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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçesinde bazı değişiklik yapılması hakkında
ki kanun lâyihası kabul edildi. 

Noter kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun lâyihasının birinci mü
zakeresi ikmal olundu. 

Lâyihalar 
1. — Askerî taymat ve yem kanununun 4 ve 

36 ncı maddelerinin tadiline ve 39 ncu madde
sine bir fıkra ilâvesine dair olan 879 sayılı ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun .lâyihası (1/734) (Bütçe ve Millî Müda
faa encümenlerine . 

Mazbatalar 
2. — Ankara mebusu Ahmed Ulus'un teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümen maz
batası (3(/383) (Ruznamye). 

3. — Büyük Millet Meclisi 1941 yılı birinci 
ve ikinci teşrin ayları hesabı hakkında Meclis 
hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası (5/46) 
(Ruznameye). 

4. — içel mebusu Turhan Cemal Beriker'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye 

1. — Türkiye ile Fransa arasında mevcut 
23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşmasına zey-
Inlarak imzalanan lâyihanın tasdikına dair 1/324, 
Türkiye - ingiltere Ticaret Anlaşmasına zeylola-
rak imzalanan Anlaşmanın tasdiki hakkında 
1/34,2 ve Türkiye - Fransa ve tnçfiltere üç taraflı 
yardım muahedesine merbut Hususi Anlaşma
nın tasdiki zımnında 8 son kânun 1940 tarihinde 
Pariste imzalanan Kredi Anlaşmasının tasdiki 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inkada ni
hayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Bingöl Niğde 

Şemsettin Günaltay Neemeddin Sahir Cavid Oral 

encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (3/392) (Ruznameye) 

5. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 yılma 
ait bilançonun gönderildiğine dair Başvekâlet 
tezekersiyle İnhisarlar umum müdürlüğünün 
1938 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğu hakkında Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi ve inhisarlar umum 
müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı katisi hakkında 
kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/290, 410, 1/441) (Ruznameye) 

6. — istanbul mebusu Galib Bahtiyar Gök-
er'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümen mazbatası (3/404) (Ruznameye) 

7. — 37 nci piyade alayı erlerinden Memed 
Diri ve onbaşı Memed Sitilin ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/366) (Ruzna
meye) 

• • 

hakkında 1/352 sayılı kanun lâyihaları ve Hari
ciye, İktisat ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
[1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? (Hayır sesleri) . 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 48 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ G E L S E 
Açılma saati : 15 

REtS — Refet Canrtez 
KATİPLER : Neemeddin Sahir (Bingöl), Hamdi Selçuk (Hatay) 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MAADDELER 
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Türkiye - Fransa - İngiltere üç taraflı karşılıklı 
yardım muahedesine merbut Hususî anlaşma
nın tatbiki zımnında 8 son kânun 1040 tarihin
de Pariste imzalanan Kredi Anlaşmalarının tas

diki hakkında kanun 
MADDE 1. — Türkiye ile Fransa ve İngiltere 

arasında 19 ilk teşrin 1939 tarihinde Ankarada 
imzalanan muahedenameye merbut Hususî An
laşmanın tatbiki zımnında mezkûr Hükümetler
le 8 son kânun 1940 tarihinde Pariste imzala
nan Kredi Anlaşmaları ve Müzeyyelâtı tasdik 
ve kabul olunmuştur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun ahkâmını tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
2 — Hâkimler l-ununun u n 1.20 nci maddesi

nin tadiline dair kanun lâyihası ve Adliye en
cümeni mazbatası (1/27:1) [1| 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lâa var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hâkimler kanununun 120 nci maddesinin tadili 
hakkında kanun 

MADDE 1. — 2558 sayılı Hâkimler kanu
nunun 120 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Temyizden başka bütün mahkemelere ve 
adliyeye bağlı dairelere mensup başkâtip, kâ
tip ve memurlar, dairesi âmirinin inhasiyle ağır 
ceza merkezlerinde müteşekkil Adliye encü
menlerince intihap ve memuriyetleri merkezde 
Adliye vekili ve vilâyetlerde vekil namına va
liler tarafından tasdik olunur. 

Tasdik işinde valilerle Adliye encümenleri 
arasında çıkacak ihtilâf, Adliye vekilliğince 
halledilir. 

Birinci fıkrada yazılı memurlar lüzumu ha
linde tayinlerindeki usule göre veya doğrudan 
doğruya Adliye vekâletinin tensibiyle ayni de
rece ve sınıftaki diğer memuriyetlere nakil veya 
tâyin edilebilirler. 

Adliye encümenleri en yüksek dereceli hâ
kimin reisliği altında, mahallî müddeiumumi-

[1] 50 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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siyle vekâletçe seçilecek mahallî hâkimlerden te
şekkül eder. Bu heyeti teşkil eden reis ve âza-
sıa adedi beşi geçemez. 

REFİK İNCE "(Manisa) — Efendim, bu mad
de ile yapılan tadiller, vilâyetlerdeki hâkimler
den maada adliye memurlarının lüzumu halinde 
Adliye vekili tarafından münasip bir yere kal
dırılacağı keyfiyetini ilâve etmektedir. Bir de
fa buna niçin lüzum görüldüğü pek vazıh anla
şılmıyor. Çünkü bir mahalde esas tâyini Adli
ye encümenlerine ve valilere taallûk eden bir 
memurun bu defa Adliye vekilliğine alınması, 
Adliye vekillerinin hâkimlerden maada kısım
larla, teferruatla uğraşmasına gidecek kadar bir 
vaziyet ihdas ediyor. Bundan maada şu noktada 
bir sakatlık çıkmak ihtimali de vardır. Madde
nin bir fıkrasında «Birinci fıkrada yazılı me
murlar lüzumu halinde tayinlerindeki usullere 
göre veya doğrudan doğruya ... » deniyor. 
Şimdi tayinlerindeki usul ne idi? Birinci fıkra 
mucibince «dairesi âmirinin inhasiyle Adliye en
cümeni tarafından intihap ve memuriyetleri 
vali tarafından tasdik» edilecek. O halde «ta
yinlerindeki usule göre Adliye vekâletinin ten
sip edeceği yere naklolunur » un mânası nedir? 
Alelıtlak buradaki mânası her hangi bir memu
ru bir taraftan alıp diğer tarafa nakletmek gi
bi oluyor. Binaenaleyh, şu maddeden anlaşıla
biliyor ki, meselâ Vandaki başkâtip Adliye ve
kâletinin tensibiyle İzmir mahkemesi başkâtip
liğine naklolunacaktır, ayni sınıf ve derece 
ile. Yahut Vandaki zabıt kâtibi bu sefer kaldı
rılacak, İstanbul ve yahut Ankaraya getirilecek. 
Sınıf ve derecesiyle getirilmiş olmasında Adli
ye vekâleti gibi yüksek bir makamın hangi ica
bı siyasi ile bu külfeti üzerine almak istemesi 
hususunda bendeniz mütereddit kaldım ve 
hattâ buradaki mânası itibariyle tatbiklerinde 
zorluk görmekteyim, tenvir edilmemi rica edi
yorum. 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Mardin) — Efendim, vilâyetlerde başkâtipler, 
müddeiumumilik ve sulh hâkimliği, icra me
murluğu, noteriik gibi vazifelerle mükelleftir
ler. 

Öyle hâdiseler sebketti ki; bir baş kâtibin 
Niğdeden Kayseriye nakledilmesine imkân hâ
sıl olamadı. Müfettiş teftiş etti, bu kâtibin 
civar bir vilâyete nakline lüzum gösterdi, Adli
ye vekâleti bu salâhiyetten mahrum olduğu için 
bunu yapamadı. Refik İnce arkadaşımız dedi
ler ki ; Adliye vekâleti böyle teferruatla işti
gale vakit bulabilecek mi? Bendeniz bunu te
ferruat değil, Adliye vekâletinin asıl vazifele
rinden telâkki etmskteyim. 

Kâtipler meselesi intizam ve inzibat altında 
olmadıkça adliyede istenilen ıslahatın yapılma
sına imkân olmadığı anlaşıldı. (Doğru, doğru 
sesleri). Kâtipleri daha iyi bir duruma geti

rebilmek için lâzımgelen lâyiha tanzim edildi, 
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Yüksek huzurunuza takdim edilmek üzeredir. 

Kâtipleri nakledebilmek işi, tekmil kâtipleri 
nakletmek, Vandan îzmire, Ankaraya naklet
mek meselesi değildir. 

Senede, icabına göre iki, üç başkâtibi naklet
mek lüzumuna kani oldu mu Adliye vekâleti 
bunu yapabilmelidir. Bu salâhiyet Adliye vekâ
letinde olmalıdır. Maruzatım bundan ibarettir. 
(Doğru, doğru sesleri). 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Arkadaşlar; tek 
hâdise bir kanun mevzuu olamaz. Kanunun ihti
va ettiği mânanın şümulünü çerçevelemek ikti
za eder. Vekil arkadaşımızın getirdiği misâl 
başkâtiplerdendir. Halbuki birinci fıkrada dik
kat buyurulacak olursa «başkâtip, kâtip ve me
murlar» deniyor. Sonra bu hâdiselerin bir ikiye 
münhasır kalmamak ihtimali vardır. Eğer esas 
vazife olarak telâkki ettikleri bu iş, kâtipler işi
nin tanzimi ise ben de kâtipler işinin tanzimi ve 
bunlara taallûk eden muamelâtın mazbut bir ha
le gelmesi taraftarıyım. Fakat burada adedi 
binleri geçen, her mahkemede tahminen üst üste 
iki tane, müddeiumumilikte bir tane, sorgu hâ
kimliğinde bir tane kâtip oldluğunu tasavvur 
edersek, vasati olarak, ağır ceza da dahil olmak 
üzere, yekûnu; binleri bulan bu kâtipler üze
rinde. terfi ve tefeyyüzlerine, cezalarına taallûk 
eden tetkikat ve dosyalar esaslı ve muntazam ol
madıkça bu iş pek perakende bir şey olur. Ken
dilerinden bunlar için rica ederim. Sorduğum 
suallerin bir kısmı cevapsız kalmıştrr. Ne demek
tir? «Birinci fıkrada yazılı memurlarlüzumu ha
linde tâvinlerindeki usule göre . . . » Usul; bir 
zabıt kâtibinin tâyini, dairesinin inhasiyle Ad
liye encümenine aittir. O halde Adliye encü
meninin yar>tığı iş Adliye vekiline mi intikal 
edecektir? Eğer maksat, indelicap ve bazı zaru
retlere binaen bunların Adliye vekâletince baş
ka bir yere nakillerine imkân vermek ise, «Ta
yinlerindeki usule göre» cümlesini kaldıralım, 
«Birinci fıkrada yazılı memurlar doğrudan doğ
ruya Adlive vekâletinin tensibiyle avni derece 
ve sınıftaki diğer memuriyetlere nakil veya tâ
yin olunabilirler» diyelim. Böyle dersek «tayin
lerindeki usule göre» ibaresinin husule getireceği 
teşevvüşe meydan vermemiş oluruz kanaatinde
yim. 

ADLÎYE VEKÎLÎ HASAN MENEMENCÎ-
OĞLU (Mardin) — Bu bahis buyurdukları fık
ra Adliye vekilinin salâhiyetini tevsi etmektedir. 
Adliye vekâleti tâyinlerdeki usule göre yani 
mahallince bu işi yaptıracağı gibi «veya doğru
dan doğruya» tabiriyle kendisi de yapabilecek
tir. Diyorlar ki vekâlette bir çok işlerin teka
süf etmesine sebebiyet verecektir. Zaten bu 
mevcuttur. Fakat vekâlette işlerin tekasüf et
mesine rağmen Adliye vekili hiçbir salâhiyeti 
haiz değildir. Bu kanunla salâhiyet ihraz et
miş oluyor. Onun için bendeniz bu ibarenin ka
bulünü rica edeceğim (Doğru sesleri). 

REÎS — Başka mütalâa var mı? (Hayır ses
leri). Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 
3 — Kütahyanın Könrüören nahiyesine bağ

lı Ağızören köyünden îbrahimoğlu Halil İbra
him Talaş, Köseoğlu Süleyman Kar, Caferonlu 
Hüseyin Avdoğan ve Süleymanoğlu Kâzım Eğe 
haklarındaki cezanın affına dair kanım lâyihası 
ve Adliye encümeni mazbatası (1/510) [1] 

REÎS — Heyeti umumivesi hakkmda söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kütahvanm Köprüören nahiyesine bağlı Ağız
ören köyünden Îbrahimoğlu Halil İbrahim Ta
laş, Köseoğlu Sülevman Kar, Caferoğlu Hüse
yin Aydoğan ve Süleymanoğlu Kâzım Eğe hak

larındaki cezanın affına dair kanun 
MADDE 1. — Linyit ocaklarından kaçak ola

rak kömür çıkarıp naklettiklerinden dolavı Kü
tahvanm Könrüören nahivesine bağlı Ağızören 
kövünden İbrahimoo-lu Halil İbrahim Talaş, Kö
seoğlu Sülevman Kar. Caferoğlu Hüsevin Ay
doğan ve Süleymanoğlu Kâzım Ege'den mez
kûr vilâvet idare heyetince almmasma karar 
verilen 125 şer lira para cezası affolunmuştur. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar. Tv". kannn ]âviha.e!TT»Tn bir nnkt,n,sı hv\ç. 
krnda Adlice p ĉüme-n.İTiden izahat istemek üze
re söz almış bulunuvorum. 

Kanun lâyihasında adlan savılan bazı kim
seler, linvit ocaklarından kaçak kömür çıkarıp 
naklettikleri için Kütahva vilâyeti idare hey
etince para cezasma mahkûm edilmişler. Fa
kat kanun ve nizamname hükmüne göre idare 
heyeti bu cezavı vermek salâhiyetinde değildir. 
Bunlar bu vaziyette hem suçlu oluyorlar, hem 
de sucun cezasını, salâhivettar bir heyet ver
mediği için bu sucun terettüp ettiği ceza tatbik 
olunamıvor. Vaziyet budur ve bunun irin hu
susi af isteniyor. Fakat dikkati celbeden bir 
nokta daha var : Hem Hükümet lâyihasında, 
hem Adliye encümeni mazbatasında deniyor ki; 
«Vazife ve salâhiyet harici ittihaz edildiği ve 

[1] 51 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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ıslahı için de başka bir kanun yolu bulunma
dığı..» iuncuınence bu, verilen izahattan anla
şılmış. Şu halde demekki suçun atımın istenil
mesi, suçun gayrivarit olmasından değildir. 
ÇünKü suç olmasa ai mevzuubahıs olmazca. Al" 
istenilmesi, cezayı veren heyetin salanıyettâr 
olmamasından ileri geliyor, Dıger taranan baş
ka bir Kanun yolu aa bulunamıyor. Şimdi bu 
vazıyette şu sual zihnimizde benrebilir: Ayni 
hareKetı başKa bir taKim vatandaşlar yaparlar
sa ne olacaktır? İdare heyeti ceza veremıye-
cek; çunku salahiyeti haricindedir. BaşKa Dır 
kanun yolu da yoktur, ^apııacaK muamele ne
dir-/ ÜU Karar verilirken Adliye encümeni, 
bu noKtayı mütalaa etmiş mıdır? iiuKumet, 
bu muKauuer suale karşı cevap olmaK üzere 
kanuni bir tedbir hazırlamış mıdır? isu noK-
taıarm izahını rica ediyorum. 

ADLİYE Ün. M. M. $ıM ASİ DEVRİN (Zon
guldak; — lüiendim, Kutanya vilayeti idare 
heyeti, vazife ve salahiyet hanci olaraK, adı ge
çen şahısıara 2b şer lira para cezası hUKinet-
mıştır. ÜU2İ2 sayın kanun hÜKümlerıne göre 
bu ceza 5 misline ıbiag edilmeK üzere 12ü şer 
lira iansıline Karar verilmiştir. 

Şimdi muhterem arKadaşım muhtelif husus
lara temas buyurdular ve dediler ki; suçlu 
oluyorlar fakat haKiarında ceza tatbiK edilmi
yor. Çunku Karar vazife ve salahiyet harici 
verilmiştir. 

Bizce bunlar suçlu olmuyorlar, çünkü su
çun sabit olabilmesi için, salahıyettar merciler 
taraımdan Kanun ve usule tevıiüan yapılan Lir 
tahkiKat neticesinde 'fiilin sübut veya ademi 
sübucu lâzımdır. Salâhiyettar bir merci olmalı
dır ki verdikleri karar bir hüKüm ifade etsm. 
Ayni kararı arkadaşım veya ben versek, bu 
verdiğimiz karar fiilin sübutuna delâlet etmez. 
Bunun için burada suça sabit olmuş nazariyle 
bakılamaz. 

Sonra buyurdular ki, îdare Heyeti salâhi
yettar değilse, şu halde bu kabil suçlar cezasız 
mı kalacaK? îdare Heyetinin salâhiyeti Maadin 
nizamnamesinin 99 ncu maddesinde musarrah-
tır. Orada «İşbu nizamname mucibince maadin 
müteharri ve mültezimlerinden istifa olunacak 
cezayi nakti vilâyet ve elviyei müstakille me-
calisi idarelerince tahtı karara alınacaktır» diye 
bir hüküm vardır. Demek oluyor ki vilâyat 
idare heyetlerinin vazife ve salâhiyetleri maa
din müteharri ve mültezimlerine münhasırdır. 

Bu şahıslar maden müteharri ve mülte
zimleri değildir. Bu itibarla eğer hakikaten 
iddia edildiği gibi kaçak olarak kömür çıkarıl
mış ise umumî mahkemelerimizin vazife ve sa
lâhiyetlerine giren bir suç olur, meselâ hırsız
lık suçu olur. Bu itibarla bu gibi suçlar ceza
sız ve mercisiz kalmış sayılamaz. Hüküm de ka
tiyet kesbettiğine nazaran bir ıslah yolu yoktur. 
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I Bittabi bunun refi adalete ve hakkaniyete uy

gun olur. (Güzel sesleri). 
GALIB PEKüL (ToKad) — Muhterem ar

kadaşlar, önümüzde bir mesele var. Kütahya 
vilâyeti idare heyeti kendini salahiyetli adde-

| derek kanunların verdiği salâhiyete dayanarak 
bir ceza Kararı veriyor. Salânıyetii mi, değil 
mi? Bu, tetKik edilebilir. Fakat ben bu mese
lenin Adliye encümeni ile alâkasını göremiyo
rum. Salahiyetli bir idare heyeti karar veri
yor. Nihayet bunun tetkiki icabederse üahilıye 
encümenine gelmesi lâzımgelırdi. Binaenaleyh 
bunun Dahiliye encümenine havalesini teKiıf 
ediyorum. 

NJÜYZAD A YAS (Bursa) — Efendim, muh
terem Adliye encümeni mazbata munarrıri ar
kadaşımızın verdiKleri cevap, meseleyi biraz 
dana ığUk etmiş oıdu. Çun^u sözıerınuen öyıe 
anlaşılıyor ki, idare heyetleri salahiyeti dani-
lınde oımıyan bir Kararı verdiği ıçm bunlar 
suçlu olmuyorlar. Eğer böyle ise, o takdirde 
affın manası kalmaz. Bunlar suçlu değilse, 
suçlu sayılmıyorlarsa niçin afıvieri teklif edi
liyor? Bu noKtanın tenvir edilmesi lazımdır. 

Sonra bendeniz demiştim ki, aynı hareketi, 
aynı şartlar dahilinde yani idare heyetinin ka
rar vermesine mahal bırâkılmıyacak şekilde, 
başkaları yaparlarsa o zaman ne oiacaK? Buyur
dukları gibi mahkemece halli lazımgelirse, hak 
sahibinin, o ocak sahibinin mahkemeye gitmesi 
icabeder. O halde Adliye encümeninin mazbata-
smdaki «Başka bir kanun yolu bulunmadığı» 
kaydı anlaşılmaz bir hale gelir. Adliye encü
meni böyle diyeceğine, «haK sahipleri mahke
meye müracaat edebilirler», diyecekti. Kanun 
yolları kapalıdır, başka bir yol da yoktur, de-
miyecekti. Bu noktaların tenvir edilmesini rica 
ederim. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, Galib Pekel arkadaşımız, 
niçin Adliye encümeni tetkik ediyor? Buyurdu
lar. Af kararları ötedenberi, Nizamnamei da
hilî hükümlerine tevfikan ve teamülen de daima 
ve müstemirren Adliye encümeninden geçmek
tedir. Bu da af hakkında bir karardır. 

Nevzad Bey arkadaşımız dediler ki; suç sü
but bulmamışsa niçin affediliyor? Orta yerde 
bir ceza mevcuttur. Bu ceza, suçun sübut bul
masını gösteren her hangi bir mahiyet taşıma
maktadır. Bunun.kaldırılması icabediyor. Maz
batamızda (Başka bir kanun yolu yoktur) yo
lundaki ifade, bu hükmün ıslahı için, yani 125 
lira katiyet kesbetmiştir, Teşkilâtı esasiye ka
nunumuz mucibince buna hiç bir merci dokuna
maz, bu itibarla onu ancak af kararı kaldıra
bilir. İbare budur ve gayet de vazıhtır. Bu iba
re, bu cezayı kaldırmak için hiç bir suretle 
başkaca bir kanun yolu yoktur demektir ve 
bu ceza suçun sübutundan dolayı verilmiş bir 
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ceza mahiyetinde olamaz. Bu bakımdan ıslahı 
yüksek tasvibinize arzedilmiştir. (Muvafık ses
leri). 

REÎS — Başka mütalâa var mı?... 
Yüksek Eeisliğe 

Arzeylediğim sebepler dolayısiyle işin Dahi
liye encümenine gönderilmesini teklif ederim. 

Tokad 
Galib Pekel 

REÎS — Takriri reyinize arzediyorum, ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi reyinize arzediyorum, kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasma Adliye, 
Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
4. — 270^ dereceden evvel tahattur eden ağır 

maden yağları ve tortularının yüz kilosundan 
alınmakta olan gümrük resmi, 2294 sayılı kanu
nun verdiği salâhiyete istinaden yüz kuruşa indi
rildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başve
kâlet tezkeresiyle bazı maddelerin gümrük resim
lerinde tadilât yapılmasına dair kanun lâyihası 

ve İktisat, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve inhisar
lar encümenleri mazbataları (3/260) 1/216 [1], 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde îcra Ve
killeri Heyetince yapılan tadillerin tasdikına 

dair kanun 
MADDE 1. — Kanuni salâhiyetlere istina

den îcra Vekilleri Heyetinin 5 . VII. 1939 tarih 
ve 2/11438 numaralı ve 22 . V . 1940 tarih ve 
2/12529 numaralı kararları ile ithalât umumî ta
rifesinde yapılan tadiller tasdik olunmuştur. 

REÎS — Maddeyi Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
' MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

te toplanmak üzere celseye nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 15, 30 

[1] 53 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

T. B.M. M. Matbaa» 



S. Sayısı: 48 
Türkiye ile Fransa arasında mevcut 23 ağustos 1939 
tarihli Tediye Anlaşmasına zeylolarak imzalanan lahi
kanın tasdikına dair 1/324, Türkiye - İngiltere Ticaret 
Anlaşmasına zeylolarak imzalanan Anlaşmanın tasdiki 
hakkında 1/342 ve Türkiye - Fransa ve İngiltere Uç 
taraflı yardım muahedesine merbut Hususî Anlaşma
nın tatbiki zımnında 8 son kânun 1940 tarihinde Pa-
riste imzalanan kredi Anlaşmasının tasdiki hakkında 
1/352 sayılı kanun lâyihaları ve Hariciye, İktisat ve 

Bütçe encümenleri 'mazbataları 

Türkiye ile Fransa arasında mevcut 23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşmasına zeylolarak 
imzalanan Lahikanın tasdikına dair kanun lâyihası (1/324) 

T.C. 
Başvekâlet 4 - III -1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Say%: 6/901 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Fransa ile aramızda mevcut 23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşmasına zeylolarak 8 son kâ
nun 1940 tarihinde imzalanan Lahikanın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 8 - I I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihagı 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Fransa ile aramızda cereyan eden ticarî mübadeleler son Avrupa vaziyetinden evvel daima 
memleketimiz aleyhine tevazün eylemekte ve halbuki iki memleket ticareti kliring esası üzerindea 
cereyan etmekte bulunduğundan bu hal netice itibarile Cumhuriyet Merkez Bankasında tutman 
kliring hesabındaki fransız matlubatmm günden güne çoğalmasını intaç eylemekte ve bu vazi
yet dolayısile matluplarını zamanında tahsil edemiyen fransız tacirleri de memleketimize mal gon* 

dermekten müctenip bulunmakta idiler. 
Filvaki memleketimiz, muhtaç bulunduğu emtia ve bilhassa sınaî maddeleri, Avrupada harbin 

zuhuruna kadar, ekseriyetle kliring sistemi daha muntazam bir surette işliyen memleketlerden ve 
bunlar arasında başlıca Almanyadan tedarik eylemekte idi. Fakat bir taraftan Avrupada harbin 
zuhuru üzerine muhtelif memleketler tarafından ihraç mallan hakkında konulan takyidat ve 
menmuiy etler ve diğer taraftan Almanya ile aramızda mevcut Ticaret Anlaşmasının hitamı ve 
esasen, bu memleketin muhtaç olduğumuz bir çok maddeleri yerecek halde bulunmaması gibi âmil-



— 2 — 
ler muvacehesinde istediğimiz emtiayı işbu memleketlerden tedarik imkânı kalmıyarak ihtiyaçla
rımızı tatmin için diğer Devletlere ve bu arada en başda Fransa ve îngiltereye teveccüh zarureti 
hâsıl olmuştur. 

Filvaki Fransa ve ingiltere ile ahiren aktedüen Ticaret Anlaşmaları tatbikatı neticesi bu 
memleketlere vâki ihracatımızın çoğalacağı ve bitmetiee kliring1 hesaplarında bloke bulunan me-
baliğin eriyeceği şüphesiz ise de işbu blokajların zaman ile erimesini bekliyecek yerde, muhtaç 

.bulunduğumuz malları b|r an evvel getirtebilmek imkânını temin için, 19 ilk teşrin,tarihine ka
dar yatırılmış mebaliğin derhal tasfiyesi, cihetine gidilmesi maslahata daha muvafık mütalea kı-
rnmış ve Fransa Hükümetinden temin olunan 1,5 milyon ingiliz lirası mukabili 264 750 000 fran
gın işbu borçlarımızın itfasına tahsisi hususunda mezkûr Hükümetle anlaşılarak keyfiyet Fransa 
ile aramızda mevcut 23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşmasına zeylen 8 son kânun .1940 tarihin
de Pariste imzalanan lahikada tesbit' ve tayin edilmiştir. 

Kbring hesabındaki bioko paralarının, bu hesabın normal şekilde işler bir hale gelmesi suretile 
tahsilini beklemek istemiyerek yukarıda anılan Anlaşmaya tevfikan derhal kendilerine tediyat ic-

tM-'-'nı arzu edecek fransız alacaklarının bu peşin tediyelerden mütevellit menfaatleri ile müte
nazır olarak alacaklar üzerinden, eskiliklerine göre, muhtelif nisbetlerde tenzilât icrası derpiş 
olunmuş ve işbu tenzilâtı kabul etmiyerek alacaklarının normal yoldan istifasını isteyecek alacaklı
lar matlubatı ile 19 ilk teşrin 1939 tarihinden sonra yatırılan mebaliğin de 23 ağustos 1939 tarihli 
Tediye Anlaşmasının 7, 8 ve 10 ncu maddeleri hükümlerine nazaran tesviye olunacakları tasrih 
edilmiştir. 

Bundan gayri, eski borçların büyük kısmının işbu lahika ile derpiş edilen tediye usulile itfa 
edilecekleri teemmül kılınarak 23 ağustos 1939 tarihli Anlaşmanın 8 nci maddesinde Türk -Fran
sız Ticaret Şirketi kanalile yepılacak satışlardan bu borçlar için ayrılacağı tesbit edilen para 
msbetleri de azaltılmıştır. 

Bu günkü umumî şartlar içinde memleketimizin menfaatlerine uygun görülen işbu Anlaşma
nın tasdik ve kabulü Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasvibine arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 29 - III - 1940 
Esas No. 1/324 
Karar No. 20 

Yüksek Reisliğe 

Fransa ile aramızda mevcut 23 ağustos 1939 Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
tarihli Tediye Anlaşmasına zeylolarak 8 son kâ- veçhile İktisat encümenine tevdi buyurulmak 
nun 1940 tarihinde imzalanan lahikanın tasdiki üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 
hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 
•fc-a Vekilleri Heyetince 8 - I I - 1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası ile esbabı mucibesi Encümenimize havale 
buyurulmakla Hariciye vekilinin huzurile tetkik 
olundu. 

îki memleket arasındaki ticarî münasebetle
rin inkişafını temin eden ve ithaline lüzum göre
ceğimiz eşyanın süratle piyasamıza celbe imkân 
veren bu Anlaşma menfaatimize uygun görül
müştür. Yahya Kemal Beyath N. Poroy 

( S . Sayısı : 48 ) 

Hariciye E. Reisi 
Erzincan 
S. Artkan 

M. M. 
Konya 

M. Göker 
Antalya Diyarbakır 

Dr. C. Tunca Dr. î. 
Erzurum 

Pertev Demirhan 
Kars 

Gl. Muhittin Akyüz 
Tekirdağ 

Kâtip 
İstanbul 

A. Ş.' Esmer 
Diyarbakır 

Tali öngören Zeki M. Alsan 
îzmir 

Halil Menteşe 
Sivas 

N. Sadak 
Tokad 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Fransa ile aramızda mevcut 23 ağustos 1939 ta
rihli Tediye Anlaşmasına zeylölarak 8 son kâ
nun 1940 tarihinde Pariste imzalanan Lahikanın 

tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Fransa arasında 
mevcut 23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşma
sına zelolarak 8 son kânun 1940 tarihinde im
za edilen Lahika tasvip ve kabul olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
kille ci Heyeti memurdur. 

8 - II - 1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. E. Saydam F. Okyar N. Tınaz 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. İ. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. II. Alatas R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

Anlaşmanın tasdiki hakkında 

20 - III - 1940 

Türkiye - İngiltere Ticaret Anlaşmasına zeylölarak imzalanan 
kanun lâyihası (1/342) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1219 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2 eylül 1936 tarihli Türkiye - İngiltere Ticaret Anlaşmasına zeylen 8 kânunusani 1940 tari
hinde Pariste imzalanan ve 15 kânunusani de meriyet mevkiine girecek olan Anlaşmanın tasdiki 
hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 10 - I I -1940 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

İngiltere ile aramızdaki ticarî mübadeleler sen Avrupa vaziyetinden evvel daima memleketimiz 
aleyhine tevazün eylemekte ve halbuki iki memleket ticareti kliring esası üzerinden yapılmakta 
bulunduğundan bu hal netice itibarile Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulan kliring hesabındaki 
ingiliz matlubatmm günden güne çoğalmasını ve bu vaziyet dolayisile alacaklarını zamanında 
tahsil edemeyen ingiliz tüccarının memleketimize mal göndermekten içtinaplarını mucip olmakta 
idi. 

Filvaki memleketimiz muhtaç bulunduğu emtia ve bilhassa sınaî maddeleri, Avrupada harbin 
zuhuruna kadar, ekseriyetle kliring sistemi daha muntazam bir surette işleyen memleketlerden ve 
ûiınlar arasında bilhassa Almanyadan tedarik eylemekte idi. Fakat bir taraftan Avrupada harbin 
zuhuru üzerine muhtelif memleketler tarafından ihraç malları hakkında konulan takyidat ve mem-
mıiyete ve diğer taraftan Almanya ile aramızda mt reut Ticaret Anlaşmasının hitamı, ve esasen bu 
memlektin muhtaç olduğumuz bir çok maddeleri verecek halde bulunmaması gibi âmiller muvace--

( S. Sayısı : 48 ) 



lıesinde istediğimiz emtiaya işbu memleketlerden tedarik imkânı kalmıyarak ihtiyaçlarımızı tat
min için diğer Devletlere Ve bu meyanda bilhassa İngiltere ve Fransaya teveccüh zarureti hasıl 
olmuştur. 

Her nekadar İngiltere ve Fransa ile ahiren altedilen Ticaret Anlaşmaları tatbikatı neticesi 
clarak bu memleketlere vaki ihracatımızın çoğalacağı ve binnetice kliring hesaplarında bloke 
l-olunan mebaliğin eriyeceği şüphesiz ise de işbu blokajların zaman ile erimesini bekliyecek yerde 
muhtaç bulunduğumuz mallan biran evvel getirtebilmek imkânını temin için 19 teşrinievvel 1939 a 
kadar hususî hesaba yatırılmış olan mebaliğin derhal tasfiyesi cihetine gidilmesi maslahata daha 
muvafık mütalea kılınmış ve İngiltere Hükümetinden temin olunan 2 milyon ingiliz lirasının işbu 
borçlarımızın itfasına tahsisi hususunda mezkûr Hükümetle anlaşılarak keyfiyet İngiltere ile ara
mızda mevcud 2 eylül 1936 tarihli Ticaret Anlaşmasına zeylen 8 son kânun 1940 tarihinde Pariste 
imzalanan Anlaşmada tayin ve tesbit edilmiştir. 

İşbu Anlaşmaya nazaran kliring hesabındaki bloke paralarını, yukarıda anılan Anlaşmaya tev
fikan derhal tahsil edecek İngiliz alacaklılarının bu peşin tediyelerden mütevellit menfaatleri ile 
mütenazır, olarak alacakları üzerinden, 19 teşrinievvel 1939 tarihine kadar yatırılmış bulunan me-
baliğ için, tediye tarihlerindeki sıraya göre, % 3 den % 36 ya kadar, 19 teşrinievvelden sonra 
yatırılan ve 23 ağustos 1939 tarihinde İngiltere Hükûmetile teati olunan notada mevzubahs bloke 
hesaptan transfer suretile tediye edilecek mebaliğ için de yine, tediye tarihlerindeki kıdem sırasına 
göre, % 36 dan % 40 a kadar bir tenzilât derpiş olunmuştur. Alacaklarının yukarıda izah olunduğu 
veçhile tenzilâtla derhal tahsilini istemeyen İngiliz alacaklılarının bu alacaklarını Îngiltereye muay
yen bazı mallarımızı ihraç suretile istifa eylemeleri de temin edilmiştir. 

Diğer taraftan kliring hesabının yukarıda izah olunan şekilde tasfiye edileceği nazarı dikkate alı
narak işbu Anlaşmanın imzası tarihinden sonra Îngiltereye ihraç edeceğimiz malların % 80 ninin 
bu malların bedellerinin tediyesine ve kalan % 20 nin de ingiliz lirası olarak emrimize tahsisini 
tahtı temine alan ahkâm vazedilmiştir. 

Ayni zamanda İngiltere ile aramızda mevcut Kredi Anlaşmaları yeni baştan tetkik ve yeni esas
lara göre tanzim edildiğinden Îngiltereye ihraç ettiğimiz üzüm ve incirlerden mütevellit mebaliğin 
taksim tarzı hakkında bundan evvelki Anlaşmalarda mevcut hükümler ilga edilmiş ve bu emtia bedel
leri umumî ahkâma tâbi kılınmıştır. 

Bugünkü umumî şartlar dahilinde menfaatlerimize uygun görülen işbu Anlaşmanın tasdik ve 
kabulü Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 

(M. &Ljmi 4İj, 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/342 
Karar No. 27 

â8 - İÜ -1940 

Yüksek Reisliğe 

2 eylül 1936 tarihli Türkiye - İngiltere Tica
ret Anlaşmasına zeylen 8 kânunusani 1940 tari
hinde Pariste imzalanan ve 15 kânunusanide me
riyet mevkiine girecek olan Anlaşmanın tasdiki 
hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetince 20 - II - 1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı takarrür eden kanun lâyiha
sı Encümenimize havale Duyurulmakla Hariciye 
vekilinin huzurile tetkik ve mütalea olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında verilen izahata ve 
Hariciye vekili tarafından verilen malûmata na
zaran iki memleket arasındaki ticarî münasebetle
ri bu günkü vaziyet icaplarına göre tanzim et
mek gayesini istihdaf eden bu müzeyyel Anlaş
ma encümenimizce tasvip edilmiştir. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile İktisat encümenine tevdi buyurulmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi 
Erzincan 

S. Artkan 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Diyarbakır 

Zeki Mesud Alsan 
İzmir 

Halil Menteşe 
Sivas 

N. Sadak Yahya 

M. M. Kâtip 
Konya İstanbul 

M. Göker A. Ş. Esmer 
Diyarbakır 

Dr. î. Tali öngören 
Erzurum 

Pertev Demirhan 
Kars 

Gl. Muhittin Akyüz 
Tekirdağ Tokad 
Kemal Beyatlı N. Poroy 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2 eylül 1936 tarihli Türkiye - İngiltere Ticaret 
Anlaşmasına zeylen 8 kânunusani 1940 tarihin
de Pariste imzalanan ve 15 kânunusanide meriyet 
mevkiine girecek olan Anlaşmanın tasdiki hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2 eylül 1936 tarihli Türkiye -
İngiltere Ticaret Anlaşmasına zeylen 8 kânunu
sani 1940 tarihinde Pariste imzalanan ve 15 kâ
nunusanide meriyet mevkiine girecek olan An
laşma kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmmı tatbika 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 10 - II -1946 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar 
Da. V. Ha. V. 

Fayik Öztrak Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. 

Yücel A. F. Cebesoy 
S. 1. M. V. G. 1. V. 

Dr. H. Alatas B. Karadeniz 
Mü. V. 

A. Çetinkaya N. 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkr 
Ti. V. 
Topcoğlu 
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Türkiye - Fransa ve İngiltere Üç taraflı Yardım Muahedesine merbut Hususî Anlaşmanın tatbiki 
zımnmda 8 son kânun 1940 tarihinde Pariste imzalanan Kredi Anlaşmasının tasdiki hakkında 

kanun lâyihası (1/352) 

T. C. 
Başvekâlet 28 - III - 1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1338 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
I 

19 ilk teşrin 1939 tarihinde Ankarada imza olunan Türkiye - Fransa ve İngiltere Karşılıklı Yar
dım Muahedesine merbut Hususî Anlaşmanın tatbiki zımnında' 8 son kânun 1940 tarihinde Pariste 
imzalanan Kredi Anlaşmalarile ınüzcyyelâtrnm kabul ve tasdik edilmesi için Hariciye vekilliğince 
hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetinin 18 - I I I - 1940 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzr karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi. ve merbutlarile birlikte takdim edilmiştir. 

Gizli olanlarının neşredilmemesi hususunun teminine emir buyuru İm asını rica ederim. 
Başvekil 

Dr- R. S ay âmn 

Esbabı mucibe lâyihası 

19 ilk teşrin 1939 tarihinde, Ankarada imza ve 3738 numaralı kanunla tasdik edilip meriyete 
girmiş bulunan Üç taraflı Yardımlaşma «Muahedename» sine merbut «Hususî Anlaşma» mucibince 
î.ngilt ere ve Fransa Hükümetlerinin, Fransa ve Ingi İte reden mubayaa edilecek harp malzemesi masraf
larını karşılamak için Hükümetimize 25 milyon İngiliz liralık bir kredi açtıkları, bundan başka, 
tutarı altın olarak teslim edilmek üzere 15 milyon İngiliz liralık bir İkrazda bulundukları, diğer 
cihetten, kliring hesabına yazılı Fransız ticarî alacaklarının debi oka jı için mukabili 264 750 000 
fransız frangı tutarı 1 500 000 İngiliz liralık, keza ayni mahiyetteki İngiliz ticarî alacaklarının 
deblokajma mahsus olmak üzere 2 milyon İngiliz liralık iki istikraz ektedildiği Yüksek Meclisin 
malûmudur. 

İşbu istikrazların sureti tatbikini ve teknik teferruatını tesbit maksadile mezkûr 
Hükümetlerle 8 son kânun 1940 tarihinde, Pariste dört anlaşma ile bunların müzeyyelâtı olarak 
memleketimizle adı geçen memleketler arasında iktisadî ve malî bazı meselelerin halli zımnında 
muhtelif metinler imza ve teati edilmiştir. 

Bu günkü şeraite göre, ihtiyaçlarımızı memleketimizin iktisadî ve malî menfaatlerine en uygun 
şekilde karşılamakta bulunan işbu metinlerin tasdik ve kabulü Büyük Millet Meclisinin Yüksek 
tasvibine arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 10 - V - 19 AO 
Esas No. 1/852 
Karar No. SU 

Yüksek Reisliğe 

19 ilk teşrin 1939 tarihinde Ankarada imza 
olunan Türkiye - Fransa ve İngiltere Karşdıklı 
Yardım Muahedesine merbut Hususî Anlaşma

nın tatbiki zımnında 8 son kânun 1940 tarihin
de Pariste imzalanan Kredi Anlaşmalarile mü
zeyyelâtmm kabul ve tasdik edilmesi için Ha-
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riciye vekilliğince hazırlanarak icra Vekilleri 
Heyetinin 18 - III - 1940 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mueibesi ve merbutlarile birlikte 
Encümenimize havale buyurulmakla Hariciye ve
kilinin huzurile tetkik olundu: 

Hariciye vekilinin verdiği izahata ve esbab] 
mucibe lâyihasında dermeyan olunan mütale-
ata nazaran kanun lâyihası 3738 numaralı ka
nunla meriyete girmiş bulunan Üç taraflı Yar
dımlaşma Muahedesine merbut Hususî Anlaşma 
mucibince ingiltere ve Fransa Hükûmetlerile 
akdolunan istikrazların sureti tatbikine ve tek
nik teferruatına ait bir takım hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

Encümenimizce yapılan tetkikata nazaran 
8 son kânun 1940 tarihinde Pariste imzalanan 
ve bir kül teşkil eden kredi Anlaşmalarından 
müstacelen tatbiki icabedenlerden ikisi yani 
23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşmasına zey-
lolarak 8 son kânun 1940 tarihli Lahika ile 
2 eylül 1936 tarihli Türkiye - ingiltere Ticaret 
Anlaşmasına zeylen 8 son kânun 1940 tarihinde 
Pariste imzalanan ve 15 son kânun 1940 tari
hinde meriyet mevkiine girecek olan Lahika da
ha evvel ayrıca iki kanun mevzuu olarak Hü
kümetçe Yüksek Meclisin tasvibine arzedilmiş 
ve encümenimize havale edilmesi üzerine tetkik 
ve tasvip edilerek hazırlanan 28 - I I I - 1940 ta

rihli iki mazbata ile iktisat encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Hariciye vekili son kânun tarihli anlaşma
lar bir kül olduğu için yukarıda zikri geçen iki. 
kanun lâyihasının da bu kanun lâyihası ile tev
hidi faydalı olacağını dermeyan etmiştir. Encü
menimiz bu noktai nazara iştirak etmekle bera
ber salifüzzikir kanunlar Encümenimizden 
çıkmış olduğundan Hükümetin arzu ettiği tev
hit keyfiyetinin bu kanun lâyihası iktisat encü
meninde müzakere edilirken bahis mevzuu edil
mesi münasip olacağı mütaleasmda bulunmuş 
ve Hariciye vekili bu noktai nazara iştirak et
miştir. 

Bu günkü şartların icaplarına ve yüksek 
menfaatlerimize uygun görülen kanun lâyihası 
Encümenimizce aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi veçhile iktisat encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâtip 
Konya istanbul Tokad 

M. Oöher N. Poroy 
Antalya Antalya Diyarbakır 

Dr. C. Tunca C. Ercin Dr. 1. T. öngören 
izmir Kars Kocaeli 

H. Menteşe M. Akyüz S. Yiğit 
Tekirdağ 

Y. K. Beyath 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/324, 342, 352 
Karar No. 41 

4-Yi-1940 

Yüksek Reisliğe 

19 ilkteşrin 1939 tarihinde Ankarada imza edil
miş olan Türkiye Fransa ve ingiltere Karşılıklı 
yardım muahedesine bağlı anlaşmanın tatbiki 
hakkında 8 sonkânun 1940 tarihinde Pariste im
zalanan Kredi Anlaşmalarile müzeyyelâtının ka-
Yardım Muahedesine bağlı Anlaşmanın tatbiki 
Türkiye - ingiltere Ticaret Anlaşmasına zeylen 
8 sonkânun 1940 tarihinde yine Pariste imzala
nan ve 15 sonkânun 1940 tarihinde meriyet »mev
kiine giren Anlaşmanın tasdiki ve Fransa ile ara

mızda mevcud 23 ağustos 1939 tarihli Tediye An
laşmasına zeyil olarak 8 sonkânun 1940 tarihinde 
yine Pariste imzalanmış olan Lahikanın kezalik 
tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlana
rak icra Vekilleri Heyetinin 13 şubat 1940 ve 
8 şubat 1940 ve 18 mart 1940 tarihli toplantı
larında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihalarile esbabı mucibeleri merbutlarile birlikte 
encümenimize de havale buyurulmuş olduğundan 
Hariciye vekâleti Umumî kâtibi hazır olduğu 
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halde okundu ve müzakere olundu. 

Bu kanun lâyihalarının taallûk ettiği anlaş
malar hakkında izahat veren Hariciye vekâleti 
Umumî kâtibi, ayrı ayrı üç kanun lâyihasile Yük
sek Meclise sunulan bu anlaşmalarla zeyilleri 
mevzu ve mahiyetleri itibarile 19 ilktesrin 1939 
tarihli Türkiye - Fransa ve ingiltere muahedesine 
bağlı Hususî Anlaşmanın tatbiki hakkında olup 
8 sonkânun 1940 tarihinde Pariste imzalanmış 
olan Kredi Anlaşmalarile bir kül teşkil ettikleri 
cihetle bunların birleştirilerek bir kanunla tasdiki 
teklifinde bulundu. 

Mezkûr 19 ilktesrin 1939 tarihli muahedeye 
bağlı 8 sonkânun 1940 tarihli Anlaşmanın tasdi-
kına dair kanun lâyihası ile diğer lâyiha ve mü-
zeyyel Anlaşmalar tetkik edilerek bunların ihtiva 
ettikleri hükümlerle mevzuları bakımından ayni 

mahiyeti haiz ve yekdiğerinin mütemmim cüzileri 
oldukları anlaşıldığından teklif veçhile birleştiril
meleri muvafık görülmekle beraber yukarıda adı 
geçen anlaşmanın tasdikına dair olan kanun lâ
yihası Hükümetçe diğer iki Anlaşmaya da şamil 
bir tarzda tanzim edilmiş olduğu cihetle lâyihada 

19 ilk teşrin 1939 tarihinde Ankarada imza 
edilen Türkiye - Fransa ve ingiltere Karşılıklı 
Yardım Muahedesine merbut Hususî Anlaşmanın 
tatbiki zımnında 8 son kânun 1940 tarihinde Pa
riste imzalanan Kredi anlaşmaları ile zeyillerinin 
ve 2 eylül 1936 tarihli Türkiye - ingiltere Tica
ret Anlaşmasına zeylen 8 son kânun 1940 tari
hinde Pariste imzalanıp 15 son kânun 1940 tari
hinde meriyet mevkiine girmesi kararlaşan. Anlaş
manın ve bir de Fransa ile aramızda mevcut 23 
ağustos 1939 tarihli Tediye ?. ılaşmasına zeylola
rak 8 sun kânun 1940 tarihinde imzalanan Lahi
kanın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince ha
zırlanıp Başvekâletin 4, 20 ve 28 mart 1940 tarih 
ve 6/901, 1219, 1338 sayılı tezkerelerile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihaları Hariciye ve Ik-

tadilât icrasına lüzum görülmedi. 
Binaenaleyh, ihtiva ettiği hükümler ve ma

hiyetleri itibarile bir kül teşkil eden bu Hususî 
Anlaşmaların kâffesi, içinde bulunduğumuz ah
val ve şeraitin icaplarına ve memleketimizin yük
sek menfaatlerine uygun olduğu ve Fransa ve 
ingiltere ile ticarî ve iktisadî münasebetlerimizin 
de tanzim ve inkişafını istihdaf ettiği anlaşılmak
la bu baptaki kanun lâyihası encümenimizce de 
aynen kabul edilerek Umumî Heyete takdim olun
mak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Ik. En. Rs.N. 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 
Afyon K. 

Berç T ürker 
Denizli 

T ahir Berkay 
Eskişehir 
E. Sazak 

Kastamonu 
M. C. Bayar 

Bu M. M. 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 
Ankara 
A. Ulus 
Edirne 
T. Göksel 

Gümüşane 
Edib Tor 

Konya 
H. Dikmen 

Kâ. 
Afyon K. 

Afyon K. 
/. Akosman 

Erzincan 
S. Başotaç 

izmir 
B. Anman 

Konya 
K. Okay 

tısat encümenleri mazbatalarile birlikte Encü
menimize tevdi buyurulmakla Hariciye vekâleti 
Umumî kâtibi Numan Menemencioğlu hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Ayrı ayrı tanzim ve Meclise sevkedilen her 
üe lâyihanın mevzuu 8 son kânun 1940 tarihinde 
Pariste imzalanan ve bir kül teşkil eden Kredi 
Anlaşmalarından ibaret bulunmasına göre birleş
tirilmelerinin muvafık olacağı ve Hükümet tara
fından en son tertip edilen 18 - I I I - 1940 tarih
li lâyiha metninin bir gûna değişiklik yapılma
dan üç lâyihayı ihtiva edebileceği yolunda İkti
sat encümenince şekle ait olarak ittihaz edilen 
karara Encümenimiz de iştirak etmiştir. 

Lâyihanın tazammun ettiği esaslara gelince: 
Bu lâyihalara bağlı Anlaşmaların 19 ilk teşrin 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 4 - XII -1941 
Mazbata No, 21 

Esas No. 1/324, 342, 352 
Yüksek Reisliğe 
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1939 tarihinde Ankarada imza edilip 3738 sayılı 
kanunla tasdik ve kabul olunan Üç taraflı Yar
dımlaşma-. Muahedenanıesine merbut Hususî An
laşmaların tatbik suretleri ile teknik teferruatına 
mütedair olup memleketimiz menfaatlerine uy
gun olduğu görülmüş ve kabulüne karar verilmiş
tir. * 

Yüksek Eeisliğe sunulur. 
Reis R. V. M. M. Kâtip 
Çorum Kastamonu Muğla İstanbul 
î. Eker H. Kitabet F. öymen 

MADDE 1 — Türkiye ile Fransa ve ingiltere 
arasmda 19 ilk teşrin 1939 tarihinde Ankarada 
imzalanan muahedenameye merbut Hususî An
laşmanın tatbiki zımnında mezkûr Hükümetler
le 8 son kânun 1940 tarihinde Fariste imzalanan 
Kredi Anlaşmaları ve Müzeyyelâtı tasdik ve ka
bul olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden me
ridir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını tatbika îc-

Afyon K. Antalya Bolu 
Ş. Raşit Hatiboğlu N. Esat Sümer C. Said Siren 

Bursa Bursa: Giresun 
Dr. Sadi Konuk A. Nevzat Ayaş M. Ahkaya 

İsparta İsparta Kayseri 
Mükerrem Karaağaç R. Ünlü S. Hayri Ürgüblü 

Kırklareli Maraş Samsun 
B. Denker M. Bozdoğan M. Ali Yörüker 

Seyhan Tunceli 
S. Çam M. Yenel 

ra Vekilleri Heyeti memurdur. 
18 - III - 1940 

Bş. V. Ad. V. M! M. V. 
Dr. R. Saydam E etini Okyar N. Tınaz 

Da. V. Ha. Y. Mal. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye - Fransa - İngiltere Üç taraflı karşılıklı 
yardım muahedesine merbut Hususî Anlaşmanın 
tatbiki zımnında 8 son kânun 1940 tarihinde Pa-
riste imzalanan Kredi Anlaşmalarının tasdiki 

hakkında kanun lâyihası 

i a $&m: m) 
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193$ % 3 FAİZLİ 15 000 000 ÎNGÎLÎZ LİRALIK ÎSTÎKRAZA MÜTEALLİK ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Fransa Cumhuriyeti Hükümeti ve Büyük Britanya ve Şimalî 
İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında, Türkiye Hükümetine, altm olarak Ankarada tes
lim edilmek üzere 15 milyon ingiliz liralık bir istikraz itasına dair bir anlaşma yapıldığını na
zarı itibara alarak, 

Yukarıda adı geçen Hükümetler, işbu istikrazın teknik eşkâl ve şeraitini tanzim etmek iîzere 
aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Kırallık Hükümeti, mümkün olan en kısa zaman
da ve her halde işbu Anlaşmanın imzalanmasından itibaren azamî altı haftalık bir müddet zar
fında, «İngiltere Bankası» nın kote ettiği resmî fiat mucibince altının «önce» u 168 şilin üzerin
den hesap edilmiş olarak, 15 milyon ingiliz lirasının mukabili altını Ankarada Türkiye Hükümeti
ne tevdi edeceklerdir. 

Madde — 2 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu istikraz resul m al inin itfasile, yıllık % 3 olarak hesap 
edilmiş faizlerinin tesviyesini, 30 haziran 1940 dan itibaren (İşbu vade dahil) her senenin 30 hazi
ran ve 31 ilkkânununda vacibüttediye ve her biri 501. 406: 10:0 ingiliz lirası muadili olan yarı 
yıllrk kırk taksitle, türk lirası olarak temin cyliyeeektir. 

Ancak, 30 haziran 1940 da vacibüttediye yarı yıllık teslimat miktarından, 31 ilkkânun 1939 dan, 
altınların birinci maddede mıısarrah tevdiinin filen tahakkuku tarihine kadar işleyecek olan senevi 
% 3 faizlerin yekûnu tenzil edilecektir. 

Madde — 3 

İstikraz servisi için borçlanılacak meblâğlar vade gününden bir gün. evvel Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez bankasınca tatbik edilen alış kursu, İngiliz lirasının Türk lirasına tahvilinde esas tutulmak 
suretile Türk lirası olarak hesap edilecektir. Böylece tahakkuk eden meblâğlar her vadenin hululün
de, Fransız Hükümeti ve Birleşik Kırallık Hükümeti namına adı geçen banka tarafından türk lira
sı olarak açılan bir hususî hesabın matlubuna geçirilecektir. 

İşbu tediyat Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin zimmetini ibra edecektir. 

Madde — 4 

Fransız Hükümeti ve Birleşik Kırallık Hükümeti, evvelki madde ile tesbit edilen şartlar dahi
linde kendi hususî hesaplarının matlubuna geçirilen türk liralarını, Fransa ve Birleşik Kırallığm dahi
lî istihlâkine mahsus Türk menşeli tütün ve Türk Hüküm etil e müttehiden tayin edilecek ayni isti
male mahsus bütün diğer mevaddm mubayaası için kullanacaklardır. 

Madde — 5 

İşbu Anlaşma imzalandığı tarihte meriyete girecektir. İşbu hükümleri tasdikan bu husus için 
usulü veçhile salâhiyettar kılınmış olan murahhaslar işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Pariste 8 sonkânıın 1940 da üç nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
N. MencniPMcioğlu 
E. Daladier 
R. H. Campbell 

l S. Sayısı : 48 >; 
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İ939 % 4 FAİZLİ 25 MİLYON ÎNGÎLÎZ LİRALIK KREDİYE MÜTEALLİK ANLAŞMA 

Harp malzemesi karşılığı olarak Türk Hükümetine 25 milyon ingiliz liralık bir kredi açılması 
için Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti ve Büyük Britanya ve Şimalî İrlan
da Birleşik Kıralhğı Hükümeti arasında husule gelen itilâfı nazarı itibara alarak yukarıda 
ismi geçen Hük.imetler mezkûr kredinin teknik eşkâl ve şeraitini lanzım etmek üzere aşağıdaki 
hükümleri ka raıiaştırmışlardır. 

Madde — 1 , 

Türk Hükümetine açılan 25 milyon ingiliz liralık kredi şu suretle kullanılacaktır: 
Fransız Hükümeti, Türk Hükümetine şekil ve şartları Fransız ve Türk Hükümetlerinin salâ

hiyet sahibi mümessilleri arasında aktedilecek hususî mukavelenamelere mevzu teşkil eyliyecek 
olan harp malzemesi satışları yapmağa muvafakat edecektir. Bu mukavelenamelerde derpiş edi
lecek vadeler hulul ettikçe, Fransız Hükümeti, mezkûr mukavelelerin tatbikatı dolayisile vaci-
büleda olan meblâğları Türk Hükümetinin salâhiyet sahibi mümessillerile bilittifak alâkadar 
Fransız dairelerine tesviye edecektir. 

Birleşik Kırallık tarafından temin edilecek malzeme, gerek alâkadar hükümet daireleri tara
fından devredilme, gerek hususî müesseseler tarafından teslim olunma şekillerinde verilecektir. Bu 
malzemenin verilme şekil ve şartları Türkiye Cumhuriyetinin Londradaki diplomatik ajanları ile 
Export Credits Cuarantee Department arasında akdolunacak hususî bir mukavelename ile ve 
Hükümet dairelerinin her birile veya her müesseseüe yapılacak hususî kontratolarla tanzim edile
cektir. 

İşbu mukavelenamede veya kontratolarda derpiş edilecek vadeler hulul ettikçe Birleşik Kırallık 
Hükümeti, Türk Hükümetinin salâhiyet sahibi mümessillerile bilittifak vacibüttediye meblâğları 
Türk Hükûmetile Birleşik Kırallık Hükümetinin intihap edecekleri bir banka vasıtasile alâkadar 
daire ve müesseselere tesviye edecektir. Bu tediyeler harç ve komisyonsuz icra olunacaktır. 

Fransız Hükümeti ve Birleşik Kırallık Hükümeti tarafından Türk Hükümeti hesabına gerek alel
hesap, gerek katî tediye olarak bu suretle yapılacak tediyeler, ingiliz lirası olarak Türk Hükümeti 
namına tutulacak olan hesaba tediye yapıldığı tarihte zimmet kaydolunacak ve faizlerle itfa şart
ları bakımından mezkûr tarihten itibaren müessir olacaktır. 

Bununla beraber, 1939 senesi zarfında verilen malzeme için, bu malzemenin kıymetine tekabül 
eden meblâğlar, Türk Hükümetinin salâhiyettar mümessilerile müttefikan tesbit edilince, malze
menin teslim tarihlerinde Türk Hükümeti hesabının zimmetine geçirilecek ve faizlerle itfa şartları 
bakımından bu tarihten itibaren müessir olmağa başlayacaktır. 

Madde — 2 

Türk Hükümeti, birinci maddede derpiş edilen şartlar dahilinde hesabının zimmetine geçirilmiş 
olan meblâğların itfasını ve senevî % 4 hesabile faizlerin tesviyesini 30 haziran 1940 dan itibaren 
(işbu vade dahil) her senenin 30 haziran ve 31 ilk kânunun da türk lirası olarak vacibüttediye yarı 
yıllık tesviyelerle temin edecektir. Bu tesviyeler aşağıdaki şartlara göre ingiliz lirası alarak hesap 
dilmiş meblâğlara tekabül edecekdir. 

1°) 30 nisan 1940 da, Fransız Hükûmetile Birleşik Kırallık Hükümeti tarafından bu tarihe kadar 
Türk Hükümeti hesabına yapılan tediyat toplanacak ve buna her tediyenin mezkûr tarihe kadar iş
lemiş olan faizleri ilâve olunacaktır. Hâsıl olan yekûn, senevî % 4 faiz üzerinden 31 ilkkânun 1939 
da hakikî kıymetine irca olunacaktır. Miktarı bu suretle tesbit edilen borç Türk Hükümeti tarafın
dan senevî % 4 faiz esası üzerinden tahakkuk etmiş müsavi kırk yarı yıllık taksitle itfa olunacak 
ve 1 nci yarı yıllık taksitin vadesi 30 haziran 1940 da hulul edecektir. 

2°) 31 ilkteşrin 1940 da, Fransız Hükümeti ve Birleşik Kırallık Hükümeti taraflarından 1 mayıs 
1940 dan 31 ilkteşrin 1940 tarihine kadar Türk Hükümeti hesabına yapılmış olan tediyat toplanarak 

{ S. Sayısı: 48 ) , 
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buna her tediyenin 31 ilkteşrin 1940 tarihine kadar işlemiş olan faizleri ilâve edilecektir. fîâsıİ 
olan yekûn senevi % 4 faiz esası üzerinden 30 haziran 1940 da hakikî kıymetine irca edilecektir. 
Miktarı bu suretle tesbit edilmiş olan borç Türk Hükümeti tarafından senevi % 4 faiz esasına gö
re tahakkuk etmiş müsavi 40 yarı yıllık taksitle itfa olunacak ve bu taksitlerden birincisinin vâdesi 31 
ilkkânun 1940 da hulul edecektir. 

3°) Müteakip avansların itfası ayni şekil ve şartlara göre icra edilecektir: İcabına göre her 30 ni
san veya her 31 i İkteşrinde, hitamı bu tarihlere müsadif 6 aylık devre zarfında Fransız Hükûmetile 
Birleşik Kırallık Hükümeti tarafından Türk Hükümeti hesabına yapılmış olan tediyat toplanarak 
buna her tediyenin o tarihe kadar işlemiş olan faizleri ilâve olunacaktır. Hâsıl olan yekûn, senevi 
% 4 faiz esası üzerinden icabına göre 31 ilkkânun veya bundan evvelki 30 haziranda hakikî kıyme
tine irca edilecektir. Miktarı bu suretle tesbit edilmiş olan borç Türk Hükümeti tarafından se
nevi % 4 faiz esası üzerinden tahakkuk etmiş müsavî 40 yarı yıllık taksitle itfa olunacak ve borç 
miktarının tesbit edildiği tarihe göre birinci taksitin vâdesi 30 haziran veya 31 ilkkânunda hulul 
edecektir. 

I Madde — 3 

Her vâdenin hululünde, Türk Hükümeti tediye zamanı gelmiş ingiliz liralık meblâğların türk 
lirası olan muadilini Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası nezdinde Fransız Hükümeti ve Birleşik 
Kırallık Hükümeti namına açılmış hususî bir hesaba yatıracaktır. İngiliz lirasının türk lirasına 
tahvili vade gününün arifesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca tatbik edilen alış 
kursuna göre yapılacaktır. Türk liralarile bu suretle yapılan tesviyeler Türk Hükümetini zimmetten 
ibra edecektir. 

Yukarıda hahsi geçen hususî hesabın mevcutları Fransız Hükümeti ve Birleşik Kırallık Hükü
meti taraflarından Fransaya ve Birleşik Kırallığa, bu memleketlerin dahilî istihlâki için ithal olun
mak üzere Türkiyeden her türlü Türk mahsulâtı mubayaasında kullanılacaktır. 

Madde — 4 

İşbu Anlaşma imzası tarihinde meriyete girecektir. 
İşbu hükümleri tasdikan bu hususta usulü veçhile salâhiyettar kılınmış olan murahhaslar 

işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Paris'de 8 ikincikânun 1940 da üç nüsha olarak tanzim olunmuştur. 

N. Menemencioğlu 
E. Daladier 
R. H. Campbell 

1939 % 3 FAİZLİ 264 750 000 FRANKLIK İSTİKRAZA MÜTEALLİK ANLAŞMA 

Türkiyeye 264 750 000 franklık bir istikraz itası için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti beyninde bir itilâf husule geldiğini nazarı itibara alarak Müşa
rünileyh Hükümetler işbu istikrazın teknik eşkâl ve şeraitini tanzim etmek üzere aşağıdaki hü
kümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

İşbu Anlaşmanın imzasından itibaren on beş gün mühlet zarfında Fransız Hükümeti, 19 teş-

"(S. Sayısı :' 48 ) 
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rinievvel 1939 kursuna göre 1 500 000 ingiliz lirası mukabili olan 264 750 000 frangı Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası hesabına Bank dö Fransa teslimden Türk Hükümeti emrine vaze
decektir. 

Madde — 2 

İstikraz resüîmalinin itfası ve yıllık % 3 olarak hesap edilmiş faizlerinin tesviyesi Türk Hü-
kıimeti tarafından 30 haziran 1940 tan itibaren (işbu vade dahil) her senenin 30 haziran ve 31 ilk 
kânununda vaeibüttediye ve her biri 8 849 825,15 frank muadili olan yarı yıllık kırk taksitle 
türk lirası olarak temin olunacaktır. 

Ancak, 30 haziran 1940 da vaeibüttediye yarı yıllık teslimat miktarından 31 kânunuevvel 1939 
dan istikraz bedelinin bilfiil Türk Hükümeti emrine verildiği tarihe kadar işliyecek olan senevî 
% 3 faizlerin yekûnu tenzil edilecektir. 

Madde — 3 

Yukarıdaki 1 nei maddede mezkûr meblâğ evvelemirde, Türkiye ile Fransa arasında 23 
ağustos 1939 da aktedilen Tediye Itilâfnamesine müteallik bu günkü tarihli Lahika hükümleri 
veçhile Türkiyedeki ticarî Fransız matlublarımn tesviyesine tahsis olunacaktır. 

istikraz bakiyesi Türk Hükümetinin emrine serbest olarak verilecektir. 

Madde — 4 

istikraz servisi için borçlanılacak meblâğların Türk lirası mukabilleri, vâde gününden bir gün 
evvel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tesbit edilen alış kursu, frangın türk lirasına tahvi
line esas tutularak tayin ve tesbit edilecektir. 

Böylece tahakkuk eden meblâğlar, her vâdenin hululünde Fransız Hükümeti namına adı ge
çen banka tarafından türk lirası olarak açılan bir hususî hesabın matlubuna geçirilecektir. 

işbu teslimat Türk Hükümetinin zimmetini ibra edecektir. 

Madde — 5 

Fransız Hükümeti, evvelki madde ile tesbit edilen şartlar dahilinde kendi hususî hesabının 
matlubuna geçirilen türk liralarını Fransamn dahilî istihlâkine mahsus Türk menşeli tütün 
ve Türk Hükûmetile müttehiden tayin edilecek ayni istimale mahsus diğer bütün maddelerin 
mubayaası için kullanacaktır. 

Madde — 6 

işbu Anlaşma imzalandığı tarihte meriyete girecektir, işbu hükümleri tasdikan, bu husus için 
usulü veçhile salâhiyettar kılınmış olan murahhaslar Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Pariste 8 kânunusani 1940 ta iki nüsha olarak tanzim olunmuştur. 
İV. Menemencioğlu 

E. Daladier 

[{ S. Sayısı : 48 ) 
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TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK KIRALLIK HÜKÜMETİ ARASİNDA İKİ MİLYON 

İNGİLİZ LİRALIK İSTİKRAZA DAÎR ANLAŞMA 

Paris, 8 kânunusani 1940 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ingiltere ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti, 
ingiltere ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti tarafından Türkiye Hükümeti lehine ya
pılan 2 000 000 ingiliz liralık istikrazın teknik tatbikatını tanzim eylemek arzusu ile, aşağıdaki 
hususatta mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1 

Birleşik Kırallık Hükümeti, işbu Anlaşma tarihinden itibaren on beş gün zarfında, 2 000 000 
ingiliz lirasını Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının hesabına olarak ingiltere Bankasına ya
tırmak suretile, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin emrine amade bulundurmağı taahhüt eder. 

Madde — 2 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti istikrazın resülmalini ve senevî yüzde 3 nisbetinde faizini, her 
birisi 66. 854:4:0 ingiliz lirası muadili olan ve 30 haziran 1940 tarihinde başlamak suretile her 
senenin 30 haziran ve 31 kânunuevvelinde türk lirası olarak vacibüttediye bulunan kırk yarı yıllık tak
sit halinde ödeyecektir. Bununla beraber, 31 kânunuevvel 1939 ile işbu Anlaşmanın birinci madde
si ahkâmına tevfikan yapılacak tediyenin icrası tarihi arasındaki müddete isabet eden, istikraz 
yekûnu üzerinden hesap edilecek, senevî yüzde 3 faiz miktarına tekabül edecek türk lirası bir meb
lâğın 30 haziran 1940 da vacibüttediye olan taksitten tenzili hususunda mutabık kalınmıştır. 

Madde — 3 

istikraz evvelemirde, 2 eylül 1936 tarihli Türk - ingiliz Ticaret ve Kliring Anlaşması mucibince 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasında açılmış olan hususî hesaba, 19 teşrinievvel 1939 tarihine 
kadar (19 teşrinievvel 1939 dahil) mukabilleri yatırılmış olan Birleşik Kırallık ticarî borçlarının 
transferi için kullanılacaktır. Bu transfer Âkit Hükümetler arasında bu gün Pariste imza edilmiş 
olan müzeyyel Ticaret ve Kliring Anlaşması ahkâmına tevfikan icra edilecektir. 

istikrazın mütebakisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin emrine serbest olarak vazedilecektir. 

Madde — 4 

İşbu Anlaşmanın 2 nci maddesinde mezkûr taksitler, her taksitin vadesi gününden bir gün evvel 
cari olan Cumhuriyet Merkez bankasının satın alma rayici üzerinden ingiliz lirasının türk lirasına 
tahvili esasına müsteniden, türk lirası olarak hesap edileceketir. 

Bu suretle hesap edilen her taksitin yekûnu, vadesinin hululünde, ismi geçen Bankada Birle
şik Kırallık Hükümeti namına bu maksatla açılacak türk lirası bir hesabın matlûbuna geçirile
cek ve bu yekûnun tediyesi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ait olduğu taksite müteallik her 
türlü zimmetten ibra edecektir. 

Madde — 5 

Birleşik Kırallık Hükümeti mezkûr hesabın yukarıda izah edildiği veçhile matlubuna geçirilen 
türk liralarının, Birleşik Kırallık dahilinde istihlâk edilmek maksadile Türkiye menşeli tütünün 
ve yine aynı maksatla, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile üzerinde mutabık kalınacak buna mü
masil herhangi diğer bir mahsulün mubayaası için istimal edecektir. 

X S. Sayısı : 48 ) 
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Madde — 6 

îşbu Anlaşma imzası tarihinde mevkii meriyete girecektir. 
Yukarıdaki ahkâmı tasdikan, vazıülimza, salâhiyettar murahhaslar, işbu Anlaşmayı imza et

mişler ve mühürlemişlerdir. 
Pariste, 8 kânunusani 1940 tarihinde ingilizce iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
Anlaşma sürati mümküne ile Türkçeye tercüme edilecek ve tercümesi üzerinde Âkit Hükümet

ler beyninde mutabakat hasıl olacaktır. 
Bunun yapılmasını müteakip her iki metin her hususta aynı derecede muteber telâkki edile

cektir. 

İV. Menemencioğlu 
U. H. Campbell 

23 AĞUSTOS 1939 TARİHÎNDE TÜRKİYE İLE FRANSA ARASINDA MÜNAKlT TE
DİYE ANLAŞMASINA MÜTEALLİK LAHİKA 

Madde — 1 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası, 23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşmasının 9 ncu mad
desinde mlusarrah kısımlara dahil olupta 19 teşrinievvel 1939 tarihine kadar nezdinde mevcut Klir
ing hesaplarına kaydedilmiş bulunan matluplarının zirdeki esaslar üzerinden tesviyesini Paristeki Ta
kas Ofisi vasıtasile" Türkiyeden ticarî alacağı olanlara teklif etmeğe memurdur : 

1°) 6 ağustos 1935 Anlaşmasının Prim A hesabına kayitli matlûbat : % 94 
2°) 6 ağustos 1935 Anlaşmasının A hesabına kayitli matlûbat : % 88 
3°) 15 haziran 1937 Aklaşmasının C hesabına kayitli matlûbat : % 70 

Madde — 2 

1 nci maddeyi tatbikan teklif edilen sureti tesviyeyi kabul edecek matlûbat sahipleri kabul key
fiyetini 20 şubat 1940 dan evvel Takas Ofisine bildirmelidirler. 1 nci maddede mezkûr esaslar üze
rinden Takas Ofisi marifetile lehlerine yapılacak tediyat ibrayi mutazammmdır. 

'i; V Madde — 3 

1 nci maddeyi tatbikan teklif edilen sureti tesviyeyi kabul etmiyecek olanlara ait matlûbat ile 
23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşmasının 9 ncu maddesinde mezkûr kısımlara dahil olup ta 19 
teşrinievvel 1939 tarihinden sonra A prim, A ve C hesaplarına kaydedilmiş veya edilecek olan mat
lûbat 23 ağustos 1939 Anlaşmasının 7, 8 ve 10 ncu maddelerinde derpiş edilen şerait dahilinde ve 
mezkûr Anlaşmanın 8 nci maddesinde işbu lahikanın 4 ncü maddesile icra edilen tadilât nazarı iti-
bare alınarak tesviye olunacaktır. 

Madde — 4 

23 ağustos 1939 Tediye Anlaşmasının 8 nci maddesi zirdeki hükümlerle tebdil olunmuştur: 
Türk - Fransıs Ticaret Şirketinin Türk menşeli malların ithaline müteallik muamelâtı yukarıda 

musarrah hususî takas rejimine tâbi değildir. İthal edeceği malların bedeli şirket tarafından zirdeki 
şerait dahilinde kullanılacaktır: 

1°) % 6 sı B hesabına geçirilmek üzere Ofise hediye edilecektir. 

;(S. Sayısı : 48). 
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2°) % 10 u aşağıda tasrih edilen eşkâle göre müterakim ticarî matlubatın tesviyesine tahsis 

edilmek üzere Ofise tevdi olunacaktır. Bu nisbet ihtiyaçlara faik tediyelere müncer olursa otomatik 
surette tenkis edilecektir. 

3°) Bakiye iki Hükümet arasında bu husus için münakit Anlaşmalara tevfikan, doğrudan doğ
ruya Türk - Fransız Ticaret Şirketi tarafından gayri ticarî matlubatın tesviyesine tahsis edile
cektir. 

Her iki Hükümetin mutabakatına iktiran etmiş Hususî Anlaşmalar mucibince, gayri ticarî 
matlubatın tesviyesine tahsis edilmek üzere Fransa 'ya yapılan Türk menşeli emtia ithalâtı da hu
susî takas rejimi haricinde kalır. 

Madde — 5 

İşbu Lahika imza tarihinde meriyete girecektir. 
İşbu hükümleri tasdikan bu hususta usulü veçhile salâhiyettar kılınmış olan Murahhaslar işbu 

Lahikayı imza etmişlerdir. 

Paris ' te 8 kânunusani 1940 da iki nüsha olarak tanzim olunmuştur. 

İV. Menemencioğlu 
E. Daladier 

2 EYLÜL 1936 TARİHLÎ TÎCAEET VE KLİRİNG ANLAŞMASINA MÜZEYYEL OLARAK 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK KIRALLIK HÜKÜMETİ ARASINDA 

AKDOLUNAN ANLAŞMA 

Paris, 8 ikinci Mnun 1940 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngiltere ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallık Hükümetinin 
İngiltere ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallık Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti lehine yapılan 2 000 000 sterlinlik istikrazın teknik tatbikatını tanzim maksadile bu günkü 
tarihte bir Anlaşma (ki bundan sonra «İstikraz Anlaşması» namile zikredilecektir) imzalamış 
olmalarına binaen, 

Ve gerek bu, gerek sair maksatlarla Âkit Hükümetlerin, 2 eylül 1936 tarihinde Londrada ara
larında imza edilip yine Âkit Hükümetler beyninde 27 mayıs 1938 de imza edilen Munzam Anlaş
ma ile (ki bundan sonra «Munzam Anlaşma namile zikredilecektir) ve Âkit Hükümetler ara
sında teati edilen 28 ağustos 1939 ve 22 teşrinisani 1939 tarihli notalarla tadil edilen Ticaret ve 
Kliring Anlaşmasını (ki bundan sonra «Esas Anlaşma» namile zikredilecektir) tâdil etmek arzu
sunda, bulunmalarına binaen, 

Âkit Hükümetler yukarıda mezkûr surette tâdil edilmiş bulunan Esas Anlaşmanın yeniden aşa
ğıda izah edildiği veçhile tadili hususunda mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 

Türk lirası mukabilleri 19 teşrinievvel 1939 a kadar (19 teşrinievvel dahil) hususî hesaba 
batırılmış olan Birleşik Kırallık ticarî borçlarının, zirde mezkûr tenzilâta tâbi olarak, transfer 
edilmesi maksadile, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası İngiliz - Türk Kliring Ofisinin kontro
lörüne, kontrolörün taleb edeceği zamanlarda, yukarıda mezkûr istikrazın» mezkûr transfer için 
" âzımgelecek miktarını tediye edecektir. İngiliz - Türk Kliring Ofisinin kontrolörüne bu şekilde 
tediye edilen mebaliğ «A» tâli hesabının matlubuna geçirilecek ve mezkûr transfer için istimal 
edilecektir. Mukabillerinde, yukarıda, mezkûr şekilde tevdiat yakılmış;. olan, bönejLaam tediyesi aşa-
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ğıdaki cetvele tevfikan tesbit edilecek bir tenzilâta tâbi tutulacaktır. Bu şekilde yapıİan İıer 
tediye alâkadar alacaklı tarafından kendisine vacibüttediye borç veya borçların tamamen tesviyesi 
olarak kabul edilecektir. 

Hususî hesaba yap dan 
tevdiat üzerinden göste
rilen aylar için yapılacak 

tenzilât yüzdeleri 

1937 
1937 
1937 
1937 
1938 
1938 
1938 
1938 
1939 
1939 
1939 
1939 

Kânunusani, şubat, mart 
Nisan, mayıs, haziran 
Temmuz, ağustos, eylül 
Teşrinievvel, teşrinisani, kânunuevvel 
Kânunusani, şubat, mart 
Nisan, mayıs, haziran 
Temmuz, ağustos, eylül 
Teşrinievvel, teşrinisani kânunuevvel 
Kânunusani, şubat, mart 
Nisan, mayıs, haziran 
Temmuz, ağustos, eylül 
Teşrinievvel 1 -19 

3 
6 
9 

12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 

Madde — 2 

Türk lirası mukabilleri hususî hesaba 19 teşrinievvel 1939 dan sonra Birleşik Kırallıktaki alacak
lılar lehine yatırılmış olan Birleşik Kırallık ticarî borçlarının transferi (A) tâli hesabı yolu ile icra 
edilecek ve bunun için lâzımgelecek mebaliğ, 23 ağustos 1939 tarihli nota teatisi suretile açılan he
saptan (ki bundan sonra «bloke hesap» namile zikredilecektir) transfer edilecektir. Yukarıda zikre
dilen şekilde mukabilinde tevdiat yapılmış olan borçların tediyesi, zirdeki cetvele göre tesbit edi
lecek bir tenzilâta tâbi tutulacak, bu tediyat Türk borçlular tarafından hususî hesaba yatırılma 
tarihleri sırasile ifa edilecek ve alacaklı tarafından kendisine vacibüttediye borç veya borçların 
tamamen tesviyesi olarak kabul edilecektir : 

1939 20 teşrinievvel - 31 kânunuevvel % 36 
1940 1 kânunusani - 31 mart % 39 
1 nisan 1940 da veya o tarihten sonra % 40 

Madde — 3 " ' 

İşbu Anlaşmanın mevkii meriyete girmesi tarihinden itibaren : 
(1) (a) Bu şekilde muaddel esas Anlaşmanın 12 nci ve 13 ncü maddeleri ahkâmına tevfikan 

Birleşik Krallığa ihraç edilen türk emtiası dolayısile kliring hesabı matlûbuna geçirilen bütün me-
baliğin % 80 ni « C » tâli hesabına tahsis edilecek, ve 

(b) Bu suretle matlûp hesabına geçirilen bütün mebaliğin mütebaki % 20 si «B» tâli hesabına 
tahsis olunacak, 

Ve bu şekilde muaddel esas Anlaşmanın ahkâmı ona göre hüküm ifade edecektir. 
(2) (a) «B» tâli hesabına tahsis olunan mebaliğin •% 33 1/3 ünün bloke hesaba tahsisine nihayet 

verilecek ve işbu Anlaşmanın 2 nci maddesi ahkâmına tevfikan yapılması lâzımgelen bütün trans
ferler icra edildikten sonra bloke hesapta kalabilecek bakiye «B» tâli hesabına nakledilecektir. 

(b) Munzam Anlaşmanın 4 (2) (iii) maddesinin ve Esas Anlaşmanın 9 (1) (vii) maddesinin 
ahkâmı fesholunacak ve bu maddenin (1) nci paragrafının ahkâmı, Birleşik Kırallığa ihraç olunan 
Türk incir ve üzümleri dolayısile kliring hesabının matlubuna geçirilen bütün mebaliğe şamil 
çlaeaktır. 

s( S. Sayısı : 48 ) 
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Madde — 4 

Yukarıdaki 1 ve 2 nci maddelerin ahkâmına rağmen, lehine hususî hesaba tevdiat yapılmış veya 
yapılabilecek olan bir alacaklı, 20 şubat 1940 tarihinden geç olmamak şartile ingiliz - Türk Kliring 
Ofisine tevdi edeceği tahrirî bir tebliğname ile, mevduatı, Birleşik Kırallığa türk emtiası idhal 
etmek suretile transfer etmek şıkkını tercih edebilir. Bu takdirde, İngiliz - Türk Kliring Ofisinden 
alacağı ihbarname üzerine, Türkiye' Merkez bankası alacaklıya alacağının türk lirası mukabili 
miktarında türk lirası temin edecek ve alacaklı bu parayı, Birleşik Kırallığa ithal etmek üzere 
ilişik listede tadat edilen türk emtiasının mubayaası için istimal etmekte serbest olacaktır. Ala
caklı lehine bu suretle türk lirası temin edilmesi, mukabilinde tevdiat yapılmış olan borcun tama
men ibrasını teşkil edecektir. Bu şekilde Muaddel Esas Anlaşmanın ahkâmı bu nevi ithalâta şamil 
olmayacaktır. 

Madde — 5 

Bu şekilde Muaddel Esas Anlaşmanın ahkâmı, Âkit Hükümetler tarafından yapılan herhangi 
bir anlaşma dolayısile Birleşik Kırallık Hükümetinin yedinde bulunan türk lirası bakayası ile 
mubayaa ve Birleşik Kırallığa ithal edilen türk emtiasına şamil olmıyacaktır. 

Madde — 6 

işbu Müzeyyei Anlaşma 15 kânunusani 1940 da mevkii meriyete girecek ve Esas Anlaşmanın 
meri bulunduğu müddet zarfında meriyette kalacaktır. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdikan vaziülimza salâhıyettar murahhaslar işbu Anlaşmayı imza etmişler 
ve mühürlemişlerdir. 

Pariste, 8 kânunusani 1940 tarihinde ingilizce iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
Anlaşma, mümkün olan en kısa bir müddet zarfında Türkçeye tercüme edilecek ve Âkit Hü

kümetler arasında tercüme üzerinde mutabakat hâsıl olacaktır. 

Bunun yapılmasını müteakip her iki metin her hususta ayni derecede muteber telâkki olu
nacaktır. 

N. Menemencioğlu 
E. H. Campbell 

CETVEL 

(Madde 4 e müracaat) 

1 — Tütün yaprakları, kesilmiş tütün ve sigaralar 
2 — Afyon 
3 — Tamamen veya kısmen yün, tiftik, ipek veya sunî ipekten mamul halı, halı mamulâtı, 

yer keçeleri, yer hasırları, hasır mamu^Uı ve kilimler 
4 — Gülyağı 
5 — Süngerler (ham ve işlenmiş) 
6 — Nebatî kumaş boyaları, nebatî boyalar ve boya maddeleri 
7 — Tababette müstamel nebatlar, çiçekler, kökler ve yapraklar 
8 — Yumurta ve yumurta tozu 
9 — Sanayide istimal edilen balık yağı 

10 — Kendir 

( S. Sayısı ; 48 ) 



S. Sayış»: 50 
Hâkimler kanununun 120 nci maddesinin tadiline dair 
kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/721) 

T. G. 
Başvekâlet 10 - XII - 1941 

Kararlar dairesi müdürürlüğü 
Sayı : 6/5413 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2556 sayılı Hâkimler kanununun 120 nci maddesinin tadili hakkında Adliye vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28 - X I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil vekili 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe 

Hâkimler kanununun 120 nci maddesinde gösterilen adliye memurlarndan başka yerlerde is
tihdamlarına lüzum görülenlerin icabında vekâletin tensibi ile de doğrudan doğruya tayinlerinin 
temini ve memurin kanununun 1777 sayılı kanunla değiştirilmiş bulunan 42 nci maddesine mütena
zır bir hükmün hâkimler kanununa da konulması maksadile hâkimler kanununun zikredilen 120 nci 
maddesine « lüzum halinde tayinlerindeki usule göre veya doğrudan doğruya vekâletin tensibi ile 
bu gibi memurlar ayni derece ve sınıftaki diğer memuriyetlere tayin olunabilirler » şeklinde bir fıkra 
ilâvesi suretile maddenin tadiline zaruret hissedilmiştir. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/721 

Karar No. 11 

27 - XII - 1941 

Yüksek Eeisliğe 

2556 sayılı Hâkimler kanununun 120 nci 
maddesinin tadili hakkında Adliye vekâletince 
hazırlanarak îcra Vekilleri Heyetinin 28 - X I -
1941 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihasının Encümenimize 
havale ve tevdi buyurulması üzerine ihtiva ey
lemekte olduğu hükümler Adliye vekili Hasan 
Menemencioğlunun huzurile tetkik ve müzakere 
olundu. 

Hükümet mucip sebepler lâyihasında da 
izah edildiği veçhile Hâkimler kanununun 120 

ci maddesi mevzuuna dahil olan Adliye memur
larının bulundukları mahalden başka yerde is
tihdamlarına lüzum görüldüğü takdirde tayin
lerinin doğrudan doğruya vekâletin tensibile 
yapılabilmesini ve ayni derece ve sınıftaki di
ğer memuriyetlere nakillerini temin maksadile 
teklif edilmiş olan lâyiha Encümenimizce de 
kabule şayan görülmüş, 3 ncü fıkrada yapılan 
değişiklik maddeye maksat dahilinde .vuzuh 
verilmesini temine matuf bulunmuştur. Lâyiha 
bu tadil dairesinde Umumî Heyetin tasvibine 



nur. 
Adliye E. Reisi 

Çorum 
M. Çağıl 
Antalya 

İV. Aksoy 

iksek Reisliğe takdim olu-

M. M. Kâtip 
Zonguldak Konya 
Ş. Devrin G. Gültekin 

Balıkesir Bursa 
İV. Burcu A. Akgüç 

Erzincan 
A. Fırat 

Kocaeli 
S. Yargı 

Tokad 
S. Atanç 

Hatay Kayseri 
B. S. Kunt B, Özsoy 

Manisa Rize 
A. Tümer Dr. S. A. Dilemre 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 
2556 sayılı Hâkimler kanununun 120 nci mad

desinin tadili hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — 2556 sayılı Hâkimler kanunu

nun 120 nci maddesi aşağıdaki gibi değiştiril
miştir : 

Temyizden başka bütün mahkemelere ve Ad
liyeye bağlı dairelere mensup başkâtip, kâtip ve 
memurlar, dairesi âmirinin inhasile ağır ceza 
merkezlerinde müteşekkil Adliye encümenlerin
ce intihap ve memuriyetleri merkezde Adliye 
vekili ve vilâyetlerde vekil namına valiler tara
fından tasdik olunur. 

Tasdik işinde valilerle Adliye encümenleri 
arasmda çıkacak ihtilâf, Adliye vekilliğince 
halledilir. 

Lüzumu halinde tayinlerindeki usule göre 
veya doğrudan doğruya vekâletin tensibi ile bu 
gibi memurlar aynı derece ve smıfdaki diğer 
memuriyetlere tayin olunabilirler. 

Adliye encümenleri en yüksek dereceli hâki
min reisliği altında, mahallî müddeiumumisile 
vekâletçe seçilecek mahallî hâkimlerden teşek
kül eder. Bu heyeti teşkil eden reis ve azanın 
adedi beşi geçemez. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

28-XI-1941 
Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A. B. Artunkal 
Da. V. 

Fayık öztrdk 
Mf. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. H. Alata§ 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Ceoesoy 

G. î . V. 
B. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRlŞl 
2556 sayılı Hâkimler kanununun 120 nci mad

desinin tadili hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — 2556 sayılı Hâkimler kanunu

nun 120 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Temyizden başka bütün mahkemelere ve ad
liyeye bağlı dairelere mensub başkâtip, kâtip 
ve memurlar, dairesi âmirinin inhasile ağır ceza 
merkezlerinde müteşekkil Adliye encümenlerin
ce intihap ve memuriyetleri merkezde Adliye 
vekili ve vilâyetlerde vekil namına valiler ta
rafından tasdik olunur. 

Tasdik işinde valilerle Adliye encümenleri 
arasında çıkacak ihtilâf, Adliye vekilliğince 
halledilir. 

Birinci fıkrada yazılı memurlar lüzumu ha
linde tayinlerindeki usule göre veya doğrudan 
doğruya Adliye vekâletinin tensibile ayni de
rece ve sınıftaki diğer memuriyetlere nakil veya 
tayin edilebilirler. 

Adliye encümenleri en yüksek dereceli hâ
kimin reisliği altmda, mahalli müddeiumumisile 
vekâletçe seçilecek mahallî hâkimlerden teşek
kül eder. Bu heyeti teşkil eden reis ve azanın 
adedi beşi geçemez. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 50 ) 



S. Sayısı: 5|. 
Kütahyanın Köprüören nahiyesine bağlı Ağızören kö
yünden İbrahimoğlu Halil İbrahim Talaş, Köseoğlu Sü
leyman Kar, Caferoğlu Hüseyin Aydoğan ve Süley-
manoğlu Kâzim Eğe haklarındaki cezanın affine dair 
kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/510) 

T. C. 
Başvekâlet 16 -X -1941 

Kararlar dairesi Müdürlüğü 
Sayı : 6/4717 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kütahyanın Köprüören nahiyesine bağlı Ağızören köyünden ibrahimoğlu-Halil ibrahim Talaş, 
Köseoğlu Süleyman Kar, Caferoğlu Hüseyin Aydoğan ve Süleymanoğlu Kâzım Eğe hakların
daki cezanın affine dair Adliye vekâletinin işarı üzerine Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince 21 - IX -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Linyit ocaklarından kaçak olarak kömür çıkarıp naklettiklerinden dolayı Kütahyanın Köprü
ören nahiyesine bağlı Ağızören köyünden ibrahimoğlu Halil ibrahim Talaş, Köseoğlu Süleyman Kar, 
Caferoğlu Hüseyin Aydoğan ve Süleymanoğlu Kâzım Eğe haklarında Kütahya vilâyeti idare Heye
tince Maadin nizamnamesinin 99 ncu maddesi delâletile 28 nci maddesine istinaden 25 er lira para 
cezası alınmasına ve 222 sayılı kanun mucibince beher liranın beş misli üzerinden 125 er liranın 
tahsiline dair verilen karar, adı geçen şahıslar maden müteharrî ve mültezimlerinden bulunmadıkları 
cihetle, salâhiyetsiz olarak ittihaz edilmiştir. 

Diğer taraftan bahis mevzuu olan suç, suçlular taharri ruhsatnamesini haiz kimseler olmadıkla
rından, Maadin nizamnamesinin 28 nci maddesinin şümul dairesine de giremez. 

Binaenaleyh, vilâyet idare heyetinin ceza kararı bu bakımdan da doğru değildir. 
Kanuna muhalif görülen ve ıslahı için kanun yolu bulunmıyan sözü geçen ceza kararının hususî 

af yolile kaldırılması muvafık görülmüş ve bu kanun projesi hazırlanmıştır. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 26 - XII - 191*1 
Esas No. 1/510 

Kcvrar No. 14 
Yüksek Reisliğe 

Kütahyanın Köprüören nahiyesine bağlı Talaş, Köseoğlu Süleyman Kar, Caferoğlu Hü-
Ağızören köyünden ibrahimoğlu Halil ibrahim şeyin Aydoğan ve Süleymanoğlu Kâzım Eğe 



— 2 — 
haklarındaki cezanın affine dair Dahiliye vekâ
letince hazırlanarak îöra Vekilleri Heyetinin 
21 - IX - 1940 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının En
cümenimize havale ve tevdi buyurulması üze
rine keyfiyet Adliye ve Dahiliye vekâletlerinin 
salahiyetli mümessilleri huzurile tetkik ve mü
zakere olundu. 

Linyit ocaklarında kaçak olarak kömür çı
karıp naklettiklerinden dolayı Kütahyanm 
Köprüören nahiyesine bağlı Ağızören köyün
den İbrahimoğlu Halil ibrahim Talaş, Köseoğlu 
Süleyman Kar, Caferoğlu Hüseyin Aydoğan 
ve Süleymanoğlu Kâzım Eğe haklarında Kütah
ya vilâyeti idare heyetince Maadin nizamna
mesinin 99 ncu maddesi delâletile 28 nci mad
desine istinaden yirmi beşer lira para cezasının 
alınmasına ve 222 sayılı kanun mucibince beş 
misline iblâğile 125 şer lira tahsiline dair ve
rilen karar, adı geçen şahıslar maadin mütehar-
ri ve mültezimlerinden bulunmamaları hasebile 

vazife ve salâhiyet harici ittihaz edildiği ve 
ıslahı için de başkaca bir kanun yolu bulunma
dığı Encümenimizde verilen izahattan anlaşıl
mış Lir. Bu vaziyet muvacehesinde yerinde olmı-
yan bu cezaların hususî af yolile kaldırılması 
hakkındaki Hükümet teklifinin aynen kabulü
ne reylerin ittifakile karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Eeisliğe takdim olunur. 

Ad. En. Rs. 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 
İV. Aksoy 
Kayseri 

R. Özsoy 
Manisa 

A. Tümer 
Tokad 

S. Atanç 

M. M. 
Zonguldak 
8. Devrin 
Balıkesir 
0. N. Burcu 
Kocaeli 

S. Yargı 
Rize 

Dr. S. A. Düemre 

Kâ. 
Konya 

0. Gültekin 
Ercincan 

A. Fırat 
Manisa 

Kenan Örer 
Sinop 
C. Atay 

HÜKÜMETIN TEKLÎF! 

Kütahyanm Köprüören nahiyesine bağlı Ağızören 
Köseoğlu Süleyman Kar, Caferoğlu Hüseyin 

Köse oğlu Süleyman Kar, Caferoğlu Hüseyin 
Ay doğam, ve Süleymanoğlu Kâzım Eğe hakla

rındaki cezanın affine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Linyit ocaklarından kaçak ola
rak kömür çıkarıp naklettiklerinden dolayı Kü
tahyanm Köprüören nahiyesine bağlı Ağızören 
köyünden İbrahimoğlu Halil ibrahim Talaş, Kö
seoğlu Süleyman Kar, Caferoğlu Hüseyin Ay
doğan ve Süleymanoğlu Kâzmı Ege'den mez
kûr vilâyet idare heyetince alınmasına karar 
verilen 125 şer lira para cezası affolunmuştur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden ımı-

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Adliye, 

Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

21 
Ad. V. 

F. Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. î. V. 

R. Karadeniz 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

-ES-,1940 
M. M. V. 

S* ArıkaM 
Ma. V. 

F. Ağralt 
îk. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
M. Erkmen 

( S. Sayısı : 51 ) 



S. Sayısı: 53 
270 dereceden evvel takattur eden ağır maden yağları 
ve tortularının yüz kilosundan alınmakta olan gümrük 
resmi, 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete is
tinaden yüz kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında Başvekâlet tezkeresile bazı maddelerin 
gümrük resminde tadilât yapılmasına dair kanun 
lâyihası ve İktisat, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve inhi

sarlar encümenleri mazbataları (3/260,1/216) 

270 dereceden evvel takattur eden ağır maden yağları ve tortularının yüz kilosundan alınmakta 
olan gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden yüz kuruşa indirildiğinden 

keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/260) 
T. C. s •' 

Başvekâlet 28 - V - 19W 
Kararla/r dairesi müdürlüğü 

Sayı : 6/2325 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

270 dereceden evvel takattur eden hafif kısmı % 11 ilâ % 25 nisbetine kadar olmasından 
dolayı tarifenin 695/C pozisyonu mucibince yüz kilosundan 6 lira alınması lâzımgelen ağır maden 
yağları ve tortularının gümrük resminin yüz kiloda yüz kuruşa indirilmesi îcra Vekilleri Heye
tince 22 - V - 1940 tarihinde kabul olunmuştur. 

2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden alınmış olan bu tetbir mezkûr kanunun üçün
cü maddesine tevfikan Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 

Başvekil 
D. R. Saydam 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îküsat encümeni 4-VI -1940 

Esas No. 3/260 
Karar No. 42 

Yüksek Eeisliğe 

270 dereceden evvel takattur eden hafif kıs
mı % 11 ilâ % 25 nisbetine kadar olmasından 
dolayı gümrük tarifesinin 695/C pozisyonu mu
cibince kilosundan 6 lira alınması lâzımgelen 
ağır maden yağları ve tortularının gümrük res
minin 100 kiloda yüz kuruşa indirümesinin icra 

Vekilleri Heyetinin 22-V-1940 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılmış ol
duğuna dair Başvekâletin 28 mays 1940 tarih 
ve 6/2325 numaralı tezkeresile merbutu 22 - V -
1940 ve 2/1522 numaralı kararname encümeni
mize havale buyurulmuş olmakla Millî Müdafaa 



vekâletinden gelen alâkadar şube reisi hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hariçten ithal edilen ağır maden yağlarının 
ve tortularının 1499 sayılı gümrük tarife kanu
nunun 695/C pozisyonu mucibince beher yüz 
kilosundan 6 lira gümrük resmi alınması lâzım-
gelmekte ise de yeni vaziyet dolayısile fazla 
miktarda ithaline lüzum görülen bu ağır yağ
lar ve tortularının gümrük resminin yüz kilo
da yüz kuruşa indirilmesine Millî Müdafaa 
vekâletince lüzum gösterildiği ve bu hususta 
Gümrük ve inhisarlar Ticaret, İktisat ve Maliye 
vekâletleri arasında mutabakat hâsıl olduğu an
laşılmıştır. 

içinde bulunduğumuz ahval ve şeraitin istil
zam ettiği bu tarife tenzilâtı, memleketin yük
sek menfaati icabından olduğu tebarüz ettiği 
cihetle, muvafık görülmüş ve bu kararnameye 

Hükümetçe mutat veçhile bir kanun lâyihası 
bağlanmamış olduğundan mezkûr lâyiha encü-
menimizce tanzim edilmiştir. 

Havalesi mucibince Gümrük ve inhisarlar 
encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Ik. En. Rs. N. 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 
Afyon K. 

Jierç Türk er 
Denizli 

T ahir Bcrkay 
Eskişehir 

Emin Sazak 
Kastamonu 

M. C. Boyar 

B. M. M. 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 
Afyon K. 

İ. Akasman 
Edirne 
T. Göksel 

Gümüşane 
E. S. Tor 

Konya 
A. H. Dikmen 

Kâ. 
Afyon 

Ankara 
A. Ulus 

Erzincan 
S. Başotâç 

izmir 
Benal Anman 

Konya 
K. Okay 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. 31. 
Gümrük ve inhimrlar encümeni 

Esas No. 3/260 
Karar No. 15 

7 -Yİ - 1910 

Yüksek Reisliğe 

270 dereceden evvel takattür eden hafif kısmı 
% 11 ilâ % 25 nisbetine kadar olmasından dolayı 

gümrük tarifesinin 695 C pozisyonu mucibince kilo
sundan 6 lira alınması lâzımgelen ağır maden 
yağları ve tortularının gümrük resminin 100 ki
loda yüz kuruşa indirilmesinin icra Vekilleri He
yetinin 22 - V - 1940 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılmış olduğuna dair Baş
vekâletin 28 mayıs 1940 tarih ve 6/2325 numara
lı tezkeresi]e melfufu 22 - V - 1940 ve 2/1522 nu
maralı kararname ve iktisat encümeni mazbatası 
Encümenimize havale buyurulmuş olmakla Güm
rük ve inhisarlar vekilinin lıuzurile müzakere1 

olundu : 
Hariçten ithal edilen mayi madenî mahru

kattan ağır yağların ve tortularının gümrük umu
mî tarife kanununun 695/0 pozisyonuna göre be
her kilosundan alınmakta olan 600 kuruş güm
rük resminin 100 kurusa indirilmesi hakkındaki 

Hükümetin ve iktisat encümeninin mucip sebep
leri encümenim izce de muvafık görülmüş ve ka
rarnamenin tasdikıııa müteallik kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiş olmakla havalesi mucibince 
Maliye encümenine verilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

M. M. Kâtip 
Çoru m T )iya rb;ık ı r 
t. Eker 

Çorum 
S. Köstekçioglu 

Eskişehir 
İ. Özdamar 

Kütahya 
M. Bacak 
Ordu 

11. Eksi 

(î. ve T. E. Reisi 
Çorum 
/ . Eker 

Amasya 
N. Aktın 

Denizli 
/'. A. Akça İ. 
Konya 
/. Erdal 
Mardin 

67. S. Düzyören 
Sinop 

Hulusi Oruçoğlu 

Çorum 
Ş. Baran 

Kocaeli 
A. Dikmen 

Malatya 
O. Taner 
Seyhan 

Şemsa İşçen 
Yozgad 

Ekrem Pekel 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 14 - VI - 1940 
Esas No. 3/260 

Karar No. 57 
Yüksek Reisliğe 

270 dereceden evvel takattur eden hafif kıs
mı % 11 ilâ % 25 nisbetine kadar olmasından 
dolayı gümrük tarifesinin 695/C pozisyonuna tâ
bi tutulan ağır maden yağları ve tortulan güm
rük resminin beher 100 kilosu altı yüz kuruş
tan yüz kuruşa indirilmesi hakkında Başvekâ
letin 28 mayıs 1940 tarihli ve 6/2325 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclisin tasdikma arzedilen 
22 - V - 1940 tarihli ve 6/12529 numaralı karar
name bu husustaki İktisat, Gümrük ve inhisarlar 
encümenlerinin mazbatalarile birlikte müzakere 
ve tetkik edildi: 

Millî Müdafaa vekilliğinin gösterdiği lüzum 
üzerine icra Vekilleri Heyetince 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden alınan kara
rın tasdikini Encümenimiz de muvafık bulmuştur. 

Ancak İktisat encümeni tarafından tanzim 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1499 sayılı Gümrük tarife kanununun 695/C 
pozisyonunda yazılı ağır maden yağları ve tor
tularının yüz kilosundan alınmakta olan 600 
kuruş gümrük resminin yüz kuruşa indirilmesi

ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1499 sayılı Gümrük tarife ka
nununun 695/C pozisyonunda yazılı ağır ma
den yağları ve tortubrınm yüz kilosundan alın
makta olan 600 kuruş gümrük resmi 22 mayıs 
1940 tarihinden itibaren yüz kuruşa indirilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri memur
dur. 

edilen metin kararnamenin tasdikini tazammun 
eder mahiyette olmayıp doğrudan doğruya ve 
makabline şamil hüküm vazı gibi yazıldığından 
lâyihanın birinci maddesinde lazımgelen tadilât 
yapılmıştır. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Rs. M. M. Kâtip 
İstanbul Rize Malatya 

A. Bayındır K. Kamu Nasuhi Bay dar 
Diyarbakır İzmir İzmir 

Zülfü Tiğrel M. R. Mimaroğlu K. Dursun 
Kayseri Kırklareli Kırşehir 

Ö. Taşcıoğlu H. Kuleli t. Özkan 
Kırşehir Malatya Manisa 

M. Seyfeli M. N. Zabcı F. Kurdoğlu 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1499 sayıh kanunun 695/C pozisyonuna dahil 
ağır maden yağları ve tortularının gümrük 
resmini 100 kiloda 100 kuruşa indiren 22 - V -

1940 tarihli kararnamenin tasdikma dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1499 sayılı Gümrük tarife ka
nununun 695/C pozisyonuna dahil ağır maden 
yağları ve tortularının 100 kilosundan alın
makta olan 600 kuruş gümrük resminin 100 ku
ruşa indirilmesi hakkmda îcra Vekilleri He
yetince 2294 sayılı kanunla haiz bulunduğu sa
lâhiyete istinaden kabul ve neşredilen 22 - V -
1940 tarihli ve 2/12529 sayılı bağlı kararna
me tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Gümrük ve inhisirlar vekilleri 
memurdur. 
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Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilât yapılmasına dair kanun lâyihası (1/216) 

T. C. 
Başvekâlet 7 - VII - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3705 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilât yapılması hakkında İktisat vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 5 - VII - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

1 — 29 temmuz 1938 tarihli ve 3972 sayılı Resmî gazetede intişar eden 2/9160 numaralı ka
rarname ile gümrük resimleri tenzil edilen maddelerden tarifenin 93 numaralı pozisyonuna giren 
yapağlardan yalnız 98 A I e temas eden kirli merinos yapağının gümrük resmi İktisat vekâletinin 
müsaadesi altında Kamgam iplik fabrikası için kiloda 31 kuruştan bir kuruşa tenzil edilmiştir. 

Halen fabrikaca kirli merinos yapağı mubayaası ancak Avusturalya, Cenubî Afrika, Yeni-
zelând ve Cenubî Amerika memleketlerinden mümkün olabilmektedir. 

Bu memleketlerle Clearing anlaşması bulunmadığına nazaran ithalâtın % 60 gibi yüksek bir 
prime tâbi interchangeable takasla temini mümkün ise de bir taraftan muztar bir alıcı karşısında 
bu primin % 80 e kadar yükselmesi ihtimali diğer taraftan esasen fabrikanın ihtiyacını karşı-
lıyacak kadar takas bulunmaması fabrikayı İngiltere ve Belçika gibi memleketlerden yıkanmış ve 
taranmış merinos yapağı ve kısmen de İngiltere den kirli şevyot yapağı ithaline mecbur kıl
makta ve binnetiee 2/9160 sayılı kararname mucibince 98 A I gümrük resminin indirilmesile 
fabrika için temini düşünülen fayda hâsıl olmamaktadır. Bunun temini için 98 A I deki tenzi
lâtın ayni şartlar dahilinde şevyot yapağısına da teşmili ve 98 A 2 ve A3 pozisyon!arına giren 
yıkanmış ve taranmış merinos ve şevyot gümrük resimlerinin de ilişik listede yazılı şekilde tenzili 
icabetmekte olduğundan keyfiyet yüksek takdir ve tasvibinize arzolunur. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 18 - IX - 1989 
Esas No. 1/216 
Karar No. U2 

Yüksek Reisliğe 

Bazı maddelerin gümrük resminde tadilât 
yapılması hakkında İktisat vekilliğince hazır
lanıp İcra Vekilleri Heyetinin 5 - VII - 1939 
tarihli kararile Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası İktisat vekâleti tararından 
Sanayi umum müdürü hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Gümrük umum ithalât tarifesinin 98/A I 

pozisyonundaki kirli merinosun gümrük resmi 
esasen 29 temmuz 1938 tarihinde ve 2/9160 nu
maralı kararname ile 31 kuruştan 1 kuruşa ten
zil edilmiş bulunmakta idi. Bu defa istenilen 
şey ayni pozisyondaki Şevyot kirli yapağısı ile 
98/A 2 ve 98/A 3 pozisyonunda bulunan Meri
nos ve Şevyot yapağılarının yıkanmış ve taran
mışlarının gümrük resimlerinin tenzilidir 
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Kanun projesinin esbabı mucibe lâyihasın
da halen fabrikaca kirli Merinos yapağı mu
bayaası ancak Avusturalya, Cenubi Afrika, Ye
ni Zelenda ve Cenubi Amerikan memleketlerin
den mümkün olabilmektedir. 

Bu memleketlerle kliring Anlaşması bulun
madığına nazaran ithalâtın % 60 gibi yüksek 
bir prime tâbi «înterchangeable» takasla temi
ni mümkün ise de bir taraftan mustar bir alıcı 
karşısında bu primin yüzde seksene kadar yük
selmesi ihtimali diğer taraftan esasen fabrika
nın ihtiyacını karşılayacak kadar takas bulun
maması fabrikayı ingiltere ve Belçika gibi mem
leketlerden yıkanmış ve taranmış Merinos ya
pağı ve kısmen de Ingiltereden kirli Şevyot 
ithaline mecbur kılmakta denilmektedir. 

Merinos ve Şevyot yapağılarından mamul ku
maşlar memleketimize ekseriyetle takas pirimi ve

rerek girmekte olduğundan mernos veya şevyot ya
pağısının yalnız iptidaî madde olarak takas pri
mi vermesi yerli sanayi için gümrük himayesinin 
fevkinde yeni bir himaye payıdır. 

Fabrika ihtiyacını karşılıyacak kadar takas 
bulunmaması iddiası da hakikati ifade etmekten 
uzaktır. 

Bu resim tenzilinden istifade edebilecek mad
delerin ithali iktisat vekilliğinden önceden alına
cak müsaadeye bağlı olmasına nazaran bu madde
lerden imal edilecek iplikler ayni nisbette ucuz-
latılmadığı takdirde lâyihanın istihdaf ettiği ga
ye bu iptidaî maddeleri kullanmakta olan bir 
fabrikaya Hazine zararına bilvasıta bir yardım 
temininden ibaret kalır. 

Encümenimiz, Devlet sanayii dahi olsa yerli 

sanayiin miktarı ve ne faide getirdiği malûm vö 
murakabesi mümkün olmıyan ve Hazine varidat 
fedakârlığı şeklindeki bu nevi bilvasıta yardımla
ra muhaliftir. 

Her sanayi şubesinde yaşama ve inkişaf ka
biliyetini temin edebilmek için halkın ve Hazine
nin yaptığı fedakârlığı açık olarak bilmedikçe bu 
sanayi israftan kurtarmağa ve rasyonel çalıştır
mağa imkân yoktur. 

Münhasıran ucuzluk temini gayesini istihdaf 
ettiği ifade olunan bu tenzilâttan halkın 
istifade edebilmesi için bu gümrük ten
zilâtından istifade ederek getirilecek ip
tidaî maddelerden mamul iplikler fi -
atının da ayni nisbette ucuzlatılması ve bir tek 
fabrikaya taallûk eden fiat murakabesi de müm
kün görüldüğünden kanun lâyihasının aynen ka
bulüne ve havalesi mucibince diğer Encümenler 
de müzakere edilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulmasına karar verilmiştir. 

İktisat En. Reisi 
Giresun 

î. Sabuncu 
Afyon K. 

Berç T ürker 
Diyarbakır 

M. M. 
Aydın 

Afyon K. 
İzzet Akosman 

Edirne 
V. Necdet Sünkitay Fuad Balkan 
Gazianteb 

nur*, Pazarbaşı 
İzmir 

Benal Anman 
Zonguldak 

H. Karabacak 

Gümüşane 

Kâtip 
İzmir 

M. Aldemir 
Afyon K. 
H. Erkan 
Erzincan 
S. Başotaç 

İçel 
Edib T ör Dr. Muhtar Berker 

Kastamonu 
M. Celâl Bayar 

Siird 
N. Bekmen 

Gümrük ve İnhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. Üf. M. 
Gümrük ve tn„ encümeni 

Esas No. 1/216 
Karar No. 12 

25 - IX - 1939 

Bazı maddelerin gümrük resminde 
yapılması hakkında İktisat vekâletince hazırla
nıp İcra Vekilleri Heyetinin 5 - VII - 1939 
tarihli kararile Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası ve İktisat encümeni mazba-

Yüksek Heisliğe 

tadilât tası Encümenimize havale buyurulmakla Güm
rük ve inhisarlar müsteşarı ile Sanayi umum 
müdürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu : 

İktisat encümeninin noktai nazarına iştirak 
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eden Encümenimiz de kanun lâyihasını aynen 
kabul eylemiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Gümrük ve în. En. R. M. M. Kâtip 

Çorum İstanbul Diyarbakır 
/ . Eker C. Çubukçu 

Amasya 
N. Aktın 

Denizli 
F. A. Akça 

Sinob 
/ / . Oruçoğlu 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Kocaeli 
A. Dikmen 

Yozgad 
Ekrem Pekel 

Çorum 
8. Köstekçioğlu 

Mardin 
8. Düzgören 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Easas No. 1/216 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

7 - XII -1939 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadi
lât yapılmasına dair İktisat vekilliğince hazır
lanıp İcra Vekilleri Heyetinin 5-VII-1939 tarihli 
kararile ve 7 - VII -1939 tarih ve 6/3705 saydı 
Başvekâlet tezkeresile Yüksek Meclise arzedilen 
kanun lâyihası bu husustaki İktisat, Gümrük ve 
İnhisarlar encümenlerinin mazbatalarile birlik
te Sanayi, Gümrükler, Varidat umum müdür
leri hazır oldukları halde görüşüldü : 

Verilen izahata nazaran Kamgam iplik fab
rikası için iptidaî madde olarak ithali icabeden 
kirli merinosun kliring yolile tedarikine im
kân bulunmadığı ve takas yolile temini için de 
yüksek prim vermek lâzımgeleceği anlaşıldığın
dan mezkûr madde için kabul edilmiş olan güm
rük tenzilâtının kirli, yıkanmış, taranmış, ve 
yıkanmış şevyot yapağılarına da teşmiline zaru
ret hâsıl olmuştur. 

Encümenimiz ileri sürülen sebepleri varit 
görerek 2294 sayılı kanuna müsteniden İcra 
Vekilleri Heyetince alınan 5 temmuz 1939 ta
rihli kararnamenin tasdiki hakkındaki kanun 

lâyihasını Hükümetin teklifi veçhile kabule 
karar vermiştir. 

İthali müsaadeye bağlı iptidaî madde üze
rinde tarife tenzilâtı mevzuubahs olduğuna göre 
bu himayenin millî fabrikalarımızı rasyotıal ça
lışmağa matuf cihetlerinden alıkoymaması ve 
ve alman tedbirden müstehlikin de faydalan
ması temenniye değer. Encümenimiz, kararna
menin ikinci maddesinde yazılı salâhiyetin bu 
maksada uygun ve adilâne bir tarzda kullanı
lacağı ümit ve kanaatindedir. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Rs. 

İstanbul 
A. Bayındır 

Afyon K. 
11. Çerçel 

İzmir 
M, R. Mimaroğlu 

Kırşehir 
/. Özkan 

M. M. 
Rize 

K. Kamu 
İzmir 

K. Dursun 
Kayseri 

Ö. Taşçıoğlu 
Van 

1. Arvas 

Kâ. 
Malatya 

N. Baydar 
Gazianteb 
A. Aksu 

Kırklareli 
77. Kuleli 

Zonguldak 
Y. Z. Özençi 
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— 7 — 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 9 - XII - 1941 
Mazbata No. 26 

Esas No. 1/216, 3/260 
Yüksek Eeisliğe 

Bazı maddelerin gümrük resminde tadilât 
yapılması hakkında İktisat vekilliğince hazırla
nıp Başvekâltein 7 - VII - 1939 tarih ve 6/3705 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihasile, 270 dereceden evvel takattur eden ha
fif kısmı % 11 - % 25 nisbetine kadar olmasın
dan dolayı tarifenin 695/C pozisyonuna dahil 
ağır maden yağları ve tortularının gümrük res
minin tenzili hakkında Vekiller Heyetince 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden itti
haz olunan kararın tasdikına dair 28 - V - 1940 
tarih vee 6/2325 sayılı Başvekâlet tezkeresi En
cümenimize tevdi buyurulmakla Maliye vekâleti 
namına Varidat, Ticaret vekâleti namına Dış 
ticaret ve Gümrük ve inhisarlar vekâleti namına 
da Gümrük, umum müdürleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu : 

Bunlardan lâyihai kanuniyenin tanzimine 
saik olan kararın mefadr Gümrük tarife kanu
nunun 98/A pozisyonundaki kirli merinos yapağı
ları evvelce kabul edilmiş olan büyük tenzilâta 
rağmen bu cins yapağı ihraç eden memleketlerle 
aramızda kliring anlaşması bulunmaması ve (Tn-
terchangeable) takas yolile ithali halinde ise yük
sek primler ödenmesi kirli merinosun celp ve 
ithalini güçleştirdiği cihetle merinos fabrikası
nın iptidaî madde ihtiyacını fabrikayı faydalan
dıracak şekilde temin etmek üzere kirli şevyot-
la hariçte yıkanıp taranmış, şevyot ve merinos 
yapağılarının dahi gümrük resimlerinde tenzilât 
icrasına iktisadî zaruret görüldüğünden ibarettir. 

iktisat encümeni, bu sebebi yerinde görme
mekle beraber yapılacak tenzilâtın iplik fiatları-
na aksettirilmesi suretile halkın istifadesinin 
temin edilebileceği mülâhazasile Hükümetçe it
tihaz edilen kararı tasvip etmiştir. 

Encümence müzakere sırasında alman izah
lara göre Teşviki sanayi kanunu ile hariçten ge
tirilen iptidaî maddeler hakkında bahşedilen 
mutlak muafiyetin bilâhare bütçe kanunları ile 
evvelâ üç milyon ve sonra bir buçuk milyon lira 
ile tahdit edildiği ve bir müddet sonra da tat

bikatta görülen müşkülât dolayısile bu usulden 
vazgeçilerek buna karşı iptidaî maddelerin güm
rük resimlerinde vâsi mikyasta tenzilât yapılma
sı esasının kabul edildiği ve bu prensip mukta-
zası olarak da bahsi geçen yapağıların tâbi ol
dukları gümrük resimlerinin asgarî bir dere
ceye indirildiği anlaşılmış olmakla lâyiha esas 
itibari 1 e kabul edilmiştir. 

Ancak; gümrük resimlerinde tadilât yapıl
masını mutazammm kararların tevali etmesi 
sanayi hareketinin henüz başladığı ve fakat 
planlaşmadığı ve programa bağlanmadığı za
manlarda çıkarılmış olan Gümrük tarife kanu
nunun iktisadî hayatımızın icaplarına asla uy
gun olmadığını bariz bir şekilde ifade etmekte 
olduğundan gümrük tarifelerinin yeni bir tet
kike tâbi tutularak iktisadiyatımızı ve inki
şafı matlup istihsalâtımızı takviye eder bir ma
hiyette tanzim ve tedvin edilmesi hususunun 
Hükümete tavsiye olunması kararlaştırılmıştır. 

icra Vekilleri Heyetince yine 2294 numaralı 
kanuna istinaden ittihaz edilmiş olan 22 - V -
1940 tarih ve 2/12529 sayılı karara gelince: 
bu karar ağır maden yağları ile tortularının 
tâbi bulunduğu yüz kiloda 600 kuruş gümrük 
resmini 100 kuruşa indirmektedir. Alman iza
hata göre son zamanlara kadar Romanyadan 
getirilen bu maddeler Tarife kanununda göste
rilen evsafa uygun bulunduğu yani 270 derece
den evvel takattur halinde hafif kısmı % 10 u 
geçmediği halde ahiren görülen lüzum üzerine 
başka taraflardan getirilen emsalinde bu' nis-
bet % 11 - 25 i tutmaktadır. Bu gibi maddelere 
derkâr olan ihtiyacımız dolayısile memlekete 
girmelerini teshil etmek üzere Hükümetçe alı
nan karar yerinde görülmüş ve bunlardan pet
rol ve benzin çıkarılmasının istihsal tekniği 
ve maliyet fi atı bakımından kabil olmadığı da 
verilen izahat cümlesinden bulunmuştur. 

Müzakere olunan her iki lâyiha mahiyeten 
bir birinin ayni oldukları cihetle birleştirilerek 
ve şimdiye kadar tatbik edilmekte olan tedvin 
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usulüne riayet olunarak yeni bir metin kaleme 
alınmıştır. 

Tasdik olunan kararlar kanun lâyihasına 
merbut olduğuna göre bu kararların tarih ve sa
yıları zikredilmekle iktifa olunmuş ve ancak bu 
yağlara ve tortulara taallûk eden pozisyon sa
yısı 695/D olduğu halde Hükümetin kararında 
695/C olarak yazılmış olduğundan bu cihet tas
hih edilmiştir. 

Havalesi veçhile yeniden Gümrük ve İnhi
sarlar encümenine tevdi buyurulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis Rs. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
1 Eker T. Coşlcan H. Kitabçı 

2294 numaralı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden Heyeti Vekilece verilen kararla bazı 
maddelerin gümrük resimleri indirilmiş oldu
ğundan bu kararın tasdiki hakkında İktisat ve
killiğince hazırlanıp Başvekâletin 7 - VII - 1939 
tarih ve 6/3705 numaralı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunuları kanun lâyihasile 270 derece
den evvel takattur eden hafif kısmı %11 - %25 
nisbetine kadar olmasından dolayı tarifenin 
695/C pozisyonuna dahil ağır maden yağları ve 
tortularının gümrük resminin indirilmesi hak
kındaki kararın tasdikma dair olan Başvekâle
tin 28 - V - 1940 tarih ve 6/2325 sayılı tezkeresi 
ve merbutlarile İktisat, Maliye, Bütçe encümen
leri mazbataları alâkalı memurlar da hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Zikri geçen kararlardan birisi kamgam ip
lik fabrikası için iptidaî madde olarak ithali za
rurî görülen kirli merinosun kliring yolile te
darikine imkân bulunmadığı ve * Entersanjabl 
takasla temini için de çok yüksek prim veril 
mesi mecburiyetinde kalınacağı anlakşıldığm-
dan. kirli merinos yünü için evvelce kabul edil-

Kâ. 
İstanbul 

F. Öymen 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Bursa 
A. N. Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
S. II. Ürgühlü 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Afyon K. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Bolu 
C. S. Siren 

Diyarbakır 
R. Bekit 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kırklareli 
B. Denker 

Yozgad 
A. Sungur 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 

Mardin 
R. Erten 

Yozgad 
S. Içöz 

miş olan gümrük tenzilâtının kirli, yıkanmış, 
taranmış Şevyot yapağısına da teşmillidir. 

İkinci karar ise, ağır maden yağı ve tortu
larından alınmakta olan her yüz kiloda altı yüz 
kuruş gümrük resminin yüz kuruşa indirildiği 
hakkındadır. 

Encümenimiz bahis mevzuu olan kararların 
İttihazını icabettiren sebebleri varit görmüş 
İktisat ve Bütçe encümenleri mazbatalarmdaki 
t:kir ve mütalealara iştirak etmek suretile mez
kûr kararların tasdikini tasvip etmiş ve Bütçe 
encümeninin mazbatasında da işaret edildiği 
veçhile mahiyetleri itibarile birbirinin ayni olan 
her iki kararın bir kanun lâyihasile tasdikini 
muvafık görerek maddei kanuniyeyi ona göre 
tanzim etmiştir. 

Bütçe encümeni • mazbatasında 270 dereceden 
evvel takattur eden ve hafif kısmı yüzde ondan 
fazla ağır maden yağları ve tortularının « d » 
pozisyonuna girmesi lâzımgelirken (C) pozisyo
nuna dahil maddeler arasında gösterildiğinden 
bahsile bu cihetin maddei kanuniyede tasrihi su-

Crümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve inhisarlar encümeni 6 - I - 1942 

Esas No. 3/260, 1/216 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 
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retile tashih edildiği zikredilmekte ise de yapılan 
incelemede 3781 numaralı ve 26 - I - 1940 tarih
li kanunun « D » fıkrasının « 2 » numaralı po
zisyonunda gösterilen ve 270 dereceden evvel 
takattur eden hafif kjısmı yüzde onu geçen ağır 
maden yağları ve tortularının 8 teşrinisani 1935 
tarihli ve 903 numaralı Meclis kararı mucibince 
695/C pozisyonunda olması icabedeceğinden En
cümenimiz Bütçe encümenince yapılan tashihi 
yerinde bulmamış ve maddei kanuniyeyi bu 
esasa göre tadil etmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
G. ve t E. Reisi M. M. Kâtip 

Mardin Erzurum Seyhan 
S. Düzgören ff. Göle Şemsa İşçen 
Amasya Çanakkale Çorum 
İV. Aktın Atıf Kamçü 8. Kostekçiağlu 
DenMi Kocaeli Konya 

F. A. Akça Ali Dikmen t. Erdal 
Kütahya Malatya Samsun 
M. Bacak O. Taner 8. Necmi Selman 

Samsun Tekirdağ Trabzon Yozgad 
M. Ulaş N. Trak D. Eyiboğlu Ekrem P&kü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilât 
yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 
maddesinin verdiği salâhiyete istinaden 2/11438 
sayılı lûra Vekilleri Heyeti kararnamesinin 1 
nci maddesi mucibince ilişik listede tarife nu
maraları ve isimleri yazılı maddelerin gümrük 
resimlerinde yapılan ve bu maddelerin hizala
rında gösterilen tadilât kabul olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma İktisat 
ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

5 - V n - 1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam *N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

F. öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mi V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S.î. M. V. G. I. ve Ad. V. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş E. Karadeniz M. Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya O. Ergin 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİÜÎŞÎ 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde İcra Ve
killeri Heyetince yapılan tadillerin tasdikına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kanunî salâhiyetlere istinaden 
îcra Vekilleri Heyetinin 22 - V - 1940 tarih ve 
2/12529 sayılı ve 5-VII- 1939 tarih ve 2/11438 
sayılı ilişik kararlarile ithalât umumî tarifesin
de yapılan tadiller, 2/11438 numaralı kararda 
yazılı 695/0 pozisyonunu, 695/D pozisyonu ola
rak tashih edilmek suretile tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

<â.,&y«B),;jb4) 
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&ÜMRÜK VE İNHİSAİlLAE ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTİRtŞl 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde îcra Ve
killeri Heyetince yapılan tadillerin tasdıkına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kanunî salâhiyetlere istina
den îcra Vekilleri Heyetinin 5 - VII - 1939 ta
rih ve 2/11438 numaralı ve 22 - V - 1940 tarih \ 
ve 2/12^29. numaralı kararları tasdik olunmuş
tur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümrelini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Karar sayısı: 2/11438 

2 - VIT - 1938 tarih ve 2/9160 sayılı kar «.̂ ıa. meye ektir: 
Gümrük tarifesi kanununa merbut ithalât umumî tarifesinin 98/Al, 98/A2, 98/A3 pozisyon

larına giren maddelerin gümrük resimlerinde tadilât yapılması ve hu maddelerin iktisat vekâle
tinden önceden izin alınmak suretile ithal olunması için hazırlanan ilişik kararın meriyete ko 
nulmasi; İktisat vekilliğinin 15 - VI - 1939 tarih ve 8021/24201 sayılı teklifi ve Maliye vekilli
ğinin 29 - VI - 1939 tarih ve 17762 sayılı mütaleanamesi üzerine 2294 sayılı kanunun birinci ve 1873 
sayılı kanunun ikinci maddelerine tevfikan icra Vekilleri Heyetince 5 temmuz 1939 tarihinde ka
bul olunmuştur. 

5 temmuz 1939 
Reisicumhur 
İsmet tnönü 

Karar 

1 — ilişik listede tarife numaraları ve isimleri yazılı maddelerin gümrük resimlerinde hizala
rında gösterilen tenzilât yapılmıştır. 

2 — Mezkûr maddeler ancak iktisat vekilliğince önceden alınacak müsaade üzerine ithal olunur. 
3 — Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 

Gümrük resimleri tadil edilen maddeler 
Eski resim Yeni resim 

Tarife numarası maddenin adı Lira 100 Kg. Lira 100 Kg. 

98 A 1 den Şevyot, kirli 31. - 1. 
* A 2 60. - 17. 

A 3 65. - 31. 

îera Vekilleri Heyetinin 22 - V - 1Ö40 tarihlî ve 2/12529 sayılı kararnamesi suretidir 

270 dereceden evvel takattür eden hafif kısmı % 11 - % 25 nisbetine kadar olmasından dolayı 
tarifenin 695/C pozisyonu mucibince yüz kilosundan altı lira alınması lâzımgelen ağır maden 
yağları ve tortularının gümrük resminin yüz kiloda yüz kuruşa indirilmesi; Millî Müdafaa vekiL 
liginin 23 - III -1940 tarih ve 36716 sayılı teklifi ve Ticaret ve Gümrük ve inhisarlar vekilliği ile 
İktisat vekilliğinin muvafakatlerine atfen Maliye vekilliğinin 17-V-1940 tarih ve 12161 sayılı 
mütaleanamesi üzerine 2294 sayılı kanuna tevfikan icra Vekilleri Heyetince 22 - V -1940 tarihinde 
kabul olunmuştur. 

»>•-« 
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