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namesine müzeyyel itilâf m tasdikma dair ka
nun lâyihası ve Harieiye ve tktısad encümen
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6 — Türkiye ile Almanya arasındaki mü-
badelâta ve tediyata müteallik olub 30 ağustos 
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mübadelelere aid anlaşma ile ticarî mübadelelere 
ve tediyata müteallik protokolün tasdikma dair 
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bağlı II sayılı listeye dahil pozisyonlarda ta
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lâyihası ve Hariciye ve îktisad encümenleri 
mazbataları (1/1146) 53:54 
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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Burdur mebusluğuna seçilen Hasan Riza Soyakm 

intihab mazbatası tasdik edildikten sonra istanbul 
mebusu General Kâzım Karabekir, Samsun mebusu 
Amiral Fahri Engin ve Burdur mebusu Hasan Riza 
and içtiler. 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı bütçelerde değişiklik yapılmasına, 

Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına, 

inhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe
sinde münakale yapılmasına, 

Yer sarsıntısına maruz kalan bazı yerlerde Kızılay 
kurumunca yapılacak inşaata aid malzemenin Devlet 
demiryollarında parasız nakledilmesine dair kanun 
lâyihaları kabul edildi, 

Lâyihalar 
1 — Çiçekdağı kazasının merkezinin Yerköye kal

dırılarak Yozgata bağlanmasına dair kanun lâyi
hası (1/1173) (Dahiliye encümenine) 

2 — Denizaltı sınıfı mensublanna verilecek zamlar 
ve tazminler hakındaki 3486 sayılı kanunun 1,2 ve 
3 ncü maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 
(1/1174) (Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Hâkimler kanununun bazı maddelerini değiş
tiren 3501 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cetvelin ta
diline dair kanun lâyihası (1/1175) (Adliye encüme
nine). 

Teklifler 
4 — Yozgad mebusu Emin Draman ve istanbul 

mebusu Yaşar Yazıcının, kazanç vergisi kanununda 
bazı değişiklikler yapılması hakkındaki 3470 sayılı 
kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/85) (Iktisad, Maliye, Adliye ve Büt
çe encümenlerine). 

Tezkerefe* 
5 — Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması 

hakkındaki 2731 sayılı kanunun 5 nci maddesinin tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi (3/586) (Iktisad, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Çoruh mebusu ihsan Kurtkanın teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/587) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkebi Muhtelit encümene) 

7 — Edirne mebusu Mecdi Boysanm teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/588) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

8 — Erzurum mebusu General Pertev Demirhanm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâ
let tezkeresi (3/589) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye en
cümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümene) 

9 — Eylül : ikinci teşrin 1938 aylarına aid rapo
run sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tez
keresi (3/590) (Divanı muhasebat encümenine) 

Adlî evrakın posta, telgraf ve telefon idaresi vası-
tasile tebliğine, 

Türkiye - Hollanda ticaret anlaşmasına mütedair 
protokolde tadilât yapılması için teati olunan notala
rın tasdikına, 

Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyri sefain mu
kavelesine munzam protokole merbut A listesindeki 
tarife numaralarında değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldıktan 
sonra çarşamba günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Niğde Çoruh 

Cavid Oral Ali Zırh 

10 — istanbul mebusu General Refet Belenin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tez
keresi (3/591) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümene). 

Mazbatalar 
11 — Arttırma, eksiltme ve ihale kanununa ek ka

nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/1166) (Ruznameye) 

12 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı ka
nunun 5 nci maddesile zeylinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna iki muvakkat madde eklenmesine dair olan 
3128 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesinde ya
zılı (memur ve askerî mensubları) tâbirinin tefsiri 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (3/531) (Ruznameye) 

13 — Aydın mebusu Tahsin Sanın, Arzuhal encü
meninin 15 - VI - 1938 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 1633 sayılı kararının Umumî Heyette müzakere
sine dair takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası 
(4/85) (Ruznameye) 

14 — Devlet şûrası Reisliği ile beşinci daire Reis
liği ve on azalık için seçim yapılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/578) (Ruz
nameye) 

15 — 1940 sayılı kanunun 2 nci maddesine bir (E) 
fıkrası ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Gümrük ve 
inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1134) (Ruznameye) 

16 — idare Heyetinin, Riyaseti Cumhur dairesi 
teşkilâtı hakkındaki 2180 ve 3011 sayılı kanunlarm 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Bütçe encümeni mazbatası (2/83) (Ruznameye) 

17 — Yozgad mebusu Emin Dramanm, Arzuhal 
encümeninin 30 - XI - 1936 tarihli haftalık karar cet
velindeki 519 sayılı kararın Usmumî Heyette müzake
resine dair takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası 
(4/36) (Ruznameye). 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,5 

BAŞKAN — Faik Öztrak 
KÂTÎBLER : Kemal Ünal (İsparta), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Bolu mebusluğuna seçilen Fethi Okyar-
la İzmir mebusluğuna seçilen Reşad Mimaroğ-
lunun intihab mazbataları. 

BAŞKAN — Bolu mebusluğuna intihab edi
len Fethi Okyarm mazbatası gelmiştir, şikâyet 

ye itiraz yoktur, reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İzmir mebusluğuna intihab edilen Reşad 
Mimaroğlunun mazbatası gelmiştir. İtiraz ve 
şikâyet yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 — AND İÇME 

1 — Bolu mebusu Fethi Okyarla İzmir me
busu Reşad Mimaroğlunun and içmesi. 

BAŞKAN — Bu arkadaşlardan burada bu
lunanlar varsa lütfen yemin etmeğe teşrif et
sinler. 

(Bolu mebusu Fethi Okyar and içti). (Al
kışlar). 

Dr. HİLMİ OYTÂÇ (Malatya) — Yaşasm 
Halk Partimiz. 

(İzmir mebusu Reşad Mimaroğlu and içti). 
(Alkışlar). 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur 
ve Divanı muhasebat 1937 yılı hesabı katğileri 
hakkında Meclis hesablarının tedkikı encümeni 
mazbataları (5/78) [1] 

BAŞKAN — 1937 yılı hesabı katği cetvelle-
rile birleştirilmek üzere Hükümete tevdi edil
mesini reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Devlete aid matbaaların birleştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve MUM Müdafaa, Maa
rif, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/192) [2] 

BAŞKAN — Lâyihanın birinci müzakeresi 
yapılmıştır. İkinci müzakeresidir. Tadil teklifi 
yoktur. Birinci maddeyi okuyoruz: 

Devlete aid matbaaların birleştirilmesi hak
kında kanun 

MADDE 1 — Masrafları umumî muvazene

li 1] 32 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] Birinci müzakeresi 17 nci inikad zabtın-

dadır. 

den temin olunan matbaalardan Genel kurmay, 
Harita umum müdürlüğü ve Deniz matbaaları 
hariç olarak bilûmum askerî matbaalar Ankara-
da kurulmak üzere (Askerî matbaa) adı altmda 
birleştirilmiştir. Bu matbaa Millî Müdafaa ve
kâletince idare olunur. Masrafları bu vekâletin 
kara kısmı bütçesinde temin edilir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Masrafları umumî muvazene
den temin olunan ve birinci madde dışmda ka
lan matbaalardan Büyük Millet Meclisi, Darb-
hane ve Damga matbaaları hariç olarak diğer 
bilûmum (Jandarma matbaası dahil) matbaalar 
da yine Ankarada kurulmak üzere (Devlet mat
baası) adı altmda birleştirilmiştir. Bu matbaa 
Başvekâletçe idare olunur. Masrafları Başvekâ
let bütçesinden temin edilir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
aynen reyinize arzederim. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 968 sayılı kanuna göre idare 
edilmekte ve (Devlet basımevi) admı taşımakta 
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bulunan matbaa yalnız okul kitablarile talim ve 
terbiyeye ve millî kültür için lüzumlu görülen 
yayınlara aid diğer baskı işlerini yapmak ve 
bu matbaaya aid olub halen meri bulunan ka
nunlara göre idare edilmek üzere « Maarif mat
baası » adı altında ve Maarif vekâleti emrinde 
olarak faaliyetine devam eder. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunla matbaaları birleş-
tirilmeyen askerî dairelerlen başka bütün askerî 
dairelerin baskı işleri askerî matbaada ve Bü
yük Millet Bjteclisi işleri hariç olmak üzere umu
mî muvazeneye dahil bütün dairelerin baskı iş
leri Devlet matbaasında bedelsiz yapılır. 

Bu daireler Maarif matbaasının iştigal saha
sına giren işlerini tahakkuk edecek maliyet be
delleri mukabilinde Maarif matbaasında yaptı
rabilecekleri gibi aşağıdaki altmcı maddeye gö
re icra Vekilleri Heyetince tanzim edilecek cet
vellerin dışıjada kalan işlerini de hariç matbaa
larda yaptırabilirler. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
aynen reyinize arzederim. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Askerî matbaa ile Devlet mat
baasında yapılacak baskı işlerine yarayan ve 
Maliye vekaleti kırtasiye deposunca temin edi
len her nevi malzeme, bedelleri daireleri bütçe
lerinden mahsub edilmek üzere Maliye vekâle
tince bu matbaalarda açılacak şubelerden veri
lir. 

BAŞKAN — Tadil tekHîi yoktur. Maddeyi 
aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MAPDIl 6 — Askerî matbaa ile Devlet mat
baasının yapacağı ücretsiz işlerin nevi ve mik-v 
darı her malî yıl başmda icra Vekilleri Heyetin* 
ce tesbit oİTitnur. 

BAŞKASI — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Umumî muvazeneye dahil bi-
iûmum dairelerin bütün kıymetli evrakı tahak
kuk ettirilecek olan maliyet bedelleri mukabilin
de Darphane ve Damga matbaasında basılır. Bu 
nevi evrakrta başka yerde basılabilmesi icra Ve
killeri Heyeti kararma bağlıdır. 

Bu matjbaa asri vazifesine halel gelmemek 
şartile hariçten de iş alabilir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun birinci maddesile 
birleştirihn|ş olan matbaaların tesisat, makine, 
hurufat ve isair her türlü levazımı askerî matba

aya ve ikinci maddesile birleştirilen matbaalara 
aid olanlar da Devlet matbaasına devrolunur. 

Darphane ve Damga matbaasile Maarif mat
baasının bu kanuna göre iştigal edeceği işler için 
lüzumu kalmayan alet ve makineler de Devlet 
matbaasına devrolunur. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunla ihdas edilmiş olan 
askerî matbaa ile Devlet matbaasının faaliyet 
ve idare şekilleri birer nizamname ile tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Ba kanunla birleş
tirilmiş olan matbaaların Ankaraya nakilleri ve. 
yerleştirilmeleri en çok beş yıl içinde ikmal 
erilir. 

Her matbaa Ankaraya nakil ve birleştirüin-
ceye kadar eski şekilde faaliyetine devam 
eder. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu.-kMUin 1 haziran 1939 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet 
sandığı hakkında kanun lâyihası ve Millî Müda
faa, Maliye ve Rütçe. encümenleri mazbataları 
(1/1045) 

BAŞKAN — Tevzi tarihinden henüz :48i saa t 
geçmemiştir. Binaenaleyh bu gün müzakere ede-
miyeceğiz. 

4 — Ordudan çıkarılacak-.12 -yaşından yukarı 
hayvanların köylü ve yetiştiriciye satılması hak
kında kanun lâyihası ve Ziraat, Millî Müdafaa 
ve BMçe encümenleri nıa&bataları (1/103'5) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın birinci maddesi He
yeti umumüyeee. kabfcl1 buyrulmuştur.1 ÎEÜitci 
maddesi encümenden gelmiştir, arzediyorum. 

[1 ] 10 sayılı basmay azının- 2 nci eki zabtın 
sonundadır. 
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MADDE 2 — Ordudan çıkarılacak hayvan
lar Ziraat vekâletinin göstereceği yerlerde çift
çilere mahallî hayvan ıslah komisyonlarınca tak
dir edilecek en ucuz fiatle ve sekiz senelik tak
sitlere bağlanmak suretile satılır ve o yerlere 
kadar nakilleri için Millî Müdafaa bütçesine 
tahsisat konulur. Hayvan ıslah komisyenlarmca 
aranılan vasıfları haiz talihlerin adedi çoğaldığı 
takdirde bunlar arasmda kura çekilir. Kısrak
ları taksitlerle alanlar tay yetiştirdiklerini ve 
iki yaşma kadar büyüttüklerini mahallî hay
van ıslah komisyonlarına ibraz ve isbat ettik
leri takdirde mütebaki taksitleri affedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Ordu ihtiyacı için yabancı 
memleketlerden satm almacak beygirlerin her 
satm almada en az % 40 mm damızlığa elverişli 
kısrak olması mecburidir. Fevkalâde ve müsta
cel hallerde icra Vekilleri heyeti kararile bu 
mecburiyet muvakkaten kaldırılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun tatbiki şeklini 
gösterir Millî Müdafaa ve Ziraat vekâletleri ta
rafından müştereken bir talimatname tanzim 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini İc
ra Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
5 — Türkiye - Almanya ticaret mukavelena

mesine müzeyyel itilâfın tasdikma dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve İktısad enümcnleri maz
bataları (1/586) 

BAŞKAN — Lâyiha yeni tevzi edilmiş oldu
ğu için bunu da müzakere edemiyeceğiz. 

6 — Türkiye ile Almanya arasındaki mü-
badelâta ve etdiyata müteallik olub 30 ağustos 
1937 tarihinde imzalanmış olan anlaşmanın tas
dikma dair kanun lâyihası ve Hariciye ve îktı-
sad encümenleri mazbataları (1/894) 

BAŞKAN — Bu dahi yeni tevzi edilmiştir. 

Bu gün müzakere edemiyeceğiz. 
7 — Türkiye - Almanya afasındaki ticarî 

mübadelelere aid anlaşma ile ticarî mübadelelere 
•ve tediyata müteallik protokolün tasdikına dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümen
leri mazbataları (1/1150) \ 1 j 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Berlinde imza edilen [Türkiye - Almanya ara
sındaki ticarî mübadelelere aid anlaşma ile 
(Avusturyanm Almanya tarafından ilhakı üze
rine yine Almanya ile ayni tarihte imza edi
len) ticarî mübadelelere ve tediyata müteallik 

protokolün] tasdikma dair kanun 
MADDE 1 — Berlinde 25 temmuz 1938 tari

hinde Almanya Hükûmetile imza edilen Türkiye 
ile Almanya arasmda ticarî mübadelelere aid an
laşma ile Avusturyanm Almanya tarafmdan il
hakı üzerine yine Almanya ile ayni tarihte imza 
edilen ticarî mübadelelere ve tediyata müteal
lik protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr anlaşmalar metinle
rinde tesbit edilen tarihlerde meriyete girer. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu anlaşmaların hükümlerinin 
tatbikma İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
8 — Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşma

sına bağlı II sayılı listeye dahil pozisyonlarda ta
dilât yapılması için Finlandiya Hükümeti ile te
ati edilen mektubların tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye ve îktısad encümenleri maz
bataları (1/1146) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 

[1] 40 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 38 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Kabul edenler ... Etmeyenler ...Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Finlandiya ticaret anlaşmasına bağlı 
II sayılı liateye dadil pozisyonlarda tadilât ya
pılması ioJUı Finlandiya Hükûmetile teati edilen 
mektublarm kabul ve tasdiki hakkmda kanun 

MAD0E 1 — 20 haziran 1936 tariMiFTürkiye 
Finlandiya ticaret anlaşmasına ilişik II sayılı 
listeye -cUfhil 379/2 D 3 pozisyonunda mevcud 
5 tonluk kontenjandan 1263 kilogramın 379/2 
D 4 pozisyonuna bir defaya mahsus olmak üze
re .münakalesi için Finlandiya Hükümeti ile te
ati edilen»12 mayıs 1938 tarikli mektublar kabul 
ve tasdikjedihniştir. 

BÂŞKI4N — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arze^iyoTum. Kabul edenler... Etmeyenler ... 
Kabul eoİÜmiştir. 

MADJ>E 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAflftAiN —IMütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzefeeram. Kabul edenler... Etmeyenler ... 
Kabul edfttoüştir. 

MADDE 3 — Bu kanunu icraya, İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
9 — Türkiye - İsveç ticaret ve kUring an-

laşmas ma bağlı protokoldeki Üstede münderiç-
«diğer emtia» tabirinin tadüi?kakkmda kanun 
lâyihası ve Hariciye ve îktısad encümenleri maz
bataları (•?/1151) [1] 

[ 1 ] $b sayılı • basmayazı zabtın sonımdadır. 

BAŞKAN — 
mütalaa var mı? 

Heyeti umumiyesi hakkmda 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Türkiye - İsveç ticaret ve kliring anlaşmasına 
bağlı protokoldeki listede münderiç «diğer em-

tabirinin tadili hakkmda kanun 
MADDE 1 — 2294 numaralı kanunla Hükü

mete verilen salahiyete istinaden, 31 kânunu
evvel 1937 tarihli Türkiye - İsveç ticaret ve 
küiring anlaşmasma bağlı protokoldeki listede 
münderiç «diğer emtia» tabirinin t a c ^ zımnın
da İsveç Hükûmetüe 29 temmuz 1938 tarihinde 
teati edilen notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN—Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma İcra Ve
killeri heyeti memurdur. 

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

Birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamede başka müzakere edilecek bir şey 

yoktur. Cuma günü 15 de toplanmak üzere cel
seye nihayet veriyarum. 

Kapanma saati : 15, 25 

^e<< 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Saytsı: 10 a ikinci ek 
Ordudan çıkarılacak T2 y^şrimüm ^ köylü 
ve yetişdiriciye satılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 

Zkaat encümeni 

.Ziraat tcndümeni maaöflffcsı 

T B. .M. M . 
Ziraat encümeni 
Esas No. 1/1035 

Karar No. 6 

6 - I -1939 

Yüksek. Re isliğe 

Umumî Heyetin 4 - I - 1939 tarih ve 17 nci 
toplantrsında Encümenimizce istenilen ordudan 
çıkarılacak on iki yaşından yukarı hayvanların 
köylüye satılması hakkındaki kanun lâyihası Zi
raat vekâleti; Veteriner umum müdürü ve Sıh
hat içtimaî muavenet vekâleti alâkadar şube mü
dürü hazır bulundukları halde görüşüldü : 

Teni usul ziraat v$ itt&fcinelerinin tamiminde 
at ve katırın gördüğü hizmet ve bilhassa topra
ğın işlenme ve mahsullerin biçilmesinde ve nak
linde bu hayyaaüar derecesinde iş görecek vasıta
nın bulunmadığı malûmdur. Şu halde öküze na
zaran iş randmanı yüksek olduğu kadar bakımı 
da güç olan bu hayvanların köylülerce kolaylıkla 
elde edilerek ziraat işlerinde kullanılmasına alış
tırılmışı ziraatın ilerlemesi bakımından pek lü
zumlu olduğu gibi memleket müdafaasındaki 
önemi de inkâr edilemez. Bunların arttırmaya 
tâbi tutulmak suretile köylüye satılması bir 
çok emsalile sabit olduğu üzere aralarında beli
recek rekabet karşısında bilâhare bu yüksek 
bedellerin alıcılar tarafından vaktinde ödene-
memesi ve saire gibi bir çok mahzurları olduğu 
ve araya hayvan yetiştirici srfatile girecek can-
bazların ve hayvan tacirlerinin fiati yükselte
rek çiftçiyi bunları alamayacak vaziyete sokma
ları ihtimali de çok olduğundan ikinci maddede 
Millî Müdafaa encümenince derpiş edilen (Eu 

ucuz) fiat takdiri esası kabul edilmiş ve tevzi
atta her türlü yanlışlıklara mâni olmak için fi-
atlar takdir edildikten sonra ayni evsafı haiz 
talihlerin çoğalması takdirinde satışın bunlar 
arasında kura ile yapılması kaydi ilâve edil
miştir. 

Bu hayvanlardan serum istihsali için Hıfzıs-
sıhha enstitüsüne de bir mikdar ayrılması hak
kında Bayazıd mebusu Dr. Hüsamettin Kural 
tarafından verilmiş olan takrir dahi müzakere 
edilmiş, fakat kanunun mevzuu çiftçiye muave
neti istihdaf etmesine ve esasen serum istihsali 
için zinde hayvana ihtiyaç olması ve muktazi 
hayvanların mikdarmın da ehemmiyetsiz bulun
masını nazarı dikkate alan Encümenimiz madde
ye buna aid her hangi bir hüküm konmasını mu
vafık görmemiştir. 

Muaddel ikinci madde Umumî Heyetin tasvi
bine arzedilm ek. üzere Yüksek Reisliğe sunulur, 
Ziraat E. Reisi M. M. Kât& 

Edirne Manisa Bolu 
F. Kaltakkıran Yaşar özey 1. H. Uzmay 

Çorum Aydnı Seyhan 
A. Riza özene N. Göktepe Tevfik Turman 

Denizli Yozgad Kırklareli 
E. A\s. Tokad Ömer Evci Z. Aktn 

Bursa Ankara 
Ş. İnsel H. Çırpan 



ZİRÂAT ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Ordudan çıkarılacak on iki yaşından yukarı 
hayvanların çiftçiye satılması hakkında 

kanun layihası 

İKİNCİ MADDE — Ordudan çıkarılacak 
hayvanlar Ziraat vekâletinin göstereceği yerler
de çiftçilere mahallî hayvan ıslah komisyonla
rınca takdir edilecek eh ucuz fiatle ve sekiz 
senelik taksitlere bağlanmak suretile satılır ve 
ö yerlere kadar nakilleri için Millî Müdafaa 
bütçesine tahsisat konulur. Hayvan ıslah ko

misyonlarınca aranılan vasıfları haiz talihlerin 
adedi çoğaldığı takdirde bunlar arasmda ku
ra çekilir. Kısrakları taksitlerle alanlar tay ye
tiştirdiklerini ve iki yaşma kadar büyüttükle
rini mahallî hayvan ıslah komisyonlarına ibraz 
ve isbat ettikleri takdirde mütebaki taksitleri 
affedilir. 

\>m« 

( S. Öayısı : İO a ikinci ek} 



S. Sayısı: 32 
Büyük Millet Meclisi, Riyaseticümhur ve Divanı muhasebat 
1937 yılı hesabı katğileri hakkında Meclis hesablarmm 

tetkiki encümeni mazbatası (5/78) 

1 r 





S. Sayısı: 38 
Türkiye- Finlandiya ticaret anlaşmasına bağlı (II) sayılı tiste-

*ye dahil pozisyonlarda tadilât yapılması için Finlandiya Hükü
meti ile teati edilen me\$Mkmm tasdiki hakkında kanun 

â̂yilaa&j me Hariciye ve İktı&ad mmmmizri 
mazbataları fJ/^46) 

T. G. 
Başvelşğfeğ 26-IX-1938 

Kararlar dairesi mi^yurlüğü 
Sayı : Ş/JM2 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

20 haziran 1936 tarihli Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşmasına bağlı II saydı listeye dahil 
pozisyonlarda tadilât yapılması için Finlandiya Hükûmetile teati edilen 12 mayıs 1938 tarihli mek-
tublarm kabul ve tasdiki hakkında hariciye vekilliğince «hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
7 -VII -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
C, Boyar 

^şbşbı mucibe jlâyihajfi 

îcra Vekilleri Heyetinin 7 nisan 1938 tarihli ve-2/8626 sayılı-kararnamesine tevfikan rJüLakp-
metimizle Finlandiya arasında teati edilen nota Yüksek Meclisin tasvib ve tasdik nazarlarına 
arzedilmiştir. İşbu nota ile, Finlandiyadan memleketimize gönderilen, 20 haziran 1936 tarihli 
Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşmasına ilişik II sayılı listede münderiç pozisyonlarla derpiş edi
len eşya meyanma dahil bulunmamasından dolayı ^ürkiyeye idhal edilemeyen 1263 kilo ağırlığın
daki pamuklu mensucatın, yukarıda yazılan anlaşmaya ilişik 2 sayılı listede mezkûr olup hiç is
timal edilmemiş bulunan -379/2 D3. pozisyonundaki -5 tonluk kontenjandan 1263 kilosunun 3-79/2 
D. 4. pozisyonuna nakli suretile bir defaya mahsus olmak-üzere Türkiyeye idhalleri için Fin
landiya Hükûmetile mutabık kalınmıştır. <Bu maddenin bu suretle idhaline müsaade edilmesi, 
iki memleket karşılıklı ticaret mübadelelerinin inkişafı ve piyasamızın bu madde için ihtiyaeınT 
karşılamak bakımından muvafık görülmüştür. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/1146 
Karar No. 4 

3 - XII - 1936 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşmasına Ibağlı 
I I sayılı listeye dahil pozisyonda tadilât yapılma
sı için Finlandiya Hükümeti ile teati edilen mek
tubların kabul ve tasdiki hakkında Hariciye ve
killiğince hazırlanıb Başvekâletin 26 eylül 1938 
tarih ve 6/4092 sayılı tezkeresile Büyük Meclise 
sunulan İkanun lâyihası Encümenimize havale bu-
yurulmakla Hariciye vekili hazır olduğu halde 
tedkik ve müzakere edilmiş ve aynen kabul olun
muştur. 

Havalesi veçhile tktısad encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Katınıza sunulur. 

ariciye E. Reisi 
Trabzon 

Hasan Saka 

Kars 
M. Akyüz 
Erzurum 

P. Demirhan 

M. M. Na. 
Kastamonu 
Şerif tiden 

Niğde 
Kâmil İrdelp 

Bolu 
H. C. Çambel 

Kâtib 
Kastamonu 
Şerif tiden 
Kocaeli 
S. Yiğit 

tktısad encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
tktısad encümeni 
Esas No. 1/1146 

Kar&r No. 14 

6 - I - 1939 

Yüksek Reisliğe 

20 haziran 1936 tarihli Türkiye - Finlandiya 
ticaret anlaşmasına bağlı I I sayılı listeye dahil 
pozisyonlarda tadilât yapılması için Finlandi
ya Hükümeti ile teati edilen 12 mayıs 1938 
tarihli mektubların kabul ve tasdiki hakkında 
Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekil
leri Heyetinin 7 - VII -1938 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası encümenimize havale edilmekle îktısad ve
kilinin hüzurile tedkik ve müzakere olundu: 

Lâyihaya bağlı esbabı mucibeden de anlaşıla
cağı üzere tasdiki istenen nota ile kabul edilen 
mesele, 20 haziran 1936 tarihinde Finlandiya 
ile aktedilen ticaret mukavelesine bağlı 2 nu
maralı listede Finlandiyaya verilen kontenjan 
listesinin 379/2 tarife numarasına dahil (D) 
pozisyonundaki beş ton emtiadan (1263) kilo
sunun 379/2 D. 4. pozisyonuna naklini temin 
eden bir hüküm olup esasen bu numaraya da

hil eşyanın hepsi de mahiyetleri bakımından he
men birbirinin ayni olduğu gibi netice itibarile 
fazla bir şey girmesini de icab ettiren bir ma
hiyette olmadığından encümenimizce de tasvi
binde bir mahzur görülmemiş ve lâyihanın ay
nen kabulüne karar verilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
îktısad E. Rs. 

îzmir 
R. Köken 

Konya 
H. Dikmen 
Kocaeli 
/. Dıblan 

Samsun 
Ali Tunah 

izmir 
Benal Anman 

M. M. 
Giresun 

/ . Sabuncu 
Gazi Anteb 
R. Güreş 
Ankara 
A. Ulus 

Kâtib 
Niğde 

Dr. R. F. Talay 
Gazi Anteb 

B. Kaleli 
istanbul 

Y. Yazıcı 
Gümüşane 

Edib Servet Tor 
Eskişehir 

Emin Sazak 
Konya 

Kâzım Okay 

( S. Sayısı : 38 ) 



HÜKtJMETÎN TEKLİFİ 

Türkiye Finlandiya ticaret anlaşmasına bağlı II 
sayılı listeye dahil pozisyonlarda tadilât yapû-
ması için Finlandiya Hükûmetile teati edilen 
12 mayıs 1938 tarihli mektublarm kabul ve tas

diki hakkında kanun lâyihası 

MJLDDE 1 — 20 haziran 1936 tarihli Türki
ye Finlandiya ticaret anlaşmasına ilişik II sa
yılı listeye dahil 379/2 D 3 pozisyonunda mev-
cud 5 tonluk kontenjandan 1263 kilogramın 
379/2 D 4 pozisyonuna bir defaya mahsus olmak 
üzere münakalesi için Finlandiya Hükümeti ile 
teati edilen 12 mayıs 1938 tarihli mektublar ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 —- İşbu kanunu icraya, İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

MADDE 3 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

7-VII-1938 
M. M. V. 

K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zv. V. 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Artkan 
S. î . M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

N a . V . : ..'•• 
A. Çetinkaya 

G. Î.V. 
Bana Tarkan F. Kurdoğlu 

( S. Sayısı : 38 ) 
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Ankara, 12 mayıs 1938 

Hariciye vekâleti 
Bay Elçi, 

Finlandiya sefaretinin, »vekâletini ııezdinde vaki te§ebbüslöri neticesinde, 379/2 D 3 pozisyonu 
için Finlândiyaya bahşedilmiş .dan 5 tonkıktkonteTtjaBdan kemâli şaĵ iLe, .£79/2 D 4 pozisyonundan 
1263 kilogram krymetindeki bir kontenja^m, ^iıılândijçaya ^ bahsedilin esine Türk Hükümetinin mu 
v ^ ^ H p ] ^ ? ^ eM&sifipa bü<pTOWe pref kazajjpşm. 

Şurası mukarrerdir ki, yukarıda i r a j ^ ^ n pozisyonlar aj§§p<ia M ? J l l Ş r a s m ^ P s ^ l f t ^ J f t b I 1 

edilen^^ıt ^^:da^ münakalesi sadece 1263 kilogramın idhaljni istihdaf eyl^d^igdgnv3JŞ/2 D 3 ppzjs-
yonundgn S^onluk kontenjan 30 haziran 1936 tarihli Türkiye ,- Fin||ndiya.ticaret akasmasının jneri 
kalacağı njiddetce, gelecek yerçi devreler için sabit kalacaktır. 

i?pcşej^*ihtiramatımjn kş|>ul buyurulmajını dilerimiŞay'^i. 

BayOn^i-Ta^as 
F i ı üân^a Orta Elçisi 

Finlandiya sefareti Ankara : 12 mayıs 1938 
No. 525 

Tere eme 
BayVeikil, 

Metni aşağıda yazılı bu günkü tarihli mektublarmı aldığımı Ekselanslarına bildirmekle şeref 
kazanırım: 

"Bay Elçi, 
Finlandiya sefaretinin, Vekâletim nezdinde vaki teşebbüsler neticesinde, 379/2 D, 3 pozisyonu 

için Finlândiyaya bahsedilmiş olan 5 tonluk kontenjandan tenzili şartile, 379/2 D 4 pozisyonundan 
1263 kilogram krymetindeki bir kontenjanın, Finlândiyaya bahşedilmesine Türk Hükümetinin mu
vafakat eylediğini Ekselansınıza billirmekle şeref kazanırım. 

Şurası mukarrerdir ki, yukarıda irae edilen pozisyonlar arasında bir defaya mahsus olarak kabul 
edilen işbu mikdar münakalesi sadece 1263 kilogramın idhalini istihdaf eylediğinden 379/2 D 3 po
zisyonundan 5 tonluk kontenjan, 30 haziran 1936 tarihli Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşmasının 
meri kalacağı müddetçe, gelecek yeni devreler için sabit kalacaktır. 

Yüksek ihtiramatımın kabul Duyurulmasını dilerim, Bay Elçi „. 
Finlandiya Hükümetinin yukarıdaki mektub hususunda tamamile mutabık bulunduğunu, Ekse

lanslarına teyide müsaraat eylerim. 
Yüksek ihtiramatımm kabul buyurulmasmı dilerim, Bay Vekil. 
Ekselans 

Bay Tevfik Rüştü Araş 
Hariciye vekili 

Ankara 

( # . $%şmı $ ) 



S. Sayısı: 39 
Türkiye - İsveç ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı pro
tokoldeki listede münderic ( diğer emtia ) tabirinin tadili 

hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 
encümenleri mazbataları (l/i 151) 

T. C. 
Başvekâlet 13-IX-1938 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/4328 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

15 - VIII -1938 tarih ve 2/9433 sayılı kararname ile meriyete konulan 31 kânunuevvel 1937 tarih
li Türkiye - isveç ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı protokoldeki listede münderic «diğer emtia» ta
birinin tadili için İsveç Hükûmetile teati olunan notaların 2294 sayılı kanun mucbince tasdiki hak
kında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 15 - VIII -1938 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yün, pamuk, jüt mensucat, yün ve pamuk ipliği gibi emtianm 31 ilk kânun 1937 tarihli Türkiye -
İsveç ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı protokoldeki listede münderic «diğer emtia» kalemi için 
anılan 129 600 liralık plafon haricinde idhali İsveç Hükümeti tarafından iltimas olunması üzerine 
keyfiyet tedküt olunarak gümrüklerimize resmen tebligat yapıldığı tarihe kadar 129 600 liralık plaf ona 
istinaden idhal edilecek veya îsveçden yola çıkarılmış oldukları tevsik olunacak mensucatın tutarları 
mezkûr plafondan mahsub edildikten sonra kalacak bakiyeye inhisar ettirilmek şartile, İsveç Hüküme
tince taleb olunan tadilâtın kabulü muvafık görülmüş ve bu hususta iki Hükümet arasında mutabakat 
hâsıl olmakla mezkûr tadilât nota teatisi suretile tahakkuk ettirilmiştir. 

İki memleket arasındaki ticarî ve iktisadî münasebetlerin inkişafına daha uygun görüldüğü cihetle 
icra olunan işbu tadilâtın kanuniyet kesbetmesi için Hükümet, bağlı olarak sunulan kanun projesinin 
kabulünü B. M. Meclisinden rica eyler. 



hariciye encümeni mazbatası 

£ B. M. M. 
3«f*cijfeencümeni 
Esas IVo. î/1151 
âa*ar^oJ9 

$ - Ml^ 

Yüksdk^R-öisüfe 

Türkiye - isveç 'tieöret te Hliringm1&fm*ı-
na bağlı protokoldeki listede münderiç « dfğer 
emtia» tabirinin tadili için îsveç Hükümeti ile 
teati, olunan notaların tasdiki hakkında Harici
ye vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 13-IX-1938 
tarfiı vse'Ö/4428 sayılı tezkeresile Büyük Millet 
Meclisine sunulan kanun lâyihası ve esbabı mu
cibe mazbatası encümenimize tevdi buyurulmak-
la Hariciye vekili hazır olda{&'^]&e ts«&£k »ta 
müzakere edilmiş ve aynen kabul olunmuştur. 

;&tosad encümenine tevdi 
buyurulmakla Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye En. R. M. M. Na. Kâtib 
Trabzon Kastamonu Kastamonu 

Hasan Saka Şerif îtöfen Şerif îlden 
Kars Njgde "Erzurum 

M. Akyüz KaMİllrÜelp T. Demirhan 
Kocaeli Bolu 
S. Yiğit H. C. Çambel 

tktısad encümeni mazbatası 

T. %MM. 
İktisad^&IMni 
Esas $o. 1/1151 

Karar No. 16 

6 I -1939 

Yüksek Reisliğe 

15 - VIII - 1938 tarih ve 2/9433 sayılı karar
name ile meriyete konulan &1 Kânunuevvel 107 
tarihli Türkiye - îsveç tieaıfet ve kliring anlaşma
sına bağlı .protokoldeki listede münderiç (Şığer 
emtia) tâbirinin tadili için îsveç Su¥uöıetileİ;eati 
olunan notaların â2£f4 sayılı kanun mucibince'tas
diki balkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra 'Velîleri heyetince İ 5 - T î î î - ̂ BSS tari
hinde TjTüksek Meclise arzı kdirarlaştırilan kanun 
lâyihastf Encümeninize havale eSSlmekle tecfâc 
ve oihüzikere olundu. 

Yiapijlan tedkikattan ve teati edilen ımektub 
münderlcatından anlaşıldığına göre 31 kânu
nuevvel 1937 tarihinde îsveç Hükûmetile aktedi-
len ticaret mukavelesine bağlı kontenjan listesile 
mezkûr IHükûmet emtiasından Türkiyeye idhali 
kabul edilen (129 600) liralık (diğer emtia) dan 
altmış bjin liralık kısmının hangi cins mallar ola
cağı mezkûr liste altında tasrih edilmiştir. Bu de
fa tasrih ve tadat edilen fcu mallar haricinde îs-
veçten gelen diğer mensucatın da işbu (129 600) 
liralık pîaf ondan mahsub edilmesi îsveç Hükümeti 

tarafından taleb edilmesi üzerine keyfiyet Hü
kümetimizce tedkîk olunmuş ye istenilen konten
jan esasen evvelce tesbit edilen müsdar dahilinde 
bulunduğundan tasvibinde mahcur,gö'rülmeyerek 
keyfiyet bağlı kararname 1le kabul ve'Yüksek 
"Meclisîn tasvibine arzedîlmiştâr. 

Meseleyi tedkik eden TSncumeniîûiz de^fîrSkû-
ftıetin yukarıda airzecplen noktai nazarîni kabulde 
iktisadî bir mahzur i tmemiş ve layihanın *aynen 
kabulüne karar vermekle "ITuksek ̂ Reisliğe sunul
muştur. 

İÎ .M. 
Gniresun 

/. Sabuncu 
Konya 
E. Dikmen 
Kocaeli 
/. Diblan 
İstanbul 

îk. E. Heisi 
izmir 

R. Köken 
Samsun 

Ali Tunah 
îzmir 

B. Anman 
Kütahya 

B. Atalay 
Gümüşane 

E. S. Tor 

TSâtîb 
Niğde 

Dr. R. F. Talay 
Konya 
K. Okay 

Ankara 
A. Ulus 

Eskişehir 
E. Sazak 

* ( S. Sayısı : 39 ) 



— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Sİ Mnamuevml 1937 tarihli Türkiye - $BMÇHCÜ-
ret ve hUvdng a«hk^m>amna be^ğh protok^ltkM lis
tede münderiç " d&*r emtia „ ^abmmn iûMi 

keJtJmvda konim lâyünm 

MADDE I — 2294 numaralı kanunla Hükû-
^m^^frBm*alalry©toi3tin^ 31 kânunuev
vel 1937 tarifiH "Tüflaye - Tpvçç ticaret ye kli-
ringanlatmasına ba^lı protokolâeld.Tistftde Juün-
4erJ9 '' ^iğer •fitıtift „, «tabirjsıüı &adili mumunda 
4sveg Jffükûjnetile . ^ taınmaz 1938 tarihinde 
teati edilen sureti bağlı notalar kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

MADDE II — Bu kanun nerşi tarihinden mu
teberdir. 

MADDE m — Bu kanunun tatbikma *îtîra 
Veldîîeri'Meyöti Tireni urduT. 

Bş. T. A3/€ ttttM. 
U. Boyar Jf. "SfüMasfipu İL îkalp 

Da. T. "Ha. T. "Ma.T. 
$.*K*ya Dr. TIR. Ams JF. A&rtih 

m * V . *Ha.*V. Tk."K. 
Sf. Arikan A . 'Çefiıikaya "Ş. "Kesilir 
S. t. M. V. G. î . V. »Zr.JT. 

Dr, H. Alataş Bana Tarhm W>^urUoğlu 

t®. 8ayac : S I ) 



— 4 — 
Bay Elçi, 

Hükümetimin emrine ve Hariciye vekâletinin salâhiyettar dairesi ile aramda cereyan eden noktai 
nazar teatisine istinaden, 31 ilk kânun 1937 tarihli protokole bağlı listede mezkûr «diğer emtia» fas
lının berveçhi ati şekilde tadilini teklif ile şeref kazanırım. 

«Yün ve pamuklu emtia, yün ve pamuk ipliği ve jütlü mensucat müstesna olmak üzere «diğer 
emtia». 

Şurası mukarrerdir ki yukarıda mezkûr tadilâtın makabline şümulü olmayacak ve İsveç menşeli 
olup, diğer emtia katagorisine giren ve işbu tadilât Türk gümrüklerine tebliğ olunacağı tarihe kadar 
îsveçden idhal olunacak emtia, ile bu tarihten evvel îsveçten Türkiyeye sevkedilmiş bulunan emtia be
delleri «diğer emtia» faslına tahsis edilmiş olan 129 600 liralık emtia plafonundan tenzil olunacak
tır. îşbu teklif Türk Hükümetinin tasvibine iktiran eylediği takdirde keyfiyetin tarafıma teyid olun
masına ve bu nota teatisini her iki Hükümetimiz arasında bu hususta hâsıl olan anlaşmanın teyidi 
olarak telâkki olunmasını ekselansınızdan rica ederim. 

En derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim Bay Elçi, 

Ekselans 
NebilBatı x 

Hariciye vekâleti 
Kâtibi umumî muavini 

Ankara 

Bay Maslahatgüzar, 

Bu günkü tarihli, aşağıda yazılı mektubunuzu aldığımı teyid ile şeref kazanırım. 
Hükümetimin emrine ve Hariciye vekâletinin salâhiyettar dairesi ile aramda cereyan eden nok

tai nazar teatisine istinaden, 31 ilkkânunı 1937 tarihli protokole bağlı listede mezkûr «diğer 
emtia» faslmm berveçhi ati şekilde tadilini teklif ile şeref kazanırım. 

«Yün ve pamuklu emtia, yün ve pamuk ipliği ve jütlü mensucat mjüstesna olmak üzere diğer 
emtia», 

Şurası mukarrerdir M yukarıda mezkûr tadilâta, makabline şumfulü olmayacak ve isveç men
şeli olub, diğer emtia katagorisine giren ve işbu tadilât türk gümrüklerine tebliğ olunacağr tari
he kadar îsveçden idhal olunacak emtia ile bu tarihten evvel îsveçten Türkiyeye sevk edilmiş 
bulunan emtia bedelleri (diğer emtia) faslma tahsis edilmiş olan 129 ı600 liralık emtia plafonun
dan tenzil olunacaktır. îşbu teklif Türk Hükümetindin tasvibine iktiran eylediği takdirde keyfi
yetin tarafıma teyid olunımasmı ve bu nota teatisini her iki Hükümetimiz arasında bu hususta hâ
sıl olan anlaşmanın teyidi alarak telâkki olunmasını ekselansınızdan rica ederim. 

Cumhuriyet Hükümeti işbu teklifi kabul eylediği cihetle yukarıda sureti yazılı nota muhtevi-
yatile mutabık olduğunu beyan ederim. 

Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim Bay maslahatgüzar. 

Bay Cari Jan Stentörm İsveç maslahatgüzarı 
Ankara 

>&< 

( S. Sayısı : 39 ) 



S.Sayısı: 40 
Türkiye -Almanya arasındaki ticarî mübadelelere aid an
laşma ile ticarî mübadelelere ve tediyata müteallik proto
kolün tasdikma dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 

encümenleri mazbataları (1/1150) 

T . C. """• T ~ . , . . - . . -
Başvekalet 12 - IX -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4427 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Berlinde 25 - VII - 1938 tarihinde Almanya Hükümeti ile imza edilen Türkiye ile Almanya 
arasındaki ticarî mübadelelere aid anlaşma ile Avusturyanm Almanya tarafından ilhakı üzerine' 
yine Almanya ile ayni tarihte imza edilen ticarî mübadelelere ve tediyata müteallik protokolün 
tasdiki ihakkmda Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 8 - VIII - 1938 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Lâyihaya idhal edilmeyen ve neşredilmeyecek olan mahrem protokol ile. mektublar, .Hariciye ve
killiğinin telefonla vaki isteğine binaen, encümenlerde görülmek üzere sunulmuştur. 

Mahremiyetine itina edilmesinin temin buyurulmasmı dilerim. 
Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe mazbatası 

Hükümetimizle Almanya Hükümeti arasında 25 temmuz 1938 tarihinde Berlinde akid ve im
za edilmiş olan ticarî muahedelere aid anlaşmanın eski anlaşmaya nazaran büsbütün yeni bir 
ruh ile tanzim edilmiş olmasmın memleketimizin Almanya ile olan ticareti için -hayırlı bir inki
şaf ̂ hazırlamasına intizar edilmelidir. İşbu anlaşma ile her iki Devlet ticaretini tahdid ve takyid 
eden s kontenj&ntaman sisteminin lâğvedilmiş ve ticarî mübadelelerin her iki Devletin kanunî* mev
zuatı dahMinde tam bir serbesti dahilinde cereyanı tahtı temine alınmıştır. 

Evvelce Almanyanm ihracatımıza muadil ihraç imkân ve kabiliyetini bulmamasından dolayı 
tediye hesablarında vukubulmuş olan muvazenesizlik te ayrıca göz önünde tutularak bundan böy
le bu-gibi hâdiselerin vukuunu önlemek üzere hususî bir komisyonun teşekkülü derpiş edilmiş 
ve bu-komisyon marifetile muvazenenin temin ve idamesi için gereken tedbirlerin ittihazı karar
laştırılmıştır. 

^Türkiye - Avusturya ticarî münasebatını tasfiye eden protokole gelince işbu protokolün ahkâ
mı mucibince Türkiye ile Avusturya arasında mü nakid mukaveleler 15 ağustos 1938 tarihine kadar 
muteber, olacak ve o tarihten itibaren de meriyete giren Türkiye - Almanya arasında ticarî müba
delelere aid anlaşmanın hükümleri cari olacaktır. Bu arada kliring hesabları da tasfiye edilerek 
Türk - Alman hesabına kaydedilecektir. 

Gerek Türk - Alman ticaret anlaşmasını, gerekse Avusturya protokolünü Yiüksek Meclisinizin 
tasvib nazarlarına arzederken Hükümetimiz, hu tutu • esasiyesi itibarile, bunun, memleketimizee 
ittihaz edilen iktisadî prensibe uygun bulunduğunu v€ ticarî menfaatlerimizi. tamamen koruduğu
nu ilâveye müsaraat eyler. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 3 - XII -1938 
Esas No. 1/1150 
Karar No. 8 

Yüksek Eeisliğe 

Türkiye ile Almanya arasındaki ticarî müba
delelere aid anlaşma ile Avusturyanın Almanya 
tarafından ilhakı üzerine yine Almanya ile imza 
edilen tiearî mübadelelere ve tediyata müteallik 
protokolün tasdiki hakkında Hariciye vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
8-VII I -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası encümenimize hava
le buyurulmakla Hariciye vekili hazır olduğu hal-
dee tedkik ve müzakere edilmiş ve aynen kabul 

Almanya ile Türkiye arasında 25 - VII -1938 
tarihinde Berlinde imza edilen ticarî mübadelelere 
aid anlaşma ile Avusturyanın Almanyaya ilhakı 
üzerine yine Almanya ile imza edilen ticarî mü
badele ve tediyata müteallik protokolün tasdi
ki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetinin 8 - VIII - 1938 tarihli 
toplantsımda Yüksek Meclise sunulmasına karar 
verilen kanun lâyihası Encümenimize havale 
edilmekle İktısad vekili hazır olduğu halde ted
kik ve müzakere olundu : 

Almanya ile aramızdaki ticaret hacmi haricî 
ticaretimizin yarıdan fazlasını teşkil etmek iti-
barile ötedenberi bizim için üzerinde hassasiyetle 
durulan bir mevzu olmuştur. 

Dünya buhranından sonra değişen beynelmilel 
iktisadî münasebat sistemlerinde bizim gibi ticarî 
hareketlerini sıkı bir murakabe ile hali muvaze
nede tutmak mecburiyetinde olan milletlerin itti
haz zaruretinde kaldığı kontenjan ve kliring usul
leri en geniş ve arızasız şekilde Almanya ile cer-
yan etmiş ve bu sayede her iki memlekette şimdi-

olunmuştur. 
Havalesi mucibince İktısad encümenine veril 

mek üzere yüksek katınıza sunulmuştur. 
Ha. E. Reisi M. M. N. Kâtib 

Trabzon Kastamonu Kastamonu 
Hasan Saka Şerif tiden Şerif tiden 

Niğde Kars Kocaeli 
Kâmil trdelp M. Akyüz 8. Yiğit 

Erzurum * Bolu 
P, Demirhm H, C. Çambel 

ye kadar devam eden ticaretlerinden mütekabil 
bir hüsnü niyetle mühim ibir ihtilâf mevzuu doğ
mamasına çalışmıştır. 

Esasen her an büyük tahavvüller göstermek 
istidadında olan beynelmilel münasebatın tevlid 
ettiği zaruretler icabı olarak akdedilen bu gibi 
mukaveleler kısa zamanlar için yapıldığından 
tatbikattan doğan ufak tefek arızalar ikinci mu-
kvelede nazarı dikkate alınmakta ve tashih, ıslah 
çareleri aranmaktadır. Her ne kadar bir memle
ket ihracatının yarıdan fazlasının tek bir millet 
pazarına bağlanması her hangi beklenmeyen bir 
zamanda telâfisi müşkül bir takım buhranlar tev
lid edebileceği Eencümenimizce daima calibi 
nazar görülmüş ise de Hükümetçe bu ihtimalin 
her zaman nazardan kaçırılmadığı ve girişilen 
her teşebbüste bu hassas noktanın göz önünde 
bulundurulduğu verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Encümenimiz, arzedilen bu noktai nazardan 
bağlı anlaşmaların tasdikini iktisadî prensible-
rimize uygun görmüş ve Umumî Heyetin tasvi
bine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunmaya 

îktısad encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
îktısad encümeni ~~' ' 6 -1 - 1939 
Esas 2Vk>. 1/1150 

Karar No. 15 
Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 40 ) 
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karâr vermiştir. 
îktısad E. Reisi 

îzmir 
R. Köken 

îzmir 
Bendi Anman 

M. M. Kâtib 
Giresun Niğde 

1. Sabuncu Dr. R. Ferid Talay 
Gazi Antet» Konya 

B. Kaleli Kâ. Okay 

Konya 
H .Dikmen 

+ Gazi Antöb 
R. Güreş 
Gümüşane 

Edib Servet Tör 

Kocaeli 
/. Diblan 
Samsun 

Ali Tunalı 
Eskişehir 

Emin Sazak 

Ankara 
A. ulus 
İstanbul 
Y. Yazıcı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Berlinde 25 - VII -1938 tarihinde Almanya Hü
kümeti île imza edilen [Türkiye - Almanya ara

sındaki ticarî mübadelelere aid anlaşma ile (Avus* 
turyanın Almanya tarafından ilhakı üzerine yine 
Almanya ile ayni tarihte imza edilen) ticarî mü" 
badelelere ve tediyata müteallik protokolün] tas-

dikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Berlinde 25 temmuz 1938 tari
hinde Almanya Hükûmetile imza edilen Türkiye 
ile Almanya arasında ticarî mübadelelere aid an
laşma ile Avusturyanm Almanya tarafından il-
Jıakı üzerine yine Almanya ile ayni tarihte imza 
<exiilen ticarî mübadelelere ve tediyata müteallik 
protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr anlaşmalar metinle
rinde /tesbit edilen tarihlerde meriyete girecek

tir. 
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu-

teberdir. 
MADDE 4 — Bu anlaşmaların hükümlerinin 

tatbikma îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
8-VIII-1938 

Bş. V. Ad. V. 
G. Bayar Ş. Saraçoğlu 

Da. V. Ha. V. 
Ş. Kaya Dr. T. R. Araş 
Mf. V. Na. V. 

S. Arıkan A. Çetinkaya 
S. î. M. V. G. 1. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

('S'.' Sayısı : 40 X 
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TÜEKÎYE ÎİM AÎMANYA ABASINDA TİCARÎ MÜBADELELERE AÎD A & A Ş M Â 

- Türkiye' Cumhuriyeti Hükümeti ve Alman Hükümeti, iki memleket arasındaki ticarî mübadelâtm 
inkişaf ettirilmesi arzusile mütehassis olarak, âtideki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 l i 

Her iki memleketten biri menşeli eşya, diğer memleket arazisine, idhal memleketinde idhal 
anında carî olan umumî ahkâma tevfikan idhal olunacaktır: 

Madde — 2 

Her iki memleket menşeli olup, işbu anlaşmanın meriyete girmesinden sonra sevkedilecek olan 
emtiaya, ilişik numuneye uygun bir menşe şahadetnamesi terfik edilecektir. 

Türk ihracatına aid menşe şahadetnamelerine (renkli kâğıddan) bir «B» nüshası terfik oluna
caktır; 

Alman gümrük makamatı, Türkiye arazisi menşeli mallara, Türkiyenin dahilî mevzuatına tevfi
kan, terfik edilecek olan menşe şahadetnamelerinin «B» (renkli kâğıddan) nüshalarını bu malların 
idhali sırasında damgalayaeaklardır. 

Bu şekilde damgalanan ikinci nüshalar, Alman idhalâdcıları tarafından bilâteehhur> DeuscheuVer
reehnungşkasse'ye tevdi olunacaktır. Mezkûr müessese bunları, aid oldukları tahsil ihbarnameleri
ne terfik ederek Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasına gönderecektir. 

Alman gümrük idaresince bu suretle damgalanan menşe şahadetnameleri «B» (renkli kâğıddan) 
nüshaları, Alman idhalâtçı tarafından mal bedelinin hini tediyesinde Deutsche Verreehnungşkasse'ye 
ibraz edilmediği takdirde, mezkûr müessese tahsil ihbarnamelerini bu şahadetnameler olmaksızın 
gönderecektir. 

Şurası mukarrerdir ki, Deutsche Verreehnungşkasse, malların tamamen gümrüklenmesinden son
ra, işbu şahadetnamelerin idhalâtçı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasına bilâhare ib
razını temin için muktazi tedbirleri ittihaz edecektir. 

Almanyanın dahilî mevzuatına görş, menşe şahadetnamesinin «B» (renkli kâğıddan) nüshası
nın tanzimi icab etmediğinden, bunlar Cumhuriyet Merkez bankasının tahsil ihbarnamelerine lef
fedilmek üzere taleb olunmryacaklardır. 

Madde — 3 T 

Her iki memlekette, vazifeleri Türk - Alman iktisadî anlaşmalarının tatbikına müteallik bil
cümle mesaili tedkik ve müzakere etmek olan birer Hükümet komitesi kurulacaktır. Yekdiğerile doğ. 
rudan doğruya ve daimî surette temas halinde bulunacak olan bu komiteler, bilhassa bu günkü ; 

tarihle imza edilmiş olan Türkiye ile Almanya arasındaki ticarî tediyelere aid anlaşmada derpiş; 
edilen A hesablarının nihaî muvazenesinin, Türk - Alman emtia mübadelâtı seyrine nazaran, gay-
ritabiî bir fark ile tehlikeye düşmemesine nezaret edeceklerdir.. 

Bu maksadla her iki komite, ihracatı arttırmaya veya Âkid taraflardan biri veya diğerinin id-
halâtını tahdide matuf tedbirleri müştereken kararlaştıracaklardır. 

Her iki Hükümet yekdiğerine, kendi komitesinin kimlerden müteşekkil olacağını mümkün olan 
süratle bildirecektir. 

Bu komiteler, her iki reisten birinin talebi üzerine toplanacaklardır. 
Bu komiteler, muhtelit tâli komiteler teşkil ve kendilerine mütehassıslar terfik edebileceklerdir. 

Madde — 4 

15 ağustos 1938 tarihinden itibaren muvakkaten tatbik edilecek ve Türkiye ile Al-
ticarî mübadelâta ve tediyata aid 30 ağustos 1937 tarihli anlaşmanın yerine kaim 
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Bu anlaşma, 
manya arasında 



olacaktır. Tâer iki Hükümet Ânkarada bu anlaşmaafarj^riyete gireceği katği tariki yek<&||S?ih6 
mümkün olan süratle bildireceklerdir. 

Bnr«ıkfB*8Mv.3:U a^to».lâ3^tajaya^,kadaBtf meriyette kalacaktır. 1939 senesi mayıs ayı zarfın
da ker iki HSJöknsk^ hv* anlaşto^am-bin senelikîi yeni bir müddet için temdid edilip edilmeyeceğini 
kararsU^racakiarriıi'.,, 

Berlinde türkçe, a__i_ıw*ı-TO^aa»^ 

Berlin, 2 S r ^ m u z 193§gr 

N. Menemencioğlu FMhm^^m^V^Usdcker 
Dr. Burhan Sanus CarlClodius 

A.- nüshası 

JML'VHV&G* atlrr ClCW^¥l(ifIWW**r' 

İkametgah : İkametgâh 
.$âfc*k*. : Sokak 
Barca M Aıı^&3i$Mma_-, Gayrisafi sik- Safı Sevk Muhtevi- Kı$me£ 
adedi kası aasir let siMet; yoR viy#ı Fofe - ci£ 
Yukarıda tasrik edilen mallarm . . . . . . menşeli olduğu tasdik olunur. 

Mtf»k, Tajaiu Mühür. 
Menşe. ̂ ahaâetnataesinH tansım 

edem'mals3ii»m 
imaagı 

V '- Konso^lu^n.!tasditoı^aııjıi^Ww. 

' .-?*? «"' '.'7. 

Göödeue».: 

B - Nüshası 

îsmd 

(Mtâmhmı 

İsmi : 
îk&ıa&fcgfkh t 
SofcftW 

Paı^ai amİD^im nw«İM^ Gayrisalv- Sa& 
A«te€UiK NfiHİv «Jûete siteteV, SaJLaifclfti ŞevJfe y&lu . M ^ ^ Y İ ^ fafe^ ci^ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . , . . ı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' M, I.LI . i. - - ' . . m. ı. «ı. » »ı .UU,I-U,IL._ • . . ' » . » J > w ^ ı ı > - r ' - ' .«Vlı —ı 

Yıümnda>tasiH„-.ed_tomate olunup 
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Mihal "' Tarih ~ Mühür 
• • — •' S i m İT 

Menşe şeh,adetnamesini tanzim eden makamın imzası 
Konsolosluğun tasdikma mahsus mahal 

Aşağıda imzası bulunan memurlar, yukarıda tasrih edilen eşyanın Almanyanın dahilî istihlâkine 
- tahsis edilmek üzere resmî kontrol altına - vazedilmiş olduğunu tasdik ederler 

Mahal Tarih Gümrük idaresi Mühür ve imza 
Hamburg serbest 
liman idaresi vs. 

TİCAEl MÜBADELELERE VE TED İYATA MÜTEALLİK PROTOKOL 
Avusturyanın Reich ile birleşmesi dolayısile Türkiye Hükümeti ile Alman Hükümeti, ticarî müba

delelerle tediyat hakkında aşağıdaki hususat üzerinde mutabık kalmışlardır: 
1 — 23 temmuz 1936 tarihli Türkiye ile Avusturya arasında emtia mübadelâtını tanzime müte

allik itilâf hükümleri Türkiye Cumhuriyeti ve eski Avusturya Federal Hükümeti toprakları üzerinde 
tatbikte berdevam olacaktır. 15 ağustos 1938, tarihinden itibaren bu hükümlerin yerine Türkiye Hü
kümeti ilö Alman Hükümeti arasındaki bu günkü tarihli ticarî mübadelât anlaşması ve bunun mer
butları hükümleri kaim olacaktır. 

Şurası: mukarrerdir ki, Avusturya eyaleti ile Reichin diğer kısımları arasındaki gümrük hu
dudu kalkıncaya kadar Avusturya rejisinin tütün mubayaatma dair 23-VII-1936 tarihli mektub 
ahkâmı ile ayni tarihli ve tenzilâtlı tarife ile yumurta idhaline dair mektub ahkâmı meri olmakta 
devam edecektir. 

Bundan başka Türkiye Hükümeti ile eski Avusturya Federal Hükümeti arasındaki 6/8 şubat 1930 
tarihli Modüs vivendi dahi, yukarıdaki fıkrada derpiş edildiği veçhile, gümrük hududunun lâğvi tari
hine kadar tatbik edilecektir. 

Bu tarihten itibaren Türkiye Hükümeti ile Almanya arasında münakid 27 mayıs 1930 tarihli tica
ret mukavelenamesi ve zeyilleri eski Avu s t u ıy a Federal Hükümeti topraklarına teşmil edilecektir, 

Alman Hükümeti bu son tarihten lâakal 21 gün evvel Türkiye Hükümetini haberder edecektir. 
H - Türkiye Hükümeti ile eski Avusturya Federal Hükümeti aracında münakid 23 temmuz 

1936 tarihli clearing anlaşması ahkâmı 15 ağustos 1938 tarihine kadar her iki memleket topraklan 
dahilinde tatbik edilmekte devam edecektir. Bu tarihten itibaren bu günkü tarihli Türkiye Hü
kümeti ile Alman Hükümeti arasında münakid ticarî tediyelere aid Anlaşma ahkâmı mezkûr 
ahkâm yerine kaim olacaktır. 

Mamafih,: 15 ağustos 1938 tarihinden evvel başlamış olan hususî takas muameleleri, 31 ağustos 
1939 tarihine kadar, 23 temmuz 1936 tarihli Türk . Avusturya clearing anlaşmasının bu babdaki 
ahkâmı mucibince tasfiye edilmekte devam edecektir, 

I I I - Mütekabilen hukukî noktai nazarlarını muhafaza etmek kaydile, her iki Hükümet 23 tem
muz 1936 tarihli Türk - Avusturya clearing anlaşmasının 8 nci maddesi ( 2 nci ve 3 neü fıkraları ) 
ahkâmını ıbilâ|are tedkik edeceklerdir. 

IV - İki taraftan biri lehine clearing hesablarmda tahakkuk edebilecek bakiye, Türk - Alman 
Clearing'inin aid olduğu hesablanna devredilecektir. Bu bakiye Avusturya lehine olduğu takdirde, 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez /bankası, şilin olarak tahakkuk edecek bu bakiyelerin, tahsilat günlerin
de tatbik etmiş olduğu alışı kurları üzerinden karşılığı Türk liralarını, Deutsche Verrecmnungskasse' 
nin A hesabındaki matlulbuna devredecektir. 

V - Yukarıda sözü g'eçen Türk - Avusturya Anlaşmasının meriyeti müddetince vadeli olarak id-
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hal edilmiş malların bedelleri 15 ağutos 1938 tarihinden sonra, borçlu kalınan mikdarm Türk - Al
man elearing anlaşmasının aid olduğu hesablanna yatırılması suretile tesviye olunacaktır. 

VI - Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası ve Deutsche Verrechnungskasse, yukarıdaki ahkâmın 
teknik tatbiakat şekilleri* hakkında mutabık kalacaklardır. 

işbu protokol, bu günkü tarihle Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadelât ve ticarî tediyata 
dair imzalanmış olan anlaşmaların ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 

Berlinde Almanca, Türkçe ve Fransızca ikişer aslî nüsha olarak imza edilmiştir. 

Berlin, 25 temmuz 1938 
İmzalar 

N, Menemendoğlu Freiherr von Weiesâcker 
\ Dr. Burkan Sanus Cari Chdius 
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