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İngiltere ile aramızda mevcud 27 mayıs 1938 tarihli Ticaret ve kliring Anlaş
masına merbut listeye kitab ve mevkuteler için her üç ayda bir 6 000 liralık
bir kontenjan ilâvesi hakkında İngiltere ile yapılan Anlaşmanmm tasdikma
dair kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : ö/VI/1940

- Sayı : 4527)

No.
3860

Kabul tarihi
30 - V -1940

BİRİNCİ MADDE — İngiltere ile aramızda mevcud 27 mayıs 1938 tarihli
munzam Ticaret ve kliring Anlaşmasının birinci maddesinde zikredilen listeye İngiltereden memleketimize gelen ve gümrük tarifemizin 348 ve 349 ucu pozisyon
larına giren kitab ve mevkuteler için her üç ayda bir 6 000 Türk liralık mun
zam bir kontenjan ilavesi hakkında Hariciye vekâletile İngiltere Büyük Elçi
liği arasında nota teatisi suretile yapılan anlaşma kabul ve tasdik olunmuştur.
İKİNCİ MADDE — Bu kanım neşri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
31 mayıs 1940

Bay Vekil
1. Kıraliyet Hükümeti Hariciye Nazırından aldığım talimata atfen Büyük Britanya ve Şimalî
İnanda Müttehid Kırallığı Hükümetinin, Londarada 27 mayıs 1938 tarihinde imzalanmış bulunan
munzam ticaret ve kliring itilâfının birinci maddesinde zikredilen listeye Müttehid Kırallıktan ge
len ve türk gümrük tarifesinin 348 ve 349 numaralı bendlcrine giren kitab ve mevkuteler için üç
ayda bir 6 000 Türk liralık munzam bir kontenjan ilâvesini istediğini arz ile şeref kesbederim.
2. Türkiye Hükümeti yukarıda maruz tesviye suretini muvafık bulduğu takdirde bu notanın
zati Devletlerinin cevablarile birlikte Müttehid Kırallık Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti ara
sında bir itilâf şeklinde telâkki edilmesini ve bu itilâfın makabline teşmil suretile 1 kânunu sani
1939 tarihinden itibaren meriyete konularak aralıkta Müttehid Kırallıktan gelen bu gibi eşyanın
Türkiyeye girmesi hakkında diğer hükümler konulmadıkça 31 kânunu evvel 1939 tarihine kadar
muteber kalmasını teklif eylerim.
Bu vesile ile ihtiramatı faikamı teyid eylerim Bay Vekil.
Ekselans Bay Dr. Refik Saydam
Türkiye Cumhuriyeti Bş. V. ve Hariciye
Vekâltei vekili

îmza
77. M. Knatchbull - IFugessen
Ankara, 10 ilk teşrin 1939
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Bay Büyük Elçi,
27 mayıs 1938 tarihinde Londrada imzalanmış bulunan Türkiye - İngiltere munzam Ticaret ve
Clearing itilâfının birinci maddesinde zikredilen listeye Müttehid Kır allıktan gelen ve Türk güm
rük tarifesinin 348 ve 349 nen maddelerine giren kitab ve mevkuteler için her üç, ayda bir 6 000 Türk
liralık munzam bir kontenjan ilâvesi hususunda Cumhuriyet Hükümetinin mutabık olduğunu, 10
ilk teşrin 1939 tarih ve 202 sayılı mektubunuza cevaben, Ekselanslarına bildirmekle şerefya b olu
rum.
Cumhuriyet. Hükümeti bu Anlaşmanın makabline teşmil suretile 1 son kânun 1939 tarihinden
itibaren meriyete konulması ve, aralıkta Müttehid Turallıktan gelen bu kabîl eşyanm Türkiyeye
duhulü hakkında yeni hükümler konulmazsa, 31 ilk kânun 1939 tarihine kadar muteber kalması
hususunda da mutabıktır.
En derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Ray Büyük Elçi.
Ekselâs
Sh? Hughe M. Knatchbull-Hugessen
Büyük Britanya Büyük Elcisi
Ankara

Hariciye vekâleti vekili N.
Numan Menemencioğlu
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