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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın Milletvekillerinden bazılarına izin ve
rilmesine dair Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi okunarak kabul edildi; 

Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'm, çocuk 
hastalıklarına karşı alınacak tedbirler hakkın
daki sorusuna, .Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Sadi Konuk cevap verdi; 

Erzurum Milletvekili Nakiye Elgün ile, To-
kad Milletvekili Nazım Poroy'un, Cumhurbaş-

1. — idareci üyeler Kurulunun Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Cumhurbaşkan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
4006 sayılı kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Bütçe 'Komisyonu raporu (2/60) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesidir. 

[1] Birinci görüşülmesi 41 nci birleşim tuta-
nağındadır. 

kanı Roosevelt'in ölümü üzerine duyulan tees
sürün Amerika Birleşik Devletleri Kongresine 
bildirilmesine dair olan önergesi oybirliği ile 
kabul olundu ve 

Pazartesi günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

• Aydın İsparta Malatya 
Dr. M., Germen K. Turan N. Bay olar 

Cumhurbaşkanlığı Dairesi kuruluşunda değişik
lik yapan 4006 sayılı kanuna bağlı kaidronun de-

değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 28 . V I . 1941 tarihli ve 4006 
sayılı'kanuna bağlı Cumhurbaşkanlığı Dairesi 
kuruluş kadrosu kaldırılmış ve bunun yerine 
bu'kanuna bağlı kadro konulmuştur. 

BAŞKAN— Değiştirme yoktur. Maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü

dürlüğü 1944 yılı bütçesinde değişiklik yapılma-. 
sı hakkında kanun tasarısı (1/42.1) (.Bütçe Ko
misyonuna) ; 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ku
ruluşu ve Memurin Kanununun 84 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/422) 
(Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe 
Komisyonunlarma); * . 

Teklifler 
3.—• ddareci '.Üyeler ^Kurulunun, Büyük Mil

let Meclisi 1944 yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına .dair kanun teklifi (2/69) (Bütçe Komis
yonuna); 

önergeler 
4. — Ankara Milletvekili Fevzi Daldal'm,, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı kanunun 6 
nci maddesinin (A)- fıkrasının yorumlanmasına 
dai r , önergesi (4/45) (Bütçe Komisyonuna) •; 

Raporlar 
, 5. — Sayıştayda açık bulunan üyelikler için 

seçim yapılmasına dair Sayıştay Başkanlığı tez
kereleri ve. Bütçe, Sayıştay ve Maliye Komisyon
larından kurulmuş. Karma Komisyon raporu 
(3/221, 3/245) (Gündeme). 

B Î R Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Ş. Günaltay 

KL&TİPLER : Necmeddin Sahir S dan (Tunceli) N. Fırat (Samsun). 

mm 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 72 — 
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MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN —r Kabul buyuranlar... Kabul et

miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Mec
lisi yürütür. . 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. « 

2. — Birleşik Kırallık'ta mamul eşyanın 
Türkiye'ye ihracına müteallik grantilere dair 
munzam Anlaşmanın 5 nci maddesine bir (F) fık
rası ilâvesi için İngiltere S&faretiyle teati edilen 
notaların onanması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(î/37») [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
Jer... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birleşik Kırallık'ta mamul eşyanın Türkiye'ye 
ihracma müteallik garantilere dair munzam An
laşmanın 5 nci maddesine bir «f» fıkrası ilavesi 
içiıi İngiltere Sefareti ile teati edilen notaların 

tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Büyük Britanya ve Şimali îrlanda Bir
leşik Kırallığı arasında 3 Şubat 1940 tarihinde 
Londra 'da imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaş
ması melfuflarmdan «Birleşik Kırallık'ta mamul 
eşyanın Türkiye'ye ihracına müteallik garanti
lere dair munzam Anlaşmanin» beşinci madde
sine istanbul şehri 1909 istikrazı taksitlerinin 
sureti tesviyesi hakkında bir (f) fıkrası ilâvesi 
için Dışişleri Bakanlığı ile İngiltere Sefareti 
arasında 8 Ikinciteşrin 1944 tarihinde Ankara'da 
teati olunan notalar onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var mıf 
E. SAZAK (Eskişehir) — Bu (P) Mras ı ne

dir? Anlayamadık. Encümenin veya Vekâletin 
izahat vermesini rica edivorum. 

[1] 76 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

Ticaret Encümeninden geçmiş midir? 
BAŞKAN — Ticaret Komisyonundan geçmiş

tir efendim. 
Encümenden izahat verecek kimse yok mu 

efendim? (Yok sesleri), 
Talik ediyorum.} 

3. — Subaylar heyetine mahsus Terfi Kanunu
nun 4554 sayılı kanunla değişen 11 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (1/413) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü-' 
talâa var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum: Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi, Kanununun 
4554 sayılı kanunla değişen 11 nci maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — Subaylar Heyetine Mahsus 
Terfi Kanununun 4554 sayılı kanunla değişen on 
birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Kurmay subaylar mensup olduğu sınıftan 
gayri sınıf kıtalarına da verilebilirler ve bu kı
talardan alacakları sicillerle yükseltilirler. 

BAŞKAN — Mütalâa varını? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir." 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKA N— Maddeyi kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul çdilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Millî Sa
vunma Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Efendim, Dışişleri Bakanı burada mevcut de

ğildir. Diğer iki tasarının Dışişleri Bakanı ile 
alâkası olduğu için müzakeresini talik ediyorum. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
oturuma nihayet veriyorum. 

Kapanına / saati: 15,10 

1] 74 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

DÜZELTÎŞ 

41 nci Birleşim tutanak dergisinin sonuna bağlı 73 sayılı basmayazmın 3 ncü sayfasının ikinci 
sütununun birinci satırındaki «Umumî Kâtip» «Genel Kâtip» ve 

Dördüncü satırındaki «Kütüphane memuru» «Kitaplık memuru» olacaktır. 



T. B. M. M. Bamnevi 
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Subaylar Heyetine mahsus Terfi kanunurtun 4554 sa
yılı kanunla değişen 11 uci maddesine hir fıkra eklen

mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (1/413) 

Başbakanlık ' ' ' . 30 . îlt. 1943 
Muamelât Umum Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Soyu 71 * 824, e/704 ' : ' 

\ Büyife M^et Meclisi Yultttk Bakanlığına ( 

Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 4554 sayılı kanunla değişen 11 nci maddesine-bir 
fıkra eklenmesine dair Millî Müdafaa Bakanlıgmcahazırlanatt ve Bakanlar Kumlunca 29 - III . 1945 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun t&ttnsffiöı gerekçesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu arzederim, 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

ft ı l i ıaknıı 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 4554 sayılı kanunla değişen on birinci maddesinde 
hiçbir subay mensup olduğu sınıfın kıtasuıda en aşağı sürenin enar üçte biri kadar eylemli ola
rak hizmet etmedikçe terfi edeı^^lemilmektedir. Muhtelif sınıf-subaylar içm bu kayitr lüzumlu ise de 
muhtelif smıflarm tâlim ve terbiye me tabiyesine** mk ve idaresiafc vâkif kurmaylar için kendi asıl 
âmıfmm gayri kıtalarmın herhMagbyıadncfe kıta htaet iöi ifa etmesi Mft ve hattâ faideli olacağı için 
işbu kanun tasarısı-tanzim edilmlştHN 

Mülî Savunma Komi«yiQnu raporu 

T. k M.H. , 
Millî Smmnma Komisyonu ^ ' 11 .IV . 1940 

Esas No. 1/413 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 
4554 sayılı kanula değişen 11 neii maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair. M. Müdafaa Bakanlığınca 
hazırlanıp Başkanlığın 30 . I I I .1945 gün ve 6/ 
704 sayüı yazısiyle yüksek Başkanlığa sunulan ve 
Komisyonumuza havale buyurulan kanun tasarısı 

-$l. Müdafaa Bakanlığının temsilcisi hazır olduğu 

haW^müzakere edildi. 
Kurmay Subaylar için asıl smıf larınm gayri-

sınıf kıtalarından herhangi birinde kıta hizmeti
ni yapabilmeleri, bu subaylardan beklenilen çe
şitli askerî bilgilere'eylemli vâkıf olmalan-bakı
mından lüzumlu görülmekle, Kurmay subayların 
bu kıtalarda da hizmeti ve alacakları sicillerin, 



_ a _ 
muteber sayılmasını sağlamak için kanuna eklen
mesi istenilen bu madde yerinde görülerek aynen 
kabul edilmiştir. 

Kamutaya verilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulmuştur. 
M. S. Ko. Başkanı Sözcü • Kâtip 

Sinob Ağrı Konya 
C. K. încedayı II. Tııgaç V. Bilgin 

Bolu Bursa Çankırı 
.1. Âlptoğan Â. Atlı Dr. A. Arkan 

Diyarbakır Erzurum 
K. K. Sevüktekin A. Akyürek 

Gazianteb Grümüşane 
Dr. M. Canbolat Ş. Erdoğan 

İsparta Kars 
C. Tüzemen II. Dufudoğan 
Kırklareli Mardin 
K. Doğan Dr. A. Urâs 

Tekirdağ 
R. Apak S' 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Hatay 
JÖ» Durukan 

Kayseri 
N. Toker 

Siirt 
B. Turkay 

Tokad 
ÇeUkknl 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 
4554 sayılı kanunla değişen 11 nci maddesine 

bir ftkra eklenmesine dmr kanun tasarısı 

MADDE 1. — Subaylar Heyetine Mahsus 
Terfi Kanununun 4554 sayılı kanunla değişen on 
birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

« Kurmay subaylar mensup olduğu sınıflan 
gayri sınıf kıtalarına da verilebilirler ve bu kı
talardan alacakları sicillerle terfi ederler ». 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü yürütnıe-
yo Millî Müdafaa Bakanı memurdur. 

Bas. B. Ad. B . 
Ş. Saraçoğlu R. Türel 

Da. B. Ha, B. 
Hilmi uran H. Saha 

Mİ & . Na.B. 
Yücel Stm Doy 

&Î.M.B. G.LB. 
Dr. Sadi Konuk Swd J7. Ürgüblü Ş. B. Hatipoğl 

MÜ.B, Ti. B. 
i A,Ft (kotsoy O, S. Siren 

M. M. B. 
A. R. Artunkal 

Ma. B. 
N. E. Sümer 

Ik. B. 
Fuad Sirmen 

Zr. B. 

(Ö.-öa yısi 74) 
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S. Sayı sı: 76 
e-

Birleşik Kırallıkta mamul eşyanın Türkiye ye ihracına 
mütaallik grantilere dair munzam Andlaşmanın 5 inci 
maddesine bir (F) fıkrası ilâvesi için İngiltere Sefare-
tiyle teati edilen notaların onanması hakkında kanun 

tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonlarr 
.. Raporları (1/373) 

%- T . c . : ' - ' " ; • . - . • ' • • ' . 

Başbakanlık . . . ' 
Muamelât Umum Müdürlüğü *" • . ' * ' • • " ' -

Tetkik Müdürlüğü -' fff . XII'. 1944 
Sayt: 71 - 259, 6/3366 / 

•Büyük Mület Meclisi Yüksek Reisliğine -

Birleşik Krallıkta mamul eşyanın Türkiye'ye ihracına müteallik, garantilere % dair munzam 
Anlaşman m .5 nei maddesine bir « f » fıkrası ilâvesi için İngiltere Sefareti ile teati edilen nota
ların tasdiki hakkında Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 ..XII . 1944 -
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte su
nulmuştur. 

Mezkûr munzam anlaşmanın 4582 sayılı kanunun birinci maddesi hükmüne tevfikan İcra Vekilleri 
Heyetince kabul edilmiş olduğunu arzederim, • • - . 

Başvekil 
v Ş. Saraçoğlu 

Birleşik Kırallıkta mamul eşyanın Türkiye'ye ihracına müteallik garantilere dair munzam 
anlaşmanın beşinci maddesine bir « f » fıkrası ilâvesi için İngiltere Sefareti ile teati olunan 

notaların tasdiki hakkındaki kanunun esbabı mucibesi 

'1940 senesine kadar serbest dövizle tediye edilmiş olan İstanbul şehri 1909 istikrazı taksitlerinin 
bu şekilde tarzı tesviyesinde tesadüf edilen müşkülât ve diğer taraftan haricî borçların malla öden
mesi hususunda Hükümetimizce umumi olarak ittihaz ve tatbik edilmekte olan usule uyarak zarureti 
gözönünde tutularak Hükümetimizle İngiltere Hükümeti arasında cereyan eden müzakereler netice
sinde Birjeşik Kırallıkta mamul eşyanın Türkiye'ye' ihracma müteallik garantilere dair 3 Şubat 
1940 tarihli munzam Anlaşmanın beşinci maddesine bir (f) fıkrası ilâvesi suretiyle 1941 yılından 
1946 yılı sonuna kadar mezkûr taksitlerin emtia hesabından tediyesi hususunda mutabakat hâsıl ol
muştur. 

8 Ödnciteşrin 1944 tarihinde Hariciye Vekâletiyle İngiltere Sefareti arasmda bu hususta teati 
edilen notalar memleket menfaatine uygun bir tesviye sureti temin etmiş olmakla keyfiyet yüksek 
Meclisin tasvip ve tasdikma arzolunur. 

\ 



Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/379 '17.1.1945 
Karar No. 8 . ' 

Yüksek Başkanlığa 

Birleşik Kırallıkta mamul, eşyanın Türki
ye'ye ihracına müteallik garantilere dair mun
zam Anlaşmanın beşinci maddesine bir (F) fık
rası eklenmesi için înngiltere Sefareti ile teati 
edilen notalann onanması hakkındaki Başbakan
lığın 27 Aralık 1944 tarih ve 6/3366 sayılı tezke
resiyle ilişiği, kanun tasarısı ve gerekçesi Komis
yonumuzda incelendi. 

194J0 yılına kadar serbest dövizle ödenen İs
tanbul şehri 1909 istikrazı taksitlerinin bu şe
kilde ödenmesinde zorluk görüldüğünden, harici 
borçların malla ödenmesi hususunda Hükümetçe 
uygunlanmakta olan usule, uymak zarureti de 
gözönünde tutulduğundan Birleşik Kırallıkta ma
mul eşyanın Türkiye'ye ihracına müteallik garan
tilere dair 3 Şubat 1940 tarihli munzam Anlaş
manın beşinci maddesine bir (F) fıkrası eklen
mesi suretiyle 1941 yılından 1946 yılı sonuna ka-

Türkiye Hükümetiyle Büyük Beritanya ve 
Şimali izlanda Birleşik Kırallığı arasında Tica
ret ve Tediye Anlaşması ilişiklerinden munzam 
Anlaşmanın beşinci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında Dışişleri Bakanhğıyle İngiltere sefa-1 

reti arasında 8 . XI . 1944 tarihinde Ankara'da 
teati olunan notalara ait ve onanmak üzere Yük
sek Meclise sunulan ve Dışişleri -Komisyonunca 
ineelenib kabul edilerek Komisyonumuza havale 
edilen tasarı ve gerekçeleri komisyonumuzca da 
incelendi. 

1940 yılına kadar serbest dövizle ödenen İs
tanbul şehri 1909 istikrazı taksitlerinin bu şe-

dar olan taksitlerin emtia hesabından ödenmesi 
hususunu sağlamak için hazırlandığı anlaşılmış
tır. . . 

Memleketimizin menfaatlerine uygun görülen 
bu tasarı oybirliği ile" kabul edilmiştir. Yalnız 
ikinci ve üçüncü maddeleri anayasa terimlerine 
göre yeniden yazılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Bş. 
Konya 

8. Ar ikan 
Ankara 

Z. Yörük 
Erzurum 

Gl. P. Demirhan 
Samsun 
C. Bilsel 

Sözcü 
İstanbul. 

A. Ş. Esmer 
. Bolu 

II. C. Çambel 
Gümüşane 

E. 8. Tor 
Seyhan 

N. Eldeniz 

Kâtip 
Ağrı 

R. R. Pasin 
Elâzığ 

F, A. Ay kaç 
Manisa 

II. Bay ur 
Tokad 

N; Poroy 

kilde tesviyesinde tesadüf edilen müşkülât ve di
ğer taraftan harici borçların malla ödenmesi hu
lusunda Hükümetimizce umumî olarak ittihaz ve 
tatbik edilmekte olan usule uymak zarureti göz
önünde tutularak Hükümetimizle İngiltere Hü
kümeti arasında cereyan eden görüşme sonunda 
Birleşik Kırallıkta mamul eşyanın Türkiye'ye 
ihracına müteallik garantilere dair 3 Şubat 1940 
tarihli munzam Anlaşmanın beşinci maddesine 
ilâvesi kararlasan (F) fıkrası 1941 yılından 
1946 yılı sonuna kadar olan taksitlerin emtia 
hesabından ödenmesi komisyonumuzca da mem
leketimiz menfaatine uygun görülmüş ve tasarı 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tica\r)et Komisyonu • . 
Esas No. 1/379 11 .IV . 1945. 

Karar. No. 8 
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oybirliğiyle kabul edilmiştir. . *• 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Komisyonu Bu raporun 
* Başkan Y. Sözcüsü Kâtip 

Manisa Ankara Ankara 
Dr. Haldun Sarkan A. Çubukçu A. Çubukçu 
Diyarbakır Kastamonu Kırklareli 
K. Şedele Hilmi Çoruh Jjf. ödül 

Kırşehir 
Ş. Torgut 

Kütahya 
B. Atalay 

'siird 
E. Kılıçcıoğlu 

Kütahya 
fi. Benli 

Niğde 
H. ülusoy 

Zonguldak 
A, Gürel 

Kütahya 
S. Kutman 

Ordu 
M. Yarımbıyik 

Yozgad 
Z, Arkan 

mmm 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Birleşik Kırallihta mamul eşyanın Türkiye'ye 
ihracına müteallik garantilere dair munzam 
Anlaşmanın beşinci maddesine bir « / » fıkrası 
ilâvesi için ingiltere Sefareti Üe teati edilen 

notaların tasdiki hakkında kantin lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Büyük Britanya ve. Şimalî İrlanda Bir
leşik Kırallığı arasında 3 Şubat 1940 tarihinde 
Londra'da imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaş
ması melfuflanndan « Birleşik Kıratlıkta mamul 
eşyanın Türkiye'ye ihracına müteallik garantile
re dair munzam Anlaşmanın » beşinci maddesine 
İstanbul şehri 1909 istikrazı taksitlerinin sureti 
tesviyesi hakkında bir (f) fıkrası ilâvesi için 
Hariciye Vekâletiyle İngiltere Sefareti arasında 
8 İkinciteşrin 1944 tarihinde Ankara'da teati olu
nan notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. • 

* MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

18 . XII . 1944 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. -

Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 
Da. V, Ha. V. Ma. V. 

Hilmi Uran H. Saka N. E. Sümer 
Mf.V. Na. V. Ik. V. 

Yücel Stm Day Fuad Sirmen 
S. 1. M. V. G/ î. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Suad II. Ürgüblü1 Ş. R. Hatipoğlu 
Mü. V. Ti. V. 

A. F. Cebesoy C. S. Siren 

(S . Say 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer., 

MADDE 3. •— Bu kanun 
kanlar kurulu yürütür. -

V 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Birleşik Kıralltkta mamul eşyamın Türkiye'ye 
ihracına t müteallik garantilere dair munzam 
Anlaşmanın 5 nci maddesine bir « / * fıkrası 
ilâvesi için İngiltere Sefareti üe' teati edilen 

notaların tasdiki hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

yayım tarihinde 

hükümlerini Ba-




