu ve incelendi. 

Memleketimizin değişik yerlerinde ve başka 
ba.şka alanlardaki yapı ve imar faaliyetlerinin 
artması ve hızlandırılması, Bayındırlık Bakan
lığı teşkilâtının yeni teknik elamanlarla teçhizini 
gerektirmektedir. Bu maksatla hazırlanan kanım 
tasarısı Komisyonumuzca da kabule şayan görül-

( S. Sayısı : 107 ) 
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müş, ancak yeni ilâve edilen müşavirlik kadrola
rından birisine icabında bir maliye veya ekono
mi mütehassısının almabilmeniııe imkân verilme
sinde fayda mülâhaza edildiği cihetle 100 liralık 
müşavirlik kadrosunda Hükümet temsilcileriyle 
de mutabık olarak bu maksadı sağlayıcı değişiklik 
yapılmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Tokad Edirne Eize 

H. N. Keşmir M. N. Gündüzalp T. B. Balta 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Çanakkale 
S. T. Arsal 

'ÎT? 

Aydın Burdur 
R. Alpman Ş. Engineri 

Eskişehir Giresun 
Y. Abadan M. Akkaya 

Hatay İsparta İstanbul 
/ / . Selçuk - M. Karaağaç 1. H. Ülkmen 

Kütahya Samsun 
H. Pekcan M. A. Yörüker 

Urfa Yozgad 
E. Tekeli S. Içöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) ve (2) sa
yılı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmına, 
derece, sayı ve adları bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — 1946 yılı Genel Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Bayındırlık 
Bakanlığı kısmının bağlı (2) sayılı cetvelde 
gösterilen bölümleri arasında (26 340) liralık 
aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Adalet Bakanı 
Ş. Saracoğu M, ökmen 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
A. R. Artunkal Himi Uran 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
H. Saka N. E. Sümer 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Sim Day 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sos. Yardım Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı . Tarım Bakanı V. 
T. Çoşkan Dr. S. Irmak 

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

Çalışma Bakanı 
Dr 8. Imak 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE&ŞÎTÎRÎŞÎ 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun 

tasan» 
MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerin Bayındır
lık Bakanlığı kısmına, derece, sayı ve adlan 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — 1946 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Bayındırlık Ba
kanlığı kısmının bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde gösterilen bölümleri arasında (26 340) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

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

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 107 ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

t). Memuriyetin adı Sayı Aylık 

2 Başmüşavif (Yüksek mühendis 
veya yüksek mimar) 1 125 

3 Müşavir (Yüksek mühendis 
veya yüksek mimar) 4 100 

Geçici maddede yazılı aktarmanın bölüm ve maddelerini gösterir cetvel 

[2] SAYILI CETVEL 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

575 Aylıklar 
1 Memurlar alığı 

577 Gemici tazminat 
578 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam

lar ve yardımlar 
5 Aynı yardım 

598 4644 sayılı kanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 
604 Demiryollar ve limanlar 

2 Yapı ve işletme gereçleri karşılıklariyle bu işlere ilişkin her 
türlü giderler 10 010 

606 Yapı ve imar işleri yapma kamutaştırma ve esaslı onarma 
giderleri 

7 4626 sayılı kanun gereğince yapılacak memur evleri (2,5 mil
yon lira»-; Şark bölgeleri için) 11 325 

606 Yollar ve köprüler 
3 Sürekli onarmalar 5 005 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

• 22' 900 
2-400 

600, 
440 

Toplam 26 340 26 340 

( S. Sayısı : 107 ) 
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Bütçe Komisyonunun değiştirişine hağlt cetveller 

CETVEL [1] 

D. Memuriyetn adı Sayı Aylık 

2 Başmüşavir (Yüksek Mühendis 
veya yüksek mimar 

3 Müşavir (Üçü Yüksek Mühen
dis veya Yüksek mimar) 

1 125 

4 100 

B. 

575 

577 

578 

M. 

1 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 

Geçici tazminat 

4178, 4598 ve 4599 s 

CETVEL [2] 

ödeneğin çeşidi 

ayılı kanunlar gereğince yapıh ıcak zamlar 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

22 900 

2 400 

598 

604 

» 

605 

606 

v 
n • -

ve yardımlar 
5 Aynı yardım 

4644 sayılı kanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 

Demiryolları ve limanları 
2 Yapı ve işletme gereçleri karşılıklariyle bu işlere ilişkin her 

türlü giderleri 10 010 

Yapı ve imar işleri yapma kamulaştırma ve esaslı onarma 
giderleri 

7 4626 sayılı kanun gereğince yapılacak memur evleri 11 325 

Yollar ve köprüler 
3 Sürekli onarmalar 5 005 

Toplam 26 340 

600 

440 

26 340 
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S.Sayısı: |Q8 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında Hava Nakliyatına dair olan Anlaşmanın onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştır

ma Komisyonları raporları (1/563) 

T. C. 
Başbakanlık 30.Ut.lH6 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-535 6/874 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hava nakliyatına dair olan An
laşmanın onanması hakkmda Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22 . III . 
1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesinin'ilişikleriyle 
birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 
Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde Hükümetimizin de iştirakiyle imzalanan ve Yüksek Meclis 

tarafından 4749 sayılı kanunla 5 Haziran 1945 tarihinde kabul ve tasdik huyurulan Milletler
arası Sivil Havacılık Anlasmalan ile güdülen amaç, büyük bir gelişme göstermekte olan sivil hava
cılığın Milletlerarası ölçüde temellerini kurmak ve fiiliyat sahasında muhtelif memleketlerin deği
şik ve eksik mevzuatı dolayısiyle çıkabilecek müşkülleri bertaraf ederek, ahenkli bir şekilde geliş
mesini sağlamaktır. 

Şikago metinleri, Milletlerarası havacılığın muhtelif memleketler arasmda akdolunacak iki ta
raflı Anlaşmalara dayanan bir sistem halinde inkişafını derpiş eylemekte ve bu yolda yapılacak 
Anlaşmaların ana çizgilerini tâyin ederek, aralarında bir benzerlik teminine ehemmiyet vermek
tedir. 

Harb hareketlerinin sona ermesi, sivil havacılığın gelişmesine her tarafta yeni bir hız vermiştir. 
Milletlerarası ulaştırma alanında hava servisleri en önemli bir konu halini almış ve büyük rekabet
lere yol açmıştır. Yurdumuzun da bu önemli cereyana yabancı fcalamıyacağmı gözönüne alan Hü
kümet Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir Sivil Havacılık Anlaşması akdi hususunda tek
lif alması üzerine, derhal görüşmelere bağlıyarak 12 Şubat 1946 tarihinde bir Anlaşma yapmıştır. 

Anlaşmanın genel hükümleri, Şikago Konferansında kabul edilen standard'a uygun bulunmak
tadır. Bu hükümlere göre, her iki memlekette cari olan hava seyriseferine mütaallik kanun ve ni
zamlara riayet edilecektir. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, yaptığı Anlaşma üzerine, Amerika - Hindistan yolu 
seferlerini Türkiye'den geçirebilecektir. Amerikan servisleri Ankara ve istanbul'a uğnyacaklar, fa
kat bu iki şehir arasında yolcu ve yük taşımak hakkına malik olmryacaktır. 

Anlaşma, mütekabiliyet esasına dayanmakta olduğundan, Hükümetimiz lüzum gördüğü tak-
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dirde, Türkiye'den Amerika'ya millî uçaklarımızla aynı şekille seferler tanzim etmek hakkını haiz 
bulunmaktadır. 

Bu suretle, gerek memleketimizin diğer kıtalar ile ulaştırma imkânları bakımından, gerekse 
Amerika gibi aramızda siyasi ve ekonomik alanlarda sıkı bağlar bulunan -dost Devlet ile münase
betlerimizin gelişmesi bakımından birçok faydalar temin eden işbu Anlaşma, aynı zamanda gene 
havacılığımızın teknik bakımdan da ilerlemesine yardım edecektir. 

Türkçe ve İngilizce metinleri ilişik kanun tasarısı ile birlikte sunulan ve yurdumuzun menfa
atlerine uygun bulunan işbu Anlaşmanın onanması, Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Dışişleri Komisyonu 17 . IV . 1946 • 

Esas No. 1/563 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyetiyle Amerika Birleşik 
Devletleri arasında hava nakliyatına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
22 . I I I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısı Dışişleri ve 
Ulaştırma Bakanlıklarının temsilcilerinin hazır 
bulunduğu oturumda görüşülmüştür. 

Anlaşmanın genel hükümleri 7 Aralık 1944 
tarihinde Hükümetimizin de iştirakiyle Şikago'da 
imzalanan ve Yüksek Meclis tarafından 4749 sa
yılı kanunla 5 Haziran 1945 tarihinde kabul Du
yurulan Milletlerarası Sivil Havaeılrk hüküm
lerine uygun bulunmaktadır. 

Bu hükümlere göre, her iki memlekette yü
rürlükte olan hava seyrüseferine ait kanun ve ni
zamlara riayet edilecektir. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, yap
tığı Anlaşma üzerine Amerika - Hindistan yolu 
seferlerini Türkiye'den geçirebilecektir. Ameri
ka servisleri Ankara ve îstanbula uğrıyacaklar 
fakat bu iki şehir arasında yolcu taşımak hak
kına malik olmıyacaklardır. 

Gerek memleketimizin diğer kıtalarla ulaştır
ma imkânları bakımndan, gerekse Amerika gibi 

aramızda siyasi ve ekonomik alanlarda sıkı bağlar 
bulunan dost Devlet ile münasebetlerimizin ge
lişmesi bakımından birçok faydalar sağlıyan An
laşma menfaatlerimize uygun görülmüştür. Mem
leketimiz için bir hava hukukunun henüz ted
vin edilmemiş olmasını sivil havacılığımızın ge
lişmesi bakımından bir eksiklik sayan Komisyo
numuz bu eksikliğin giderilmesi, gündengüne 
önemi artan hava ulaştırma işlerine ehemmiyet 
verilmesi ve Şikago'da üyesi olarak seçildiğimiz 
ve bugün merkezi Montreal'de bulunan kon
seydeki büromuzun da biran evvel tesisi dile
ğiyle kanun tasarısını aynen ve oybirliğiyle ka
bul etmiştir. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Konya istanbul Ağrı 

8. Ankan A. Ş. Esmer R. R. Pad% 
Ankara Antalya Erzurum 

Z. Yörük Dr. C. Tunca P. Demirhan 
Gümüşane Manisa Tokad 
C. Selek H. Bayur N. Poroy 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 4.¥. 1946 

Esas No. 1/563 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında Hava Ulaştırmala
rına dair aktolunan Anlaşmanın onanması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Ba
kanlar Kurulunca Yüksek Meclise sunulan ve 
Dışişleri Komisyonunca incelendikten sonra Ko
misyonumuza havale buyurulan kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonunun bu husustaki raporu, 
Komisyonumuzun 2 . V . 1946 tarihindeki toplan
tısında incelendi. Bu toplantıda Ulaştırma Ba
kanı, Devlet Havayolları Genel Müdürü ve Ba
kanlıktan bir uzman ile Dışişleri Bakanlığının bir 
temsilcisi de hazır bulundular. 

Anlaşmaya nazaran: Amerika - Avrupa -
Hindistan arasında her iki istikamette seyrüse
fer edecek olan Amerika uçaklarına, bizim tes-
bit edeceğimiz giriş ve çıkış noktalarından mem
leketimize girip çıkarak ve yine bizim göstere
ceğimiz yollan takip ederek memleketimiz üze
rinden uçmak müsaadesi verilmektedir. Bu uçak
lar bu esnada istanbul ve Ankara'ya da uğn-
yacaklar, fakat bu iki şehrimiz arasında yolcu 
ve yük taşımıyacaklar, ancak gerek Amerikadan 
ve gereke yolları üzerindeki diğer memleketler
den alacakları yolcu ve yükleri bu şehirlerinize 
indirmek ve bu şehirlerimizden oralara gidecek 
yolcu ve yükleri almak yetkisinde olacaklardır. 

Lüzum ve imkân görüldüğü zaman bizim uçk-
larımız da Amerika'ya sefer yapabileceklerdir. 

Her iki taraf, kendi ülkelerinde hava seyrü
seferlerinde uyguladıkları kanun ve nizamlara 
karşulıklı olarak uymağı taahhüt etmektedirler. 

Hulâsa : 7 . X I I . 1944 tarihnde Şikago'da 
imzalanan ve tarafımızdan da kabul ve tasdik 

edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık An
laşmaları esaslarına uygun olarak vucüde geti
rilen, aynı zamanda tam bir mütekabiliyet esa
sından mülhem olan bu anlaşmanın uygulanma
sının bir çok yönlerden memleketimiz için fay
dalı olacağını mülâhaza eden Komisyonumuz, 
işbu anlaşmanın onanmasına ait kanun tasarlı
sını, başlığına bir kelime eklenmesi ve başlıkta 
ve birinci maddede geçen (Nakliyatına) keli
melerinin de (Ulaştırmalarına) suretinde değiş
tirilmesi kaydiyle, kabule değer görmüştür. 

Ancak, yukarıda sözü edildiği üzere, iki ta
rafın hava seyrüseferlerine ilişkin özel kanun 
ve nizamlarına karşılıklı uyulacağı keyfiyeti 
anlaşmada önemli bir yer almış olduğu halde 
bu kanun ve nizamlar memleketimizde henüz 
tedvin edilmemiş olduğundan Dışişleri Komis
yonumuzun bu noksanın biran önce giderilmesi 
yolundaki dileğine Komisyonumuz da katıl m ış-
tır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komis
yonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Çoruh Kars Erzurum 
A. B. Erem Ş. Karacan 8. Altuğ 

Bursa Edirne Hatay 
A. M. Erhan M. E. Ağaoğulları H. İlgaz 

Kars Kırşehir Ordu 
E. Demirel F. Seler Ş. Akyazı 

Ordu Sivas Sivas 
Dr. V. Demir F. Gökdalay H. Işık 

Tunceli 
H. Üçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 
~- 4 -

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEGÎŞTİRÎŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında hava nakliyatına dair olan an

laşmanın onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da 1>2 Şubat 1946 ta
rihinde akit ve imza edilmiş olan «Türkiye Cum
huriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da Hava Nakliyatına dair Anlaşma» ile eki onan
mıştır1. ,...,_ 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayım tarihinde 

MADDE 3. 
yürütülür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakani 
Â. R. Ariunkaİ 
B-ışişleri Bakanı 

İİ. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Bu kanun Bakanlar Kurulunca 

Ekonomi Bakanı 
Puad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Güşkan 

Ulaştırma Bakanı 

Adalet Bakanı 
R. Türü 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Day 

Sağlık ve Sosüal 
Yardım Bakanı 
Dr. St Konuk 
Tarım Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

Çalışma Bakam 
Dr. S. İrmak 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında Hava Ulaştırmalarına 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da %2 Şubat 1946 ta
rihinde akit ve imza edilmiş olan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında hava ualştırmalarına dair Anlaş
ma» ile eki onanmıştır. ^., -,#Ü 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

üçüncü maddesi 
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* _ 5 -
fÜRKİYE ÎLE AMERİKA BİtttEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA HAVA NAKLİYATINA 

DAİR ANLAŞMA 

Muvakkat havayolları ve servileri için bir standard anlaşma şekli kabul edilmesi zımnında 
ülinois eyaletinde Şikago şehrinde akdedilen Milletlerarası Sivil Havacılık Konferansında 7 Aralık 
1944 tarihinde imzalanan kararı ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hava nakli
yatının ekonomik bakımdan sağlam bir surette gelişmesini karşılıklı olarak kolaylaştırmanın ve 
teşvjük etmenin arzuya değer olduğunu gözönünde tutarak, bu Anlaşmayı akdeden iki Hükümet, 
kendi ülkeleri arasındaki hava nakliyatının aşağıdaki hükümlere göre kurulması ve gelişmesi hu
susunda mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1 

Âkıd Taraflar, bu Anlaşmanın Ekinde gösterilen Milletlerarası Sivil Havayollarının ve servis-
lerinjütı kurulması için lâzımgelip mezkûr Ekde musarrah bulunan hakları birbirlerine bahşeder
ler; bu servislere, işbu haklar kendisine verilen Âkıd Tarafın ihtiyarına göre, ister derhal ister 
daha sonra başlanılmış olması bahşedilen haklan ihlâl etmez. 

Madde — 2 

(&)< Bu suretle tarif edilen hava servislerinin her biri, birinci madde gereğince kendisine mev-
zuubahs yol için bir veya bir kaç hava hattını tâyin hakkı bahşedilmiş olan Âkıd Taraf bu yol 
üzerinde bir hava hattına ruhsat verir vermez, işletilmeğe başlanacak ve haklan bahşeden Âkıd 
Taraf, 6 ncı madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, ilgili hava hattına veya hatlarına gereken 
işletme müsaadelimi vermekle mükellef olacaktır; şu kadar ki, böylece tâyin edilen hava hatla
rından, bu Anlaşmada derpiş edilen faaliyete başlamalarına müsaade edilmeden önce, haklan veren 
Âkıd Tarafın yetkili hava makamlarına, bu makamlar tarafından umumiyetle tatbik edilen kanun 
ve nizamlar gereğince ehliyetlerini isat etmeleri istenebilecektir; muh&semat veya askerî işgal saha
larında veya bu kabîl ahvalin tesiri altında bulunan sahalarda bu şekilde faaliyete başlamak key
fiyeti yetkili askerî makamların tasvibine tâbi olacaktır. 

. b) Şurası mukarrerdir ki, işbu Anlaşma gereğince kendilerine ticari haklar bahşedilen Âkıd 
Taraflardan her biri, bunları muvakkat imkânsızlık halleri müstesna, mümkün olan en kısa bir 
zamanda istimale bağlıyacaktır. 

Madde — 3 

Tatbikatta herhangi bir farklı muameleye meydan vermemek ve eşitliği Bağlamak maksadıyla 
Âkıd Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabıktırlar. 

jt) Akid taraflardan her biri, kendi kontrolü altındaki umumi hava meydanlarının kullanıl
ması ve diğer kolaylıklardan faydalanma karşılığı olarak haklı ve makul mükellefiyetler tarhet-
mekte veya ettirmekte serbesttir. Ancak Âkıd Taraflardan her biri bu mükellefiyetlerin, aynı şekilde 
milletlerarası servisler yapan kendi millî uçaklarınca işbu hava meydanları ile tesisatın kullanılması 
için ödenilmesi icabeden miktardan daha fazla olmamasını kabul eder. 

b) Âkıd Taraflardan birinin ülkesine diğer Âkıd Tarafça veya bunun tebaasme* ithal edilip 
münhasıran kendi uçakları tarafından istimale mahsus olan yakıt, makina yağları ve yedek, parçalar 
için gümrük resmi, muayene ücreti veya diğer millî resim veya mükellefiyetler tarhı hususunda, ül
kesine işbu ithalât yapılmış olan Tarafça millî hatlara ve en ziyade müsaadeye mazhar milletin hat-
lanna tatbik edilen muamele tatbik edilecektir. 

e) Ekte tarif olunan yollan ve servisleri işletmeye mezun olan Âkıd Taraf m hava hatlarına: 
alt sivil uçaklarda bulunan yakıt makina yağlan,yedek parçalar, mutat teçhizat ve uçak koman* 
yası, anılan uçaklar tarafından öteki Âkıd Tarafın ülkesi üzerindeki uçuşlarda kullanılsa veya 
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sar&dilse bile, o ülkeye girîiş ve çıkışta gümrük resmi, muayene ücreti veya buna benzer resim 
ve mükellefiyetlerden muaf tutulacaktır. 

Madde •— 4 

Âkıd Taraflardan birinin verdiği veya muteber olduğunu tasdik eylediği uçuşa elverişlilik vesikala
rı, ehliyetnameler ve ruhsatiyeler Ekde gösterilen havayollarının ve servislerinin işletilmesi için 
diğer Âkid Tarafça da muteber olarak tanılacaktır. Ancak, Âkıd Taraflardan her biri, kendi te
baasına başka bir Devlet tarafından verilmiş ehliyetnameleri ve ruhsatiyeleri kendi ülkesi üze
rinde uçuş için muteber tanımaktan istinkâf etmek hakkını muhafaza eder. 

Madde — 5 

a) Âkıd Taraflardan birinin milletrarası hava seyrüseferinde işliyen uçakların kendi ülkesine 
giriş ve çıkışı hakkndaki veya bu uçakların kendi ülkesinde iken işletilmesi ve seyrüsefer ile 
ilgili kanun ve nizamları, diğer Âkıd Tarafın uçaklarına da tatbik edilecektir. Birinci Tarafın ül
kesine giriş ve çıkış esnasında veya o ülkede bulundukları müddetçe, bu kanun ve nizamlara, anı
lan uçaklarca riayet olunacaktır. 

b) Âkıd Taraflardan birinin ülkesine uçak yolcusu, mürettebatı veya hamulesinin sokulması ve 
bunların o ülkeden ayrılması ile ilgili giriş, çıkış, göçmen, pasaport, gümrük ve karantina işleri gi
bi hustısata mütaallik kanun ve nizamlara, gerekişbu tarafın ülkesine giriş ve çıkışta, gerekse o 
Ülke dâhilinde iken öteki Âkıd Tarafın yolcuları ve mürettebatı tarafından veya onlar namına 
riayet edilecek ve aynı keyfiyet hamule hakkında da vâriıt olacaktır. 

Madde — 6 

Âkıd Taraflardan herbiri, diğer tarafa ait bir hava hattının esas mülkiyeti ile fiilî kontrolünün 
bu Anlaşmayı akdeden Taraflardan birinin tebaasının edlinde bulunduğuna kanaat getirmediği hal
lerde veya bir hava hattının, ülkesinde faaliyette bulunduğu Devletin kanunlarına 5 nci maddede 
tarif olunduğu veçhile riayet etmediği veya bu Anlaşmadan doğan vecibelerini yerine getirmediği 
takdirde, işbu hatta ruhsatiye veya müsaade vermemek veya bunları geri almak hakkını muhafaza 
eder. 

• . . . . . . . . . } 

•'/"' ' '•' ' " " '"" Madde — 7 

Bu Anlaşma ve bununla ilgili bütün mukaveleler Milletlerarası Sivil Havacılık Geçici Teşkilâtı 
nezdinde tescil ettirilecektir. 

r Madde — 8 .' ' " l'' 

Âkıd Taraflardan herbiri, öteki Âkıd Tarafa bir yıl önceden haber vermek suretiyle, bu An
laşma ve Eki ile bahşettiği hava servisi haklarına nihayet verebilir. 

# Madde— 9 I 

Âkıd taraflardan biri, ilişik Ekde gösterilen* yolların veya şartların değiştirilmesini arzuya de-
ger gördüğü takdirde, her iki tarafın yetkili makamları arasında istişare yapılmasını işeyebilir-, 
ve bu istişare, istek tarihinden itibaren 60 gün içinde başlar. Anılan makamlar arasında Eke te
sir eden yeni veya değiştirilmiş şartlar üzerinde uyuşulduğu takdirde, onların bu meselede tavsi
ye ettikleri hususlar diplomatik nota teati siyle teyit edildikten sonra yürürlüğe girer. 
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Madde — 10 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda Ankara'da no
ta teatisi suretiyle tâyin edileceklerdir. 

Yukarıdakileri tasdikan, imzalan aşağıda bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesinde 
yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imzalayıp mühürlemişlerdir. 

Ankara'da 1946 yılı Şubat aymm onikisinde, İngilizce ve Türkçe olarak ve her iki lisandaki 
metin aynı derecede muteber olmak üzere ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına: - • • , , . ' 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti namına: 

TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA HAVA NAKLİYATI ANLAŞ-
MASINA 

E K 

A) İşbu Anlaşma gereğince mezun kılınmış olan Amerika Birleşik Devletleri Hava hatlarına 
Türkiye ülkesinde transit ve teknik tevakkuf hakkı ve aşağıda gösterilen yolu ve yollan takiben 
İstanbul ve Ankara'da Milletlerarası yolcu, yük ve posta almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

«Her iki istikamette olmak üzere : Birleşik Devletlerden, mutavassıt noktalar tarik>iyle,Av-
rupa kıtasına ve İstanbul ve Ankara'ya, ve oradan daha ileri noktalara.» 

B) Bu Anlaşma gereğince mezun kılınmış olan Türkiye hava hatlanna da, Amerika Birleşik 
Devletleri ülkesinde aynı transit ve teknik tevakkuf ve ileride tesbit edfiilecek muayyen yol veya 
yolları takiben aynı Milletlerarası ticari seyrüsefer hakları verilmiştir. 

C) Şurası mukarrerdir ki, Âkıd Taraflardan her biri bir hava hattı işletmeğe başlamazdan önce, 
diğer Âkıd Tarafa, onun ülkesine giriş ve ülkesinden çıkış için mutasavver istikâmetleri bildirile
cek ve bunun üzerine diğer Taraf giriş ve çıkış noktaları ile ülkesinde takip edilecek olan uçuş 
yolunu gösterecektir. 

. . .< . . . . 
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S. Sayısı: 109 
Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Kırallık Hükümeti " 
arasında Hava Nakliyatına dair olan Anlaşmanın onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 

Komisyonları raporları (1/564) 

T.C. 
Başbakanlık 30 . III . 1946 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 435 6/873 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık Hükümeti arasında hava nakliyatına dair olan anlaş
manın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22 . III . 194C 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesinin ilişikleriyle bir
likte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Şikago'da, 7 Aralık 1944 tarihinde Hükümetimizin de iştirakiyle imzalanan ve Yüksek TS êcliS" 
tarafından 4749 sayılı kanunla 5 Haziran 1945 tarihinde kabul ve tasdik buyrulan Milletlerarası r 

Sivil Havacılık Anlaşmaları ile güdülen amaç, büyük bir gelişme göstermekte olan sivil havacılığın ' 
Milletlerarası ölçüde temellerini kurmak ve fiiliyat sahasında muhtelif memleketlerin değişik ve 
eksik mevzuatı dolayısiyle çıkabilecek müşkülleri bertaraf ederek, ahenkli bir şekilde gelişmesini 
sağlamaktır. 

Şikago metinleri, Milletlerarası havacılığın muhtelif memleketler arasında akdolunacak İM ta
raflı anlaşmalara dayanan bir sistem halinde inkişafını derpiş eylemekte ve bu yolda yapılacak 
anlaşmaların ana çizgilerini tâyin ederek, aralarında bir benzerlik teminine ehemmiyet vermek
tedir. ' ' 

Harb hareketlerinin sona ermesi, sivil havacılığın gelişmesine her tarafta yeni bir hız; verilmiş- H 

tir. Milletlerarası ulaştırma alanında hava servisleri en önemli bir konu halini almış ve .büyük re
kabetlere yol açmıştır. Yurdumuzun da bu önemli cereyana yabancı kalamıyacağını gözonürie alan 
Hükümet Birleşik Krallık Hükümeti tarafından bir sivil havacılık anlaşması akdi hususunda teklif 
alması üzerine, derhal görüşmelere başlıyarak 12 Şubat 1946 tarihinde bir anlaşma yapmıştır. 

Anlaşmanın genel hükümleri, Şikago konferansında kabul edilen standard'a uygun bulunmakta
dır. Bu hükümlere göre, her iki memlekette cari olan hava seyrüseferine mütaallik kanun ve ni
zamlara riayet edilecektir. 

İngiltere Hükümeti akdettiği anlaşmaya dayanarak, İngiltere ile Türkiye arasında bir servis 
açacaktır. İngiliz servisleri Ankara ve İstanbul'a .uğrayacaklar, fakat bu iki şehir arasında yolcu 
ve yük taşımak hakkına malik olmıyacaklardır. 

Anlaşma, mütekabiliyet esasına dayanmakta olduğundan, Hükümetimiz lüzum gördüğü takdir-



de, Türkiye'den İngiltere'ye millî uçaklarınıızld aynı şekilde seferler tanzim etmek hakkını haiz 
bulunmaktadır. 

Bu suretle, gerek memleketimizin diğer kıtalar ile ulaştırma imkânları bakımından, gerekse 
İngiltere gibi aramızda siyasi ve ekonomik alanlarda sıkı bağlar bulunan dost Devlet ile münase
betlerimizin gelişmesi bakımından, birçok, faydalar temin eden işbu Anlaşma, aynı zamanda gene 
havacılığımızın teknik bakımdan da ilerlemesine yardım edecektir. 

Türkçe ve İngilizce metinleri ilişik kanun tasarısı ile birlikte sunulan ve yurdumuzun meııfn-
atierine uygun bulunan işbu Anlaşmanın onanması, Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 17 . IV . 1916 

Esas No. 1/564 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık Hü
kümeti arasında hava nakliyatına dair olan An
laşmanın onanması hkakmda Dışişleri Bakan

lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 22 . 
III . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan, kanun tasarısı Dışişleri ve Ulaş
tırma Bakanlıklarının temsilcilerinin hazır bu
lunduğu oturumda görüşülmüştür. 

Anlaşmanın genel hükümleri 7 Aralık 1944 
tarihinde Hükümetimizin de iştirakiyle Şika-
go'da imzalanan ve Yüksek Meclis tarafından 
4749 sayılı kanunla 5 Haziran 1945 tarihinde 
kabul buyurulaıı Milletlerarası Sivil Havacılık 
hükümlerine uygun bulunmaktadır. 

Bu hükümlere göre, her iki memlekette yü
rürlükte olan hava seyrüseferine ait kanun ve 
nizamlara riayet edilecektir. 

İngiltere Hükümeti akdettiği anlaşmaya da
yanarak İngiltere ile Türkiye arasında bir ser
vis açacaktır. İngiliz servisleri Ankara ve İs
tanbul'a uğrayacaklar fakat bu iki şehir ara
sında yolcu ve yük taşımak hakkına malik ol-
mıyacaktir. 

Gerek memleketimizin diğer kıtalarla ulaştır
ma imkânları bakımından gerekse İngiltere gibi 

aramızda siyasi ve ekonomik alanlarda sıkı bağ
lar bulunan dost Devlet ile münasebetlerimizin 
gelişmesi bakımından birçok faydalar sağlıyaıı 
anlaşma menfaatlerimize uygun görülmüştür. 
Memleketimiz için bir hava hukukunun henüz 
tedvin edilmemiş olmasını sivil havacılığımızın 
gelişmesi bakımından bir eksiklik sayan Komis
yonumuz, bu eksikliğin giderilmesi, günden 
güne önemi artan hava ulaştırma işlerine ehem
miyet verilmesi ve Şikago'da üyesi olarak seçil
diğimiz ve bugün merkezi Montreal'de buluna ı 
konseydeki büromuzun da biran evvel tesisi di
leğiyle kanun tasarısını aynen ve oybirliğiyle 
kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komis
yonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Konya İstanbul Ağrı 
S. Arıkan A. Ş. Esmer R. R. Pa*in 
Ankara- Antalya Erzurum 

Z. Yörük Dr. C. Tunca .P. Demirhan . 
Oümüşane Manisa Tokad 

C. Selek H. Bayur N. Poroy. 
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Ulaştırma Kc 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Karar No. 1/564 
Esas No. 12 

Yüksek 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngiltere 
Hükümeti arasında Hava ulaştırmalarına dair 
akdolunan Anlaşmanın onanması hakkında Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Ku
rulunca Yüksek Meclise sunulan ve Dışişleri 
Komisyonunca incelendikten sonra Komisyonu
muza havale buyurulan kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonunun bu husustaki raporu, ko
misyonumuzun 2 . V . 1946 tarihindeki toplan
tısında incelendi. Bu toplantıda Ulaştırma Ba
kanı, Devlet Havayolları Genel Müdürü ve Ba
kanlıktan bir uzman ile Dışişleri Bakanlığının 
bir temsilcisi de hazır bulundular. 

Anlaşmaya göre : Her iki Hükümet, memle
ketleri arasında karşılıklı olarak, kendi millî iş
letmeleri vasıtasiyle hava seferleri kuracaklar
dır. îngiltre Hükümetinin bu seferleri yapmağa 
memur edeceği hava hattı işletmesi, Londra ile 
Ankara arasında, Avrupa'nın belli şehirlerine 
ve yurdumuzda da istanbul'a uğrıyarak bu se
ferleri yapacaktır. Fakat istanbul ile Ankara 
arasında yolcu ve yük taşımıyacaktır. Bize ge
lince: Millî havacılığımız bu seferlei yapmağa 
henüz hazır ve muktedir bir durumda bulunma
dığından Anlaşmanın bize verdiği hakkı ilerisi 
için rezerve etmiş bulunuyoruz, ileride bu hak
kı kullanmak kudretini kendimizde bulduğumuz 
zaman uçaklarımızın takip edecekleri yolu da 
o vakit tesbit edeceğiz. 

Ana hatlariyle yukarıda belirtilen anlaşma 
ile eki, işletmelerin tâbi olacakları hukukî 
esasları tesbit etmekte olup bu esaslar, Şikago 
Anlaşmaları hükümlerinden ve tam mütekabi-
biliyet esasından mülhem bulunmaktadır. Bu 
arada, her iki taraf hava işletmelerinin, karşı 
tarafın ülkesinde, o tarafın hava seyrüseferine 
müteallik mevzuatına karşılıklı olarak riayet 
edecekleri kayfiyeti de önemli bir yer almıştır. 

iki memleket arasındaki Avrupa memleket
lerinden de yolcu ve yük alıp iki taraf memle
ketlerine çıkarmak ve iki taraf memleketlerin
den oralara gidecek yolcu ve yükleri de alıp gö
türmek hususunda, yani Şikago anlaşmalarının 

( S . Say 

mu raporu 

4 . V . 1946 

Başkanlığa 

beşinci serbesti adını verdiği meselede, Anlaşma 
ekinin yedinci maddesiyle eke bağlı listeler bazı 
kayıt ve şartlarla bu hakkı iki tarafa da vermiş 
olmakla beraber Anlaşmanın imzasından sonra 
alıp verilmiş olan mektuplarda «Türkiye Hüküme
tince başka milletlere beşinci serbesti bahsedil
diği müddetçe, Anlaşma ekinin yedinci madde
siyle eke ilişik bir numaralı liste hükümlerini, 
bu hükümlerin Türkiye'de alınacak veya çıka
rılacak yolcu, eşya ve posta hususundaki tah
ditlerle ilgili bulunduğu hallerde, Anlaşmada 
derpiş olunan servise Türkiye Hükümetinin tat
bik etmek niyetinde olmadığının ingiltere Hükü
metince kabul edildiği» bildirilmiştir. 

Memleketimiz için bir çok yönlerden faydalı 
olacağını mülâhaza eden Komisyonumuz, işbu 
Anlaşmanın onanmasına müteallik kanun tasarı
sını, başlığına bir kelime eklenmesi ve başlıkta 
ve birinci maddede geçen (Nakliyâtına) kelime
lerinin de (Ulaştırmalarına) suretinde değişti
rilmesi kaydiyle, kabule değer görmüştür. 

Ancak, iki tarafın hava seyrüseferlerine iliş
kin özel kanun ve nizamlarına karşılıklı uyula
cağı ve ihtilâf halinde Milletlerarası geçici kon
seye gidileceği Anlaşmada derpiş edilmiş oldu
ğuna göre memleketimizde henüz mevcut olmı-
yan hava seyrüsefer kanun ve nizamlarının bi-
ranevvel tedvinine ve geçici ikoyseydeki büromu
zun da acele kurulmasına ait Dışişleri Komis
yonunun dileklerine komisyonumuz da katılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Ko. Baş. 8özcü Kâtip 
Çoruh Kars Erzurum 

A. E. Erem Ş. Karacan S. Âltuğ 
Bursa Edirne Hatay 

A. M. Erhan M. E. Ağaoğulları H. İlgaz 
Kars Kırşehir Ordu 

E. Demirdi- F. Seler Ş. Akyazı 
Ordu Sivas Sıvay 

Dr. V. Demir II. Ghkdalay H. T şık 
H. Üçöz 
Tunceli ; 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Kıratlık Hü
kümeti arasında Hava Nakliyatına dair olan An

laşmanın onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da 12 Şubat 1946 ta
rihinde akit ve imza edilmiş olan «Türkiye Cum
huriyeti ile Birleşik Kırallık Hükümeti arasın
da Haya Nakliyatına dair Anlaşma» ile bu An
laşmaya bağlı bulunan ek ve iki listesi ve aynı 
günde teati edilen mektuplar onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürülüğe girer. 

yayım tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun Bakanlar Kurulun
ca yürütülür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu • 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 

Adalet Bakanı 
A. R. Türel 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Bay 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. S. Konuk 
Tarım Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DE-
ĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Kı
rallık Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına 

dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da 12 Şubat 1946 ta
rihinde akit ve imza edilmiş olan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Hükü
meti arasında Hava Ulaştırmalarına dair Anlaş
ma» ile bu Anlaşmaya bağlı bulunan ek ve iki lis
tesi ve aynı günde teati edilen mektuplar onan
mıştır. 

MADDE* 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK KIRALLIK HÜKÜMETİ ARASIN

DA HAVA NAKLİYATINA DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey Irlandadaki Kırallık Hükümeti, 
Türkiye ile Birleşik Kırallık arasında doğru hava ulaştırmasını mümkün olan en kısa zamanda 

kurmak için bir Anlaşma yapmak istediklerinden, 
Bu maksatla tâyin ettikleri murahhaslar, usulü dairesinde yetkilendirilmiş ve aşağıdaki esaslar 

üzerinde anlaşmışlardır: , 

Madde — 1 

Her bir Âkıd Taraf bu Anlaşmanın ekinde musarrah bulunan hakları işbu ekde tarif edilen hava 
servislerinin kurulması maksadiyle diğer Akıd Tarafa bahşeder. Anılan servislere derhal veya daha 
sonra başlanılması, kendisine bu haklar bahşedilen Âkıd Tarafın ihtiyarına bağlıdır. 

Madde — 2 

1. Kendisine bu haklar bahşedilmiş olan Âkıd Taraf, tasrih edilen yol veya yollar için bir hava 
hattı işletmesi veya işletmeleri tâyin eder etmez, tasrih edilen hava servislerinin her biri işletilmeğe 
başlanabilecektir, ve bu hakları bahşeden Âkıd Taraf, işbu maddenin 2 nei fıkrasının ve 6 ncı madde
nin hükümleri mahfuz kalmak üzere, anılan hava hattını veya hatlarını işletmek için gereken müsa
adeyi gecikmeksizin vermekle mükellef olacaktır. 

2. a) Hakları bahşeden Âkıd Tarafın yetkili makamlarını, işbu makamlarca ticari hava hat
larının işletilmesi için normal olarak uygulanan kanun ve nizamlarla konulmuş şartları yerine ge
tirebilecek ehliyette olduğu (veya oldukları) hususunda tatmin etmesi (veya etmeleri) tâyin edi
len hava hattı işletmesinden veya işletmelerinden istenilebilecektir. 

b) Askerî işgal sahalarında veya bu işgal keyfiyetiyle ilgili olan sahalarda servislerin başla
ması yetkili askerî makamların tasvibine tâbi tutulacaktır. 

Madde — 3 

1. Âkıd Taraflardan herbiri hava meydanlarının kullanılması ve diğer kolaylıklardan fayda
lanma karşılığı olarak öbür Âkıd Tarafın tâyin ettiği hava hattı işletmesinden veya işletmelerinden 
tarhedilecek veya edilmesine müsaade edilecek mükellefiyetler, mümasil Milletlerarası servisleri ya
pan kendi millî uçaklarınca bu hava meydanlarının kullanılması ve diğer kolaylıklardan faydalan
ma karşılığı olarak ödenecek mükellefiyetlerden yüksek olmıyaeaktır. 

2. Âkid Taraflardan birinin ülkesine diğer Âkıd Taraf veya bunun tâyin edilen hava hattı iş
letmesi tarafından, yahut onun namına, ithal edilen veya bu ülkede uçağa yüklenen ve münhası
ran ikinci Tarafın uçağında kullanılmağa mahsus olan yakıt, makine yağı ve yedek parçalar, ilk 
Âkıd Tarafça konulmuş gümrük resmi, muayene ücreti veya sair mükellefiyetlerin tediyesi bakı
mından millî işletmelerinden veya en ziyâde müsaadeye mazhar milletin hava hattı işletmelerin
den daha az müsait bir muameleye tâbi tutulmıyacaklardır. 

,3. Mutabık kalınmış servislerde işliyen uçaklar ve Âkıd Taraflardan birinin tâyin edilmiş ha
va hattı işletmesine veya işletmelerine mensup uçaklarda bulundurulan yakıt, makine yağı, yedek 
parçalar, mûtat teçhizat ve uçak komanyası, bu uçaklar tarafından diğer Âkıd Tarafın ülkesinde 

; yakı uçuşla^dıa kullanılsa bile, bu ülkede gümrük resmi, muayene ücreti veya buna benzer resim 
ve mükellefiyetlerden muaf tutulacaktır. 

Madde — 4 

Âkıd Taraflardan birinin verdiği veya muteber olduğunu tasdik eylediği ve eranyürülükte bu
lunan uçuşa elverişlilik vesikaları, ehliyetnameler ve ruhsatiyeler, ekte gösterilen yolların ve ser-
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vislerin isletilmesi için diğer Âkıd Tarafça da muteber olarak tanınacaktır. Bununla beraber 
Âkıd Taraflardan herleri, kendi tebaasına başka bir Devlet tarafından verilmiş ehliyetnameleri ve 
ruhsatiyeleri kendi ülkesi üzerinde uçuş için muteber tanımaktan istinkâf etmek hakkını muhafaza 
eder. 

Madde -— 5 

1. Âkıd Taraflardan birinin Milletlerarası hava seyriseferinde işi iyen uçakların kendi ülkesine 
giriş ve çıkış hakkındaki, veya bu uçakların kendi ülkesinde iken işletilmesi ve seyrisef eriyle il
gili kanun ve nizamları, diğer Âkıd Tarafça tâyin edilmiş bulunan hava hattı işletmesine veya iş
letmelerine ait uçaklara da tatbik edilecektir. 

2. Âkıd Taraflardan birinin ülkesine uçak yolcusu, mürettebatı veya hamulesinin girişi ve çıkı
şı ile ilgili (giriş müsaadesi, çıkış müsaadesi, göçmen, pasaport, gümrük ve karatina işleri gibi) hu-
susata mütaallik kanun ve nizamlar},, diğer Âkıd Tarafça tâyin edilmiş hava hattı işletmesine veya iş
letmelerine ait uçakların yolcuları, mürettebatı ve hamulesine de, ilk Tarafın ülkesinde bulunduğu 
sürece, tatbik edilecektir. 

Madde — 6 

Âkıd Taraflardan herbiri, diğer Âkıd Tarafça tâyin olunan hava hattı işletmesinin veya işlet
melerinin esas mülkiyetinin ve fiilî kontrolünün diğer Taraf vatandaşlarının elinde bulunduğuna ka
naat getirmediği hallerde, yahud bu hava hattı işletmesinin veya işletmelerinin 5 nci maddede tas
rih olunan kendi kanun ve nizamlarına riayet et-mediği veya bu Anlaşma gereğince verilen hakla
rın bağlı bulunduğu şartları yerine getirmediği takdirde, işletme müsaadesini vermekden imtina 
etmek veya bunu geri almak hakkını muhafaza eder. 

Madde — 7 

işbu Anlaşma, .1944 Aralık ayında Şikago Konferansında tanzim edilmiş olan Milletlerarası Si-
Vjiıl Havacılık Geçici Sözleşmesine göre kurulan Milletlerarası Sivil Havacılık Geçici Teşkilâtı nez-
dinde tescil ettirilecektir. 

Maddo — 8 

Âkıd Taraflardan biri işbu Anlaşma Ekinin herhangi bir maddesinin veya maddelerinin değiş
tirilmesini arzu ettiği takdirde, her iki Âkıd Tarafın yetkili makamları arasında, talep tarihin
den itibaren altmış gün içende, başlıyacak müzakerelerin açılmasını istiyebilir. Anılan m.aakmlar, 
Ekin yeni veya değiştirilmiş maddeleri üzerinde mutabık kaldıkları takdirde, bu meselede tavsiye 
ettikler^ hususlar, diplomatik Nota teatisi suretiyle tasvip edildikden sonra yürürlüğe girecektir. 

• : Madde — 9 

Âkıd Taraflar arasında işbu Anlaşmanın veya Ekinin yorumlanmasına yahut uygulanmasına 
müteallik herhangi bir ihtilâf, 7 Aralık 1944 deŞikagoda imzalanan Milletlerarası Sjitvil Havacı
lık Geçici Sözleşmesinin 3 ncü maddesi gereğince, karar verilmek üzere, Geçici Konseye tevdi edilir. 
Meğer ki, Âkid Taraflar ihtilâfı, kendjü aralarında anlaşarak tâyin edecekleri Hakem Mahkeme
sine yahud başka herhangi bir şahıs veya teşekkül e havale suretiyle halletmeği kararlaştırmış ol
sunlar. Âkıd Taraflar, verilen karara uygun hareket etmeği kabul ederler. 

' ' •, Madde — 10 

Her iki Âkıd Tarafça kabul edilmiş genel mahjiıyette çok taraflı bir Havacılık Sözleşmesinin 
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yürürlüğe > girmesi halinde, işbu • Anlaşma, anılan. Sözleşme hükümlerine uyacak şekilde değiştirile
cekti!. 

! Madde — 11 ; 

Âkıd Taraflardan biri işbu Anlaşmaya son vermeği arzu ettâjği takdirde, öbür Tarafa her za
man bunu ihbar edebilecektir. Böyle bir ihbar vukuunda, işbu Anlaşma ihbarın öbür Âkıd Tarafça 
acımasından 12 ay sonra sona erecektir, meğer ki, ihbar, mutab.Tk kalınarak, bu müddet geçmeden 
geri alınmış olsun. 

i Madde — 12 

Tasdiknâmaler, mümkün olan en kısa zamanda Ankara'da teati edilecektir. Anlaşma, tasdikna
melerin teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdikan, imzaları aşağıda bulunan ve Hükümetleri tarafından bu hususda usulü 
dâiresinde yetkilendirilmiş olan murahhaslar, işbu Anlaşmayı imza ederek mühürlemişlerdir. 

On iki Şubat 1946 tarihinde Ankara'da TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak ve her (iki lisandaki 
metin aynı derecede muteber olmak üzere, ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

İmza İmza 
Mühür Mühür 

EK -• 

1. — İşbu Ekin 1 nuumaralı listesinde tasrih oluunan yol üzerindeki hava servislerinin işle
tilmesi maksadiyle Birleşik Kırallık Hükümeti tarafından tâyin edilen hava hattı işletmesi (iş
letmeleri), Birleşik Kırallık Hükümetinin yetkili makamı tarafından gösterilecek olan işletme ve
ya işletmeler olacaktır. 

2. — İşbu Ekin 2 numaralı listesinde tasrih olunan yol (yollar) üzerindeki hava servislerinin iş
letilmesi maksadiyle Türkiye Hükümeti tarafından tâyin edilen hava hattı işletmesi (işletmeleri), 
Türkiye ilgili makamı tarafından gösterilecek olan işletme veya işletmeler olacaktır. 

3. — İlişik 1 numaralı listede tasrih olunan yol üzerindeki hava servislerini işletmek maksadiy
le, yukarıda İnc i fıkrada anılan İngiliz hava hattına Türkiye'de transit, teknik tevakkuf ve aşa
ğıdaki hükümler dairesinde milletlerarası seyrüsefer için ticari giriş ve çıkış hakları ile bu yol üze
rindeki dava meydanlarından ve milletlerarası seyrüsefere mahsus fer ' i kolaylıklardan istifade 
imkânı bahşedilecektir. 

4. ••— İlişik 2 numaralı listede tasrih oliıunan yol (yollar) üzerindeki hava servislerini işlet
mek maksadiyle, yukarıda 2 nci fıkrada anılan Türk hava hattına (hatlarına) Birleşik Kırallık 
dâhilinde transit, teknik tevakkuf ve aşağıdaki hükümler dairesinde milletlerarası seyrüsefer için 
ticari giriş ve çıkış hakları ile bu yol üzerindeki hava meydanlarından ve milletlerarası seyrüsefe
re mahsus feri kolaylıklardan istifade imkânı bahşedilecektir. 

5. — (a) Tâyin olunan Birleşik Kırallık hava hattı işletmesi, Türkiye'de, ilişik 1 numaralı lis
tede tasrih olunan yerlerde, Birleşik Kırallıktan alınan yolcu, eşya ve postayı indirmeğe ve Bir
leşik Kırallığa gidecek yolcu, eşya ve postayı almağa yetkili olacaktır. 

b) Tâyin olunan Türkiye hava hattı işletmesi, Birleşik Kırallıkta, 2 numaralı listede tas
rih olunan yerlerde, Türkiye'den alınan yolcu, t?şya ve postayı indirmeğe ve Türkiye'ye gidecek 
yolcu, eşya v_- postayı almağa ye tk i i olacaktır. 
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c) a ve b bentlerinde anılan seyrüsefer için, tâyin olunan Türkiye ve Birleşik Kırallık hava hat

tı işletmeleri tarafından zaman zaman tesbit edilecek istiap hacmi, Türkiye ve Birleşik Kırallık 
arasında mevcut nakliyat miktarı ile mütevazin bir şekilde idame ettirilecektir. 

d) İstiap hacmi, yukarıdaki 1 nci ve 2 nci fıkralarda anılan hava hatları arasında, bunla
rın aynı yol üzerinde işlemeleri halinde, mütesaviyeu taktım olunacaktır. 

e) Başlangıçta tatbik olunacak istiap hacmi, servisler açılmadan önce, Âkıd Tarafların yetkili 
makamları arasında kararlaştırılacaktır. 

f) Bundan sonra tatbik olunacak istiap hacmi, Âkıd Tarafların yetkili makamları arasında za
man zaman tetkik edilecektir. 

'• g) Servislerin sıklığını tâyin için kabul edilecek hamule faktörü, yukarıda 1 nci ve 2 nci fık
ralarda anılan hava hattı işletmeleri arasında başlangıçta ve Âkıd Tarafların yetkili makamlarının 
muvafakati alınmak kaydiyle kararlaştırılacaktır. 

h) Başlangıçta kararlaştırılan hamule faktörü, yukarıda anılan hava hattı işletmeleri tara
fından zaman zaman tekrar gözden geçirilebilecektir. Hamule faktörünün değiştirilmesine ma
tuf herhangi bir tavsiye Âkıd Tarafların yetkili makamlarının tasvibine arzedilecektir. 

i) Fiilî istiap hacmi hamule faktörü ve ticari istiap hacmi hususunda muayyen bir süre için 
kabul edilmiş bulunan rakamlara istinaden yukarıdaki 1 nci ve 2 nci fıkralarda anılan hava hattı 
işletmeleri .tarafından yapılacak servislerin sıklığı, servisler başlamadan veya değiştirilmeden önce, 
Âkıd Tarafların yetkili makamlarının muvafakati alınmak kaydiyle, aralarında kararlaştırılacaktır. 

j) önceden beklenmiyen ve geçici mahiyette olan nakil ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yukarı
daki 1 nci ve 2 nci fıkralarda anılan hava hattı işletmeleri, işbu fıkranın e ve d bentleri hüküm
lerine rağmen, servisleri, sözü geçen nakil ihtiyacının karşılanması için, gereken nispette sıklaştır
mayı aralarında kararlaştırabilirler. Bu gibi sıklaştırmalar derhal, bunları tasdik veya tadil edebi
lecek olan, yetkili makamlara bildirilecektir. 

6. Âkıd Taraflardan birinin, evvelki fıkra gereğince işletmek yetkisinde bulunduğu servisin se
ferlerini geçici bir zaman için yahut devamlı olarak, tamamen veya kısmen, durdurmak istemesi ha
linde, işbu Âkıd Taraf diğer Âkıd Tarafla birlikte kararlaştırılacak hükümler ve şartlar altında, di
ğer Âkıd Taraf hava hattı işletmesinin (işletmelerinin), evvelki fıkra hükmüne göre, ifası mukar
rer olan servislerin ilişte mucibince tamam olarak idamesini temin için, gerekli munzam seferleri 
yapmasını kararlaştırabilir. Bununla beraber yukarıda ilk sözü geçen Âkıd Tarafın, dilediği anda, 
kendi servis seferlerini bundan evvelki fıkra hükmü gereğince yetkili bulunduğu nispette yapmağa 
veya sıklaştırmağa karar vermesi halinde, diğer Âkıd Tarafın Hava hattının o ana kadar işlettiği 
munzam seferleri matlup nispette azaltcağı veya büsbütün durduracağı, bu yolda, yapılacak her
hangi bir uyuşmanın şartlarından olacaktır. 

7. Bir Âkıd Tarafın hava hattı işletmesi, diğer Âkıd Taraf ülkesinde 3 ncü Taraflar ülkesinden 
gelen yolcu, eşya ve postayı bırakmak veya 3 ncü Taraflar ülkesine gidecek yolcu, eşya ve postayı 
almak ister, ve diğer Âkıd Taraf bu gibi yolcu, eşya ve postayı taşımak hususundaki bir talebi 
nazara almağa hazır bulunursa, Âkıd Taraflar, yolun gerekli kısımları için - ihtiyaç duyulursa - is
tiap hacminde yapılacak değişiklikleri tesbit etmek üzere,, diğer ilgili Devletler ile istişarede bu
lunacaklardır. Bu fıkra gereğince verilecek herhangi bir ruhsat, ve buna müsteniden istiap hac
minde yapılacak herhangi bir değişiklik şu hükümlere tâbi olacaktır : 

a) Bu ekin 5 nci fıkrasına uygun olarak tâyin edilen istiap hacmi; 
b) ilgili ülkelerin, umumi menfaate ve lüzuma nispetle nazara alınacak olan hava nakliyatı 

ihtiyaçları; 
c) ilgili ülkelerde ve bunlar arasında mevcut diğer hava nakliyat servislerinin kifayet dere

cesi ve 
d) Doğru hava hatlarının iktisadi şekilde işletilmesi. 
Bu hükmün Türkiye ve Birleşik Kırallrk hava haklarına uygulanması ilişik 1 ve 2 numaralı lis

telerde gösterilen şekilde olacaktır. 
8. a) işbu Ekde sözü geçen hava nakliyat teşebbüsleri tarafından konulacak tarifeler, ev-

( S. Sayısı : 109 ) 



velemirde bunlar arasında ve aynı yol üzerinde veya bunun herhangi bir kısmında işliyen diğer 
hava hatibi ile danışılarak kararlaştırılacaktır. Bu suretle kararlaştırılan bütün tarifeler Âkıd 
Tarafların tasvibine tâbi olacaktır. Hava hattı işletmeleri arasında bir ihtilâf vukuunda Âkıd Ta
raflar bizzat anlaşmaya gayret edeceklerdir. Âkıd Taraflar anlaşmaya varamazlarsa, münaziünfih 
mesele, işbu Anlaşmanın 9 ncu maddesinde gösterildiği üzere hakeme havale olunacaktır. 

b) Yukarıdaki a fıkrasına göre kararlaştırılacak olan tarifeler, idareli işletme, munsifane kâr, 
servis evsafmdâki farklar (sürat ve istirahat esbabr seviyeleri dâhil) ve yol üzerinde başka işlet
meler tarafından tatbik edilen tarifeler dâhil olmak üzere bütün önemli âmiller gereği gibi naza
ra alınarak, makul hadlerde tesbit olunacaktır. Bir yol üzerindeki noktalarda alınan veya indirilen 
yolcu, eşya ve posta için tatbik edilecek tarifeler (hava hattını tâyin eden Hükümetin memleketi
ne giden veya o memleketten alınan yolcu, eşya ve postadan maadası) yolun aynı kısmı üzerindeki 
mahallî ve mmtakavi servisler tarafından taşınan müşabih yolcu, eşya ve postaya mahsus mütenazır 
tarifelerden daha yüksek olacaktır. 

, , . j ?3 Efcm 1 numaralı listesi ", , , , 

îngiliz yollan 

Yol No. Y o l Mülâhazat 

(a) 

(b) 

Muhtelit 
175,17£ve 
177 
175 

Londra - Milano - Roma - Atina - Başlangıçda işletilecektir. 
İstanbul - Ankara. 

Lçadra - Nurenherg. - Reste- Yer teşkilâtı ve şeeait miisait ohur* olmaz 
Bükreş - İstanbul - Ankara. (a) yerine kaim olacaktır. 

Tâyin edişten Birleşik Kırali#k^Hava Hattı işletmesi, işbu cetvelde nuasarrah yolla* üzeriıade, Tür
kiye 4ı§ıiMİaki yerlerde irkâp oluşan veya bu yerlere gidecek olan yel©u,rfişya, ve ppstap Türkiye'de
ki yerlerde çjkarjoağa ve almağa.)yetkili olacaktır; şu şartla ki bahis k©a«su yol için kaFarlaştrrılan 
istiap hacmi asılmasın. 

Skin. 2 mımaralı listesi 

Türk yollan 

Yol No. Y o l Mülâhazat 

Türkiye ile Birleşik Kıralhk arasındaki havayolları ilgili Türk makamları tarafından zamanın
da bildirilecektir. 

Tâyin edilen Türkiye Hava hattı İşletmesi (İşletmeleri), işbu cetvelde musarrah yollar üzerinde Bir
leşik Kıralhk dışındaki yerlerde irkâp olunan veya bu yerlere gidecek olan yolcu, eşya ve postayı 
Birleşik Kıralhk'daki yerlerde çıkarmağa ve almağa yetkili olacaktır; şu şartla ki, bahis konusu 
yol için kararlaştırılan istiap hacmi aşılmasın. 

(S;. Sayısı: 1Ö9) 
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British Embassy 

Ankara 

Ankara, 12 Şubat 1946 
Ekselans 
.Birleşik Kırallık ile Türkiye arasında bir hava servisi kurulmasını temin için bugün aramızda 

imzalanmış-bulunan Anlaşmaya atfen, Türkiye Hükümetince başka milletlere 5 nei serbesti bah
sedildiği müddetçe, Anlaşma Eiknin 7 nei maddesiyle Eke ilişik 1 numaralı liste hükümlerini, bu 
hükümlerin Türkiye'de alınacak veya çıkarılacak yolcu, eşya ve posta hususundaki tahditlerle il
gili bulunduğu hallerde, Anlaşmada derpiş olunan servise Türkiye Hükümetinin tatbik etmek niye
tinde olmadığının, Birleşik Kırallık Hükümetincekabul edildiğini teyit etmekle şeref kazanırım. 

2. — İki Âkıd Tarafın hava hatları arasında istiap hacminin tesbitine veya taksimine mütaallik hü
kümlerin tahditsiz milletlerarası yolcu, eşya ve posta almak veya indirmek hususunda Türkiye 
tarafından 3 ncü Taraflara verilmiş yahut verilecek olan haklara tesir eder surette tefsir cdil-
miyeceği Birleşik Kırallık Hükümetince keza kabul edilmiştir. 

3. — Oniki ay evvelinden ihbar etmek suretiyle, bu mektubun 1 nei ve 2 nei fıkralarında anı
lan hükümlerin Türkiye Hükümetince tatbik edilebileceğinin kaimi edildiğini de teyit ederim. 

Bu vesile ile Ekselansınıza derin saygılarımı teyit ederim. 
Maurice Peterson 

Sayın Bay Feridun Cemal Erkin 
Büyük Elçi, Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Ankara. 

Ankara, 12 Şubat 1946 
Ekselans, 
Metnini aşağıda arzettiğim bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı Ekselansınıza teyit etmekle 

şeref kazanırım: 
Birleşik Kırallık ile Türkiye arasında bir hava servisi kurulmasını temin için bugün aramızda 

imzalanmış bulunan Anlaşmaya atfen, Türkiye Hükümetince başka milletlere 5 nei serbesti bahsedil
diği müddetçe, Anlaşma ekinin 7 nei maddesiyle eke ilişik 1 numaralı liste hükümlerini, bu hü
kümlerin Türkiye'de alınacak veya çıkarılacak yolcu, eşya ve posta hususundaki tahditlerle ilgili 
bulunduğu hallerde, Anlaşmada derpiş olunan servise Türkiye Hükümetinin tatbik etmek niyetinde 
olmadığının, Birleşik Kırallık Hükümetince kabul edildiğini teyit etmekle şeref kazanırım. 

2. İki Âkıd tarafın hava hatları arasında istiap hacminin tesbitine veya taksimine mütaallik 
hükümlerin, tahditsiz milletlerarası yolcu, eşyave posta almak veya indirmek hususunda Türkiye 
tarafından 3 ncü Taraflara verilmiş yahut verilecek olan haklara tesir eder surette tefsir edilmiye-
ceği Birleşik Kırallık Hükümetince keza kabul edilmiştir. 

3. Oniki ay evvelinden ihbar etmek suretiyle, bu mektubun 1 nei ve 2 nei fıkralarında anılan 
hükümlerin Türkiye Hükümetince tatbik edilebileceğinin kabul edildiğini de teyit ederim. 

Bu vesile ile, 
Yukarıdaki metnin muhtevasına ıttıla kesbettiğimi Ekselansınıza arz ve bu vesile ile derin say

gılarımın kabulünü rica ederim. 
. • ' • ? ' ' ' " Feridun Cemal Erkin 

Ekselans 
Sir Maurice Drummond Peterson, ' 
K. C. M. G. , 
ingiltere Büyük Elçisi 

Ankara " " ' *~''"^ -J 

( S. Sayrsı : 109 ) 



S.Sayısı: | |3 
Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma İdaresine 
iştirak edilmesi ve yardımda bulunulması hakkında 

kanun tasarısı ve Dışişleri ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/585) 

T. G. 
••• Başbakanlık 7. V. 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/557 - 6/1183 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma İdaresine iştirak edilmesi ve yardımda bulunul
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6 .V . 1946 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu ar-
zederim. 

Başbakan 
Ş, Saraçoğlu 

Gerekçe 

Harbin işgal ve sefalet faciasını görmüş milletlere geniş mânasiyle yardımda bulunmak üze
re 9 Kasım 1943 yılında Vaşington'da Beyaz Saray'da toplanan 44 milletin temsilcileri tarafın
dan imzalanan bir Anlaşma ile « Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma İdaresi » (United 
Nation Eelief and Rehabilitation Administration) adı altında büyük bir yardım teşkilâtı kurul
muştur. • - ' 

Harp devam ettiği sırada kurulan bu tesis, yardıma muhtaç milletlere yiyecek, gi
yecek ve yuva temin etmek, salgm hastalıkları önHyecek tedbirleri almak, harp esirlerini, .mül
tecileri ve sürgünleri vatanlarına iade etmek, zirai ve smai istihsali harekete geçirmek ve hu
lâsa harpten muhtelif şekilde felâket görmüş milletlere her hususta yardım etmek vazifelerini üze
rine almış bulunuyor. 

Barış zamanında günde üç bin kalori verecek miktarda gıda almağa alışmış milletlerin gıdası 
1000 - 1200 hattâ bazı yerlerde bundan da aşağı düşmüş ve milyonlarca insan açlık tehlikesine 
mâruz kalmıştır. Sayısı Çin'de milyonlara ve Hindistan'da yüz binlere varan insan çok âcil yar
dıma muhtaç bir vaziyete düşmüşlerdir. Atlantic City'de vukubulan içtimada Devletlerin bu teş
kilâta ödeyecekleri iştirak hisseleri de mevzuubahis olmuş ve tesbit edilen esasa göre işgal gör
memiş Devletlerin 1943 Haziran sonundaki millî gelirlerinin takriben yüzde birine tekabül eden 
miktarın iştirak hissesi olarak kabulü ve istilâ görmüş olsun olmasın bütün memleketlerin bu 
teşkilâtın idari giderlerine iştirakleri takarrür etmiştir. Bu esas dâhilinde İngiltere ve Amerika 
Birleşik Devleteri hisselerini ödemişlerdir. Diğer Devletler de malî komite ile görüşerek belli bir 
miktarın ödeme yüklenmesini üzerlerine almışlardır. Amerika'nın iştirak hissesi bir milyar üç yüz 
elli milyon dolar olup İngiltere'ninki ise seksen milyon İngiliz lirası tutmaktadır. 

Amerika ve İngiltere sefaretleri bize vâki müracaatlarında Cumhuriyet Hükümetinin bu teşki-



lata üye olmasını teikânâle^bn^eşkilât*statüsü gereğince millî gelirinin yüzde birine tekabül eden 
miktarı* bu teşkilâtın emsine amade krlacağı ümidini izhar eylemişlerdir. Ve bu suretle Cumhuri
yet Hükümetinin, harpten harap olmuş memleketlere maddi ve fiilî bir yardımda bulunmuş ve 
bo3*neliaŞjel-•»teşeJsfeailterd/en-JbiHntîisinİB>müessiri bir şekitdo «faaliyette; buiımwnasına>i:MzHiet*îsetsıiş; ola
cağını belistmiglesdir. 

Barışa- bağfthğr ve Milletlerarası iş birliğine katılmağı dış politikasının başlfca umdesi olarak 
mütalâa eden CügahaiFJret BŞfeümeti: böyle. Hw beynelm&ei? imsm ve içtiamî^teşkilâta yardımda 
bulunmak suretiyle beynelmilel' tesan#de< merpjjtiyet ve, sadakat idealini göstermesini Devletlerarası 
mevkii bakımından zaruri addetmiş ve icabına bir an evvel tevessül "etmek istemiştir. 

Bu mülâhazalar cümlesinden olarak son defa Londra'da toplanan Birleşmiş Milletler Asamble
sinde zuhur eden bir fırsattan istifade ile Hükümetimizin kendi maddi imkânları /nispetinde bu 
teşekküle iştirake amade olduğu resmen beyan ve ilân edilmiştir. 

Şu kadar var ki bu iştirakin memleketin maddi ve iktisadi imkân ve takatleri ile-de tam bir 
intibök» ve--ahenk içinde tahakkuk etmesi hususu bilhassa gözönünde tutulmuştu** Bfc teşkilâta 
yardımda bulunmağı tazammun eden işbu kanun tasarısının kabulü, ve onanması-Bü^üfc Möîet-Mefe* 
lisinin yüksek tasvibine arzolunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T:'B:M:M. 
Dışişleri Komisyonu 7 . V . 1946 

Karar No. J/585 
Esm Nâ. 20-

Yüksek Başkanlığa 

Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma 
İdaresine iştirak edilmesi ve yardımda bulunul.-) 
ması ..hakkındaki kanun tasarısı ile gerekçesi 
Başbakanlığın. 7 . V . 194.6 tarih ve 6/1183 sayılı 
tezkeresiyle Meclise sunulduktan sonra .Komis
yonumuza.: havalesi üzerine. Dışişjeri Bakanı hu-
zuriyle incelendi. 

Memleketimizin menfaatlerineuygun görülen 
bu taşarı aynen ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komis
yonu» -BaşkmMi Söaaü * K&tipı 

Konya istanbul/ Ağrır 
StAnkan A^ŞsEjmur- Ru;BuPasma 

Ankara, (lümüşane Gümüşaıte 
Z. Yörük C. Selek E.TÖfr 
Kocaeli Samsun Tökad 

N.Erim C.Bilsel N.Poroy 

(&:9MMb: U » ) 



BKfefeJ&mıuyoııu raporum 

TrmMrMr 
Bfttç& Komisyonu i ; 7 . FV 19&6' 

Esas No. l/585y- \ ''•".'' \"\ 
KimmN*.8&ı 

YttfaKfeBa«fattıt**M 

%lçTOj,.MÎttetlet Yâçdım^ve .Kalfendjrma, 
îdj£«jjne ka*»ulmaşı ve yjrds»d* bulmmlması 
hakkında Dikleri Bafcanlığ^aca iıazjrlanaii Baş
bakanlığın 7 . V . 1946 tarih ve 6/1183 sayılı tez-

misyonu raporiyle birlikteMH$nu^on«mn»a<veFİ+ 
len*. kanun* tşmxm J)ışj$srir Bakan* Ha»»>Saka 
hazır olduğu halde inceleöip^jjfiişiiiJttM. 

însanî bir hayır işine milletimizin katılmasını 
sağlaması itibariyle tasan Komisyonumuzca da 
oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine oraedilmek üzere Yük

sek Ba^ınlığa^tate^m. olunııç, 
Başkan Başkan A7. Sözcü 
Tokad Edfrns* R«e^ 

H. N. Keşmir M.N.Gündüzalp r.B.BdJüy 
mup* 
İstanbul Balıkesir Çaraüdüda-

F^Aymmk. S.örgşevrtn S~T~Arsal 
Eskişehir Giî«a»j., Giresun. 
Y. Abgdm* M, Akkaya A, Sayar 
İşporta* İstanbul Kayjşem 

M^Kjmm t- H. Ülkmm F. Bami* 
Manisa Tokad 

(mt&m**xm 
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HÜKÜMETİN T E K L İ F İ ; 

Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma İda
resine- iştirak edilmesi ve yardımda bulunulması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vaşington'da 9 Kasım 1943 
tarihinde Birleşmiş Milletler arasında akit ve im
za edilmiş olan Anlaşmaya göre kurulan Birleş
miş Milletler Yardım ve Kalkındırma İdaresine 
üye olar.ak iştirake ve gerekli yerdımları yapma
ğa Hükümet yetkilidir. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun yayım tarihinde yü-

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

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

. içişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. S. Konuk 
Tarım Bakanı 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

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

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

•BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma İdare
sine katılınması ve yardımda bulunulmdS'k hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vaşington'da 9 Kasım 1943 
tarihinde Birleşmiş Milletler arasmda akit ve 
imza edilmiş olan Anlaşmaya, göre kurulan Bir
leşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma İdarer 
sine üye olarak katılmağa ve gerekli yardımları 
yapmağa Bakanlar Kumlu yetkilidir. 

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

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

mmm 

('S. Sayaa: 113) 



S.Sayısı: ||5 
1M6 yriı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvetae 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı ve 
Bütçe Komtayomı raporu (1/584) 

Bfbkonbk » 
Muamelât Gend Müdürlüğü TmV.&46 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/560 - 6/1182 

B ü y ^ Mület MecMsi Başkanhffma " 

1946 yılı Bütçe Knununa bağlı «A» işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkmda Maliye Ba
kanlığınca hazırlanan ye Bakanlar kurulunca 6 . V . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasanemm gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Madde 1 : Hükümetimizin Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma idaresine üye olarak işti
raki için yetkili kılınması maksadiyle hazırlanan tasarı ahiren Yüksek Meclise sunulmuş ve bu ta
sarının kaniuı halini almasını mutaakıp mezkûr teşekküle 6 milyon lira ödenmesi gerekli bulun
muş olduğundan, bu miktarın tediyesi sağlanmak istenilmiştir. 

Madde 2 : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
23 Şubat 1945 tarihinde Ankara'da imzalanan ve Amerika Birleşik Devletlerinin 11 Mart 1941 ta
rihli kanunda yazılı yardımiyle ilgili esaslara iliş kin olan ve 2. VII. 1945 tarih ve 4780 sayılı ka
nunla onanmış bulunan Anlaşma gereğince Müşarünileyh Hükümet ile ahiren yapılan müzakereler 
sonunda, alman eşya ve malzeme bedelleri için tarafımızdan 4 500 000 bin dolar ödenmek suretiyle 
bu hesabın tesviyesi hususunda mutabık kalınmış olmakla, bu miktarın tediyesini temin maksadiyle 
teklif olunmuştur. 



— 2 — 
Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. ' 
Bütçe .Komisyonu 

Esas No. i/584 
Karar No.'80 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı «A» işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ma
liye Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığın 
7 . V . 1946 tarih ve 6/1182 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Komis
yonumuza Verilmekle Dışişleri Bakanı Hasan Sa
ka ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde 
okundu ve incelendi. 

Tasarı : Birleşmiş Milletler Yardım ve Kal
kındırma İdaresine katılma payı. olarak öden
mesi kararlaştırılan (6 000 000) lira ile ödünç 
Verme ve Kiralama Kanununa mütaallik olarak 
Türkiye Cumhuriyetiyle Amerika Birleşik Dev
letleri arasında 23 Şubat 1945 tarihinde akdedi
len mukavele uyarınca bir defada ödenmesi iki 
Hükümet arasında kararlaştırılan dört buçuk 
milyon dolar için gerekli ödeneklerin 1946 yılı 
bütçesine eklenmesini hedef tutmaktadır. 

Bu ödeneklerden birincisi milletimizin, insa-

7 . - 7 . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

ni bir hayır işine yardımını ifade eylemekte, 
ikincisi ise Amerika Birleşik Devletleriyle Tür
kiye Cumhuriyeti arasındaki samimî dostluk 
münasebetlerinin yeni ve güzel ' bir belirtisini 
teşkil etmekte olması itibariyle Komisyonumuz
ca oybirliği ile kahul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa takdim olunur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Tokad Edirne Rize 

H. N. Keşmir M. N. Gündüzalp T. B. Balta 
Kâtip 

Balıkesir 
8. örgeevren 

Giresun 
M. AMaya 

İstanbul 
/ . / / . Ülkmen 

İstanbul 
F. Öymen 
Eskişehir 

Y. Abadan 
İsparta 

M. Karaağaç 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
A. Sayar 
Kayseri 

F. Baysal 
Tokad 

R. A. Sevengil 

( S. Sayıss : 115) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı «A» işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kıs
mındaki (403) ncü (Uluslararası müesseselere 
ve Uluslar Derneğine katılma payı) bölümüne 
(6 000 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin Devlet borçları kısmında 
(Birleşik Amerika Devletlerinden icare, iare 
yoluyla alınan her çeşit eşya ve malzeme karşı
lığı) adiyle açılan (509/A) bölümüne (5 940 000) 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı gününde 
yürülüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma 
Dr. S. 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. S. Konuk 
Tarım Bakanı 

Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

Bakanı 
Irmak 

BÜÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

1946 yûı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümet teklifinin birinci 
maddesi ayniyle. 

MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet borçları kıs
mında (Türkiye Cumhuriyetiyle Amerika Bir
leşik Devletleri arasında 23 Şubat 1945 tarihin
de akdedilmiş olan Sözleşme uyarınca kararlaş
tırılacak tasfiye için toptan yapılacak ödeme 
karşılığı) adiyle açılan (508/A) bölümüne 
(5 940 000) lira olağanüstü ödenek konulmuş
tur. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 
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