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(1/448) 7:8 

Sayıfa 
4 — Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaş

masının bir ay müddetle uzatılması hakkında 
1/326, Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşması
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le temdidi hakkında 1/350 ve Türkiye - Yuna
nistan Kliring Anlaşması hükümlerinin 20 mart 
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birinci maddesinin E fıkrasındaki (Belediye ka
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bilecik mebusu Salih Bozokun vefat ettiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi okundu ve merhumun hatırasını 
tazizen bir dakika ayakta sükût edildi. 

Boenos Aires posta kongresi kararlarını havi se
netlerin tasdikma, 

Milletlerarası Telekomünikasyon ve Radyokomü-
nikasyon protokollerinin tasdikma dair kanun lâyiha-

2 — HAVALE 
Teklifler 

1 — Bolu mebusu Lûtfi Görenin, Af kanununa ek 
kanun teklifi (2/41) (Adliye encümenine) 

Takrirler 
2 — Bolu mebusu Lûtfi Görenin, Türkiye Cumhu

riyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesinin 
iki numaralı fıkrasının tefsirine dair takriri (4/38) 
(Maliye, Bütçe, Ziraat, Adliye ve İktisat encümenle
rine) 

Mazbatalar 
3 — Askerî ceza kanununa ek kanun lâyihası ve 

1 — Millî Piyango idaresinin 1939 yılına ait 
bilançonun gönderildiği hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Maliye ve Divanı muhasebat encü
menleri mazbataları (3/279) [1] 

(Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
okundu). 

REİS — Heyeti Celilenin ıttılaına arzediyo-
rum. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâziğ) — 
Efendim; Divanı muhasebat encümeni mazbata
sında, Yüksek Heyetinizce malûmu olduğu veç
hile Millî piyango idaresi tarafından Erzincan 
felâketzedelerine verilmiş olan 50 bin liranın, 
kanuna mugayir olarak verildiği mütaleasında 
bulunuyor. Çünkü kanun diyor ki; « Bu idare
nin safi hasılatı, safi kârı tamamile Millî Müda

fi] 162 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

larımn birinci müzakereleri yapıldı. 
Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 

verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Bursa Hatay Çanakkale 

Refet Canıtez Hamdi Selçuk Ziya Gevher Etili 

)ÎLEN EVRAK 

Millî müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/567) (Ruznameye) 

4 — Çiftçi mallarının korunması hakkında ka
nun lâyihası ve Ziraat, Dahiliye ve Adliye encümen
leri mazbataları (1/409) (Ruznameye) 

5 — İstanbul mebusu Ziya Karanıursalm, Arzu
hal encümeninin 20-XI-1940 tarihli haftalık karar 
cetvelindeki 2264 sayılı kararın Umumî Heyette mü
zakeresine dair takriri ve Arzuhal encümeni mazbata
sı (4/29) (Ruznameye) 

faa bütçesinin hava kısmına irat kaydolunur ». 
Bunun için Millî piyango idaresinin bu hareketi 
kanuna mugayirdir, deniyor. Bendeniz bu 
mütaleaya iştirak etmiyorum. Orta yerde mev-
zubahs olan 50 000 lira, safi kâra intikal etti
rilmiş de safî kârdan verilmiş olsaydı, muhte
rem encümenin mütaleası şüphesiz varit olurdu. 
Halbuki, böyle değildir. Esasen bu mevzubahs 
olan 50 000 lira, Millî piyangonun masraf kıs
mına yazılmıştı. 

Binaenaleyh olsa olsa Yüksek encümen; ni
çin bu, masraf kısmına yazılmıştır? Buraya ya
zılmamak idi. Bu masrafın burada yeri yoktu, 
diyebilirdi. Nasıl ki, her hangi bir suretle, 
meselâ memur maaşı 30 000 lira gösterilmiş; bu 
20 000 lira olabilirdi, olmalı idi, deyebilir. 
Bunun mahiyeten bundan farkı yoktur. Hal
buki yine aynı encümen, bu masrafın şayanı tak
dir ve mahalline masruf olduğunu söyliyor. 

B Î R Î N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Dr. Mazhar Germen 
KÂTİPLER : Cavid Oral (Niğde), Bekir Kaleli (Gazianteb). 

REtS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — En 

doğrusu en sonuncusudur. 
MALİYE V. FUAT AĞRALI (Devamla) — 

Mahalline masruf olduğunu ve şayanı takdir 
olduğunu söyledikten sonra ve bu masrafın sar
fı, usulü dairesinde kabul edildikten sonra, mu-
gavereti kanuniye olmamak icabederdi. (Doğru 
sesleri). Millî piyango idaresi bütçesi, 
heyeti idaresi tarafından tanzim edilir, muraka
be heyeti tarafından tetkik edilir ve Heyeti Ve
kile tarafından tasdik edilir. Bütçenin tanzimi 
sırasında Erzincan felâketi vukua gelmişti. Fe
lâketin azameti karşısında her müessese yekdiğ"e-
rile müsabaka edercesine yardıma koşmağı ken
dince vecibe addetmişti. Ayni his altında 
Millî piyango da buna iştirak etmiş ve bütçe
sine 50 000 lira masraf koymuştur; bunun, ye
rinde olacağını zenetmiştir. Ayni his ile mu
rakabe heveti d fi bunu tetkik ederek muvafık 
görmüş, Heyeti Vekile de ayni âmil ile bunu 
tasdik etmiştir. Divanı muhasebat encümeni de; 
bu masraf mahalline sarf edilmiştir, yerindedir de
dikten sonra zaten safî kâra intikal etmiş bir şey 
yoktur ki, mugayereti kanuniye olsun. Encü
men bunun mevzuat ile telifini istiyor. Bu iti
barla maruzatta bulunuyorum. Bu münasebetle 
sunu da arzedeyim ki; bu parayı vermeklisimiz. 
Millî piyangonun gecen günlerde Heyeti celi-
lenîzne tasdik edilmiş olan 1940 bilançosunda 
görüldüğü veçhile: tarzı, gidisi, eski hasılata 
nazaran, bir misli fazladır. Eskiden bir milvon 
altı yüz bin lira derecesinde olan safî hasılat; 
2 milyon altı yüz bin olmuştur. Binaenaleh orta 
yerde Millî müdafaanın Hava kısmına az para 
verilmiş gibi bir mülâhaza olamıyacağını da bil-
münasebe arzediyorum. Her halde Millî piyan
go idaresi Yüksek Heyetinizin memnuniyetini, 
takdirini celbedecek surette çalışmaktadır. Buna 
itimat buyurmanızı rica ediyorum. Maruzatım 
bundan ibarettir, (Güzel, güzel sesleri). 

2 — Türkiye - Almanya arasında imzalanan 
Ticarî mübadelelere mütedair hususî, Anlaşma ve 
Ticarî mübadelelere ait Tediye Anlaşmasında 
mevzubaJıs bazı hükümlerin tavzihi hakkında, 
teati olunan notaların tasdikına dair kanun lâyi
hası ve Hariciye ve îktısat encümenleri mazba
taları (1/525) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 168 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

3910 sayılı kanunla tasdik edilmiş bulunan 
«Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadele
lere mütedair Hususî Anlaşma» ve «Türkiye ile 
Almanya arasında ticarî mübadelelere ait Te
diye Anlaşmasında» mevzubahs menşe şehadet-
nameleri ile mutad ticarî müteferrik masraflar 
ve Almanyada serbest liman ve mıntakalardaki 
Alman makamları mühür ve imzalarının Alman 
makamları mühür ve imzaları gibi kabulü hak
kında Alman Sefaretile teati olunan notaların 

tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 

ticarî mübadelelere mütedair Hususî Anlaşma
nın 5 nci maddesinde menşe şehadetnamelerinin 
tarafımızdan türkçe, Almanlarca da almanca 
olarak tanzimi ve bunlara her iki tarafça fran-
sızca olarak gereken izahatın ilâvesi ve 25 
temmuz 1940 tarihli Türkiye ile Almanya ara
sında ticarî mübadelere ait Tediye Anlaşması
nın 7 nci maddesinde mevzubahs mutad ticarî 
müteferrik masrafların - ithalât ve ihracat va
ziyetleri nazarı itibare alınmaksızın - müteka-
bilen A ve B kliring hesaplarından tesviyesi ve 
Almanyada serbest liman ve. mıntakalardaki 
antrepoların kontrolüne memur Alman makam
larının menşe şehadetnameleri ikinci nüshala
rına koyacakları mühür ve imzaların Türk ma
kamlarınca Alman makamlarının mühür ve im
zaları gibi kabulü hakkmda Alman Sefaretile 
teati olunan notalar cevabî notalarda mezkûr 
tarihten itibaren muteber olmak üzere kabul ve 
tasdik olunmuştur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını tatbika 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
3 — Türkiye - Yunanistan arasında 26 eylül 

1935 tarihinde imza edilen Kliring Anlaşması 
ile merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâyiha
sı ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbata
ları (1/448) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 165 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
7 — 
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Türkiye ile Yunanistan arasında 26 eylül 1935 
tarihinde imza edilen Kliring Anlaşmasile mer

butlarının tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Yunanistan ile aramızda 26 

eylül 1935 tarihinde imza edilen Kliring Anlaş
ması ve merbutlan kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 —- Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşma

sının bir ay müddetle uzatılması hakkında 1/326, 
Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşmasının bir 
ay daha uzatılması hakkında 1/327, Türkiye -
Yunanistan Kliring Anlaşması hükümlerinin 10 
mart 1940 tarihine kadar 10 gün müddetle tem
didi hakkında 1/350 ve Türkiye - Yunanistan 
Kliring Anlaşması hükümlerinin 20 mart 1940 
tarihine kadar 10 gün müddetle temdidi hakkın
da 1/351 sayılı kanun lâyihaları ve Hariciye ve 
tktısat encümenleri mazbataları [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut 26 
eylül 1935 tarihli Kliring Anlaşmasının hi
tamı tarihinden itibaren 20 mart 1940 tarihi
ne kadar iki ay 20 gün müddetle uzatılması 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Yunanistan ara

sında mevcut ve hükmü 31 ilk kânun 1939 tari
hinde biten 26 eylül 1935 tarihli Kliring Anlaş
masının 20 mart 1940 tarihine kadar iki ay 20 
gün müddetle uzatılması kabul ve tasdik olun
muştur. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... kabul edilmiştir. • 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul jedilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
5 — Vilâyet idaresi kanununun 2 nci ve 71 

nci maddelerini değiştiren 3001 sayılı kanunun 
1 nci maddesini tadil eden 3451 sayılı kanunun 
birinci maddesinin (E) fıkrasındaki (Belediye 
kanununun 7 nci maddesinde yazılı usule riayet 
edilmek üzere) kaydının tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Dahiliye encümeni mazbatası 
(3/337) [1] : 

REÎS — Dahiliye encümeni tefsir^ tesise kal-
betmeyi tercih ederek, maddeye bir fikra ilâvesi 
suretile sevketmiştir. Onun için mazbatanın 
okunup okunmamasını isteyip istemediğinizi 
bilmiyorum... 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkjnda söz is-
tiyen var mı? Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reyinize arzediyorum: Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Vilâyet idaresi kanununun ikinci ve; yetmiş bi
rinci maddelerini değiştiren k£(,nun 

MADDE 1 — 1426 numaralı kanunun ikinci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekildi değiştiril
miştir : 

A) Vilâyet kurulması veya kaldırılması veya 
vilâyet merkezinin tesbit edilmesi v^ değiştiril
mesi Devlet şûrasının mütaleası alın&rak kanun 
ile yapılır. 

B) Kaza kurulması ve kaldırılması veya bir 
kazanın başka bir vilâyete bağlanması ilgili 
vilâyetlerin idare heyeti ve umumî nteclislerinin 
mütaleası alındıktan sonra kanun ile yapılır. 

C) Vilâyet adının değiştirilmesi vilâyet ida
re heyeti ve umumî meclisinin ve jDevlet şû-
rasile Maarif vekâletinin mütalealan alındıktan 
sonra Îcra Vekilleri Heyeti kararile yapılır. 

D) Vilâyet sınırlarının, kaza mjerkez sınır 
ve adlarının tesbit edilmesi ve değiştirilmesi, 
mühim mevki ve tabiî arıza adlarınjm değişti
rilmesi, nahiye kurulması ve kaldırılması bir 
köyün veya bir kasabanın veya nahiyenin başka 
bir vilâyet ve kazaya bağlanması yeyahut na
hiyelerin merkez ve sınırlarının tesbit edilmesi 
ve merkezlerinin değiştirilmesi ilgili vilâyetle
rin idare heyeti ve umumî meclislerinin mütalea-
ları alındıktan sonra Dahiliye vekâletinin karan 
ve Cumhur Reisinin tasdiki ile yapıljır. 

E) Nahiye adlarile köy adlarınızı değiştiril
mesi, yeniden köy kurulması ve Çaldırılması, 
köylerin birleştirilmesi ve ayrılmasi, köylerin 
ve kasabaların ayni kaza içinde bir nahiyeden 

[1] 166 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. [1] 167 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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başka bir nahiyeye bağlanması ve bir köy ma
halle veya semtinin o köyden ayrılıp başka bir 
köyle birleştirilmesi vilâyet idare heyeti ve umu
mî meclisinin mütaleası alındıktan sonra Dahi
liye vekâletinin tasvibile yapılır. 

Bir mahalle veya semtin belediye sınırla
rından ayrılarak müstakil köy haline konması 
veya mevcut bir köyle birleştirilmesi aşağıdaki 
şekilde yapılır: 

Ayrılma talebi o kısımda sakin belediye mün-
tehiplerinin ekseriyeti tarafından imzalı bir 
mazbata ile vuku bulduğu takdirde belediye 
meclisi vilâyet idare heyeti ve umumî meclisin 
mütaleaları alındıktan sonra Dahiliye vekâleti
nin tasvibi ile olur. 

Ayrılmaya vali tarafından resen lüzum gö
rüldüğü takdirde ayrıca o parça belediye mün-
tehiplerinin belediye seçimi usulü dairesinde rey
leri de alınmak lâzımdır. 

F) Bir belediyeden bir veya bir kaç mahalle 
veya semtin ayrılıp müstakil bir belediye teş
kil etmesi veya bir köye tâbi bir veya bir kaç 
mahalle veya semtin o köyden ayrılıp bir bele
diye hududu içine girmesi belediye kanununun 
7 nci maddesi hükümlerine tâbidir. 

G) Yukarıdaki fıkralarda umumî meclislere 
verilen vazife ve salâhiyetler, umumî meclis top
lantı halinde değilse, daimî encümen tarafından 
yapılır. 

BEİS — Mütalea var mı?.. Maddeyi reyinize I 

arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1426 sayılı vilâyet idaresi ka
nununun 71 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — 3001 ve 3451 sayılı kanunların 
hükümleri kaldırılmıştır. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Başka işimiz yoktur. Çarşamba günü saat 15 

te toplanılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 15, 20 



T. BIM.M. Matbaa 



S. Sayısı: 162 
Millî piyango idaresinin 1939 yılına ait bilançonun gönde
rildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni 
Riyaseti tezkeresile Maliye ve Divanı muhasebat encü

menleri mazbataları*(3/279) 

2*. G. 
Başvekâlet 19 - VI - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2734 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî piyango idaresinin teşkiline dair olan 3670 numaralı kanunun 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrası mucibince müteşekkil heyet tarafından tasdik edilen Millî piyango idaresinin 1939 yılı 
bilanço ye kâru zarar cetvelleri mezkûr maddenin ikinci fıkrasına tevfikan arz ve takdim edil
miştir. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 
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Varidatın nevi 

Aylık piyango biletleri hasılatı 
İntikal P. 1. nei K. satışından 

» » 2 . nci K. » 
» » 3 . ncü K. » 

Fevkalâde piyangolar hasılatı 
1940 yılbaşı bilet satışından 
Ankara gişeleri satış hasılatı 
İntikal P. Biletleri satışından 

» » 1 . nci keşide 
» » 2. nci » 
» » 3 . ncü » 

1940 yılbaşı bilet satış hasılatı 
Müteferrik varidat 
Faizden hasılat 

Lira K. 

290.000.00 
409.500,00 
400.500,00 

1.100.000,00 

1.974,10 
2.267.55 

00 

4.241,65 

Lira K. 

1.100.000,00 

1.700.000,00 

4.241,65 

4.500,00 

Lira K. 

289.398.00 
407.114,25 
397.049,25 

1.093.561,50 

1.947,10 
2.253.91 
1.993,50 

6.194.51 

L 

1.09 

1.85 

Umumî yekûn 2.808.741,65 2.96 



Millî piyango idaresi 1939 senesi (4) aylık masraf bütçesi katı hesap 

M. Muhassasatın nevi 

M U H A S S A S A T 

Bütçeye konulmuş Munzam 
miktar tahsisat 

Lira K. Lira K. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

1 
2 
3 

Memur ve müstahdemin ücret ve tahsisatı: 
Daimî memur maaşları 

» » muvakkat tazminatı 
» ücretli memurlar tahsisatı 

Muvakkat memur yevmiyeleri 
Paraya el koyanlara kasa tazminatı 
Memurlara verilecek ikramiye 
îdare masrafları : 
Vazifeten seyahat masrafları 
Daimî memuriyet harcırahları 
Kira bedelleri 
Telefon 
Isıtma ve aydınlatma : 
Isıtma masrafları 
Elektrik sarfiyatı 
Elektrik malzemesi 
Büro levazımı ve müteferrika : 
Matbua 
Kırtasiye 
Demirbaş eşya 
Müteferrika 
îlân, neşriyat ve abonman : 
Kitap, risale, gazete, abone ve ilân 
îlân, neşriyat ve reklâm masrafları 
Keşide masrafları : 
Keşide salonu icarı 
Noter ve murakipler hakkı huzuru 
Müteferrik keşide masrafları 

19.300,00 
2.360,00 
2.980,00 
3.965,00 

290,00 
4.825,00 

1.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
" 500,00 

25,00 
380,00 
110,00 

1225,00 
980,00 
250,00 

1.500,00 

1.300,00 
8.000,00 

450,00 
1.000,00 

200,00 

Yekûn 
Lira 

19.300, 
2.360, 
2.980, 
3.965, 

290, 
4.825, 

1.000, 
2.000, 
1.000, 

500, 

25, 
380, 
110, 

1.225, 
980, 
250, 

1.500, 

1.300, 
8.000, 

450, 
1.000, 

200, 



Bütçeye konulmuş Munzam 

F . 

10 

11 

12 

M. 

1 
3 
4 
5 
5 
5 
6 

1 

1 
JL 

Muhassasatm nevi 

Mütehavvil masraflar : 
Bilet tabiyesi ve kâğıt bedeli 
Posta ücreti 
Telgraf ücreti 
Muhammen komisyon înt . P. 1 - 3 

» » 1940 yılbaşı P. ait 
» » Ziraat bankası Kom. 

Amorti ve ikramiyeler 
Ankara gişesi masrafları : 
îdare masrafları 
Fevkalâde masraflar : 
74zele felâketzedelerine yardım 

Umumî yekûn 

miktar 
Lira K. 

3.550,00 
4.000,00 

500,00 
115.000,00 
102.000,00 
11.250,00 

1.883.000,00 

1.140,00 

50.000,00 

2.224.080,00 

tahsisat 
Lira K. 

5.454,26 
1.235,77 

9.376,35 
10.934,82 
91.194,00 

118.195,20 

Yekûn 
Lira K 

9.004,2 
5.235,7 

500,0 
115.000,0 
111.376,3 

22.184,8 
1.974.194,0 

1.140,0 

50.000,0 

2.342.275,2 



intikal plâm ve 1910 yılbaşı hesapları kâr ve zarar tablosu 

Zarar : 
Satürn ayıp kalan ve 
iade olunan biletler 
(1 No. Cetvel) 
Umumî masraflar 
(2 No. Cetvel) 

Yekûn 
Safî kâr olup bera-
yı muvaze. 

Müfredat 
Lira Kr. 

330.166,00 

2.310.216,16 

2.640.382,16 

655.891,95 

İcmal 
Lira Kr. 

2.640.382,16 

655.891,95 

Kâr : 
Tabolunan biletler 
(3 No .Cetvel) 
Muvakkat kâr ve 
zarar 
(4 No. Cetvel) 

Müfredat 
Lira Kr. 

3.280.000,00 

16.274,11 

İcmal 
Lra Kr. 

Yekûn 3.296.274,11 3.296.274,11 

Murakabe heyeti reisi 
M. Nusrat 

Yekûn 3.296.274,11 3.296.274,11 

Hamid Ortaç R. özbay 

Kâr - Zarar 1 numaralı cetvel 

katılmayıp kalan veya iade olunan biletler 

Tertibi Keşidesi Adedi Lira Kr. 

İntikal 
» 
•» 

1940 yılbaşı 

1 
2 
3 

30.602,' 
48.590,5 
55.300,5 
28.745,5 

30.602,00 
72.885,75 
82.950,75 

143.727,50 

Yekûn 330.166,00 

M. Nusrat Hamid Ortaç R. Özbay 
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Kâr - Zarar 2 numaralı cetvel 

Umumî masraflar 

Memur ve müstahdemin ücret ve tahsisatı 
idare masrafları 
Isıtma ve aydınlatma 
Büro levazımı ve müteferrika 
İlân, neşriyat ve aboneler 
Keşide masrafları 

Mütehavvil masraflar : 
Bilet tabiyesi ve kâğıt bedeli 
Posta ve telgraf 

Komisyonlar : 
intikal plânı komisyonları 
1940 yılbaşı » 
Ziraat bankası » 

İkramiye ve amortiler : 
intikal keşide 1 

» » 2 
» » 3 

1940 yılbaşı 
(liseler masrafı 
Felâketzedelere yardım 

Yekûn 

Lira Kr. 

109.218,81 
111.376,35 
22.184,82 

206.907,00 
219.819,50 
269.912,50 

1.277.555,00 

Lira Kr. 

109.218,81 
111.376,35 
22.184,82 

Lira Kr. 

12.192,24 
3.995,68 

131,45 
2.287,42 
9.247,23 

788,54 

9.004,26 
5.345,36 

242.779,98 

1.974.194,00 

M, Nusrat IFamül Ortaç 

250,00 
50.000,00 

2.310.216,16 

B. özbay 

Kâr - Zarar 3 numaralı cetvel 

Tertibi 

intikal 
» 
» 

1940 yılbaşı 

Keşidesi 

1 
2 
3 

Yekûn 

Bilet vaziyeti 

Tabolunan 
biletler 

Lira Kr. 

320.000,00 
480.000,00 
480.000,00 

2.000.000,00 

3.280.000,00 

Satılmayıp ka
lan ve iade 

olunan biletler 
Lira Kr. 

30.602,00 
72.885,75 
82.950,75 

143.727,50 

330.166,00 

M. Nusrat 

Satılan 
biletler 

Lira Kr. 

289.398,00 
407.114,25 
397.049,25 

1.856.272,50 

2.949.834,00 

Hamid Ortaç R. Özbay 
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Kâr - Zarar 4 numaralı cetvel 

Muvakkat kâr - Zarar 

1940 yılbaşı biletleri amorti ve ikramiyeleri karşılığı temin edilen meblağ 
faizi 
T. Ticaret bankası istanbul şubesinden alman faiz 
Merkez bankasındaki A. 110 numaralı hesap faizi 

» » 110 » » » 
Ziraat » 4.068 » » » 
Ankara Merkez gişesinin satış komisyonu 
İstanbul Büromuzun » » 
Ankara S. Pazarı gişesinin » » 

Bakiye kâr olup kâr ve zarar hesabına devir 

Zimmet 
Lira Kr. 

2.096,43 

2.096,43 
16.274,11 

Matlup 
Lira Kr. 

179,22 
3.843,05 
3.615,92 

13,84 
9.045,44 

133,80 
1.539,27 

18.370,54 

M. Nusrat 

Yekûn 

Yekûn 18.370,54 18.370,54 

Hamid Ortaç R. özbay 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 

Esas No. 3/279 
Karar No. 5 

3 - XII - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Millî piyango idaresinin 1939 takvim yılı bi
lanço ve kâruzarar cetvelleri hakkında Başvekil

liğin 19 haziran 1940 tarih ve 6/2734 sayılı tez
keresi Yüksek Reislikten Divanı muhasebat en
cümenine havale buyurulmakla okundu. 

Millî piyango teşkiline dair olan 3670 numa
ralı kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasın
d a . . . . tasdikli senelik bilançolar Maliye vekâ-
letile Cumhuriyet Merkez bankasına gönderilir. 
Bu bilançoların tasdikli birer nüshası Büyük 
Millet Meclisine arzolunur diye muharrer ise de 
ne bu maddede ve nede kanunun diğer madde
lerinde mezkûr bilançoların Yüksek Meclisçe 
tâbi tutulacağı muameleye dair bir hüküm mev

cut olmadığından icabı badehu teemmül edil
mek üzere evvelemirde keyfiyetin bir kerede 
Dahilî nizamnamenin 28 nci maddesi mucibince 
Bütçe encümenince tetkikile neticesinin Encü
menimize bildirilmesinin arzına karar verildi. 
Divanı Mu. En. R. Na. M. M. Kâtip 

R. Bulayırlı Çanakkale Kastamonu 
R. Bulayırlı 

Balıkesir Bolu Bolu 
H. ŞeremetU Cemil Ozçağlar E. Yerlikaya 

Burdur Erzurum Maraş 
M. Sanlı N. Dumlu M. Erten 

Sivas 
M. Gürleyük 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 43 
Esas No. 3/279 

1941 

Yüksek Reisliğe 

Millî piyango idaresinin teşkiline dair olan 
3670 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrası mucibince müteşekkil heyet tarafından 
tasdik edilen mezkûr idarenin 1939 yılı bilanço
larının Meclise takdim edildiği hakkındaki 19 -
VI - 1940 tarih ve 6/2734 sayılı Başvekâlet tez
keresi Divanı muhasebat encümenine havale 
edilmiş ise de musaddak bilançoların tâbi tutu
lacağı muamele hakkmda kanunda sarahat ol
madığından Dahilî nizamnamenin 28 nci maddesi-
mucibince Bütçe encümeninin mütaleası sorul
muştur. 

Varidat umum müdürünün huzurile cereyan 
eden müzakere ve tetkik neticesinde 3670 sayılı 
kanun, mezkûr idare bütçesinin tasdikini İcra 
Vekilleri Heyetine ve bilançolarının tetkik ve 
tasdiki salâhiyetini de merkez ve Ziraat banka
ları umum müdürleri ve Divanı muhasebat aza
sından iki zatla Maliye vekâleti Nakit işleri 
umum müdüründen mürekkep bir heyete vermiş 
ve musaddak bilançoların birer suretinin de 
Maliye vekâletile Büyük Millet Meclisine arze-

dileceğini tasrih etmiştir. 
Şu halde tasdikli bilançoların Meclise tak

dimi keyfiyeti, yüksek ıttılâlarına arzedilen me
busların yapacakları tetkik neticesinde, kanu
nun tatbikına memur olan İcra Vekillerinden 
Dahilî nizamname hükümlerine göre herhangi 
bir sual ve saireyi yapabilmeği temin ve teshil 
olduğu gibi mezkûr kanun mucibince piyango 
hâsılatından umumî muvazenenin nâzım faslına 
irat ve muhtassun lehine tahsisat kaydedilen 
mebaliğin bilanço muhteviyatına uygun olup 
olmadığı hususatının Hazine hesabı katilerinin 
tasdiki ve bütçelerin tetkiki sırasında nazarı 
itibare alınması gayelerini istihdaf ettiği müta-
leasına varan Encümenimiz bu neticenin Divanı 
muhasebat encümenine bildirilmesine karar ver
miştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe E. Reisi 
Çorum 
t Eker 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 

Esas No. : 3/279 
Karar No. : 13 

Yüksek Reisliğe 

19 - III - 1911 

Millî piyango idaresinin .1.939 takvim yılı 
bilanço ve kârüzarar cetvelleri hakkında mu
kaddema Başvekâletin Encümenimize havale 
buyurulmuş olan tezkeresi üzerine Dahilî ni
zamnamenin 28 nci maddesine istinaden key
fiyetin Bütçe encümeni tarafından tetkiki lüzu
muna karar verilerek bu bapta takdim kılınmış 
olan mazbatamıza cevaben mezkûr Encümen 
tarafından yazılıp havale kılman mazbata tek
rar Eucümende okundu. 

Bu işin bir defa da Maliye encümenince 

tetkik ettirilerek neticesinin bildirilmesinin ar 
zıııa karar verildi. 
Divanı M. En. 11. M. M. Kâtip 

Niğde 
Eadk Soylu 

Balıkesir 
Hilmi Şeremetli 

Burdur 
M. Sanlı 
Maraş 

M. Erten 

Çanakkale Kastamon u 
h'ustıhi Bulaytrh Nuri T amaç 

Bolu 
C Özçağlar 

Erzurum 
İV. Dumlu 
Sivas 

M. Gürleyük 

Bolu 
E. Yerlikaya 

Malatya 
M. Peldas 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 14 - IV -1941 
Esas No, 3/279 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 

Milli piyango idaresi bilançolarının tasdikli 
birer suretinin Büyük Millet Meclisine arzolun-
masmı emreden 3670 numaralı kanunun altıncı 

maddesi hükmüne tevfikan mezkûr idarenin 1939 
takvim yılı bilanço ve kâru zarar cetvellerinin 
Yüksek Meclise takdimi üzerine havale edildiği 
Divanı muhasebat encümenince yaplacak mua
melede tereddüt edilerek keyfiyetin Dahilî ni
zamnamenin 28 nci maddesi mucibince Bütçe en
cümeni tarafından tetkiki istenilmiş ve dosyası 
bu encümenin mazbatasile birlikte, yine tetkik 
zımnında, encümenimize de havale edilmişti . 

Encümenimiz, icra ettiği müzakere netice
sinde, kanun vazımın bu idare muamelelerini 
arttırma, eksiltme ve Muhasebei umumiye ka-
nunlarile Divanı muhasebatın vizesine tabi olma
yan bir müessese halinde vücude getirdikten 
başka bütçesinin tasdikini İcra Vekilleri Heye
tine, bilançolarının tetkik ve tasdikini da hususî 
bir murakabe heyetine tevdi etmekle idarenin 
kendi kanunu hükümleri dairesinde müstakil ol
ması, ve ancak, tasdikli bilançolarının Büyük 
Millet Meclisine arzolunacağını tasrih etmekle 
- Bütçe encümeni mazbatasında beyan edildiği 
veçhile - millî murakabenin cereyanına da im-

3670 numaralı kanunun 6 nci maddesinin 
birinci fıkrası mucibince müteşekkil heyet ta
rafından tasdik edilen Millî piyango idaresinin 
1939 yılı bilançosu ile kârü zarar cetvelleri 
üzerinde yapılan tetkikat neticesini gösteren 
ve Başvekâletin 19 haziran 1940 tarih ve 6/2734 
numaralı tezkeresile Yüksek Reisliğe takdim 

kân verilmesi gayelerini istihdaf eylediği kana
atine vasıl olmuştur. 

Nitekim, Büyük Millet Meclisinin 31-111̂ 1941 
tarihindeki Umumî Heyet toplantısında Millî 
piyango idaresinin 1940 takvim yılı tasdikli 
bilançosu hakkındaki Divanı muhasebat encü
meni mazbatası okunduktan sonra Riyaset ma
kamının bu baptaki beyanatı üzerine Bütçe en
cümeni reisi tarafından serdolunan mütalea bu 
kanaati teyit edecek mahiyette görülmüştür. 

Hülâsa; bahse mevzu tasdikli bilançolar Bü
yük Millet Meclisine ıttıla için arzolunur, fakat 
bunların muhteviyatına ıttıla peyda eden Millet 
Vekilleri diledikleri izahları alâkalılardan alırlar. 

Divanı muhasebat encümenine tevdii ricasile 
Yüksek Reisliğe arzolunur . 
Maliye En. Rs. M. M. Kâ. 

İstanbul Malatya Kastamonu 
A. Bayındır N. Baydar II. Dicle 

Bursa İzmir Kayseri 
Dr. G. Kahraman K. Dursun ö. Taşçıoğlu 

Kırklareli Kırşehir Malatya 
//. Kuleli M. Seyfeli M. N. Zabcı 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

edilip encümenimize havale buyurulmuş olan 
mezkûr Piyango idare heyeti ve murakıp ra-
porlarile merbutları, Dahilî nizamnamenin 28 
nci maddesine istinaden bu bapta Bütçe ve Ma
liye encümenleri tarafından tanzim kılınmış 
olan mazbatalar ile birleştirilerek okundu. 

İdare heyeti raporunun birinci fıkrası ida-

Dıvanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M> M. 
Di. Mu. Encümeni 28 - IV - 1941 

Esas No. 3/279 
Karar No. 15 

Yüksek Reisliğe 
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renin varidat membamı teşkil eden bilet satış
larının gösterdiği miktarları, ikinci fıkrası sa
tışlarda vaki artışların esbabını, üçüncü fık
rası satış muamelelerinde ve bayilikler ile sa
tış komisyonlarında yapılan yenilikleri ve pe
şin para ile satış usulündeki isabeti, diğer fık
raları da idare masraflarında yapılan tasarruf
ları ve otomatik küreler ile bilet keşidesin-
deki muhassenatı izah etmekte ve murakıp ra
poru muhteviyatı dahi intikal pilânı (3) keşi-
desile 1940 yılbaşı piyangosunu ihtiva eden 
1939 senesi muamelâtı hesabiyesinbı usule mu
vafık ve kuyuda mutabık olup tahsili meşkûk 
hiç bir gûna nıatlubat bulunmadığı merkezin
de bulunmuş ve mahiyetlerine göre bu fıkra
lar hakkmda tarafımızdan başkaca mütaloa 
serdine lüzum ve mahal görülmemiştir. Ancak: 

1 - Peşin para ile satış usulünün ihdasın
dan evvel mülga Piyango idaresi eksariya ve
resiye satış yaptığı cihetle hasılattan bir kıs
mı bayiler ile kurumun taşra şubesi memur
ları namına takıntılı hesapta yazılı bulunan 
alacakların - piyangonun teessüsünden itibaren 
- beş yüz küsur bin liraya baliğ bulunduğu İda
re heyeti raporunun tetkikmdan anlaşılmıştır. 
Bu paraların bir an evvel alâkadarlardan temini 
tahsili zımnında Maliye vekâletinin nazarı dik
katinin celbi muvafık olacağının, 

2 - Millî piyango idaresinin 1939 takvim 
yılı üç aylık hakikî hasılatı 2 966 108, 11 lira ve 
sarfiyatı da 2 310 216, 16 liradır. Masraf he
sabı katisinin müfredatı aşağıya dercolunmuş-
tur: 

12 192,24 Lira Memur ve müstahdemler üc
ret ve tahsisatı 

3 995,68 » idare masrafları 
131,45 » Ismma ve aydınlanma mas

rafı 
2 287,42 » Büro levazımı ve mütefer

rika 

9 247,23 Lira İlân neşriyat ve abonman 
788,54 » Kişe masrafları" 

2 231 323,60 » Mütehavvil masraflar 
250, » Ankara kişesi masrafı 

50 000, » Zelzele felâketzedelerine yar
dım 

2 310 216,16 » Yekûn 
Bu vaziyete nazaran 1939 takvim yılında ve 

üç aydan ibaret faaliyet devresinde idarenin 
temin ettiği safi kâr 2 966 108, 11 - 2 810 216, 
16 = 655 891, 95 liradır ki bu miktar, kâru za
rar cetvelinde muharrer rakama mutabık bulun
maktadır. 

Erzincan felâketzedelerine yardım için Kı-
zılaya verilmiş olduğu idare raporunda işaret 
olunan diğer 50 000 liraya gelince : bu meblâğ 
yukarıda gösterilen 655 891, 95 lira safi kârdan 
hariç olduğu gibi varidat ve kâru zarar ne-
saplarma dahi intikal ettirilmemiştir. Bu yar
dım esasen şayanı takdir ve tamamen mahalline 
masruf olmakla beraber Hazineye tevdi edile
cek olan piyango safi hâsılatı bir taraftan büt
çeye irat, diğer taraftan Millî Müdafaa vekâ
leti (Hava kısmı) bütçesinin levazım ve teçhi
zatı harbiye faslına tahsisat kaydedileceği mev-
zubahs 3670 numaralı kanunun 11 nci maddesi 
hükmü iktizasından olduğuna göre şekli tediye
de muhalifeti kanuniye derkârdır. Vaziyetin -
ahkâmı mevzua ile telif edilmek üzere - Umumî 
Heyetin ıttılaına arzına müsaade buyurulması 
ricasile işbu mazbata Yüksek Reisliğe sunulur. 
Di. Mu. E. Reisi M. M. Kâtip 

Niğde Çanakkale Kastamonu 
Faik Soylu R. Bulayırh N. T amaç 
Balıkesir Bolu Bolu 

TJ. Şeremtli C. öz çağlar E. Yerlikaya 
Burdur Erzurum Maraş 

M. Sanlı N. Dumlu M, Erten 
Sivas 

M. Gürleyük 
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S. Say ısı: 165 
Türkiye - Yunanistan arasında 26 eylül 1935 tarihinde imza 
edilen Kliring Anlaşması ile merbutlarının tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazba

taları (1/448) 

T.C. 
Başvekâlet 25 - VI - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Şayi : 6/2835 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Yunanistan arasında 26 eylül 1935 tarihinde imza edilip Kliring Anlaşması ile 
merbutlarının tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
19 - VI - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlik
te sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihaları 

Yunanistan ile aramızda 26 eylül 1935 tarihinde aktedilen Kliring Anlaşması ve merbutları kü
fen sunuldu. 

îşbuAnlaşma ile Yunanistandan memleketimize serbestçe ve muayyen kontenjanlar haddi dahi
linde ithal edilecek emtia için iki liste tesbit olunmuş ve memleketimizden Yunanistana gön
derilecek mallarımız için de bir sene evvel bu memlekete ithal eylediğimiz emtia miktarına müsavi 
kontenjanlar temin edilmiştir. 

Ticarî mübadelelerden mütevellit tediyelerin iki memleket ihraç bankaları vasıtasile icrası ve 
Yunanistana ihraç edeceğimiz mallar bedelâtmm % 50 sinin serbest döviz olarak emrimize veril
mesi esasları konulmuştur. Mütebaki % 50 Yunanistandan memleketimize ihraç olunacak emtia be
delâtmm ve Yunanistana gidecek seyyahlar ile Selanik sergisine iştirakimiz masraflarının ve Türk 
bayrağını hamil gemilerin Yunan limanından alacakları levazım ve kumanya bedellerinin tesviyesine 
tahsis olunmuştur. 

Yunanistana ihraç olunacak maden kömürlerimiz bedellerinin Kliring hükümleri haricinde bıra
kılması ve bu mebaliğin üçüncü bir memlekete karşı mevcut olabilecek Kliring borçlarımızın ödenmesi 
için üç taraflı bir tediye mevzuu ittihaz edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Umumî hatları itibarile menfaatlerimize uygun bulunan bir Anlaşmanın kabulü Büyük Millet Mec
lisinin yüksek tasvibine arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
11'ariciye encümeni 

Esas No. 1/448 
Karar No. 19 

21 - III - 1941 

Yüksek 

Türkiye ile Yunanistan arasında 26 eylül 
1935 tarihinde imza edilen kliring Anlaşması le 
merbutlarının tasdiki hakkında Hariciye vekil
liğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
19 - VI - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası Encümenimize 
havale edilmekle Hariciye ve İktisat vekâleti 

mümessilleri lıuzurile tetkik ve müzakere edildi. 
Verilen izahata ve esbabı mucibe mazbata

sında derin eyan edilen mütaieat ile memleketi
miz menfaatlerine u}ğuu bulunan kanun lâyi
hası Encümenim izce de muvafık görülmüştür. 

Reisliğe 

Havalesi veçhile İktisat encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye En. R, M. M. Kâtip 
Konya İstanbul ' Tokat 

M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 
Ankara Antalya Diyarbakır 
/''. At ay Dr. Cemal Tunca Dr. 1. Tali Öngören 

Diyarbakır Elâzığ Gümüşane 
Zeki M. Alsan F. A. Aykaç E. Servet Tor 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 

Esas No. 1/448 
Karar. No. 41 

29 - IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye i I (i Yunan isi an arasında 2 (i eylül 
1935 talihinde imza edilen kliring Anlaşması İle 
uerbıı! lanmn 1<ı:-:«!ii<ı hakkında Hariciye vekâ
leti tarafından, hazırlanıp İcra Vekilleri Heye
tince 19 - VI - 1940 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı ıııu-
cibesi ve Hariciye encümeni mazbatasile bir
likte encümenimize havale buyurulmuş olmak
la Hariciye ve Ticaret vekâlelleri mümessilleri 
hazır bulundukları halde tetkik ve mütalea 
olundu. 

Verilen izahata ve esbabı mucibede derme
yan edilen nıütalealara göre memleketimiz 
menfaatlerine uygun görülen anlaşmanın tasdi
ki hakkındaki kanun lâyihasının kabulü Encü
meni mizcede muvafık görülmüştür. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
İktisat En. Reisi 

Giresun 
İ. Sabuncu 

Af^on K. 
Bere T ürker 
Ankara 
/!/. Eriş 
!i!rzine;iH 

S. Başoiaç 
İçel 

Dr. M. Berker , 
Kars 

K. Arıkh 
Konya 

/ / . Dikmen 
Zonguldak 

/ / . Karabacak 

M. M. 
Rize 

Fuat Sirmen 
Afyon K. 
II. Erkan 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

İstanbul 
A. D av er 

İstanbul 
< l. II. Denizmen 
Kastamonu 

M. Celâl Bay ar 
Niğde 

Dr. U. F. T alay 

Kâtip 
Bilecik 
K. Cülek 
Ankara 
A. Ulus 

Edirne 
T. Göksel 
Gaziantep 

Nuri Pazarbaşı 
İzmir 

Benal Anman 
Konya 

Kâzım O kay 
Zonguldak 
II. Bozma 

( S. Sayısı : 165 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Türkiye ile Yunanistan arasında 26 eylül 1935 
tarihinde imza edilen Kliring Anlaşmasile mer

butlarının tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yunanistan ile aramızda 26 
eylül 1935 tarihinde imza edilen Kliring Anlaş
ması ve merbutları kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

18 - VI - 1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alaiaş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebe soy 

G. t Y. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 

Ma. Y. 
F. Ağrah 

lk, V. 
77. Çakır 

Zr. Y. 
Muhlis Erkmcn 

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN AKASINDA KLİRİNG ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti aralarındaki ticarî 
münasebetlerin tesviyesine siyasî uzlaşma ve samimî teşriki mesai fikrini tatbik etmek ve ah
vali hazıra içinde kendilerinin ticarî mübadelelerine inkişaf imkanlarının kâffesini vermek için, 
iki memleket arasında halen meri 30 teşrinievvel 1930 tarihli ikamet, ticaret ve scyrisefain 
Mukavelesi hükümlerini ihlâl etmemek şartile ticarî mübadelelerini aşağıdaki rejime tâbi tut
mağa karar vermişlerdir: 

Madde — 1 

Mülhak 1 numaralı listede sayılı Yunan menşeli mallar miktarla tahdit edilmeksizin ve II nci 
listede sayddar, her madde için tayin edilen kontenjan hadleri dahilinde Türkiyeye ithal edile
ceklerdir. 

Şurası mukarrerdir ki, bu iki listede sayılı olmayan Yunan malları için, Yunanistan Türki-
yede meri umumî ithal rejiminden istifade edecektir. 

Madde — 2 

Bu Anlaşmanın meriyete girmesinden sonra her iki tarafça ihraç edilecek mallara ihracat
çı memleketin salâhiyettar ticaret ve sanayi odası tarafından mülhak örneğe iki nüsha olarak ve
rilmiş menşe şahadetnamesi terfik edilmiş olacaktır. Bu şahadetnameler inalın sevk limanın
daki fop kıymetini ihtiva edeceklerdir. 

Bu, şahadetnamelerin (B) Düplicatası ithalât Gümrük bürosu tarafından mühürlenecek ve aşa
ğıdaki hükümlere göre ithalâtçının tediyat yapacağı Merkez bankasına kendisi tarafından gön
derilecektir. 

Madde — 3 

Türk mallarının Yunanistana ithalinden tehaddüs eden alacaklar Yunan ithalâtçısı tarafın
dan Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası namına Yunan Bankasına mal kıymetinin drahmi ola
rak yatırılması ile tesviye edilmiş olacaktır. 

( S. Sayısı : 165 ) 
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Menşe şahadetnamelerine yazılmış fiatlar, bu fiatlarrn doğruluğundan ithalâtçı memleket 

Takdiri kıymet komisyonları tarafından ciddî sebeplerle şüphelenil ınedikçe, aşağıdaki hüküm
ler mucibince yapılacak tediyelerde esas olarak kabul edilecektir. ŞŞüphelenildiği takdirde, it
halâtçı memleket Takdiri Kıymet Komisyonu, mevzuubahs malın hakikî kiyınetini takdir için ihra
catçı memleketin salâhıyettar komisyonu ile mutabık kalacaktır. 

Yunan bankası, bu suretle tediye edilmiş meblâğın % 50 sini kendi defterlerinde Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez bankası namına açacağı faizsiz hususî bir (A) hesabına Türk lirasr olarak ve 
mütebaki % 50 yi faizsiz hususî (B) hesabına fransrz frangı olarak geçirecektir. 

Yakarıda sözü gecen hususî hesaba geçirilecek olan mablâğlar aşağıda yazılı hususlara tahsis 
edilecektir: 

a) Türkiyeye idhal edilen Yunan menşeli malların tediyesine, 
b) G ay için ceman 7 500 000 drahmilik bir mikdarı geçmemek üzere adam başına 7 500 drahmi ol

mak ve fazla olarak adam başına her ay için 16 000 drahmiyi geçmemek üzere beş gündetı fazla 
ikamet halinde beher fazla gün için adam başına 1 500 drahmi olmak üzere Yunanistana girecek 
olan Türk turistlerinin masraflarını ödemeğe, 

c) Türkiyenin Selanik panayırına iştirak masrafları, 
d) Türk bayrağını taşıyan gemilerin Yunan limanlarında Yunan emtiası ile aprovizyonman 

masrafına. 
(B) hususî hesabının matlubuna geçirilmiş olan meblağlar Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası

nın tamamen emrine tahsis edilecek ve serbestçe transfer edilebilecektir. 

Madde — 4 

Mamafih Türk-menşeli maden kömürü bundan evvelki maddede yazılı Yunanistana yapılan 
Türk idhalâtının umumî tediye rejiminden istisna edilecek ve bunun esmanı Yunanistan bankasının 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına Türk lirası olarak açacağı faizsiz bir (C) hesabına geçirilmek 
üzere Yunan ithalâtçısı tarafından tediye edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının bu hesabdaki alacakları Türkiye ve Yunanistanın 
bir başka Clearing Anlaşması ile bağlı oldukları veya olacakları ve Yunanistanın aktif ve Türki
yenin pasif bir soldu bulunduğu memleketlerin Merkez bankaları veya Takas Ofislerinde Yuna
nistan bankasının alacakları ile kompanse edilecektir . 

Triparti Clearingin otomatik bir surette işlemesini temin etmek üzere her iki Merkez bankası 
Türkiye ve Yunanistanın Clearing Anlaşmaları ile bağlı olduğu memleketlerin Merkez bankaları 
veya Takas Ofisleri nezdinde lâzım gelen teşebbüsleri müştereken yapacaklar ve bu müesseselerin 
Yunanistan için aktif ve Türkiye için pasif bir soldu husule gelir gelmez iki memleket Merkez 
bankaları bundan telgrafla haberdar edilmelerini temin edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyet Mer
kez bankasının vereceği müsaade üzerine sözü geçen müesseseler tripartit kompansasyon muamele
sini yapacaklardır. 

Madde •— 5 

Yunan menşeli malların Türkiyeye idhalinden husule gelecek alacaklar Türk idhalâteısı tara
fından bu malların Türk lirası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına yatırılmak sureti!e 
tesviye edilecek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası bu paraları Yunanistan bankası hesabına 
defterlerinde açacağı faizsiz bir Oompte d'ordre'a geçirecektir . 

Madde — 6 

Her iki Merkez bankası kendilerine yapılan tediyelerden yekdiğerini günü gününe haberdar 
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edeceklerdir. Her tahsil ihbarnamesi alâkadar satıcıya yapılacak tediyeyi mümkün kılacak ka
yıtları ihtiva edecektir . 

Alâkadar satıcılara yapılacak tediyeler alıcılardan yapılan tahsilat strasil-e ödenecektir. Fakat, 
bir Türk ihraeateısı veya bunun yerine bir Türk taciri derhal Yunan malı idhal etmeği taahhüt 
ettiği takdirde Cumhuriyet Merkez bankası sıra beklemeksizin bu ihracatçıya tediyede bulunabi
lecektir. 

Madde — 7 

Drahminin veya her hangi bir ecnebi parasının Türk lirasına tahvili» Cumhuriyet Merkez ban
kasına ve Yunanistan bankasına yapılan tediye gününden bir evvelki günkü Zürich borsasının son 
kursu üzerinden yapılacaktır. 

Merkez bankaları sıkı bir teşriki mesaî ile işbuanlaşmanm en eyi tatbik şartlarını temine çalışa 
caklar ve Anlaşma hükümlerinin tatbik usulleri üzerinde mutabık kalacaklardır. Bunu yapmakla 
beraber bundan evvelki Anlaşmaların tatbiki esnasında müşahede edilen müşkülâtı izale etmeğe 
gayret edecek ve bilhassa iki memleketin paralarının alış ve satış kursu arasın'daki farkı ve ticarî 
mübadelelerin tabi tutuldukları külfetleri mümkün mertebe azaltmak suretile bu mübadeleleri 
imkân dairesinde kolaylaştırmağa çalışacaklardır. 

Madde — 8 

iki Taraftan biri Uluslararası ticaretine işbu Anlaşmanın hüsnü surette tatbikine halel geti
rebilecek şekilde yeni bir umumî hüküm tatbik ettiği takdirde, diğer Taraf işbu Anlaşmanın yfcni 
tatbika tetabuk ettirilmesini talep edebilecektir. 

Madde — 9 

iki Taraf kendi ülkelerine yapılacak ithalâtın salâhiyettar her hangi bir gümrük dairesinden ge
çirilmesine müsaade etmeği taahhüt ederler. 

Madde — 10 

10 son teşrin 1934 tarihli Türk - Yunan Anlaşması hükümlerine tevfikan ihraç edilmiş olup işbu 
Anlaşmanın meriyet mevkiine girdiği anda daha mevkii tedavülde bulunan bonolar bu Anlaşma 
müddetince THirkiyeye ithaline müsaade edilen Yunan menşeli mal mubayaasında kullanılacaktır. 

10 son teşrin 1934 tarihli Anlaşma hükümleri mucibince yapılmakta olan hususî Takas muame
leleri işbu Anlaşma müddetince tasfiye edilecektir. 

Madde — 11 

işbu Anlaşma ile tesis edilen tediye usûlleri ancak Yunanistana filen ithal edilmiş olan mallara 
tatbik edilecektir. Bu takyit hükmü transit yolu ile ve Yunan liman ve merkezleri vasıtasüe 'eene-
bi memleketlere ihraç edilen Türk mallarına ait dövizlere şamil olmıyaoaktır. 

Madde — 12 

işbu Anlaşmanın devamı müddetince Yunan Hükümeti Türk ticaretine, geçen sene .kendisine 
verilmiş olan kontenjanlar üzerinden, geçen senenin aynı devresi zarfında Türkiyeden yapılan it
halâttan daha az miktarda olmamak üzere ithal hakkı temin edecektir. 

Madde — 13 

işbu Anlaşma 1 ilk teşrin 1935 den itibaren 6 ay müddetle muteber olacaktır. 
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Bu devrenin inkızasmdan evvel bir aylık bir ihbar müddetile feshedilmediği takdirde 30 gün 

evvel feshi ihbar edilmedikçe meriyete kalacaktır. 

26 eylül 1935 de Atinada iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

İmza ve mühürler 
Ruşen Eşref Ünaydnı 

F. Kurdoğlu 
Stephanopoulos 

1 numaralı liste 

Türkiyeye serbestçe ithal olunabilen Yunan menşeli mallar 

66/A.B. 
68 
71/C. 

102/A.B.C. 
103 
126 
132 
164 A.B. 

165 
169 
223/D. 
228 
230 
231 
234/C. 
234/D. 

261 
274 
275 
277/B.C.H. 
280 
281/A.C. 
300 

302 
305 
307/A. 3-B.C.D. 
321/A. 
330/C 
332 
342 

Her nevi kokulu nişastadan 
maada 

Ziraat vekâleti müsadesile 

• 
Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti müsaadesile 
Yalnız sanayide kullanılanlar 

Şapka kalıpları, ayakkabı 
için yaylı kalıplar, şablonlar 

• 

360 
363/B. 
366/B. 

366/C. 
367 
368 
376 
399 
417/A.B. 
449 
459 
464 

467/A.C. 
468 
471 

477/A. 
481/C.D. 
483/A.B. 
484 
485 
487/A.B.O 
488 
490 
492 
493 
496 
497/A.B. 
498/A. 1,2 
499/A. 
500/A.B. 

Yalnız 20 numaradan yuka
rı olanlar 

Yalnız sünger taşı ve sana
yide kullanılan tozu 

Yalnız tasfiye toprağı, kao
lin, feldspat, ateş toprağı 
Yalnız asfaltlı mamulât 
İktisat vekâleti müsaadesile 
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504 
505 
511/C.D. 
515 
529/B.C. 
530 
531 
533 
534 
536 
538/C.D. 
545/A.B. 
552 
553 
557/A.B. 
558 
559/A. 
562 
565/A.B. 
569/H. 1 
570 
573/A.B. 
577/D. 
607/D. 
623/A. 
627 
632 
648 
651 

653/A.B. 
664 

İktisat vekâletinin müsaa-
desile 

Ziraat vekâletinin müsaa-
desile 

664 

652 
665 
666/2 E.F. 
702 
703/A.C.D.H. 
704 
706/A.B.C. 
709 
754 
756/B. 
756/B. 

Çekirdek çıkaran makine
ler (İktisat vekâleti müsa-
adesile) 

756/C. 

756/C. 

756/Ç. 
768 
792 
805 
810 
812/B.C.D.H.V. 
814 

816 
853/A. 
853/C. 
854 

861 

Yalnız oksijen 
Asetilen (İktisat vekâleti 
müsaadesile) 
Yalnız, buz ve gazoz fabri
kalarında kullanılan mayi 
halinde amonyak 
Asit karbonik (İktisat ve
kâleti müsaadesile) 

Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletinin müsaadesile 

Yalnız Asetat damil 

Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletinin müsaadesile 

106/A 
106/B 
106/C 
107/A 
107/B 
107/C 
238 
377/D. 
378/D. 

E.F. 
E.F. 

2 numaralı liste 

6 000 
6 000 
3 000 
2 000 
2 000 
1 000 
5 000 
20 000 
20 000 

379/C.D.E.F. 
380/A 
380/B 
535 
541 
653/C 
700/B 
708 

30 000 
10 000 
20 000 
10 000 
10 000 
2 000 
8 000 
2 000 
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Gönderen 
İsim 
ikametgâh . . . 
Sokak 
Emtianın cinsi : 
Ambalajın tarzı : 
Denk adedi : 
Marka No. : 
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Menşe şahadetnamesi «A» nüshası [1] 

Gönderilen 
İsim 
İkametgâh . . . 
Sokak 

| Gayri safi Kg. 
Sıklet ' „. T_ ( Safı Kg. 

Kıymet C i f ' 

Sevk yolu : 

Ticaret ve sanayi odası yukarıda gösterilen emtianın Türkiye üümhuriyetile Yunanis
tan Cumhuriyeti arasındaki 26 eylül 1935 tarihli Kliring Anlaşması hükümlerine tevfikan Türk 
Yunan menşeli olduğunu tasdik eder. 

/ / 
Zirde imzalarını koyan Türk - Yunan gümrük bürosu memurları yukarıda zikredilen emtianın 

bilfiil ithal - istihlâke arzedildiğini tasdik ederler. 
Tarih . . . . . . . Mühür. 

[1] İşbu menşe şahadetnamesinin «B» nüshası ayni formüle göre tanzim edilecektir. 
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Atina : 26 eylül 1935 

Orta Elçi, 

Bu günkü tarihli Türkiye Yunanistan arasındaki Clearing Anlaşmasını imzalarken, Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki ticaret mübadelelerinin inkişafını kolaylaştırmak arzusu ile Yuna
nistan Hükümetinin, bu Anlaşmanın müddeti zarfında aşağıda yazılı Türk mahsulâtının hiç bir 
tahdit ve takyide tâbi tutulmaksızın serbest ithaline müsaade etmeği teahhüt ettiğini Ekselansı
nıza bildirmekle şerefyabım. 

öküz, boğa 
înek 
Manda 
100 Kg. ağırlığına kadar dana 
Koyun ve koç 
Keçi ve teke 
Kuzu ve keçi yavrusu # 
Kümes hayvanları 
Taze balık 
Zikredilmeyen diğer sebzeler 
Maden kömürü 

Buğday; 
Arpa 
Mısır 
Dan 
Yumurta 

Yün 
Tiftik 
Lakerda, palamut, uskumru, çiroz, hamsi 
Fasulya 
Bakla 
Nohut 
Bezelya 
Mercimek 
Pastırma ve sucuk 
înşaat kerestesi 
Travers kerestesi (Millî iktisat nezaretinin 
müsaadesile) 
Afyon (Sıhhat nezaretinin müsaadesile) 

Şurası mukarrerdir ki Türkiye, fazla olarak, Yunanistanda meri umumî ithalât rejiminden 
istifade edecektir. 

En derin saygılarımın kabulünü dilerim, Orta Elçi. 
Stephanopoulos 

Ekselans Ruşen Eşref Ünaydm 
Türkiye Cumhuriyeti Orta Elçisi 

( S. Sayısı : 165 ) 





S. Sayısı: 166 
Türkiye - Yunanistan kliring Anlaşmasının bir ay müddet
le uzatılması hakkında 1/326, Türkiye - Yunanistan Kliring 
Anlaşmasının bir ay daha uzatılması hakkında 1/327, 
Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşması hükümlerinin 10 
mart 1940 tarihine kadar 10 gün müddetle temdidi hakkın
da 1/350 ve Türkiye-Yunanistan Kliring Anlaşması hüküm
lerinin 20 mart 1940 tarihine kadar 10 gün müddetle 
temdidi hakkında 1/351 sayılı kanun lâyihaları ve Hariciye 

ve İktisat encümenleri mazbataları 

Türkiye - Yunanistan Anlaşmasının bir ay müddetle uzatılması hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası (1/326) 

T. G. 
Başvekâlet 8 -II - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/565 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

26 eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Kliring Anlaşmasının 1 kânunusani 1940 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle uzatılması hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Hjeyetince 
3 - II - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı mucibesi ve 
notalar ilişik olarak sunulmuştur. 

Kânunusani 1940 tarihinde meriyetten kalkacak olan bu anlaşmanın bir ay temdidine dair 
olan mezkûr notaların İcra Vekilleri Heyetince muvakkaten meriyete konulduğu arzolunur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yunanistan ile aramızda mevcut 26 eylül 1935 tarihli kliring anlaşması, bu anlaşmaya merbut 
15 ilkkânun 1938 tarihli munzam protokolün birinci maddesi hükümlerine tevfikan, Yunan 
Hükümeti tarafından feshedildiğinden 31 ilkkânun 1939 tarihinden itibaren meriyet mevkiin
den kalkması icap eylemekte idi. 

Ancak yukarıda maruz mefsuh anlaşmanın yerine, iki tarafın menfaatlerine ve bu . günün 
iktisadî icaplarına daha uygun, yeni bir anlaşma ikamesi için cereyan edecek müzakerelerin 
31 ilkkânun 1939 tarihine kadar başlayıp bitirilmesi kabil olamıyacağı tebeyyün eylemesi üze
rine aralıkta iki memleket ticaretinin sekteye uğramaktan vikayesi için mefsuh anlaşmanın, 
meriyetinin hitamı tarihinden itibaren, bir ay müddetle, yani 1 son kânundan 31 son kânun 1940 
tarihine kadar, uzatılması kararlaştırılmış ve keyfiyet Ankaradaki Yunanistan Büyük Elçiliği 
ile nota teatisi suretile temin edilmiştir. 
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iki memleket arasındaki ticarî mübadelelerin arızasız olarak devamını teminen yapılan bu 

temdit keyfiyeti menafiimize uygun olduğundan tasdiki Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine 
arzolunuı\ 

Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni 

Esa& No. 1/326 
Katta/r No. 22 

29^111-1940 

Yüksek Reisliğe 

2&-eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Kliring • 
anlaşmasının 1 kânunusani 1940 tarihinden iti
baren bir ay müddetle uzatılması hakkında Ha
riciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetince 3 - I I -1940 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasile esbabı mu-
cibesi ve ilişik notalar Encümenimize havale bu-
yurulmakla Hariciye vekilinin huzurile tetkik 
olundu. 

26 eylül 1935 tarihli Anlaşmanın yerine yeni 
bir Anlaşmanın müzakere edilmekte bulunduğu 
bir zamanda iki memleket arasındaki ticarî müna
sebetlerin arızasız olarak devamını istihdaf eden ' 
bu muvakkat yeni Anlaşma ile merbutları Encü-

menimizce muvafık görülmüştür. 
Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 

veçhile İktisat encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi 
Erzincan 
S. Arıkçın 
Antalya 
Cemal Tunca m 

M. M. 
Konya 

M. Göker 
Diyarbakır 
Dr. 1. Tali 
Öngören 

Erzurum İzmir 
Pertev Demirhan Halil Menteşe Gl. Muhittin Akyüz 

Sivas Tekirdağ Tokad 
N. Sadak Yahya Kemal Beyath N. Poroy 

Kâtip 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 
Diyarbakır 

Zeki Mesud Alsan 

Kars 

HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut 26 ey
lül 1935 tarihli Kliring Anlaşmasının hitam tari
hinden itibaren 1 son kânundan 31 son kânun 
1940 tirihine kadar bir ay müddetle temdidi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yunanistan ile aramızda mev
cut ve hükmü 31 ilk kânun 1939 tarihinde biten 
26 eylül 1935 tarihli Kliring Anlaşması 1 son 
kânundan 31 son kânun 1940 tarihine kadar bir 
ay müddetle uzatılmıştır. 

Madde 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE S — Bu kanunun icrasına îcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
Bş. V. ve H. V. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam Fethi Okyar 

Da. V. Ha. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S.' I. M. V. G. t. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V. - Ti. V. 
Ali Çetinkaya N. Topcoğlu 

3 - II -1940 
M. M. V. 

N. Tınaz 
Ma. V. 

V. Ağralı 
Ik. v: 

N. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
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Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşmasının bir ay daha uzatılması hakkında kanun lâyihası vö 
Hariciye encümeni mazbatası (1/327) 

T. C. * 
Başvekâlet 19 - II - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/735 " 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

9 - II - 1940 tarih ve 6/565 sayılı tezkere ye ektir: 
Müddeti bir ay uzatılmış olan 26 eylül 1935 tarihli mefsuh Türk - Yunan Kliring Anlaşması

nın 29 şubat 1940 tarihine kadar bir ay daha uzatılması hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 2 - II - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesi ve notalar ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Bahsi geçen Anlaşmanın bir ay daha uzatılmasına dair olan mezkûr notaların icra Vekilleri He
yetince muvakkaten meriyete konulduğu arzolunur. 

Başvekl 
_ ^ ^ Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yunanistan ile aramızda mevcut olup Yunan Hükümeti tarafından feshedilmesi <îekyii*le 31 
ilte* kânun 1939: .tarihinde meriyet mevkiinden kalkması icap eden 26 eylül, 1935 tarihli »Kliring An-
lanşması hükümleri, iki memleket arasında yeni bir Ticaret Anlaşması akdi için açılan,müzakere
lerin intacına intizaren, bir ay müddetle 31 son kânun 1940 tarihine kadar uzatılmıştı. 

tSon kânun 1940 ayı içinde Ankarada açılan bu müzakerelerin ay sonuna kadar; ikmal edilemiye* 
ceği anlaşılması üzerine aralıkta iki memleket ticaretinin sekteye uğramasına meydan vermemek 
üzere mefsuh Anlaşmanın daha bir ay müddetle, yani 1 şubattan 29 şubat 1940 tarihine, kadar, uza
tılması kararlaştırılmış vekeyfiyet Ankaradaki Yunanistan büyük, elçiiîğile nota teatisi?guretile te
min olunmuştur. 

İki memleket arasındaki ticarî mübadelelerin arızasız olarak devamını temin maksadile yapılan btı 
temdit keyfiyeti menafiimize uygun olduğundan tasdiki Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine 
jftrzoüınjır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni $9 - III ~>1940 
Esas No. 1/327 
Karar No. 23 

Yüksek Reisliğe 

Müddeti bir ay uzatılmış oton 26 eylül 1935 
tarihli mefsuh Türk - Yunan kliring anlaşma
sının %% şnbat 1940 tarihine kadar bir ay daha 
uza^taftsı hakkında Hariciye vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2-II-1940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihasile esbabı mucibesi ve merbut 
notalar Encümenimize tevdi buyurulmakla Ha

riciye vekilliğittin huzurile tetkik, olundu, 
26 eylül 193&,taî,ikü rsnlftpftanıni yeni feir 

anlaşma yapmak için cereyan eden müzakere
ler evvelce kabul edilmiş olan bir aylık mun
zam müddet zarfında bitmediğinden, yeniden 
bir ay daha temdidini mutazammm bulunan 
kanun lâyihası iki memleket arasındaki ticarî 
münasebetlerin arızasız olan devamını istihdaf 
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eylemekte ve bu itibarla menfaatimize uygun Antalya 
bulunmaktadır. Dr. C. Tunca 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası ile mer
butları havalesi veçhile İktisat encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye En. Reisi M. M. Kâtip 

Erzincan Konya İstanbul Sivas 

Diyarbakır 
Dr. 1. T. Öngören 

Diyarbakır 
Z. M, Alsan 

Erzurum İzmir Kars 
Pertev Demirhan Halil Menteşe Gl. M. Akyüz 

S. Arıkan 
Tekirdağ Tokat 

M. GÖker A. Ş. Esmer N. Sadak Yahya K. Beyatlı N. Poroy 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut 26 eylül 
1935 tarihli kliring anlaşmasının 1 şubattan 29 
şubat 1940 tarihine kadar bir ay müddetle tem

didi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yunanistan ile aramızda mev
cut 26 eylül 1935 tarihli kliring anlaşması 1 şu
battan 29 şubat 1940 tarihine kadar bir ay müd
detle temdit edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 2 - II -1940 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam F. Okyar N. Tınaz 

Da. V. 
F. öztrak 

Mî. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
1. Çetinkaya 

Ha. V. 
— 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
M. Erkmen 

Türkiye - Yunanistan kliring Anlaşması hükümlerinin 10 mart 1940 tarihine kadar 10 gün müd
detle temdidi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası (1/350) 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1290 

23 - III - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut 26 eylül 1935 tarihli kliring anlaşması hükümlerinin 
1 marttan 10 mart 1940 tarihine kadar on gün müddetle temdidi hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 16 - III 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. , 

Bjaşvekil 
Dr. R. Saydam 
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Esbabı mucibe lâyihası 

Yunanistan ile aramızda mevcut olup Yunan hükümeti tarafından feshedilmesi dolayısiİe 31 
ilk kânun 1939 tarihinde meriyet mevkiinden kalkması icabeden 26 eylül 1935 tarihli Kliring An
laşması hükümleri, iki memleket arasında yeni birTicaret Anlaşması akdi için Ankarada açılan mü
zakerelerin intacına intizaren 29 şubat 1940 tarihine kadar iki ay uzatılmıştı. 

Son kânun 1940 ayı içinde başlayan müzakerelerin şubat sonuna kadar bitirilmesi imkânı hâsıl 
olamayacağı anlaşılması üzerine, müzakerelerin intacına intizaren Tarafeyn ticaretinin sekteye uğ
ramasına meydan bırakmamak için, mefsuh Anlaşmanın daha on gün müddetle, yani 1 marttan 10 
mart 1940 tarihine kadar, uzatılması kararlaştırılmış ve keyfiyet Ankaradaki Yunanistan Büyük 
elçiliğile nota teatisi suretile temin olunmuştur. ^ ': 

İki memleket arasındaki ticarî mübadelelerin arızasız olarak devamını temin maksadile yapılan 
bu temdid keyfiyeti menfaatlerimize uygun olduğundan tasdiki Büyük Millet Meclisinin yüksek 
tasvibine arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 2 -IV-1940 

Esas No. 1/350 
Karar No. 31 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut 26 
eylül 1935 tarihli Kliring anlaşması hükümlerinin 
1 marttan 10 mart 1940 tarihine kadar on gün 
müddetle temdidi hakkında Hariciye vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 16 -
3 -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
Encümenimize havale edilmekle Hariciye vekili
nin huzurile tetkik olundu. 

Bu günün şartlarına uygun yeni bir anlaşma 
yapmak için cereyan eden müzakerelerin uzaması 
üzerine 1935 tarihli Anlaşma hükümlerinin iki 
memleket arasındaki ticarî münasebetlerin halel
den vikayesi maksadile, 1 marttan 10 mart 1940 
tarihine kadar yeniden on gün temdidi Encüme-

nımizce muvafık görülmüştür. 
Aynen, kabul edilen kanun lâyihası havalesi 

veçhile İktisat encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâtip 
Erzincan Konya İstanbul 
8. Arikan M. GöJier A. Ş. Esmer 

Antalya Diyarbakır Diyarbakır 
Dr. Cemal Tunca Zeki M. Alsan Dr. 1. Tali 

öngören 
Erzurum İzmir Kars 

P. Demirhan Halil Menteşe Gl. Muhittin Ahyüz 

Tekirdağ Tokad 
Yahya Kemal Beyath N. Poroy 
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HÜKÛMETlN TEKLİFİ 

T ufkiye ile Yufiamistan arasında mevcut 26 eylül 
1935 tarihli Kliring Anlaşmasının 1 marttctn 10 
mart 1940 tarihine, kadar on gün müdfletle tem

didi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yunanistan ile aramızda mev
cut 36 eylül 1935 tarihli Kliring Anlaşmasının 
1 marttan 10 mart 1040 tarihine kadar on gün 
mş^detle temdidi tasvip ve kabnl olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 16-III-1940 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 

Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşması hükümlerinin 20 mart 1940 tarihine kaçlar 10 gün 
müddetle temdidi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası (1/351) 

T. C. 
Başvekâlet 23, Ut-1940 

• Jtararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı s 6/1300 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

23 - i l i -1940 tarih ve 6/1293 sayılı tezkereye ektir: 
Türkiye ile Yunanistan arasında meveut 26 eylül 1935 tarihli Kliring Anlaşması hükümle

rinin 1Q marttan 20 mart 1940 tarihine kadar 10 gün müddetle temdidi hakkında Hariciye vekil-
üğinee hazırlanan ve lera Vekilleri Heyetince 16-III-1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile, birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yunanistan ile aramızda mevcut olup Yunan Hükümeti tarafından feshedilmesi dolayısile 
31 ilk kânun 1939 tarihinde meriyet mevkiinden kalkması icap eden 26 eylül 1935 tarihli Kli
ring Anlaşması hükümleri, iki memleket arasında yeni bir Ticaret Anlaşması akdi için Anka-
rada açılan müzakerelerin intacına intizaren, 10 mart 1940 tarihine kadar iki ay ve on gün müd
detle temdit olunmuştu. 

Ankarada cereyan eden işbu müzakereler neticelenerek 11 mart tarihinde Yunan Hükûmetile 
yeni bir Ticaret ve Tediye Anlaşması imzalanmıştır. Ancak bu yeni Anlaşma, 13 ncü maddesi 
hükümlerine göre, 20 mart tarihinden itibaren meriyete gireceğinden ve eski Anlaşmanın hük
mü ise, yukarıda arzedildiği şekilde, 10 mart 1940 tarihinde biteceğinden aralıkta iki memle
ket ticaretinin sekteye uğramaması için 26 eylül 1935 tarihli marülârz Kliring Anlaşmasının da-

Da. V, 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetmkaya 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Gebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
İV. Topcoğlu 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

{ S. Salısı : 166 ) 



— 7 — 
ha 10 gün müddetle, yani 10 marttan 20 mart 1940 -tarihine kadar, uzatılması kararlaştırılmış 
ve keyfiyet Ankaradaki Yunanistan Büyük Elçiliği ile nota teatisi suretile temin olunmuştur. 

iki memleket arasındaki ticarî mübadelelerin arızasız bir şekilde devamını temin maksadile 
yapılan bu temdit keyfiyeti menfaatlerimize uygun olduğundan tasdiki Büyük Millet Meclisinin 
yüksek tasviplerine arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni ! ' 2-IV-1940 
Easas No. 1/351 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye âle Yunanistan arasında mevcut 26 
eylül 1935 tarihli Kliring Anlaşması hükümleri
nin 10 marttan 20 mart 1940 tarihine kadar 10 
gün müddetle temdidi hakkında Hariciye vekil
liğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
16 - III -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile 
birlikte Encümenimize havale buyurulmakla Ha
riciye vekilinin huzurile tetkik olundu: 

Bu günün şartlarına- uygun yeni bir Anlaşma 
yapmak için cereyan . eden müzakerelerin uza
ması üzerine 1935 tarihli Anlaşma hükümlerinin, 
iki. memleket arasındaki ticarî münasebetlerin 
halelden vikayesi maksadile 10 mart 1940 dan 

MADDE 1 — Yunanistan ile aramızda mev
cut 26 eylül 1935 tarihli Kliring Anlaşması hü
kümleri, 10 marttan 20 mart 1940 tarihine ka
dar 10 gün temdit edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 16 - III -1940 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 

20 mart 1940 tarihine kadar yeniden oır gün 
temdidi Encümenimizce muvafık görülmüştür.' 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
vaçhile İktisat encümenine tevdi buyuralmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye E. R. 

Erzincan 
S. Arıkan 
Antalya 

Dr. C. Tunca 
Erzurum 

Gl. P. Demirhan 
Tekirdağ 

Y. K. Beyatlı 

M. M. 
Konya 

A. MVGÖker 
Diyarbakır 
Z. M. Alsan 

İzmir 
H. Menteşe 

Tokad 
N. Poroy 

Kâ. 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 
Diyarbakır 

Dr. 1. T. öngör e 
Kars 

Gî. M. Akyüz 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetmkaya 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut 26 ey
lül 1935 tarihli Kliring Anlaşması hükümleri
nin 10 marttan 20 mart 1940 tarihine kadar > 10 
gün müddetle temdidi hakkında kanun lâyihası 

(S . Sayısı: 16a) , 



îktısat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 29 - IV - 1941 

Esas No. 1/326, 327, 350, 351 
Karar No. 42 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Yunanistan arasında 26 eylül 
1935 tarihinde aktedilmiş olan kliring Anlaş
masının 31 ilk kânun 1939 tarihinden itibaren 
meriyetten kaldırılması iktiza ettiği halde mez
kûr Anlaşmanın yeni bir kliring mukavelesi 
müzakere ve aktedilinceye kadar mevcut mu
kavele hükmünün 31 ikinci kânun 1940 tari
hine kadar bir ay müddetle uzatılması hakkın
da Hariciye vekâletince tanzim edilip icra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclisin tasdikma 
arzına karar verilen kanun lâyihası Başvekâ
letin 8 şubat 1940 tarih ve 6/565 numaralı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulduğu ve Yunan 
Hükümeti ile müzakere edilen kliring Anlaş
ması bir ay zarfında neticelendirilemediği ci
hetle mezkûr müddetin 29 şubat 1940 tarihine 
kadar tekrar bir ay ve bu tarihten 10 mart 
1940 tarihine kadar on gün ve 10 mart 1940 
tarihinden 20 mart 1940 tarihine kadar tekrar 
on gün müddetlerle uzatılması zarureti hâsıl ola
rak mezkûr temditler için tanzim ve Yüksek 
Meclise takdim kılman kanun lâyihaları esbabı 
mucibeleri, ve Hariciye encümeni mazbataları 
ile birlikte Encümenimize havale buyurulmuş 
olmakla Hariciye ve Ticaret vekâletleri mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik olundu. 

Yukarıda arzolunan kanun lâyihalarının 
hepsinin ayni meseleye taallûku dölayisile tev
hidi muvafık görülmüş ve esbabı mucibelerde 
dermeyan olunan mütaleata ve verilen izahata 

göre bu tenkitlerin Türkiye ile Yunanistan ara
sındaki ticarî ve iktisadî münasebetlerin yeni 
esaslara göre tanzimi için cereyan eden müza
kerelerin hitamına kadar bu münasebet
lerin sekteye uğramaması maksadile ya
pıldığı anlaşılmış ve bu itibarla kabulleri En-
cümenimizce de tasvip edilmiştir. 

Yukarıda arzedilen dört lâyihanın tevhidi 
dölayisile Encümenimize e birinci madde yeni
den hazırlanmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

iktisat En. Reisi M. M. Kâtip 
Giresun Rize Bilecik 

1. Sabuncu Fuat Sirmen K. Gülek 
Afyon K. Afyon K. Ankara 

Berç Türker Cemal Akçın A. Ulus 
Ankara Diyarbakır Edirne 
M. Eriş V. N. Sünkitay T. Göksel 
Erzincan istanbul Gfazianteb 

8. Başotaç A. Daver Nuri Pazarbaşı 
içel istanbul izmir 

Dr. M. Berker A. H. Denizm\en Benal Anman 
Kars Kastamonu Konya 

K. Arıklı M. Celâl Bay ar Kâzım Okay 
Konya Niğde Zonguldak 

H. Dikmen Dr. R. Talay M. Bozma 
Zonguldak 

H. Karabacak 

( S. Sayısı : 166 ) 
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İKTISAT ENCÜMENININ TEKLIFI 

Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut 26 ey
lül 1935 tarihli kliring Anlaşmasının hitamı tari
hinden itibaren 20 mart 1940 tarihine kadar iki 
ay 20 gün müddetle uzatılması hakkında kanun 

layihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Yunanistan ara
sında mevcut ve hükmü 31 ilk kânun 1939 tari
hinde biten 26 eylül 1935 tarihli kliring Anlaş
masının 20 mart 1940 tarihine kadar iki ay 20 
gün müddetle uzatılması kabul ve tasdik olun

muştur. 
MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay

nen. 
MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay

nen. 

Ankara, 2.9 Ükkânun 1939 
ÖRNEK 

Bay Büyük Elçi, 

26 evlûl 1935 tarihli Türk - Yunan Ticaret Anlaşmasını tecdit için yeni müzakerelere başlan
masına intizaren, Cumhuriyet Hükümetinin yukarıda anılan Anlaşmayı tarihi inkizasmdan iti
baren bir ay müddetle yani 1 son kânundan, 31 son kânun 1940 tarihine kadar, uzatmayı teklif 
ettiğini Zatı Devletlerine arzetmekle kesbi şeref eylerim. 

Hükümeti Kraliyenin işbu teklif üzerinde mutabık olduğunu bana teyit eylemenizi ve ihti-
ramatı faikamın kabulünü rica ederim. 

Ş. Saraçoğlu 
Ekselans, 
Bay R. Raphael 

Yunanistan Büyük Elçisi 

Ankara, 29 ilkkânun 1939 
ÖRNEK 

Bay Vekil, 

Mealini aşağıya nakleylediğim bu günkü tarihli mektubunuzu aldığımı Zatı Devletlerine bildir
mekle kesbi şeref eylerim : 

«26 eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Ticaret Anlaşmasını tecdit için yeni müzakerelere başlanma
sına intizaren, Cumhuriyet Hükümetinin yukarıda anılan Anlaşmayı tarihi inkizasmdan itibaren 
bir ay müddetle, yani bir son kânundan 31 son kânun 1940 tarihine kadar, uzatmayı teklif ettiğini 
Zatı Devletlerine arzetmekle kesbi şeref eylerim.» 

Yunan Hükümeti Kralisinin yukarıdaki teklif üzerinde mutabık bulunduğunu teyide müsa-
raat eylerim. 

îhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim Bay Vekil. 
İmza : R. Raphael 

Ekselans, 
Bay Şükrü Saraçoğlu 

Hariciye Vekili 

( S. Sayısı : 166 ) 
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Bay Büyük Elçi, 

İki Hükümet arasında müzakere edilmekte olan yeni Ticaret Anlaşmasının akdine intizaren, 
Hükümetimin 26 eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Kliring Anlaşmasının meriyetini 1 şubattan 29 şu
bat 1940 tarihine kadar yeniden bir aylık bir müddet için temdide muvafakat ettiğini Ekselansları
na arzetmekle mübahiyim. 

Yukarıdaki hususa Yunan Hükümetinin muvafakatim bana bildirmenizi ve ihtiramatı faikamm 
kabulünü rica ederim, Bay Büyük Elçi. 

Ş. Saraçoğlu 
Ekselans, 

Bay R. Raphael 
Yunanistan Büyük Elçisi 

Ankara 

Ankara, 30-1-1940 
Bay Vekil, 

Mealini aşağıya nakieylediğim bu günkü tarihli mektubunuzun vusulünü Ekselanslarına bildir
mekle şerefyabım : 

« İki Hükümet arasında müzakere edilmekte olan yeni Ticaret Anlaşmasının akdine intizaren, 
Hükümetimin 26 eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Kliring Anlaşmasının meriyetini 1 şubattan 29 şu
bat 1940 tarihine kadar yeniden bir aylık bir müddet için temdide muvafakat ettiğini Ekselansları
na arzetmekle mübahiyim. 

Yukarıdaki hususa Yunan Hükümetinin muvafakatini bana bildirmenizi ve ihtiramatı faikamm ka
bulünü rica ederim, Bay Büyük Elçi. » 

Yunan Hükümeti Kraliyesinin işbu yeni temdide muvafakat eylediğini Ekselanslarına arza mü-
saraat eder ve ihtiramatı faikamm kabulünü rica eylerim, Bay Vekil. 

Ekselans, R. Rafael 
Bay Şükrü Saraçoğlu 

Hariciye vekili 
Ankara 

29 - II -1940 
Bay Büyük Elci, 

İki Hükümet arasında müzakere edilmekte olan yeni Ticaret Anlaşmasının akdine intizaren, Hü
kümetimin 26 eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Kliring Anlaşmasının meriyetini 1 marttan 10 mart 
1940 tarihine kadar yeniden on günlük bir müddet için temdide muvafakat ettiğini Ekselansınıza ar
zetmekle mübahiyim. 

Yukarıdaki hususa Yunan Hükümetinin muvafakatini bana bildirmenizi ve ihtiramatı faikamm 
kabulünü rica ederim, Bay Büyük Elçi. 
Ekselans N. Menemencioğlu 

Bay R. Raphael, ' 
Yunanistan Büyük Elçisi, 

Ankara 
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Ankara, 29 - II -1940 

Bay Vekil, 

Mealini aşağıda nakleylediğim bu günkü tarihli mektubunuzun vusulünü Ekselanslarına bildir
mekle şerefyabım. 

« iki Hükümet arasında müzakere edilmekte olan yeni Ticaret Anlaşmasının akdine intizaren, Hü
kümetimin 26 eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Kliring Anlaşmasının meriyetini 1 marttan 10 mart 
1940 tarihine kadar yeniden on günlük bir müddet için temdide muvafakat ettiğini Ekselanslarına 
arzetmekle mübahiyim. 

Yukarıdaki hususa Yunan Hükümetinin muvafakatini bana bildirmenizi ve ihtiramatı faikamın 
kabulünü rica ederim, Bay Büyük Elçi. » 

Yunan Hükümeti Kraliyesinin işbu yeni temdide muvafakat eylediğini Ekselanslarına arza mü-
saraat eder ve ihtiramatı faikamm kabulünü rica eylerim, Bay Vekil. 

Ekselans, R. Raphael 
Bay Şükrü Saraçoğlu, 

Hariciye vekili, 
Ankara 

T. C. 
Hariciye vekâleti 

598770/38 9 - III - 1940 

Bay Büyük Elçi, 

îki Hükümet arasında müzakere edilmekte olan yeni Ticaret Anlaşmasının akdine intizaren, Hü
kümetimin 26 eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Kliring Anlaşmasının meriyetini 10 marttan 20 mart 
1940 tarihine kadar yeniden on günlük bir müddet için temdide muvafakat ettiğini Ekselansıma ar
zetmekle mübahiyim. 

Yukarıdaki hususa Yunan Hükümetinin muvafakatini bana bildirmenizi ve ihtiramatı faikamm 
kabulünü rica ederim, Bay Büyük Elçi. 

Ekselans İV. Mmemencioğlu 
Bay R. Raphael, 
Yunanistan Büyük Elçisi, 

Ankara 
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Yunanistan Büyük Elçiliği Ankara, 9 mart 1940 

No. 776 

Ray Vekil, 

Mealini aşağıda nakleylediğhıı bu günkü tarihli mektubunuzun vusulünü Ekselanslarınıza bil
dirmekle şerefyabını. 

«İki Hükümet arasında müzakere edilmekte olan yeni Ticaret Anlaşmasının akdine intizaren, 
Hükümetimin 26 eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Kliring Anlaşmasının meriyetini LO. marttan 
20 mart 1940 tarihine kadar yeniden on günlük bir müddet için temdide muvafakat ettiğini Ek
selanslarına arzetmekle mübahiyim. 

Yukarıdaki hususa Yunan Hükümetinin muvafakatini bana bildirmenizi ve ihtiramatı faika-
mın kabulünü rica ederim, Hay Büyük Elçi». 

Yunan Hükümeti Kıraliyesinin işbu yeni temdide muvafakat eylediğini Ekselanslarına arza 
müsaraat eder ve ihtiramatı faikamın kabulünü rica eylerim, liay Vekil. 

Ekselans R. Raphael 
Bay Şükrü Saraçoğlu, 

Hariciye Vekili, 
Ankara 
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S. Sayısı: 167 
idaresi kanununun 2 nci ve 71 nci maddelerini 
;n 3001 sayılı kanunun I nci maddesini tadil eden 
ılı kanunun birinci maddesinin E fıkrasındaki (Bele-
ıununun 7 nci maddesinde yazılı usule riayet edil-
ere) kaydının tefsiri hakkınde Başvekâlet tezkeresi 

ve Dahiliye encümeni mazbatası (3/337) 

. G. \ 
ekâlet 16 - XII - 1941 
resi müdürlüğü 
: 6/115 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

xöl sayılı kanunun birinci maddesinin E fıkrasındaki (Belediye kanununun 7 nci maddesinde 
zıh usule riayet edilmek üzere) kaydının tefsiri hakkında Dahiliye vekilliğinden yazılan 

3 - XII - T940 tarih ve 9258 sayılı tezkere sureti sunulmuştur. 
işin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Dahiliye vekâleti M. S. M. U. M. Ş: 2 M. ifadeli ve 23 - XI I 1940 tarih ve 9258 sayılı tezkere 
suretidir 

Başvekâlet Yüksek makamına 

Vilâyet idaresi kanununun 2 nci maddesini değiştiren 34510 sayılı kanunun birinci maddesi
nin E fıkrasında bir mahalle veya köyün belediye sınırlarından ayrılarak müstakil köy haline 
konmasına Belediye kanununun 7 nci maddesinde yazılı usule riayet edilmek üzere yapılması em-
redilmekte ve sözü geçen 7 nci madde de bu iş için tahkik heyeti teşkil olunacağı, tahkik heyeti
nin ayrılacak parça sakinlerinin reylerini alarak mazbata yapması ve vilâyet idare heyeti kararı 
üzerine evrakın Şûrayi devlete tevdi olunması ve Şûrayi devlet, iftirakm nafi olduğuna ve vari
datının kendisini idareye ve imara kâfi bulunduğuna karar verdiği takdirde Reisicumhurun Yük
sek tasdikma arzedilmesi yazılıdır. 

Belediye sınırı içine alınacak olan parçalar için de aynı formalite caridir. 
Bu maddeye istinaden Devlet şûrasına sevk olunan bir evraka Şûra, 3451 sayılı kanunun bi

rinci maddesinin E fıkrasında gösterilen esaslar arasında Devlet şûrasının iftirak kararı vereceğine 
dair bir sarahat mevcut olmamasına ve bu fıkrada yazılı Belediye kanununun 7 nci maddesindeki 
usule riayet kaydından maksadın da halkın reyine müracaattan ibaret bulunmasına binaen Devlet 
şûrasının kararma lüzum olmadığına karar verilmiştir. 

Bu karar karşısında vazıı kanunun maksadını anlayabilmek için zabıt ceridesine baş vurulmuş 
ise de meseleyi aydınlatacak bir kayda rastlanamamış ve bu yüzden yüksek makamınıza arzı 
keyfiyete lüzum hâsıl olmuştur. 

Devlet Şûrasının noktai nazarına tebaiyet edildiği takdirde Devlet . şûrasının kararı ve Millî 
irade ile belediye sınırı için alınmış olan bir parkanın başka bir köye bağlanması halinde Devlet 



şûrası kararı ve Millî irade ile ve müstakil köy teşkili halinde ise yalnız Vekâletin Oııayile ay
rılması gibi nazariyatı hukukiyeye uygun düşmeyecek bir vaziyet hâsıl olacağı mütalea edilmekte 
olduğundan 3451 sayılı kanunun birinci maddesinin E fıkrasındaki (Belediye kanununun 7 nci 
maddesinde yazılı usule riayet edilmek üzere) kaydından kastedilen manatını Büyaık Millet 
Meclisinden tefsir kararı istihsali suretile teshiline yüksek müsaadelerini sonsuz saygılarımla arz 
ve rica ederim . 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 3/337 
Karar No. 24 

29 - IV - 1911 

Yüksek Reisliğe 

3451 sayılı kanunun birinci maddesinin E 
fıkrasındaki (Belediye kanununun 7 nci mad
desinde yazılı usule riayet edhııek üzere) kay
dının tefsiri hakkında Başvekâletten gelip 10 -
III - 1941 tarihile Encümenimize havale buyu-
rulan evrak Dahiliye vekâleti mümessili hüzü
nle tetkik olundu. 

Meseleyi halletmek üzere evvelâ 3451 nu
maralı kanunun birinci maddesile Belediye ka
nununun 7 nci maddesi karşılaştırılıp iki mad
de arasında taaruz mevcut olup olmadığı ve bu 
taaruzun tefsir yolile mi, yeni tesisle mi halli 
maslahata daha muvafık düşeceği araştırıldı. 
Devlet Şûrasının da üzerinde durduğu veçhile 
3451 numaralı kanunun birinci maddesinin E 
fıkrası (bir belediyeden ayrılan bir mahalle ve
ya semtin müstakil köy haline konması) şekline 
münhasır olmak üzere Belediye kanununun 
7 nci maddesinde gösterilen usule müracaat 
edilmesini istemektedir. 

Belediye kanununun 7 nci maddesi, ayrılma
nın halkın reyine müracaattan sonra vilâyet 
idare heyetinin kararı üzerine Devlet Şûrası 
(yine kurulacak köy varidatının kendisini ida
reye ve imara kâfi bulunduğuna ve bu iftirakm 
nafi olduğuna) karar verdiği takdirde Reisi
cumhurun tasdiki ile yapılmasını emretmekte
dir. 

E fıkrası ise Belediye kanununun 7 nci mad
desine müracaatı emretmekle beraber ayrılma
nın (Belediye meclisi; vilâyet idare heyeti ve 
umumî meclis mütaleaları üzerine Dahiliye ve
kâletinin tasdikile) yapılacağını yazmaktadır. 

3451 numaralı kanun muahhar olduğuna göre 
bu ayrılmada bu kanunun E fıkrası hükmüne 
göre yürünüp Devlet Şûrası yerine Vilâyet umu
mî meclisine gidilmek ve ondan sonra da Dahi
liye vekâletinin tasdikile iktifa edilmek lâzım 
gelmektedir. Ayrıca belediye meclisinin kararı 
alındıktan maada Belediye kanununun 7 nci 
maddesinde gösterilen usul dairesinde halkın re
yine müracaat olunmak ve 7 nci maddeye atıftan 
sadece halkın reyine müracaat hususu anlaşılmak 
1 âz im bul un ın aktadır. 

Fakat müstakil köy teşkilinden daha basit olan 
(Belediyeden ayrılan bir parçanın başka, bir kö
ye ilhakı) işi l) fıkrasında, zikredilmemiş olmasına 
göre bu basil işin 7 nci madde hükmüne göre halli 
icap ediyor. Halbuki bir belediyeden ayrılıp baş
ka. bİr köyle ilhak edilecek parçada - müsta
kil bir teşekkül meydana gelmiyeceğine ^'öro, ~ 
varidatının kendisini idareye ve imara kâfi ge
lip gelmiyeceğini araştırmağa imkân da; fai-
de de mevcut olmadığı gibi bu parçanın - müs
takil köy teşkilinde olduğu "gibi -"bir köye il
hakında meclisi umumileri alâkalandırmak ve 
bu ayrılmayı da Dahiliye vekâletinin tasdikile 
bitirmek daha, faydalı olacağı mülâhaza olun
muştur. 

3451 numaralı kanun memleketimizde mülkî 
lak'simler arasında yapılacak muhtelif değişiklik
lerde takip olunacak usulleri gösteren bir kanun 
olduğundan bu değişikliklere ait bütün hükümle
rin bu kanunda toplan ması ve bu hükümlerde 
tam. sarahat ve katiyet bulunması lüzumlu görü
lerek iki kanun arasındaki vuzuhsuzluğun tefsir 
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yolile değil tesisle halli ciheti iltizam olunmuş ve 
bunun için 3451 numaralı kanunun birinci mad
desindeki E fıkrası ona göre yazılmıştır. Ancak 
mahallî idareler arasındaki değişikliklere münha
sır bulunan bu fıkrada bir mahalle veya semtin 
bir köyden ayrılıp başka bir köye verilmesine ve 
yine bir kasabanın bir nahiyeden ayrılıp başka 
bir nahiyeye bağlanmasına dair hükümler eksik 
görüldüğünden bu eksikler de bu fıkraya ilâve 
edilmiştir. 

Yine fıkradaki Belediye kanununun 7 nci 
maddesine atıfdan maksat (ayrılacak par
çadaki belediye müntchiplerinin belediye seçim 
usulüne göre reylerine müracaat) olduğundan bu 
hüküm fıkraya yazılarak 7 nci maddeye atıf da 
kaldırılmıştır. 

Yine bu fıkra ile belediye kanunun mı 7 nci 
maddesi arasında her hangi bir ihtilâfa meydan 
bırakmamak üzere 7 nci maddenin hangi hususlar
da tatbik edileceği ayrıca tasrih edilerek bu kısım 
da 3451 numaralı kanunun birinci maddesine bir 
frkra olarak ilâve; edilmiştir. Bu fıkra (F) har-
file konmuş; maddenin aslındaki F fıkrasına (i 
harfi verilmiştir. 

3451 numaralı kanun 3001 numaralı kanunun 
birinci maddesi yerine kaim üç maddelik bir ka
nundur. 

3 — 
Bunun birinci maddesinde tadil edilmeyen A, 

B, C, F fıkraları aynen ve D fıkrası eksik kalan 
kasaba kelimesinin ilâvesile bu lâyihaya alınıp 
kendisinin kaldırılması muvafık görüldüğünden 
lâyiha ona göre yazılmıştır. 

3001 numaralı kanunda henüz yaşayan ikinci 
maddesi olup o da aynen bu lâyihaya alınmak 
sııretile kaldırılmış ve 1426 numaralı vilâyet ida
resi kanununun 2 ve 71 nci maddelerini tadil 
eden hükümler bu lâyihada toplanmıştır. 

Yüksek Heyete sunulmak üzere yüce makamı-
nızâ arzolunur. 

Dahiliye E. Reisi 
Tekirdağ 

C. Uybadîn 
Kâtip 

Yozgad 

Çorum 
/. Kemal Alpsar 

fîazianteb 
Dr. A. Melek 

Kars 
E. Özoğuz 
Malatya 

E. Barkan 
Sivas 

Mitat Ş. Blcda 

Reis V. 
Çoruh 

Atıf T üzün 

Ankara 
Eh rem Er f/un 

Erzurum 
N. Elf/ün 
Çankırı 

A. Donan 
Konva 
Ş. Er f/un 
Maraş 

Z. Kayran 
Zonguldak 

/. E. Bozkurt 

Bu M. M. 
Tokad 

Galib Pekcl 

Bursa 
Fatin Güvendiren 

Erzurum 
Z. S oy demir 

îçel 
T. C. Beriker 

Kütahya 
Sadrı Ertem 

Mardin 
Edib Ergin 
Zonguldak 

Rifat Vardar 
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— 4 -
DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Vilâyet idaresi kanununun ikinci ve yetmiş bi
rinci maddelerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1426 numaralı kanunun ikinci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

A) Vilâyet kurulması veya kaldırılması veya 
vilâyet merkezinin tesbit edilmesi ve değiştiril
mesi Devlet şûrasının mütaleası alınarak kanun 
ile yapılır. 

B) Kaza kurulması ve kaldırılması veya bir 
kazanın başka bir vilâyete bağlanması ilgili 
vilâyetlerin idare heyeti ve umumî meclislerinin 
mütaleası alındıktan sonra kanun ile yapılır. 

C) Vilâyet adının değiştirilmesi vilâyet 
idare heyeti ve umumî meclisinin ve Devlet şû-
rasile Maarif vekâletinin mütalealan alındıktan 
sonra îcra Vekilleri Heyeti kararile yapılır. 

D) Vilâyet sınırlarının, kaza merkez, sınır 
ve adlarının tesbit edilmesi ve değiştirilmesi, 
mühim mevki ve tabiî anza adlarının değişti
rilmesi, nahiye kurulması ve kaldırılması, bir 
köyün veya bir kasabanın veya nahiyenin başka 
bir vilâyet ve kazaya bağlanması veyahut na
hiyelerin merkez ve sınırlarının tesbit edilmesi 
ve merkezlerinin değiştirilmesi ilgili vilâyetle
rin idare heyeti ve umumî meclislerinin mütalea
lan alındıktan sonra Dahiliye vekâletinin kararı 
ve Cumhur Reisinin tasdiki ile yapılır. 

E) Nahiye adlarile köy adlarının değiştiril
mesi, yeniden köy kurulması ve kaldırılması, 
köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, köylerin 
ve kasabaların ayni kaza içinde bir nahiyeden 
başka bir nahiyeye bağlanması ve bir köy ma
halle veya semtinin o köyden ayrılıp başka bir 
köyle birleştirilmesi vilâyet idare heyeti ve umu
mî meclisinin mütaleası alındıktan sonra 
Dahiliye vekâletinin tasvibile yapılır. 

Bir mahalle veya semtin belediye sınırla

rından ayrılarak müstakil köy haline konması 
veya mevcut bir köyle birleştirilmesi aşağıdaki 
şekilde yapılır : 

Ayrılma talebi o kısımda sakin belediye mün-
tehiplerinin ekseriyeti tarafından imzalı bir 
mazbata ile vukubulduğu takdirde belediye mec
lisi vilâyet idare heyeti ve umumî meclisin mü
talealan alındıktan sonra Dahiliye vekâletinin 
tasvibi ile olur. 

Ayrılmaya vali tarafından resen lüzum gö
rüldüğü takdirde ayrıca o parça belediye mün-
tehiplerinin belediye seçimi usulü dairesinde rey
leri de alınmak lâzımdır. 

F) Bir belediyeden bir veya bir kaç mahalle 
veya semtin aynlıp müstakil bir belediye teş
kil etmes veya bir köye tabi bir veya bir kaç 
mahalle veya semtin o köyden ayrılıp bir bele
diye hududu içine girmesi Belediye kanununun 
7 nci maddesi hükümlerine tabidir. 

G) Yukarıdaki fıkralarda umumî meclislere 
verilen vazife ve salâhiyetler umumi meclis top
lantı halinde değilse daimî encümen tarafından 
yapılır. 

MADDE 2 — 1426 sayılı vilâyet idaresi ka
nununun 71 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
sekide değiştrilmiştir: 

Bu kanunun hükümlerini icraya tcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

MADDE 3 — 3001 ve 3451 sayılı kanunların 
hükümleri kaldınlmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunu tcra Vekilleri He
yeti yürütür. 
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S. Sayısı: 168 
Türkiye-Almanya arasında imzalanan Ticarî mübadelelere 
mütedair hususî Anlaşma ve Ticarî mübadelelere ait 
Tediye Anlaşmasında mevzubahs bazı hükümlerin tavzihi 
hakkında teati olunan notaların tasdikına dair kanun 

lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (1/525) 

T. C. 
Başvekâlet 7 - XII - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5393 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3910 sayılı kanunla tasdik edilmiş olan « Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadelelere mü
tedair hususî Anlaşma ve « Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadelelere ait Tediye Anlaşma
sı» nda mevzubahs menşe şahadetnameleri ile mutat ticarî müteferrik masraflar ve Almanyada ser
best liman ve mmtakalardaki Alman makam mühür ve imzalarının Alman makamları mühür ve 
imzaları gibi kabulüne dair Alman Sefareti ile teati olunan notaların tasdiki hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 29 - II - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mııcibesi ve ilişiklerde birlikte sunulmuştur. 

Bahsi geçen notaların İcra Vekilleri Heyetinin 1 4 - 1 1 - 1940 tarih ve 2/14G68 sayılı kararile 
tasdik edildiğini arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

25 temmuz 1940 tarihli «Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadelelere mütedair Hususî 
Anlaşma» nııı 5 nci maddesinde mevzubahs menşe şahadetnamelerinin her iki tarafça ayni za
manda ve türkçe ve almanca veya türk tarafça yalnız türkçe ve alman tarafça da yalnız al
manca olarak mı tanzimi lâzımgeldiği hususunda metinde kâfi sarahat yoktur. Bu vesikaların 
her iki tarafça bu iki lisanda tanzimi ise Türk gümrüklerinde almancaya ve Alman gümrük
lerinde de türkçeye vâkıf gereği kadar memur bulunmaması hasebile müşkülâtı mucip olacağı 
tabiidir. 

Bu müşkülleri önlemek içindir ki menşe şahadetnamelerinin tarafımızdan münhasıran türk
çe ve Almanlar tarafından da yalnız almanca olarak yazılması ve bunlara fransızca gereken 
izahatın ilâvesi, tatbikatta temin edeceği kolaylıklar dolayısile, faydalı görülmüştür. 

Bundan maada, Almanyada serbest liman ve mmtakalardaki antrepoların kontrolüne memur 
Alman makamlarının menşe şahadetnameleri ikinci nüshalarmca koyacakları mühür ve imza
ların salâhiyettar Türk makamatınca Alman makamlarının mühür ve imzaları gibi kabul olun
ması ile 25 temmuz 1938 tarihli Anlaşmadan beri takip edilmekte bulunan bir usul idame etti
rilmiş olmaktadır. 

25 temmuz 1940 tarihli «Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadelelere ait Tediye Anlaş,-



ması» nm mutat ticarî müteferrik masraflara ait 7 nei maddesinde, Alman ihracatına müteferri 
bu kabil masrafların Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası nezdindeki Kliring A hesabından, 
Türk ihracatına müteferri olanların ise Deutsche Verrechnungskasse nezdindeki 1> hesabından tes
viye olunacağı musarrahtır. Halbuki bazı ahvalde Alman ihracatı dolayrsile Türk ithalâtçıları 
tarafından ve Türk ihracatı dolayısile de Alman ithalatçıları tarafından tesviye olunacak mu
tat ticarî müteferrik masraflar vardır ki bunlar için Anlaşmada bir kayit mevcut değildir ve 
bu, tatbikatta, resmî teşebbüs ve tetkikleri icap ettirecek müşküllere sebebiyet verebilir. 7 nci 
madde hükmünün - ithalât ve ihracat vaziyetleri nazarr il ibare alrmnaksızın bilûmum mutat ti
carî müteferrik masarifin mütekabildi A ve 1» kliring' hesaplarından tesviye olunacağı yolunda 
genişletilmesile bu gibi mahzurlar bertaraf edilmiş olur. 

25 temmuz 1940 tarihli Anlaşmaların bazı hükümlerini aydınlatmak veya, tamamlamak mak-
sadile Alman Sefaretile teati edilmiş olan üç Nota Türkiye VUiyük Millet "Meclisinin , üksek 
tasvibine arzulunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 19 - XII - 1940 

Esas No. İ/525 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

3910 sayılı kanunla tasdik edilmiş olan 
Türkiye ile Almanya arasında ticarî münase
betlere mütedair hususî Anlaşma (ve Türkiye 
ile Almanya arasında ticarî mübadelelere ait 
tediye Anlaşmasında) mevzuubahs menşe şa-
hadetnamelerile mutat ticarî müteferrik mas
raflar ve Almanyada serbest liman ve mmta-
kalardaki Alman makam mühür ve imzalarının 
Alman makamları mühür ve imzaları gibi ka
bulüne dair Alman sefaretile teati olunan no
taların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 29 - XI 
- 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası Encümenimize havale 
buyurulmakla Hariciye vekilinin huzurile tet

kik ve müzakere olundu. 
25 temmuz 1940 tarihli Türkiye ile Almanya 

arasındaki hususî Anlaşmanın tatbikini kolay
laştırmak gayesini istihdaf ettiği görülen ka
nun lâyihası Eneümeııimizce aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi veçhile İktisat encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye En. R. M. M. Kâtip 
Konya istanbul Tokat 

M. Göker A. 8. Esmer N. Poroy 
Bolu Diyarbakır Diyarbakır 

/ / . C. Çambel Dr. t. T. Öngören Zeki M. Alsan 
Erzurum, Gümüşane Manisa 

Pertev Demirhan Edip 8. Tor II. Bay ur 
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îktısat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 29 - IV - 1941 
Esas No. 1/525 

Karar No. 40 
Yüksek Reisliğe 

3910 saydı kanunla tasdik edilmiş OUM Türki
ye ile Almanya arasında ticarî mübadelelere mü
tedairdir. Hususî anlaşma ve Türkiye ile Almanya 
arasında ticarî mübadelelere ait tediye Anlaşma
sında mevzuubahs menşe şahadetnameleri ile 
mutat ticarî müteferrik masraflar ve Alman-
yada serbest liman ve mıntakalardaki Alman 
makamları mühür ve imzalarının Alman ma
kamları mühür ve imzaları gibi kabulü hak
kında Alman sefaretile teati olunan notaların 
tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazır
lanıp icra Vekilleri Heyetince 29 - XI - 1940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Hariciye En

cümeni mazbatasile birlikte Encümenimize hava
le buyurulmuş olmakla Hariciye ve Ticaret ve
kâletleri mümessilleri hazır bulundukları halde 
tetkik ve mütalea olundu. 

Esbabı mucibede dermeyan olunan müta-
lealara ve verilen izahata göre Türkiye ile Al
manya arasındaki 25 temmuz 1940 tarihli Hu
susî anlaşmaların bazı hükümlerini aydınlat

mak ve tatbikatı kolaylaştırmak maksadile ya
pıldığı anlaşılmış olmakla Encümenimizce de 
kanun lâyihasının aynen kabulü muvafık gö
rülmüştür. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

iktisat En. Reisi M. M. Kâtip 
Giresun Rize Bilecik 

1. Sabuncu Fuat Sirmen K. Gülek 
Afyon K. Afyon K. Ankara 

Berç Türker Cemal Akçın M. Eriş 
Ankara Diyarbakır Erzincan 
A. Ulus V. N. Sünkitay 8. Başotaç 

Gazianteb içel istanbul 
Nuri Pazarbaşı Dr. M. Berker A. Daver 

izmir Kars Kastamonu 
Benal Anman K. Arıklı M. Celâl Bayar 

Konya Konya Niğde 
H. Dikmen Kâzım Okay Dr. R. F. T alay 

Zonguldak Zonguldak 
H. Karabacak M. Bozma 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

3910 sayılı kanunla tasdik edilmiş bulunan 
«Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadele
lere mütedair Hususî Anlaşma» ve «Türkiye ile 
Almanya arasında ticarî mübadelelere ait Te
diye Anlaşmasında» mevzubahs menşe şehadetna,-
meleri ile mut ad ticarî müteferrik masraflar 
ve Almanyada. serbest liman ve mmtakal ardaki 
Alman makamları mühür ve imzalarının Alman 
maka,mla,rı mühür ve imzaları gibi kabulü hak
kında Alman S ef ar etile teati olunan imlaların 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 
ticarî mübadelelere mütedair Hususî Anlaşma
nın 5 nci maddesinde menşe şehadetnamelerinin 
tarafımızdan türkçe, Almanlarca da Almanca 
olarak tanzimi ve bunlara, her iki tarafça Fran
sızca olarak gereken izahatın ilâvesi ve 25 
temmuz 1940 tarihli Türkiye ile Almanya ara
sında ticarî mübadelelere ait Tediye Anlaşması
nın 7 nci maddesinde mevzubahs mutad ticarî 
müteferrik masrafların - ithalât ve ihracat va
ziyetleri nazarı itibare alınmaksızın - müteka-
bilen A ve B kliring hesaplarından tesviyesi ve 
Almanyada serbest liman ve mmtakalardaki 
antrepoların kontroluna memur Alman makam
larının menşe şehadetnameleri ikinci nüshala
rına koyacakları mühür ve imzaların Türk ma
kamlarınca Alman makamlarının mühür ve im
zaları gibi kabulü hakkında Alman Sefaretile 
teati olunan notalar cevabî notalarda mezkûr 

tarihten itibaren muteber olmak üzere kabul ve 
tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını tatbi-
ka İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 - H - 1940 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
(J. K. încedayı 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

İTa. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebcsoy 

G. t. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Ma. V. 
F. Afjrah 

İk. V. 
II. Çakır 

Zı\ V. 
Muhlis Frkmen 

»&<\ 
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