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Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiyle, Lozan Andlaşmasımn 34 ncü maddesinde ba
his konusu olan optanlar için iki yıllıkyeni bir opsiyon süresi tâyin edilmesine
ve Lübnan'daki Türk mallariyle Türkiye'deki Lübnan'lı mallan durumunu kesin
olarak düzenlemek üzere görüşmelere başlanmasına ve bir Sözleşme yapılması
na dair Kanun
«
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BİRİNCİ MADDE — Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiyle, 7 Aralık 1946 tarilıinde teati edilen mektup hükümleri dâhilinde, Lozan Andlaşmasmın 34 ncü
maddesinde bahis konusu olan optanlar için iki yıllık yeni bir opsiyon süresi tâ
yin edilmesi ve Lübnan'daki Türk mallariyle Türkiye'deki Lübnan'lı malları du
rumunu kesin olarak düzenlemek üzere bu konudaki görüşmelere başlanması ve
bir Sözleşme yapılması onanmıştır.
İKİNCİ MADDE — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
ÜÇÜNCÜ' MADDE — Bu kanunu İçişleri, Dışişleri ve Maliye Bakanları yü
rütür.
•
2 Şubat 1948

Berut, 7 Aralık 1946
Bay Bakan,
Sizinle 6 Aralık 1946 tarihinde yaptığımız görüşmelere atfen Ekselanslarına bu görüşmelerimizin
sonuçlarını aşağıda teyidetmekle bahtiyarını:
«Mandanın ortadan kalkmasından ve Lübnan'ın bağımsız Devlet olarak tanınmasından sonra
iki memleket arasında askıda kalmış bulunan meseleleri kesin olarak tasfiye etmek kararında olan
ve aralarında mevcut dostluk bağlarını ve iyi münasebetleri gelecekte sıklaştırmak istiyen Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmış
lardır :
.
1) 30 Ağustos 1924 de yabancı memleketlerde yerleşmiş bulunup Lozan Muahedesinin 34 ncü
maddesiyle, veya Ekselans Bay Numan Menemencioğlu ile Ekselans Mösyö Henri Ponsot arasında
29 Mayıs 1937 tarihinde teati edilen mektupların 2 nci paragrafiyle belirtilen süreler içinde asıl
ahalisinden * oldukları memlekette yürürlükte bulunan uyrukluk lehinde hıyar hakkı kullanmayı ih
mal etmiş olan Lübnan asıllı şahıslar, bu hıyar hakkını bu mektup hükümlerinin yürürlüğe kondu
ğu tarihten başlamak üzere iki yıllık bir süre içinde kullanabileceklerdir.
Hıyar hakkını kullananların müracaatleri Lübnan Hükümetiyle yabancı memleketlerdeki Lübnan
Elçilik ve Konsoloslukları ve bu husus için resmen görevlendirilen şahıslar tarafından tesbit edilir:
bu müracaatler Türk Hükümetine Lübnan Hükümeti tarafından bildirilecektir.
Bu suretle verilen yeni hıyar hakkı kullanma süresinden istifade edecek şahıslar Türkiye'deki
Lübnan malları hakkında şimdiye kadar konmuş veya gelecekte konacak olan Hükümlerden istifade
etmek için ihtiyar ettikleri uyrukluğu ileri süremiyeçeklerdir.
, .
4
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2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti
Hükümeti
Lübnan'daki Türk
mallarının ve Türkiye'deki Lübnan mâllarının durumunu tanzim etmek için eşit muamele
esasına
dayanan bir sözleşme yapmaya karar vermişlerdir. Bu sözleşme hakkındaki görüşmeler mümkün olan
en kısa bir zamanda Ankara'da yapılacak ve her halde bu mektup hükümlerinin yürürlüğe konma
sından itibaren iki ayı geçmiyecek bir süre içinde başlıyacaktır.
3) Bugünkü tarihle teati edilen mektuplar iki memleketin Anayasalarına göre yetkili organ
lar tarafından onanacak ve en son onayan Tarafın bu olayı diğer Tarafa bildirdiği tarihten itibaren
yürürlüğe girecektir.»
Ekselansları yukardaki hususlar hakkında Lübnan Hükümetinin mutabakatını bana bildirmek
lû t funda bulunurlarsa müteşekkir kalırım^
Ekselanslarından üstün saygılarımın lütfen kabul buyrulmasını rica ederim.
Ekselans Saeb Salaam
Lübnan Dışişleri Bakanı
Berut

Lübnan Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı
Siyasi Kısım

Feridun Cemal Erkin

Berut, 7 Aralık 1946
;

:

Bay Büyük Elçi
Ekselanslarının aşağıda gösterildiği şekilde yazılı 7 Aralık 1946 tarihli mektuplarının alın
dığını bildirmekle şeref duyarım.
«Sizinle 6 Aralık 1946 tarihinde 3^aptığımız görüşmelere atfen Ekselanslarına bu görüşmele
rimizin sonuçlarını aşağıda teyit etmekle bahtiyarım:
Mandanın ortadan kalkmasından ve Lübnan'ın bağımsız Devlet olarak tanınmasından son
ra iki memleket arasında askıda kalmış bulunan meseleleri kesin olarak tasfiye etmek kararında
olan ve aralarında mevcut dostluk bağlarını ve iyi münasebetleri gelecekte sıkılaştırmak istiyen l drkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hükümler üze
rinde anlaşmışlardır:
) '
1. — 30 Ağustos 1924 de yabancı memleketlerde yerleşmiş bulunup Lozan Muahedesinin 34 ncü maddesiyle, veya Ekselans Bay Numan Menemencioğlu ile Ekselans Mösyö Henri Ponsot ara
sında 29 Mayıs 1937 tarihinde teati edilen mektupların. 2 nci paragrafiyle belirtilen süreler içinde asıl ahalisinden oldukları memlekette yürürlükte bulunan uyrukluk lehinde hıyar hakkı
kullanmayı ihmal etmiş olan Lübnan asıllı şahıslar, bu hıyar hakkını bu mektup hükümleri
nin yürürlüğe konduğu tarihten başlamak üzere iki yıllık bir süre içinde kullanabileceklerdir.
Hıyar hakkını kullananların
müracaatleri Lübnan Hükümetiyle yabancı memleketlerdeki
Lübnan Elçilik ve Konsoloslukları ve bu husus için resmen görevlendirilen şahıslar tarafından
tesbit edilir; bu müracaatier Türk Hükümetine Lübnan Hükümeti tarafından bildirilecektir.
Bu suretle verilen yeni hıyar hakkı kullanma süresinden istifade edecek şahıslar Türkiye 'deki Lübnan malları hakkında şimdiye kadar konmuş veya gelecekte konacak olan hükümler
den istifade etmek için ihtiyar ettikleri uyrukluğu ileri süremiyeceklerdir.
«2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Lübnan'daki
Türk mallarının ve Türkiye'deki Lübnan mallarının durumunu tanzim etmek için eşit mua
mele esasına dayanan bir sözleşme yapmaya karar vermişlerdir. Bu Sözleşme hakkındaki müza
kereler mümkün olan en kısa bir zamanda Ankara'da yapılacak ve herhalde bu mektup hür
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kümlerinin yürürlüğe konmasından itibaren iki ayı • geçmiyeeek bir süre içinde başlıyacaktır.
3. — Bugünkü tarihle teati, edilen mektuplar iki memleketin Anayasalarına göre yetkili or
ganlar tarafından onanacak ve enson onayan Tarafın bu olayı diğer Tarafa bildirdiği tarih
ten itibaren yürürlüğe girecektir.
Ekselansları yukardaki hususlar hakkında Lübnan Hükümetinin mutabakatını bana bildir
mek lûtfunda bulunurlarsa müteşekkir kalırım.
Ekselanslarından üstün saygılarımı lütfen kabul buyurulmasını rica ederim.»
Lübnan Hükümetinin yukarda sözü geçen mektuptaki hükümler hususunda tam mutabaka
tını ifade etmekle bahtiyar olduğunu Ekselanslarına bildirmeye müsaraat eylerim.
Ekselanslarından üstün saygılarımın lütfen kabul bu vurulmasını rica ederim.
1

Ekselans Bay Feridun Cemal Erkin
Büyük elçi
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Umumî Kâtibi
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