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Almanya ile mevcut 18. IV. 1943 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 1 (A)
listesindeki 40 milyon liralık kontenjana munzam 700 000 liralık kontenja
nın kabulü hususunda teati olunan mektupların tasdiki hakkında kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 21 .VI. 1944 - Sayı: 5736)
No.
4592

ı

Kabul tarihi
14. V I . 1944

BIRINCt MADDE — Almanya ile aramızda münakit 18 . IV . 1943 tarihli Ti
caret ve Tediye Anlaşmasının 1 (A) listesine ait olan 40 milyon Türk liralık
kontenjandan bir bakiye kaldığı takdirde mahsubu işbu bakiyeden yapılmak ve
aksi takdirde 40 milyon liralık kontenjana munzam bir kontenjan telâkki edil
mek üzere Maarif Vekâletine 700 000 Türk liralık munzam bir kontenjanın tah
sis edildiğine dair Ankara'da 23 Sonteşrin 1943 tarihinde Alman Sefareti ile
teati olunan mektuplar kabul ve tasdik olunmuştur.
ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
15 Haziran 1944

T. C. •
Hariciye Vekâleti
17886/174
Bay Büyük Elçi,

23 Sonteşrin 1943

Hükümetimin aşağıdaki hususat hakkındaki mutabakatını ıttılaınıza arz ile şeref kazanırım.
Hariciye Vekâletinin 3 temmuz 1943 tarihli ve 10361/117 sayılı notasına bağlı listede Maarif
Vekâletine tahsis kılınmış olan 1 000 000 türk liralık kontenjan 1 700 000 türk lirasına iblâğ edil
miştir.
Bu tezyit 18 nisan 1943 Anlaşmasının inkızası tarihinde muhtemelen istimal edilmiyerek kala
cak olan kontenjanlar bakiyesi ile kapatılacak ve yukarıda mezkûr kontenjanlar işbu tarihde beka
ya bırakmadıkları takdirde işbu tezyit yukarıda adı geçen listede derpiş edilen 40 000 000 türk lira
lık kontenjana munzam bir kontenjan suretinde telâkki edilecektir. Bu munzam miktarların muka
bili mezkûr Anlaşmanın şartları dâhilinde tesviye edilecektir.
Yukarıdaki husus hakkında Alman Hükümetinin mutabakatını bildirmenizi rica ederim Bay
Büyük Elçi.
En derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi.
Ekselans
Bay Frans Von Papen
Almanya Büyük Elçisi
Ankara

Hariciye Vekili namma
Feridun Cemal Erkin

No. 4592
Alman Sefareti
A. 7617/43
Bay Vekil,

21. V I . 1944
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Ankara. 23 Sonteşrin 1943
" *

Bugünkü tarihli ve su suretle mukarrer mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kesbeylerim:
^Hükümetimin aşağıdaki hususat hakkındaki mutabakatını ıttılaınıza arz ile şeref kazanırım
Hariciye Vekâletinin 3 temmuz 1943 tarihli ve 10361/117 sayılı notasma bağlı listede Maarif
Vekâletine,tahsis kılınmış olan 1 000 000 türk liralık kontenjan 1 700 000 türk lirasına iblâğ
edilmiştir.
Bu tezyit 18 nisan 1943 Anlaşmasının inkızası tarihinde muhtemelen istimal edilmiyerek kalacak
olan kontenjanlar bakiyesi ile kapatılacak ve yukarıda mezkûr kontenjanlar işbu tarihde bekaya bı
rakmadıkları takdirde işbu tezyit yukarıda adı gejeu listede derpiş edilen 40 000 000 türk liralık
kontenjana munzam bir kontenjan suretinde telâkki edilecektir. Bu munzam miktarların mukabili
mezkûr Anlaşmanın şartlan dâhilinde tesviye edilecektir.
Yukarıdaki husus hakkında Alman Hükümetinin mulabakatıııı bildirmenizi rica ederim Bey Bü
yük Elçi.»
Hükümetimin bu husustaki mutabakatını teyit etmeğe müsaraat ejderim.
En derin saygılarınım kabulünü rica ederim Bay Vekil.
Ekselans
Bay Numan Menemencioğlu
Hariciye Vekili
,
,
Ankara

•

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 75 . VI. 1944 ve 1/218
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