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10 - XI - 1937

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
îtalyadan idhal edilecek bazı eşyaya aid icra Vekilleri Heyetinin 28 - IX -1937 tarih ve 2/7443
sayılı kararnamesinin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince
3 - XI - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile
birlikte sunulmuştur.
Başvekil
C. Boeyar

Esbabı mucibe lâyihası
italya sefaretinden vaki bir müracaatta Istanbulda Bennahmias firmasının inhisarlar idaresi
için mubayaa ettiği 197 352 dolar kıymetindeki italyan sigara kâğıdı ile yine Istanbulda Hacı
Ahmed zade M. Kâzım ticarethanesinin Italyadan satın aldığı bir Diesel motorunun kliring yolu
ile Türkiyeye idhaline müsaade edildiği takdirde italya Hükümetinin Türkiyeye 300 000 liretlik
kuru üzüm 700 000 liretlik yağlı tohumlar ve 3 000 000 liretlik pamuk munzam kontenjanı ver
meğe amade olduğu bildirilmiş olmakla iktisadî menafiimize uygun görülen bu talebin isafı cihe
tine gidilerek 2294 numaralı kanunla tcra Vekilleri heyetine verilen salâhiyete istinaden italya
menşeli olan ve yukarıda anılan mevadın yine yukarıda yazılı munzam kontenjanların itası muka
bili olarak idhali 28 - IX - 937 tarih ve 2/7443 numaralı kararname ile onanmıştır.
Türk - italya ticaret anlaşmasının tadili mahiyetinde olan bu hususun 2294 sayılı kanunun
3 neü maddesine göre Yüksek Meclisin tasdikına arzı gerekli olduğundan bu maksadla hazırlanan
kanun lâyihası sunulmuştur.

Hariciye encümeni mazbatası
T.&M.M.
Hariciye encümeni
Esas No. 1/903
Kümr N&, 5

30 - XII

-1937

Yüksek Reisliğe
İtalyadan idhal edilecek bazı eşyaya aid icra
Vekilleri Heyetinin 28 - IX -1937 tarih ve 2/7443
sayılı kararnamesinin tasdiki hakkındaki kanun
lâyihası bizzat Hariciye vekili Doktor Tevfik Rüş
tü A r a ş hazır olduğu halde encümenimizin 17 kâ
nunuevvel 1937 tarihli toplantısında tedkik ve
müzakere olundu:
İtalya Hükümetinin Türkiyeye üç yüz bin li
rettik kuru üzüm ve yedi yüz bin liretlik yağlı to
hum ve üç milyon liretlik pamuk kontenjanı, ilâve
ten, vermesi üzerine îstanbulda Bennahmıas firme
sinin infıisarlar idaresi için mubayaa ettiği italya
menşeli^yüz doksan yedi bin üç yüz elli iki dolar
lık sigara kâğıdı ile yine îstanbulda Haeı Ahmed
zade yL Kâzım ticarethanesinin italyadan aldığı

bir dizel motorunun memleketimize idhali hususu
na müsaade edilmesi iktisadî menafi ve ihtiyacı
mızı karşılayacak bir keyfiyet telâkki edilmekle
bu husustaki kanun lâyihası encümenimizee aynen
kabul edilmiş ve havalesi mucibince Iktisad encü
menine tevdi buyurulmak üzere yüksek katınıza
sunulmuştur.
Harciye E. Reisi
Trabzon
H. Saka
K.

Niğde
İrdelp

izmir
H. Menteşe

Bu M. M.
Kastamonu
Ş. İlden

Kâtib
Kastamonu
Ş. İlden

Antalya
Dr. G. Tunca
Kars
M. Akyüz

istanbul
S. Cimcoz
Tokad
N. Poroy

tktısad encümeni mazbaası
T.B.M.M.
îktısad encümeni
Esm No. 1/903
Kamr No. 28
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Yüksek Reisliğe
italyadan idhal edilecek bazı eşyaya aid icra
Vekilleri Heyetinin 28 - I X -1937 tarüı ve 2/7443
sayılı kararnamesinin tasdiki hakkında Hariciye
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyeti
nin 3 - X I - 1937 tarihli toplantısında Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve Ha
riciye encümeni mazbatası encümenimize havale
edilmelüe tedkik ve müzakere olundu.
italya ile aramızda mevcud ticaret mukavelele
rinin umumî esaslarına uygun olarak memleketi
mize idhali istenen muayyen bazı eşyaya mu
kabil mahsulâtımızdan kararnamede yazılı mikdarda ihracatın yapılmasına dair aktedilen bu itilâfaame iktisadî prensifolerimize uygun görüldüğün

den encümenimizce de tasdiki muvafık görülmüş
ve Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulmasına karar verilmiştir.
Iktisad E. Reisi
M. M.
Kâtib
izmir
Giresun
Niğde
B. Köken
t. Sabuncu Dr, B. Ferid T alay
izmir
Kocaeli
Ankara
Benal Anman
1. Diblan
A. Ulus
Konya
Gazi Anteb
Samsun
JET. Dikmen
B. Kaleli
Ali Tunah
Zonguldak
Eskişehir
Zonguldak
Esad
Emin Sazak
H. Karabacok
Gümüşane
Seyhan
Esma Nayman Edtb Servet Tör
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— 3 —
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
îtalyadan idhal edilecek tazı eşyaya aid İcra
Vekilleri Heyetinin 28 - IX - 1937 tarih ve
2/7443 sayılı kararnamesinin tasdiki hakkında
kanun lâyihası
MADDE 1 — italya hükümetinin Türkiyeye
300 000 liretlik kuru üzüm, 700 000 liretlik
yağlı tohum ve 3 000 000 liretlik pamuk mun
zam kontenjanı vermesi üzerine îstanbulda Bennahmias firmasının inhisarlar idaresi için mu
bayaa ettiği 197 352 dolarlık italya menşeli
sigara kâğıdı ile yine îstanbulda Hacı Ahmed
zade M. Kâzım ticarethanesine Gian Giacomo
Yogno firması tarafından satılan bir diesel mo
torunun idhali için icra Vekilleri Heyeti ta
rafmdaır alman 28 - IX -1937 tarih ve 2/7443
numaralı karar tasdik edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

T.

teberdir.
MADDE 3 — Bu kanunu tatbika İcra Vekil
leri Heyeti memurdur.
Ad. V.
Ş. Saraçoğlu
Ha. 'V.
Da. V.
Dr. T. R. Araş
Ş. Kaya
Na. V.
Mf. V.
8. Arikan
A. Çetinkaya
G. 1. V.
S. I. M. V.
Dr.. II. Alataş
Rana Tarkan
Bş. V.
C. Bayar

3-II-1937
M. M. V.
K. Özalp
Mal. V.
F. Ağralı
Ik. V.
8. K&sebir
Zr. V. y .
Ş. Kesebir

a

Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayt : 2/7443

Kararname

Hariciye veskilliğinden yazdan 23 - IX - 1937 tarih ve 20568 sayılı'tezkerede; îstanbulda Bannahmias firmasının İnhisarlar idaresi için mubayaa e ttiği 197 352 dolar kıymetindeki sigara kâğıdı ile
yine îstanbulda Haci Ahmedzade M. Kâzım ticarethanesinin Îtalyadan satın aldığı 160 000 liret
kıymetindeki dizel motorunun kliring yolu ile memlekete idhaline müsaade edildiği takdirde italya
Hükümetinin de Türkiyeye 300 000 liretlik kuru üzüm, 700 000 liretlik yağlı tohumlar ve 3 000 000 li
retlik pamuk kontenjanı vermeğe amade olduğunun İtalya sefaretinden alınan notada bildirildiği ve
İktısad vekâletince İtalya Hükümetinin bu teklifine muvafakat edilmiş olduğu cihetle işin bir karara
bağlanması istenilmiştir.
.
'
.
Bu iş İcra Vekilleri Heyetinin 28 - IX -1937 tarihli toplantısında görüşülerek teklif edilen konten
janların verilmesi şartile yukarıda yazılı eşyanın kliring yolu ile Türkiyeye sokulmasına müsaade
edilmesi onanmıştır.
28 - IX -, 1937
Eeisicümhur
K. Atatürk
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