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Italyadan idhal edilecek bazı eşyaya aid İcra Vekilleri Heyetinin 28 - IX - 1937
tarih ve 2/7443 sayılı kararnamesinin tasdiki hakkında kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve İlâm : 25/IV/1938 - Sayı : 3890)
No.
3366

Kabul tarihi
15 - IV -1938

BÎRİNCÎ MADDE — îtalya Hükümetinin Türkiyeye 300 000 lirettik kuru üzüm,
700 000 lirettik yağlı tohum ve 3 000 OOOliretlik pamuk munzam kontenjanı ver
mesi üzerine Tstanbulda Bennahmias firmasının İnhisarlar idaresi için mubayaa et
tiği 197 352 dolarlık îtalya menşeli sigara kâğıdı ile yine Tstanbulda Hacı Ahmedzade M. Kâzım ticarethanesine Grian Griacomo Yogno firması tarafından satılan bir
dizel motorunun idhali için İcra Vekilleri Heyeti tarafından alınan 28 - I X - 1937
tarih ve 2/7443 numaralı karar tasdik edilmiştir.
İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu tatbika lora Vekilleri Heyeti memurdur.
19 nisan 1938

Sayı : 2/7443
Kararname
Hariciye vekilliğinden yazılan 23 - IX -1937 tarih ve 20568 sayılı tezkerede; tstanbulda Bennah
mias firmasının İnhisarlar idaresi İQİn mubayaa ettiği 197 352 dolar kıymetindeki sigara kâğıdı ile
yine tstanbulda Hacı Ahmedzade M. Kâzım ticarethanesinin Italyadan satın aldığı 160 000 liret kıy
metindeki di-iel molörünün kliring yolu ile memlekete idhaline müsaade edildiği takdirde İtalya Hü
kümetinin de Türkiyeye 300 000 liretlik kuru üzüm, 700 000 liretlik yağlı tohumlar ve 3 000 000 liretlik pamuk kontenjanı vermeğe amade olduğunu îtalya sefaretinden alınan notada bildirildiği ve
îktısad vekâletince İtalya Hükümetinin bu teklifine muvafakat edilmiş olduğu cihetle işin bir karara
bağlanması istenilmiştir.
Bu iş İcra Vekilleri Heyetinin 28 - I X -1937 tarihli toplantısında görüşülerek teklif edilen konten
janların verilmesi şartile yukarıda yazdı eşyanın kliring yolu ile Türkiyeye sokulmasına müsaade
edilmesi onanmıştır.
28 - I X -1937
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