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Mündericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 108 
2 — Havale edilen evrak 108 
3 — Müzakere edilen maddeler 108 

1 — Pasaport kanununun 16 ncı maddesile şeh
benderlik rüsumu kanununa bağlı tarifenin 1, 2 
ve 3 üncü maddelerinin değiştirilmesi hakkmda 
1/910 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları 108 

2 — Yozgadm Sorgun kazasının Karakız 
köyünden Ismailğolu Yusuf ve Htiseyinoğlu Cin 
Alinin ölüm cezasına çarpılmaları hakkmda 3/486 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası 108:109 

8 — Manisa mebusu Turgut Beyin, Menemen 
hâdisesinde şehit edilen bekçi Hasan ve Şükrü 

Efendilerin ailelerine maaş tahsisi hakkmda 2/95 
numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni maz
batası 109 

Sayıfa 
4 — Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan Kı-

rallığı arasmda aktedilen baytarî mukavelename
nin tasdiki hakkmda 1/911 numaralı kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri maz
bataları . 109 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri arasmda 8 
milyon Amerikan dolarlık kredinin tahakkukuna 
dair aktolunan protokolün tasdiki hakkmda 1/890 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat 
encümenleri mazbataları 109:111 

6 — 1/597 numaralı müzayede ve münakaşa 
kanunu lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 111 

7 — îkamet mukavelenamesi aktedilmeyen 
Devletlerle yapılacak muvakkat mukavelename 
hakkındaki kanuna mjüzeyyel 1/889 numaralı ka
nun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 111 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Muamele vergisi kanunu lâyihasının müzakeresi ik
mal ve heyeti umumiyesi kabul edildikten sonra 

Dahiliye memurları hakkındaki kanunun ikinci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası ka
bul edildi. 

Divanı muhasebat kanunu lâyihasının müzakere
sine devam edildi. 

Barut ve mevaddı infilâkıye ve av ve revolver fi

şekleri ve av mühimmatı şirketlerine ödenecek para
ların tediye şekline dair kanun lâyihasının birinci 
müzakeresi icra edildikten sonra cumartesi gUnü top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili 
Esat 

Kâtip 
Konya 
Refik 

Kâtip 
Rize 
Ali 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Teklifler 

1 — îdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 
senesi bütçesinde 2 000 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

Takrirler 
2 — Kütahya mebusu Memet ve Bursa mebusu 

Rüştü Beylerin, Apolyont gölü balık resminin % 12 ye 
indirilmesi hakkında takriri (İktisat encümenine) 

Mazbatalar 
•\ — Belediye kanununun 159 uncu maddesinin tef

siri ha-kkmd.ı .'5/421 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Belediye kanunu muvakkat encümeni mazbatası (Ruz-
nameye) 

4 — Kars mebusu Ömer Kâmil Beyin, Kars, Baya-
zıt, Erzurum ve Çoruh vilâyetlerinin bazı kısımlarında 
mülteci ve muhacir iskânına dair 2/104 numaralı ka
nun teklifi ve İskân kanunu lâyihası muvakkat encü
meni mazbatası (Ruznajneye) 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Çin Cumhuriyeti ara-
smda aktedilen dostluk muahedesinin tasdiki hakkın
da 1/943 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

B Î R Î N C İ C E L S E 
Açılma saati: 15,05 

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER: Hamdi B. (Mersin), Ali B. (Bize). 

RElS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 

/ — Pasaport kanununun 16 inci madde sil e 
şehbenderlik rüsumu kanununa bayii tarifenin 
1, 2, ve 3 üncü 'maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 1/910 numaralı kanun lâyihası ve Harici
ye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları | 1 

REİS — Ruznamemizde birinci müzakeresi 
yapılacak mevat meyanında pasaport kanunu
nun 16 inci maddesi ile şehbenderlik rüsumu ka
nununa bağlı tarifenin bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında lâyiha vardır. Bu lâyihanın 
tercihan ve müstacelen müzakeresi talep edil
miştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Pasaport 
kanununun icrasına memur Maliye, Dahiliye ve 
Hariciye vekilleridir. Halbuki hu lâyiha Hari-

[1] 109 numaralı matbuaya ilâve zaptın s<>-
nundadır. 

ciye encümeninden çıkmış. Nizamnamemiz mu
cibince Dahiliye ve Maliye encümenlerine de git
mesi lâzımdır, 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Dahiliye encümenine de gitmesini talep edece
ğim. 

Da. E. Na. AHMET İHSAN B. (Ordu) — 
Dahiliye encümenine istiyoruz. 

REİS — Ohalde bu lâyihayı Dahiliye encü
menine veriyoruz. 

:i — YozyadiA Son/un kazasının Karakız kö
yünden Isnuıiloğlu Yusuf ve llüseyinoğlu Cin 
Alinin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 3/136 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası [1] 

[1] 141 numaralı matbua zaptın sünundadır, 
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REÎS — Mazbatayı reye arzediyorum. Ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 — Manisa mebusu Turgut Beyin, Menemen 
hâdisesinde şehit edilen bekçi Hasan ve Şükrü 
Efendilerin ailelerine maaş tahsisi hakkında 2/95 
numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni maz
batası [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Menemen hâdisesinde şehit edilen Bekçi Hasan 
ve Şevki Efendilerin ailelerine maaş tahsisi hak

kında kanun 
MADDE 1 — Menemen hâdisesinde şehit edi

len Bekçi Memetoğlu Hasan Efendinin zevcesi 
Fatma ve diğer Bekçi Hayrettinoğlu Şevki E-
fendinin validesi Naciye Hanımlara evlendikle
ri zaman kesilmek üzere vatanî hizmet mukabili 
olarak maktuan on beşer lira aylık bağlanmıştır. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 — Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan Kt-

rallığı arasında aktedilen baytarı mukavelena
menin tasdiki hakkında 1/911 numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri maz
bataları [2] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddele
re geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında Ankarada akit 
ve imza edilen baytarı mukavelenin kabul ve 

tasdikma mütedair kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Bulgaristan ara

sında 22 - XII -1933 tarihinde Ankarada imza 
edilen baytarî mukavelename ve merbutatı ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

REÎS — Kabul edenler .. .Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

[1, 2] 133 ve 127 numaralı matbualar zaptın 
sonundadır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler .. .Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Hariciye ve Ziraat vekâletleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler .. .Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
,T — Türkiye Cümhuriy etile Sosyalist Sovyet 

Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri arasında 8 
milyon Amerikan dolarlık kredinin tahakkukuna 
dair aktolunan protokolün Jj^fdikk halikındır J/fi 90 
numaralı kanun lâyihası ve Haricine ve İktisat en
cümenleri mazbataları [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen v-ar mı efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... 

HALÎL B. (îzmir) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurunuz. 
HALÎL B. (îzmir) — Türk ve Rus milletleri 

uzun zaman havayi husumet içerisinde yaşarlar
dı. Bu defa ise bunun aksine olarak büyük bir 
dostlukla el ele vermiş bulunuyorlar ve bu da 
hiç şüphesizdir ki iki milletin menfaatlerine en 
uygun olan bir siyasettir. Bu protokol da bu 
siyasetin güzel bir eseridir. Vnlnız bendenizin 
bir noktada endişem var, eğer bu endişe yalnız 
şahsıma münhasır kalmış bulunsaydı hususî su
rette bertaraf eder kürsüye nakletmezdim. Fa
kat bir çok vatandaşlarda da böyle bir endişe 
müşahede ettiğim için buradan Hükümet namına 
tatmin edici izahat verilmesini tahrik için söz 
almış bulunuyorum. 

Sovyetlerin son kongresinde verilmiş olan ra
por ecnebi gazetelerde neşredilmiştir. Bu ra
porun sanayie ait olan kısmında % 75 rekons-
trüksiyon, % 25 te istihlâkât sanayii olarak tef
rik edilmiştir dendikten sonra şunlar söylenmek
tedir. İstihlâk fabrikalarımızın çıkardığı eşya 
keyfiyeten düşüktür. Bu fabrikalar fazla za
yiat verdiği için maliyet fiatleri yüksektir. 

Onun için bu ciheti İktisat Vekili Beyefendi
nin nazan dikkatine arzediyor ve cevaplarına 
intizar ediyorum. 

ÎKTISAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(îzmir) — Yapacağımız her işin faydalı ve kârlı 
olmasını esas prensip olarak kabul etmişizdir. 
Her hangi bir işi memleketimizde sadece vücude 
gelsin diye yaptırmak niyetinde değiliz. Açtı
ğımız işin rasyonel olması esas prensibimizdir 
ve bu Fırkamızın programında da mevcuttur. 
Rantablite hesaplan tutmayan her hangi bir şu-
bei sanati memleketimizde kuracak olursak iîâ-
nihaye müstehlikleri buna bağlamış ve haraç-

[1] 131 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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güzar yapmış oluruz, böyle bir niyetimiz yoktur. , 
Ruslarla yaptığımız bu mukavelede 8 milyon do- : 
larlık bize mal kredisi açılmaktadır, tik müna- j 
sebetimiz kendilerile vücude getirdiğimiz textil ! 
fabrikalarının makineleri üzerindedir. Kendile- j 
rile bu mukavelenin tetkiki esnasında esaslı i 
bir surette konuştuğumuz gibi makinelerin tes
liminde ne şekilde rasyonel, bizim için emniyetli i 
olacağını da görüşmekteyiz. Bu noktaya bilhas- j 
sa dikkat ediyoruz. Yaptığımız mukavelename
de de görülüyor ki biz mutlaka mal almak mecbu-
riyetinde değiliz. îş ve hesap elverdiği takdirde | 
alacağız. Bu mukavelenin esas mahiyeti bir 
dostluk nişanesi olduğuna göre dostlarımızın da 
bize yaramayacak mal vereceklerini asla düşün
müyoruz. Fakat buna rağmen bir darbı mese
limiz vardır. Dostluk kantarla, alış veriş mıs
kalla derler (Bravo sesleri, alkışlar). 

SIRRI B. (İzmit) — Hükümetin esbabı mu-
cibe mazbatasında, bu protokolün siyasî sahada
ki sıkı dostluğun, bu vasıta ile, iktisadî sahada 
dahi inkişafına hizmet edeceğinden bahsetmiş 
bulunması bize mevzuun gayet samimî bir şe
kilde cereyan etmekte bulunduğuna kanaat ver
mektedir. Sosyalist Sovvet Hükümeti bize 20 se
nede ödenmek üzere faizsiz olarak sekiz milyon 
dolarlık bir kredi acıyor. Bu kredi ile, Sosyalist 
Sovyet Hükümetinden makineler, malzeme ve 
alâtu edevat getireceğiz. Makinelerin memleke
te girmesinden husule gelecek inkılâbı sınainin 
vereceği fevaide nihayet yoktur. Onun için söz 
söylemek biltizumdur. Şu noktayı bu meselede 
hassatan tebarüz ettirmek isterim ki; Sosyalist 
Sovyet Hükümetinin, komşusu olan Türkiye 
Otimhuriyetile bir dostluk icabmı, bu şekilde 
mülâhaza ettikten sonra, bunun gayesi ne ola
bilir? Bize başka taraflardan da böyle vaitlerin 
olduğu hatırrmdadır. Fakat, vaitleri tahakkuk 
ettiren, Sosyalist Sovyet Hükümeti olmuştur. 
Diyorlar ki komşu, sizin şu cihetlerde bazı ne-
vakısmız vardır. Biz müreffeh ve mesut bir 
komşuya malik olmak isteriz. Binaenaleyh si
ze de işinize gelirse, şu şerait altmda böyle bir 
yardımda bulunacağız. Biz de o yardımı maal- j 
memnuniye kabul ediyoruz. Hükümetin esbabı 
mucibe mazbatasında kaydettiği bir kelime; ya
ni siyaset sahasındaki dostluğun bu vasıta ile 
İktisat sahasmda dahi tecelli edeceği hakkın
daki kaydinden aldığım ilham ile söyleyeceğim 
ki; Sosyalist Sovyet Hükümetinin komşusu olan 
Türkiye Cumhuriyeti hakkında gösterdiği su 
alâka, hakikaten hulûsu niyete ve bizim hakkı
mızda son derece dostane hissiyata malik 
olduğuna delâlet eder. Binaenaleyh Tür
kün necabet ve asaleti bu hissiyata karşı 
memnuniyetle mütehassis olmasmı icap et
tirir. Diğer bir arkadaş bu makinelerin 

mahiyeti hakkında gösterdiği endişeyi izale 
suretinde İktisat vekili Beyefendinin verdik
leri izahat çok yerindedir. Hiç bir maksat 
perverde etmeksizin, yalnız dostluk gayelerine 
hadim olmak üzere yapılacak bir işte, şüphe
ye düşmek elbette caiz değildir. Türkün se
ciyesi de buna mânidir. Bizim, dostlarımız ta
rafından bize verilecek olan bu makinelerin, 
bütün evsafının, modern şekilleri haiz olduk
larına kanaati tammemiz vardır. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar Rus kelimesi 
Türklerin nazarında düşman kelimesinin ma-
nasile müradifti. Fakat şimdi bilâkis vefa ve 
ahit müradifi addolunuyor. Sosyalist Sovyet 
Hükûmetlerile Türkiye Cumhuriyeti arasında
ki dostluk, öyle muhteşem salonlar içinde Dev
let adamlarının birbirlerine karşı şampanya 
kadehlerini sundukları zaman alevli fakat 
ateşli olmayan sözlerle yapılmamıştır. Bu, 
ancak kara günlerin ve nikbet dakikalarının 
bıraktığı dostluktur ki, bu neticeyi bize gös
terdi. Sosyalist Sovyet Hükümeti, bize vere-
oeği makinelerle, en samimane ve en halisane 
bir surette hareket edecek ve menfaatperestlik
le şaibedar bir niyette bulunmayacaktır. Şu 
son günlerde orada bulunan erkânı askeriye
mizin Kremlin sarayı salonlarında, Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetlerinin en büyük adamları 
tarafından samimiyetle kabul edilip elleri sı
kılmak suretile, Türk milleti hakkında göste
rilen bu dostluk hissiyatına karşı Türk milleti 
namına buradan teşekkür ederim. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — İktisadî 
bir mevzuda siyasî bir nutuk. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Eğer Hükümet esbabı 
mucibesinde siyesetten bahsetmemiş olsaydı bu
nu zait addederdim. Binaenaleyh Şevket Be
yefendinin beyanatı yerine masruf değildir, 
rica ederim tashih etsinler (Alkışlar). 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri İttihadı Hükümetleri arasında sekiz 
milyon Amerikan dolarlık kredinin tahakkuku

na dair protokolün tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sos
yalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükü
metleri arasında sekiz milyon altın Amerikan 
dolarlık kredinin tahakkukuna dair olup An-
karada 21 kânunusani 1934 tarihinde imza edi
len protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
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teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE S — Bu kanunun tatbikına tcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

6 — 1/597 numaralı müzayede ve münakaşa 
kanunu lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

REİS — Maliye vekili Beyefendi burada mı 
efendim? (Yok sesleri) Vekil Bey yoktur, ta
lik ediyoruz. 

7 — İkamet mukavelenamesi akt edilmeyen 
Devletlerle yapılacak muvakkat mukavelename 
hakkındaki kanuna müzeyyel 1/889 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazba
tası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 111 numaralı matbuaya ilâve zaptın so-
nundaddır. 

İkamet mukavelesi aktedilmeyen Devletlerle ya
pılacak muvakkat mukavele hakkında 29-VII-931 
tarih ve 1868 sayılı kanunun birinci maddesine 

bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
MADDE 1 — İkamet mukavelesi aktedilme

yen Devletlerle yapılacak muvakkat mukavele 
hakkında 29-VII-1931 tarih ve 1868 sayılı 
kanunun birinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâ
ve edilmiştir: 

(Kendilerile kati ikamet mukavelesi akü için 
müzakereye girişilmiş Devletlerle yapılmış bu
lunan muvakkat ikamet mukavelesini, Hükü
met, iki seneden sonra bir sene daha temdit ede
bilir). 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Müzakere edilecek başka madde kalmamıştır 
efendim. Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,30 



T. B. Jf. M. Matbaan 



Sıra No 109 a ilâve 
Pasaport kanununun 16 ncı maddesile şehbenderlik rüsu
mu kanununa bağlı tarifenin 1,2 ve 3 üncü maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında I 910 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 36 
Esas No. İ/910 

9 - 7 -1934 

Yüksek Reisliğe 

20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport kanu
nunun 16 ncı maddesi ile şehbenderlik rüsumu 
kanununa merbut tarifenin bazı maddelerinin 
tadili hakkında icra Vekilleri Heyetince hazır
lanıp Yüksek Meclise arzı kararlaştınlan kanun 
lâyihası, Maliye vekili Beyin huzurile encüme
nimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihanm 20 teşrinisani 1334 tarihli pasa
port kanununun 16 ncı maddesini tadil ve harç
ları tezyit eden birinci maddesi, esası itibari le 
haricî noktai nazardan mahzursuz görülmüş ve 
encümenimiz tarafından kabul edilmiştir. 

Ancak» lâyihanm şehbenderlik rüsumu ka
nununa merbut tarifenin birinci faslmm 1, 2 ve 
3üncü maddelerini tadil ederek rüsumu arttıran 

2 nci maddesi.hariçteki Türk tebaasının vazi
yeti noktasından mahzurlu görülmüş ve Maliye 
vekâleti de bu görüşe iştirak etmiş olduğundan bu 
ikinci madde kaldırılmıştır. 

Marnken kaplı pasaportlardan ayrıca yüz 
kuruş alınacağı hakkında esasen bir kanun mev

cut olduğundan 3 'üncü madde de kaldırılmıştır. 
Müşterek pasaportla seyahat eden kafileler

den adam basma alınacak harem bir liraya in
dirilmesi hakkında Kocaeli mebusu Reşit Saf
fet Bey vexiki arkadaşı tarafından verilen tadil 
teklifi kanun lâyihasile birlikte tetkik edilmiş, 
müşterek seyyah kafilelerinin «millî», «terbiye-
vî> veya «ilmî» mahiyetini tayin ve tahdit im
kânsız görüldüğünden Maliye vekâletinin bu 
husustaki itiraz varit addedilmiştir. 

Arzolunan kayitler dahilinde yazılan kanun 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe takdim kılmdı. Müstace-
len ve teroihan müzakeresini rica ederiz. 

Hariciye En. Reisi N. 
Sivas 

Necmettin 

M. M. 
Srvas 

Necmettin 

Kâ. 
Diyarbekir 
Zeki Mesut 

Aza 
Trabzon 

H. Ndbizade 

Aza 
Kocaeli 

/. Süreyya 

Aza 
istanbul 

Salâh Çimco% 
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HARİCİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport kanununun 
16 inci maddesinin tadili hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 20 teşrinisani 1334 tarihli pa
saport kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir: 

a) Pasaport harcı 25 liradır. Münhasıran 
tahsil için ve talebe sıf atile seyahat edeceklerden 
yan harç alınır. Ecnebi memleketlere gidecek 
amelenin pasaport harcı bir liradır. 

b) Sekizinci madde mucibince bir pasaport
la seyahatlerine müsaade edilenlerin her birin
den pasaport hâmilinden almacak 25 lira harca 
ilâveten 10 lira harç almır. 

c) Dokuzuncu madde mucibince müşterek 
pasaportla seyahatleri tecviz edilenlerden, pasa
port hâmili için tam ve müştereken seyahat 
edenlerin her birinden 15 lira harç istifa edilir. 

D) Pasaportsuz gelenlerden pasaport harcı 
3 kat olarak almır. 

e) Siyasî pasaportlar harca tâbi değildir. 

MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maliye, 
Dahiliye ve Hariciye vekilleri memurdur. 

n +mm ı ı 



Sıra NQ 141 
Yozgadın Sorgun kazasının Karakız köyünden Ismailoğlu 
Yusuf ve Hüseyinoğlu Cin Alinin ölüm cezasına çarpılmaları 

hakkında 3/436 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı 4/1250 

24-11 I-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Karakız köyünden Ismailoğlu Yusuf ve Hüseyinoğlu Cin Alinin idamı hakkında Yozgat 
ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz Mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşki
lâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek 
üzere Adliye Vekâletinin 15-IH-1934 tarihli ve 81-51 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm 
ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur, Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyu-
rulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Adliye encümeni mazbatası 

T. M. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No 29 
Esas No. 3/436 

9 - V - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Sorgun kazasının Karakız köyünden Hacı Se
yit kızı Teslime ile Mahmutoğlu Memedi bir za
manda ve bir yerde işkence yaparak taammüt-
le öldürmekten suçlu olanlardan mezkûr Kara
kız köyünden Ismailoğlu ve 1317 doğumlu Yu
suf ile Hüseyinoğlu 1294 doğumlu Cin Ali hak
larında icra kılman muhakeme neticesinde Yoz
gat ağır ceza mahkemesince ölüm cezası ile 
mahkûmiyetlerine dair verilen ilâmın tasdikini 
ve müteakip kanunî muamelenin Büyük Millet 
Meclisince ifasmı havi Temyiz mahkemesi birin
ci ceza dairesinden sadır olan 28 - II - 1934 ta
rih ve 346 sayılı ilâm Başvekâletin 24 - III -1934 
tarih ve 4/1250 sayılı tezkeresile Adliye encü

menine havale olunmakla mezkûr ilâm merbutu 
dosyadaki evrak tetkik ve icabı düşünüldü. 

Öldürülenlerden Teslime Karakız köyünden 
îsmailin gelini iken oğlunun ölmesile gelinini 
on yaşında küçük oğluna almak üzere evinden 
ayırmamak istemişse de bu arzunun icrasma ka
nunî imkân olmamakla beraber kadmm da razı 
olmayarak hizmetkâr Memetle sevişerek evi ter-
ketmesinden İsmail münf ail olmuş ve büyük oğ
lu mahkûmlardan Yusufla Cin Ali ve tevkifha
nede ölen diğer birine intikam almak için her 
ikisini öldürtmeği tasmim ve bu kararmı mah
kûmlara kabul ettirmiş. 

öldürülen Teslime ile Memedi güya îsmailin 



intikamından kurtarmak üzere başka köye gö
türmeğe kandırılarak yolda giderlerken her iki
sini de kama ile yaralayarak ve bağlayarak bo
ğup öldürdükten sonra her ikisinin uzuvların
dan birer parça keserek müstehcen bir vaziyet
te diğerinin cesedine koymak ve öldürülen Me-
medi ayrıca kazıklayarak kazdıkları çukura 
gömdükleri keşif varakası ve tabip raporuna 
uyan faillerin beyan ve ikrarları ve hadiseye 
temas eden bir takım şahitlerin ifadeleri ile 
mahkemece sabit görülen öldürme filinden do
layı haklarında ölüm cezası hükmedilmiş olan 
Yusuf ile Cin Alinin bu cezalarının tahfiflendi-
rümesim ve değiştirilmesini müstelzim bir sebep 
görülmediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 

inci maddesi mucibince mahkûmlar hakkındaki 
ölüm cezasının infazma karar verilmesi hususu
nun Umumî heyetin tasvibine arzına encümeni-
mizce ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Aidliye E. Reisi M. M. Kâ. 
Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir SdlâhatUn 
Aza Aza Aza 

Antalya Çanakkale Antalya 
Haydar Osman Niyazi Numan 
Aza, Aza Aza Aza 

Konya Kocaeli Manisa Erzincan 
Ş. Sırrı Ragıp Refik Şevket Ahdülhak 



Sıra No 133 
Manisa mebusu Turgut Beyin, Menemen hâdisesinde şehit 
edilen bekçi Hasan ve Şükrü Efendilerin ailelerine maaş 

tahsisi hakkında 2/95 numaralı kanun teklifi ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

Menemen hâdisesinde Kubilây ile beraber şehit düşen Hasan ve Şükrü ismindeki bekçilerin de 
maaşa müstâhik efradı ailesine ayda ç>n beşer lira hidematı vataniyeden aylık tahsisini teklif 
ederim. 

Manisa mebusu 
M. Turgut 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 82 
Esas No. 2/95 

24- IV - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Menemen hâdisesinde şehit düşen Hasan ve 
Şükrü ismindeki bekçilerin ailelerine de hidematı 
vataniye tertibinden on beşer lira aylık tahsisi
ne dair Manisa mebusu Turgut Bey tarafından 
verilip Umumî heyetin 27 - XII - 1933 toplantı
sında nazan itibare alınarak encümenimize ha
vale Duyurulan teklif üzerine Hükümet marife-
tile yaptırılan tahkikat neticesinde bekçi Hasanın 
yalnız bir zevcesi olduğu ve diğer şehit bekçinin 
ismi Şevki olup bunun da bir validesi bulunduğu 

anlaşılmıştır. Hazırlanan kanun lâyihası Umu
mî heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Bursa 

Dr. Galip 
Kırklareli 

Şevket 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem 
İstanbul 
Sadettin 

Srvas 
M. Remzi 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Kayseri 
A. Hilmi 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
Kırklareli 
M. Nakit 

Yozgat 
S. Sim 
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3ft*f)$£ 1 -wMfn*»ı«ı>lıiıüa«sİBdıe şehü dü
şen Hasan ve Şükrü isimlerindeki bekçilerin 
müstahikki maaş ailelerine aydar oniyeşer iira hi-
dematı vataniyeden maaş tahsis edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

Manisa 
M. Turgut 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Menemen hâdisesinde şehü edilen Bekçi, ffmscm 
•ve ŞevM Efendilerin'ailelerine maaş tahsisi hak-

-•; ikmda JmnunMyihası 

•\ MADDE 1 -r- Meneaaeniıâ)dia^indft şehit edi
len Bekçi Memetoğlu Hasan Efendinin zevcesi 

* Fatma re diğer Bekçi Hayrettinoğlu Şevki Efen
dinin validesi Naciye Hanımlara evlendikleri za
man kesilmek üzere vatanî hizmet mukabili ola
rak maktuan on beşer lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü.icraya 
Maliye vekili memurdur. 



Sıra No 127 
Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan Kırallığı arasında aktedi-
len baytarî mukavelenamenin tasdiki hakkında I 911 numa

ralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22-1 I I-1934 

Kararlar müdürlüğü. 
Sayı 6J679 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Bulgaristan arasında Ankarada akit ve imza edilen baytarî mukavelenamenin 
kabul ve tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
19-111-1934 te Yüksek Meclise arzıv karaflaştfrıîarii kalfan lâyihası esbabı mucibe mazbatası 
ve itilâfname ile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Kırallığı arasında Ankarada 22 kânunuevvel 1933 tarihinde 
imza edilen baytarî mukavelenin Büyük Millet Meclisince' kabul ve tasdiki 'hakkındaki kanunun 

esbabı mucibesi 

Hayvan ve (hayvan maddelerinin ticareti, ithalât ve ihracatı hakkında muhtelif memleketlerde 
cari usul ve kavaidin ve hayvan hastalıkları mücadelesinin müşterek ibir esasa bağlanması, bir taraf
tan ticaret hareketlerinin genişlemesini ve diğer taraftan da hudutlarda ve memleket dahilinde 
çıkacak salgın ve isporatik hayvan hastalıklarından korunma ve bu hastalıkların söndürülmesini 
emniyet altına alacak çarelerden biridir. 

Gerek bu mülâhaza ve ihtiyaçlardan ve gerekse ithalât ve ihracata mevzu tahdidatın kaldırılması
na müteallik çareler aramak için toplanan Cemiyeti Akvam İktisat komitesinin hazırladığı nihaî 
senedin birinci maddesinde, hayvan hastalıklarına karsı kuvvetli bir surette mücadele için Hükü
metlerin ımüşterek mesai sarf etmeleri hakkındaki tavsiyelerden mülhem olarak bulgarlarla bir 
baytarî itilâfname aktedilmiştir. 

Bu itilâfname, 12 teşrinievvel 1927 tarihinde Istanbulda toplanan Balkan Baytarî konferansının 
tesbit ettiği esaslarla memleketimiade meri hayvan sağbk zabıtası kanun ve nizamnamesinin fennî 
ve idarî hükümlerine ve yukarıda ismi geçen komitenin talî teşekküllerindn 2 kânunusani 1928 den 
başlayarak muhtelif içtimalarda tesbit ve Hükümetlerin ıttılaına vazettiği 3 projenin fennî esaslarına 
istinat ettirilmiştir. 

Mukaveledeki hayvan ve hayvani mahsullerinin ticaretine ve baytarî hudut mıntakasına ait kı
sımlar, bir taraftan hayvan ve mahsulâtı ticaretinin genişlemesi ve diğer taraftan bu hudutlarda 
mütekabil korunma şartlarının müşterek esaslara bağlanmasını istikmal edecek hükümleri ihtiva 
eylemesi itibarile her iki memleketi müstefit edecek mahiyette bulunduğu yukarıda maruz mülâha
zalarla beraber Ziraat vekâleti ile bilmüşavere tebeyyün etmiş bulunduğundan Hükümet işbu muka
veleyi Büyük Millet Meclisinin kabul ve tasvibine arzeyler. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 32 
Esas No. 1/911 

U-IV-1934 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan arasnida 
22 - XII -1933 tarihinde Ankarada imza edilen 
baytarî mukavele ve merbutunun kabul ve tas
diki hakkındaki kanun lâyihası esbabı muciıbe-
sile encümenimizde tetkik edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesindeki mütalealar 
varit görülerek kanun lâyihasının tasvibine ve 
havalesi mucibince Ziraat encümenine tevdi edil

mek üzere Yüksek Reisliğe takdimine karar ve
rilmiştir. 

Hariciye En. Reisi N. M. M. Kâtip 
Sivas 

Necmettin 
Aza 

Kocaeli 
Reşit Saffet 

Sivas 
Necmettin 

Aza 
İstanbul 

Diyarbekir 
Zeki Mesui 

Aza 
Bolu 

Salâh Gimcoz Hasan Cemü 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 
Karar No. 7 
Esas No. 1/911 

24-IV-1934 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan Kırallı-
ğı arasında 22 - XII -1933 tarihinde Ankarada 
imzalanan baytarî mukavele ve merbutunun 
(kaibul ve tasdiki hakkındaki kanun lâyihası 
encümenimizde okunup görüşüldü: 

Hayvan ve hâsılatının memlekete girişinde 
v̂e memleketten çıkışında hayvan sağlık zabı-

ıtası kanun ve nizamnamesine ;göre tâıbi bulun-
»ması lâiznmıgelen şart ve esasların komşu mem
leketlerle anlaşarak birleştirilmesi bulaşık has
talıklara karşı alınacak tesirli tedbirlerden bi
ridir. Bu sayede komşu memleketler arasında 
teknik meselelerde ayni usullerin tatbiki ile 
hastaliklann söndürülmesi ve icabında birbiri
ne yafdran edilmesi hazırlanacağı gibi bunların 

ticaretinde de bir takım kayitlerın kaldırılma
sını da (kolaylaştıracaktır. 

tşte bu maksatlarla Türkiye Cümhuriyetile 
Bulgaristan Hükümeti arasında imzalanan bay
tarî mukavele ve merbutunun kabulü encüme-
nknizce de kararlaştırılmıştır. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur . 

Zr. En. Rs. M. M. Eâ. 
İzmir Aksaray Bolu 

M. Rahmi Yasar 1. Hakkı 
Aza Aza 

Kars Kastamonu 
Ömer Kâmil H. Hilmi 

Konya 
A. Hamdi 

Aza 
Erzurum 
Nafiz 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye üe Bulgaristan arasında Ankarada akit 
ve imza edilen baytarı mukavelenin kabul ve 

tasdikına mütedair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Bulgaristan ara
sında - 22 - XII • 1933 tarihindi Ankarada imza 
edilen baytarı mukavelename ve merimtatz ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

HADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun ahkâmım icraya 

Hariciye ve Ziraat vekâletfcri memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr T. Rüştü Fuat i 

UL V. S. î. M. V. 
M. Celâl JDr Refik 

1 9 . m . 
M. M. V. 

Zekât 
Mf. V. 

G. î. V. 
Ali Rana 

1934 
Dav V. 
Ş.Kaya 

Na. V. 
Ali 

Zr. V. 
, Muhlis 
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TÜRKÎYE VE BULGARİSTAN ARASINDA BAYTARÎ MUKAVELENAME 

Bir taraftan: 
Türkiye Oüımlhuriyeti Reisi Hazretleri, 

Diğer taraftan: 
Haşmetlû Bulgar Kiralı Hazretleri, 

Türkiye ile Bulgaristan arasında ıhayvan ve menşei hayvani maddelerin ticaretini kolaylaş
tırmak ve mütekatbil Ibir mesai teşriki ile her, iki memlekette salgın ıhayvan hastalıklarının 
selbehiyet verdiği «zararları ortadan kaldıuma^ arausile mütehassis olarak ıbir ıbaytarî muka
velename tanzimi ve ıhayvan, tuyur, menşei hayvani iham ve ıgıdaî hayvan mahsulâtı ticare
tinin nizamata bağlanması ve hudutlarda baytarı Ibir mıntaka tahdidi maksadile Ibir mukavele ak-
tine karar vermişler ve aşağıdaki murahhasları tayin etmişlerdir. Şöyle iki: 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 
Hariciye vekâleti umumî kâtibi ıbüyük elçi Menemenli Nuıman Beyefendi, 
Ziraat vekâleti Baytarî işleri umum müdürü Sabri Beyefendi. 

Haşmetlû Bulgar Kiralı Hazretleri: 
Ankarada Fevkalâde murahhas ve orta elçi M. Nikolas Antonoff, 
Ziraat nezareti Baytarî şulbesi âmiri Dr. Pr. M. Pavloff. 

îşibu ımuraMıaslar usulüne muvafık Ibulunan salâihiyetnamelerini teati ettikten sonra atideki 
aihikâmı kararlaştırmışlardır: 

Hayvan ve menşei hayvanı mahsullerin ticareti 

Madde — 1 

Hayvanların (tek tırnaklı, geviş getirenler, domuzlar, (kuşlar,) ham hayvan mahsullerinin, 
gıdaî (hayvan maddelerinin ve salgın hayvan hastalıklarının intişarına sebep olabilen maddele
rin Tarafeyni Âkideynden ıbirinin arazisinden diğerine ithali, ancak isimleri aşağıda yazılı 
üç hudut geçit noktasına hasredilecek ve ithalât yapılacak arazi üzerinde Hükümet tarafından 
(baytarî kontrola tâbi olacaktır. 

GEŞİT NOKTALARI ŞUNLARDIR: 

1 - Malkoçlar - Gaipler. 
2 - Çalı dere - Golem dervent ve 
3 - Viran Teke. 
ihtiyaç halinde Tarafeyni Âkideynin merkez baytarî teşkilâtı mutabık kalmak şartile bu hu

dut geçit noktalan tadil veyahut adetleri tezyit olunabilirler. 

Madde — 2 

Tarafeyni Âkideynden birinin arazisine ithal edilecek hayvanlar ve menşei hayvanı ve ham gı
daî mahsulât, Hükümet baytarı tarafından veyahut bu işler için Hükümetten salâhiyeti olan bir 
baytar tarafından verilen menşe ve sıhhat şahadetnamesini haiz olacaklardır. 

Madde — 3 

Hayvanların ve tuyurun sıhhat ve menşe şahadetnamesi: Menşe, adet, vasrf ve alâmetlerini ve 
gideceği yerleri bildirecektir (Numune - 1). 
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ı Madde — 4 

Feresiye, bakariye ve mandalara mahsus olan ve yukarıda zikredilen* şahadetname beher hayvan 
için ayn olacaktır. Koyunlar, keçiler, dompzlar ve tuyur iğin verilenler müşterek olabilirler. Şaha
detnamelerin müddeti 10 gündür (Şahadetnameni^, verildiği gün sayılmaz). Bu tarihin mürurunda, 
mal sahibi Hükümet baytarına veyahut bu işler için Hükümetten salâhiyeti olan bir baytara hay
vanlarını muayene ettirmeğe mecburdur. Baytar da muayene neticesini şahadetnamemin arkasına 
kaydeder. 

Eğer nakliyat trenle veyahut ideniz tarikile vukubulacak ise tahmilden evvel bir Hükümet 
baytarı veyahut hu işler için Hükümetten salâhiyeti olan bir baytar tarafından hayvanlar muayene 
edilerek netice şahadetnamenin arkasına yazılacak tır. 

Tuyura gelince; ikinci muayene faidesizdir. Elverir ki Hükümet baytarı veyahut Hükümet tara
fından salahiyetli olan bir baytar tarafından menşe ve sıhhat şahadetnamesini haiz olsun ve bu şaha
detnamelerin verildiği tarihten itibaren azamî 3 gün zarfında vagonlara veya gemilere yükletilmiş 
buİunsun. 

Madde — 5 

îhraç edilecek hayvanlar : 
A) Sığır vebası, sığırların sari zatülcenp ve riesi, keçilerin zatülcenp ve riesi; 
B) Durin, domuz vebası, domuzların ufuneti demi, koyun çiçeği; 
C) Hümmai kulai, tuyurun kolerası, veba ve difterisi; 
Hastalıklarına mûstait iseler menşe ve sıhhat şahadetnamelerinde, bu hayvanların her birisinin 

ihracı esnasmda sıhhatte bulundukları ve ne menşe nahiyesinde ve ne de 20 kilometre kutrundaM 
çevrede (A) fıkrasındaki hastalıkların lâakal 6 aydanberi; (B) fıkrasmdakilerin 40 gündenberi ve 
(C) fıkrasmdakilerin de 30 gündenberi hüküm sürmedikleri tasdik edilmiş olmalıdır. 

Madde — 6 

Menşe nahiyede, ku4uz, antraks, intanı an fizem, erysipeia* Suis - Septika, ufuneti demi nez-
fî zuhuru, ikinci maddede mezkûr seyahat vesikasının verilmesine i jnaıu teşkil etmediği gibi, feresi 
yede uyuz zuhurunda koyun ve keçilere ve bu hayvanların uyuzunun zuhuru halinde ise feresdyeye 
mezkûr vesikanın itasma mâni teşkil etmez. 

Madde — 7 

Hudutlarda şimendiferlerle veyahut kara tarikiie nakledilen hayvanların kontrolü, ihraç edile
cek Hükümet arazisi dahilinde o Hükümet haytam tarafmdan ve mahreç Hükümet baytarının muva
cehesinde yapılır ve hayvanlar arasında salgın hastalıklar olraadskşa- nakliyat tevkif edilmez. 

Hastalık mevcudiyeti halinde her iki Hükümet baytarı, bir zabıt varakası yapacaklar ve keyfi
yeti kendi merkez müdürlüklerine telgrafla bildireeekk&dir. Eğer salgın hastalık, hayvanlar hudu
du geçtikten sonra görülürse, bu hal Hükümet baytarı tarafından 'bir zabıt varakasile te&bit edilir 
ve keyfiyet hayvanların ithal edildikleri arazi müdüriyeti tarafından mahreç memleketin merkez 
müdürlüğüne bildirilir. 

Madde — 8 

Tarafeyni Âkideynden birisimin arazisinde (Türkiye için Avrupa vilâyetlerinde) sığır vebası zu
huru halinde diğer Taraf, tehlikenin devamı müddetince geviş getirenlerin, domuzların, ham hay
van maddelerinin ve sirayete sebebiyet verebilecek mahsulât ve mevaddm ithalini men veyahut tah
dit etmeğe salâhiyettardır. 
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Madde — 9 

Âkit Hükümetlerin birisinin arazisinden ithal edilen hayvanların münakalesini müteakip sağlık 
rabıtası kanununa dahil salgın hastalıklardan birisi çıkarsa diğer Taraf tehlikenin devam ettiği 
müddetçe münten mmtakalardan bu hastalığa müstait hayvanların ve mahsulâtı ile sirayete va-
pıta olabilecek maddelerin ithallerini men ve tahdit etmek hakkrna malik olacaktır. 

İthalâtın tahdidi, ancak münten mmtakıalara şamil olacaktır. (Münten tmntaka) namile münten 
mahallin etrafındaki 20 kilometrelik çevredeki arazi kabul edilmiştir. 

Bu tahdit, altıncı maddede zikredilen hastalıklara şamil değildir. 
Beşinci maddede zikredilen hastalıklarla münten nahiyelerden hastalığın sirayetine sebep ola

bilecek hayvan ve menşei hayvani mahsulât ve maddelerin ithali, ancak hastalığın geçtiği resmen 
ilân edildiği günden itibaren beşinci maddede her hastalık için hususî olarak tayin edilen müddet
lerin mürur etmesile mümkün olabilir. 

Madde — 10 

Damızlık maksadile ithal edilecek bilcümle sığırlar, en nihayet 6 aydan ıberi tüıberkülinize 
edildiklerine ve tüberkülozdan salim ahırlardan çıktıklarına dair bir şahadetnameyi haiz olacak
lardır. 

Madde — 11 

İthal edilecek etler ve et müstahzaratı ıbaytarî kontrole ve ithal edilecek memleketin cari 
nizamatına tâbidir. 

Kesilmiş hayvanların taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya diğer usullerle konserve edilmiş 
etlerin ve tagaddiye mahsus (bilcümle et müstahzaratının ithal edilebilmesi için umumî mezba
halardan birisinde kesildiklerini ve zebihten evvel ve sonra baytar tarafından muayene edildi
ğini ve etlerin insanların tagaddisi için matluba muvafık olduğunu bildiren ve Hükümet bay
tarı ve yahut Hükümet tarafından salâhiyettar ıbir ıbaytar tarafından (Numune - 2) verilmiş 
bir şahadetnameyi haiz olmalı ve domuız eti olduğu takdirde tirikinoskopiye tâbi tutulduğu ve 
menfi netice alındığı kaydedilmelidir. 

Madde — 12 

Yumurta, süt ve süt müstahzaratının (Peynir, kaşkaval, ilâh) ithalinde yumurtaların iyi 
kalitede ve istihlâke salih olduklarını, süt müstahzaratının sıhhatte ibulunan ve tüıberkülinize 
edilmiş olan hayvanların sütlerile yapıldıklarını (İnek sütü müstahzaratı için) ve ıbunlarm ya
pıldıkları imalâthanelerin sıhhiye baytarları kontrolünde (bulunduklarını gösteren bir baytar şa
hadetnamesi (Numune - 3) ile terfik edilecektir. ^ 

Madde — 13 

Profilâksi noktai nazarından kâfi derecede emniyet veren (Kurutma, tuzlama, arsenik ve sa
ire ile muamele, antiseptiklerle yrkama, etüvaj, dezenfeksiyon) ıgibi muamelelere tâbi tutulan 
mahsulât için baytarî şahadetnameye lüzum yoktur. 

Keza aşağıdaki maddeler şahadetnamesiz ve sağlık zabıtası noktasından hiç bir kayde tâbi 
olmaksızın kabul edileceklerdir: 

A) Muhkemce kapanmış kutular içindeki et konserveleri} 
B) Sınaî usulle yıkanmış ve dikilmiş çuvallar içinde bulunan yünler; 
C) Eritilmiş iç yağları ve domuz yağlan; 
D) Tavşan ve vahşi hayvanların kuru derileri; 
E) Dabağhanelerden mütedarik yapağı ve yapağı kmntılan; 
F) Kapalı çuvallarda ambalaj edilmiş her nevi kuş tüyleri; 
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O) Sanayide istimale tahsis edilmiş olup kapalı fıçı veya muhkemce balya halinde veya sandık» 

larda bulunan tuzlu veya kurutulmuş barsaklar, mideler, mesaneler ; 
H) Kireçlenmiş deri kırıntıları; 
î) Mükemmelen kurutulmuş veya kaynatılmış veyahut evvelce kireçten geçirilmiş hayvan kılları; 
J) Bütün yumuşak aksamdan tecrit edilmiş ve yağları çıkarılmış veyahutta kaynatılmış boynuz

lar, tırnaklar, zıkflar, kemikler. 
Diğer hayvanı mahsuller için baytarî şahadetname (Numune - 4 ) mutlaka elzemdir. Bu şahadet

name mahsulâtın menşeini, gideceği yeri, veznini, adedini, markasmı ve ambalaj şeklini gösterecek 
ve bu mahsulâtın bulaşık hastalıktan salim olan hayvanlardan yapıldığına ve çıktığı nahiyede ve 
ona mücavir olan nahiyelerde 30 günden beri bu mahsulât vasıtasile hayvanlara sirayet edebilecek 
hiç bir hastalık bulunmadığına dair Hükümet baytarının tasdikini ihtiva edecektir. 

Yukarıda zikredilen mahsuller mevlitlerine girdikten itibaren yerli mahsulü gibi muameleye tâbi 
olacaklardır. 

Madde — 14 

Sürü halinde hududu geçen hayvanlar hakkında halen cari sağlık zabıtası tatbikatı meriyülicra 
kalacaktır. 

Madde — 15 

Hayvanların ve kuşların, ham hayvan maddelerinin veyahut sirayete vasıta olabilecek maddele
rin naklinde kullanılmış olan vagonlar, gemiler ve gemilerin aksamı tahliyeden sonra muntazaman 
tathirata ve dezenfeksiyona tâıbd tutulurlar. 

Hayvan ve kuşların tahmil ve tahliye edildikleri rampalar ve rıhtımlar her tahmil ve tahliyeden 
sonra adi tathirata ve lüzumunda fennî dezenfeksiyona tâbi tutulurlar. Vagonların, gemilerin dezen-
feksiyon usulü Tarafeyni Âkideynce ayni olarak kabul edilir, iki Hükümetin merkez teşkilâtı tara
fından buna dair müştereken talimatname tanzim edilir. Bu talimatname tanzim edilinceye kadar 
her iki Hükümetin halen mevcut talimatnameleri meri olacaktır. 

Tarafeyni Akideyn, hayvanların ithalât ve ihracat hareketlerinin kontrolü için hususî bir demir
yolları hizmeti baytariyesi teşkilâtı ıtaazzuv ettirmeğe mecburdurlar. Bu servis nakil vasıtalarının de-
zenfeksiyonu ile de iştigal eder. Bu dezenfeksiyon, merkez 'baytarî teşkilâtı ile demiryolları idaresi 
tarafından tertip edilecek kursları takip eden hususî şahıslara yaptırılır. 

Madde — 16 

Tarafeyni Akideyn, yeknasak bir şekilde ve iki lisan üzerinde (memleket lisanı ve Fransızca) 
tanzim elilmiş emrazı sariye vukuatını gösteren bültenleri, her 15 günde bir doğruca mütekabil Devlet 
baytarî merkez teşkilâtına göndermeği taahhüt ederler. 

Salgın hastalıklardan bazılarını telgrafla yekdiğerlerine malûmat verirler. Emarazı sariye bül
tenlerinin şekli Tarafeyni Akideynin baytarî teşkilâtı tarafından kararlaştırılacaktır. 

Madde —17 

Tarafeyni Akideyn, kendi arazilerindeki hayvan nakil ve transitinin teshili için birbirlerine müıteka-
bilen muavenette bulunmağı taahhüt eder. 

Baytarî hudut mxntakas\ 

Madde —18 

Her İM memleket hudut hattının taraf eynindeki arazinin 15 kilometre derinliğindeki mmtaka» hu-
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sıisî baytar teşkilâtının murakabesine tâbi, hudut mmtakası olarak-nazarı itibare alınır. Bu mınta-
kadaki şehir ve nahiyelerin listelerini Tarafeyni Âkideyn yekdiğerine mütekabilen teati eylemeği 
taahhüt ederler. 

Madde — 19 

Bu 15 kilometrelik mıntakada bulunan büyük hayvanların tescilini yaptırmağa her iki Âkit Ta • 
raf taahhüt eder. Bu maksat için hususî ve yeknasak kayit varakaları tanzim olunacaktır. Tescil 
neticelerini her sene iki Âkit Taraf birbirine tebliğ eder. 

Âkit her iki Taraf bir sene zarfında, tescil baytarî teşkilâtını ve büyük hayvanların tescillerini 
yapmağı taahhüt eder. Hudut baytarı teşkilâtı, merkez baytarî teşkilâtına merbut hususî bir büro 
tarafından idare edilir. 

Madde —20 

Yukarıdaki vazifelerin başarılması için Tarafeyn, baytarî mrntaka baytarlarının merkezlerini tes-
bit ve ihtiyaca kâfi baytar tayin etmeği taahhüt ederler. 

Madde — 21 

Büyük hayvanların tescili usulünün başarılması için her hayvan sahibinin elinde numune mucibin
ce matbu bir cüzdan bulunacaktır (Numune - 5). 

Madde — 22 

Baytarı hudut mnrhakasııu ihtiva eden hudut vilâyetlerinin salâhiyettar baytarları her Hüküme
tin sağlık (zabıtası ıkanunu ile ilâm nneclburî olan hastalıkların seyirlerine ait istihbaratım 
mütekabildi birbirlerine bildirirler. 

Madde — 23 

Yukarıda zikredilen salgın hastalıklardan birisi baytarî ıhudut ımıntakalarında zuhur ettiği 
takdirde o ımıntakaııın merbut bulunduğu baytar servisi, mütekabil Devletin baytarlığına aza
mî 24 saat zarfında hastalığın zuhurunu, mevkiini, hayvan sahibinin ismini, hastalığın çıktı
ğı ahır ve sürülerin adedi ile musapların ededini telgrafla (Numune - 6) bildirmeğe mecburdur. 

Tarafeyni Âkideynin salâihiyettar baytarları hastalık mevcut olmasa dahi her on bes günde 
bir kere yekdiğerlerine muntazaman malûmat verirler. 

Madde — 24 

Satılmak üzere baytarî ıhudut mmtakalannda bulunan pazar, panayır ve sergiye gelecek 
hayvanların girişi, muayyen ve hususî mahaller, saatler ve yollardan yapılacaktır. Bu iş için 
tatbik edilen baytarî zabıtai sihhiye kavaidi şiddetle muhafaza edilecektir. 

Madde — 25 

Tarafeyni Âkideynden birisinin yük veya ıkoşum hayvanlarile diğer taraf arazisindeki pa
zarlara gelecek olan tebeası, geldiği memleketin Hükümet (baytarları tarafından verilmiş bir 
baytarî eüzdanı (Numune - 7) hâmil bulunmağa mecburdur. Memleket lisanı ve fransızca ola
rak tanzim edilmiş olan bu cüzdanda hayvan sahibinin isim ve lâkabı, fotoğrafı, ikametgâ
hı, hayvanların doğru olarak eşkâli ve numaralan yazılmış olacaktır. Hayvanların gideceği mem
leketin baytarı bu hayvanların (muayenesinin neticesini cüzdana kaydedecektir. Bu baytarî mu
ayene her iki Hükümet baytarları tarafından meocanen yapılır. Hayvan sahipleri her ayda bir 
kere hayvanlarını baytara muayene ettirmeğe mecburdur. 
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Madde — 26 

Hudut mıntakasmda hayvan ticaretile iştigal eden şahısların listeleri salâhiyettar memurlar 
tarafından memleket lisanile ve fransızca olarak tanzim ve hudut mmtaka baytarları tarafından 
teati edilecektir. Bundan maada her tüccar bir hüviyet vesikasını hâmil olacaktır. 

Hayvan sahipleri hayvan tüccarları gibi muamele görmezler. 

Madde — 27 

Her iki Hükümetin merkezî baytar servisinin hudut boyunda yapacakları ihtiyatlı tedbir ve 
baytarı takviyeleri yekdiğerine raütekabilen ve bu tedbirin tatbik edileceği günü de müstace-
len telgrafla yekdiğerine bildirmeğe mecburdurlar. 

Madde — 28 . 

Tarafeyni Âkideynden birisinin arazisinde veyahut hudut baytarî mmtakasmda tahripkâr ve 
salgm hastalık çıkar ve istilâî bir şekil alırsa her iki Taraf merkezî baytar teşkilâtı, icap eden 
tedbirleri müştereken alırlar ve Tafeynden birinin talebi üzerine bütün teknik maddelerile ve şa-
hıslarile yardım ederler. 

Madde — 29 

Her iki Tarafta müstahdem hudut baytarları birbarlerile »tkıca muavenet v«e müşaveredefealıın-
mağa ve bazı bulaşık hastalıkların ioap ettireceği ahvale göre yekdiğerile hastalığın teşhisi için 
konsültasyon yapmağa ve yekdiğerine muavenet etmeğe ve lüzumu olan vâki tedbiri müştereken 
almağa ve hatta mütekabil en ve bedelsiz olarak teşhis vesaitinden, vâki aşı ve serom vasıtala
rından istifade etmeğe mecburdur. 

Bu maksatla Tarafeyni Âkideyn kendi hudut mmj&kaları baytarlarına mahdut şerait altmda her 
iki Taraftan vize edilmiş pasvan verilmesini arzu ederler. 

M*dd* — 30 

Tarafeyni Âkideyn, salgın hastalıklara karşı müessir mücadele vasıta ve usullerini tevhit ve 
tanzim ettirmekte mutabık kalırlar. 

j Madde — 31 

Tarafeyni Âkideyn, hudut mmtakasmda bazı salgın hayvan hastalıklarının sirayetine âmil olan 
yabani domuzlar, kurtlar ve bütün vahşi hayvanlarla mücadele teşkilâtı yapmağı kabul ederler* 

Madde — 32 

Zülha£irMm ruam noktai mczaasmdan muayenesi atideki tarzda olacaklar: Her iki Hükümet bay
tarları beygir ve katırları serirî muayeneden sonra teamülü aynî veya teamnüti cüfnî usKÜlerile mal
ikine edeceklerdir. Bunlardan müsbet teamül verenler olursa mahallî Hükümet hesabına hemen o 
yerde itlaf edilir ve sahibine kanun mucibince tazminat verilir. Bualacdan şüpheli teamül verenler 
mıslî teşhis teamülüne tâ/bi tutulurlar. 

Diğer salgın hastalıklardan biri zuhuru halinde salâhiyettar memurlar memleketin sağlık zabı
tası ve nizamnamesindeki hususî hükümleri tafbik ederler. 

Madde —33 

Kuduz mâeadelegi haktada Tarafeyni Âkideyn aiâdeki tedaterm aliiüttastnı kahul ederler: 
1 - Sahipsiz köpeklerin itlaiı; 
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2 - Sahipli köpeklerin mecburî olarak tescili; 
3 - İktisadî, ziraî İhtiyaçlarına, faideleri olmayanlar için hususî bir vergi tarhı. 

ı Madde — 34 

iki Hükümet hudut mıntakası baytarları arasmda ihtilâf zuhuru halinde, niza, iki memleket 
Baytarî servisinin hususî murahhas]arile halledilecektir. 

Madde — 35 

işbu itilâf namenin tatbikında ihtilâf zuhuru halinde Tarafeyni Âkideynden tayin edilen ikişer 
baytar murahhastan müteşekkil bir komisyonla mesele halledilecektir. Böylece anlaşmak imkân
sızlığı karşısında (Office international des epizooties) ye müracaat edilecektir. 

Madde — 36 

Bu mukavelename tasdik edilecek ve musaddaV suretleri mümkün olan süratle Ankarada teati 
edilecektir. 

Musaddak suretlerin teatisini müteakip bir ay zarfında meriyete konacak ve iki sene muteber 
olacaktır. Bu tarihten itibaren Tarafeyni Âkideynden birisi tarafından ihbar vuku bulmadıkça me
riyeti baki kalır. Bu ihbar ancak altı ay sonra müessir olabilir. 

Ankarada 22 kânunuevvel 1933 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

îmza: Numan imza: Antonoff 
H. Sabri Pavloff 

Numune : 1 

Hayvanat ve tuyurun menşe şahadetnamesi 
(Madde : 3) 

Vilâyet (Sancak) 
Kaza ..'. 
Nahiye 
Ben zirde vaziülimza , 
(Devlet tarafından nasbedilmiş veyahut Devletin salâhiyet vermiş olduğu baytarın isim ve unvanı). 

tarihinde (Tarih yazı ile yazılacaktır) Nahiyesine 
giderek (gidilen nahiyenin ismi) zirde eşkâli muharrer hayvanatı muayene ile ıbunlarm bilcümle sari 
hastalıklardan beri olduklarını tasdik eylerim. 

Hayvanatın eşkâli 
(Hayvanatın zatî ve arızî bütün eşkâli yazılacağı gibi hayvanatı feresiye ve bakariyenin üzerle

rine mevzu ayrı ayrı markaları, ve kezalik tuyur, hayvanatı ganemiye ve domuzların müşterek eş
kâli, nevileri, ırkları, cinsleri gösterilecektir).. 

Bu hayvanatın menşei nahiyesi olup (Menşe olan nahiyenin ismi) 
ye aittir (Satanın ismi) na 

sevkediliyor (Sevkedildikleri adamın ismi). 
Kezalik, bu hayvanatın menşeleri bulunan nahiye ve bunun dairenmadar yirmi kilometre bu-

dünde bulunan civar nahiyelerde ve bu hayvanatın tahmil noktasına kadar (vagon veya gemi) geçmiş 
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oldukları yerlerde Türkiye ve Bulgaristan Devletleri arasında münakit baytarî mukavelede muhar
rer hayvanat ve tuyurda sari her hangi bir hastalığın seyretmediğini dahi tasdik eylerim. 

îşbu şahadetname ile damızlığa tahsis edilmiş hayvanatı baytariyenin tederründen salim ahırlar
dan neşet ettikleri ve kezalik bizzat bu hayvanlara altı ayı tecavüz etmeyen bir müddet zarfmda 
tüberkülin tatbik edilmiş olduğu tasdik olunur. 

îşibu şahadetname tarihinde (Tarih yazı ile yazılacaktır) 
da tanzim edilmiştir. 

Devlet tarafından mensup veya mezun 
baytarm imzası 

Numune : 2 

Etler ve et müstahzaratının ekle salih ve hıfztssıhha kaidelerine tevfikan istihzar edilmiş ol
duklarını natîk menşe şahadetnamesi 

(Madde : 11) 

Ben zirde v&ziülimza _ „. baytarı (Devletin veyahut 
Devlet tarafından mezun baytarın isim ve unvanı) 

Zirde evsafı irae olunan etlerin (veyahut et müstaıhzaratının): 
Sıkleti 
Et veyahut müstahzaratının şekli 
Markası 
İhraç mahalli ._ -
Mürsilin isim ve adresi 
Mürselünileyhin isian ve adresi 
Nakledildiği vasıta, tiren veya gemi _ 
(Ne suretle nakledildiği ve münasip ise geminin ismi kaydedilecektir). 

Umumî fbir mezbahada zephedilımiş hayvanattan mütedarik olduklarını ve bu hayvanat zebih-
ten evvel ve sonra baytar tarafından muayene edilip sıhhatleri tam ve ıbilâkaydüşart beşerî is
tihlâke salih olduklarını tasdik eylerim. 

Domuz etleri veyahut bunlarm müstahzaratı lâhımiyesi (Trichinosoopique) muayeneleri men
fi netice vermiş olduğunu tasdik eylerim. 

îşfou şahadetname tarihinden (tarih yazı ile yazıla
caktır) da tanzim edilmiştir. 

Pul veyahut resmî mühür. 

Devlet baytarının veyahut usul ve nizamına 
tevfikan mezun zatin imzası 
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Numune: 3 

Yumurta, süt, ve süt müstahzaratının menşe ve sıhhat şahadetnamesi 
(Madde : 12) 

Vilâyet (Sancak) ., 
Kaza 
Nahiye ^ 
Ben zirde vaziülimza baytarı ( Devlet baytarının veyahut 

Devlet tarafından mezun baytarın isim ve unvanı) 
Zirde irae olunan mahsulâtı hayvaniyenin: 

Sıkleti 
Mevaddı ticariyenin keyfiyeti 
Hâmil oldukları marka 
îhraç mahalli 
Mürsüin isim ve adresi 
Mürselinileyhin isim ve adresi 
Nakledildikleri vasıta (Tren, gemi) 
(Münasip ise geminin ismi) 

Sıhhatli tuyurdan (yumurtalar için) ve tüberkülin yapılmış hayvanattan neşet ettiğini (süt ve 
müstahzaratı için) ve bunların şartsız olarak beşerî istihlâke salih olduklarını tasdik eylerim. 

îşbu şahadetname tarihinde ( Tarih yazı ile yazılacaktır) 
da tanzim edilmiştir. 

Devlet baytarının veyahut usul ve nizamına 
tevfikan salâhiyettar zatin imzası 

Numune : 4 

Mahsulâtı hayvaniye şahadetnamesi 
(Madde : 131 

Vilâyet (Sancak) ... 
Kaza 
Nahiye 
Ben zirde vaziülimza _ baytarı ( Devletin baytarı veyahut 

Devlet tarafından mezuniyet verilmiş baytarın isim ve unvanı) 
Zirde evsafı muharrer mahsulâtı hayvaniyenin: 

Sıklet 
Mevaddı ticariyenin keyfiyeti 
Hâmil olduğu marka 
îhraç mahalli 
Mürsüin isim ve adresi 
Mürselünileyhin isim ve adresi 
Nakledildikleri vasıta (Tren, gemi) 
(Münasip ise geminin ismi) 

Umumiyetle gerek insanlara ve gerekse hayvanata geçebilen hasıtalıklardan salim hayvanatın 
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mahsulâtı olduğunu tasdik eylerim. 

îşbu şahadetname tarihinde ( Tarih yazı ile yazılacaktır) 
i..„. da tanzim edilmiştir. 

Devlet baytarının veyahut usul ve nizamına 
tevfikan salâhiyettar zatin imzası 

Numune : 5 

Büyük baş hayvanatın tescÜ cüzdanı 
(Madde: 21) 

Defter kayit numarası ' 
Vilâyet 
Kaza _ 
Nahiye ,. « ..„...., 
Köy 
Sahibinin isim ve şöhreti ,., «. 
Tarihi tescil :..,. 
Baytarın isim ve şöhreti * u 

İmza 

İşbu cüzdan hududun iki tarafında on beşer kilometre imtidat eden baytarî mmtakada büyük 
baş bulunan hayvanat sahiplerine verilmiştir. 

Numune: 6 

TELGRAFLA İffBAR 
Hudut mtntdtcasında zuhur eden emra&ı müstevUyenin bildirilmesi hakkında 

(Madde : 23) 

tarihinde sari hastalığı (Bulaşık hasta
lığın ismi) . <fcta (musap hayvanatın nevi) < 
kazasının köyünde zuhur etmiş olup hayvan 
musap olmuş (musap hayvanatın adedi) ve (adet) ahır (veya ağılda) .. 

. re's hayvan musap olmuştur. 

Hudut ınmtakası baytarı 



Numune: 7 

Baytarı cüzdan 
(Madde : 25) 

Cüzdan numarası 
Vilâyet 
Kaza 
Nahiye 
Köy 
Sahibinin dsim ve şöhreti... 
Tarih 
Baytarm isim ve şöhreti... 

îmza 

Bu cüajdan yük ve koşum hayvanatının ashabına verilir. 
Bu cüzdanın zahrmda (yahut hudut ınıntakası mürur tezkeresinde) hayvan sahibinin fotoğrafı 

bulunacaktır. 



Sıra M 131 
Türkiye Cumhuriyetile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İtti
hadı Hükümetleri arasında 8 milyon Amerikan dolarlık kre
dinin tahakkukuna dair aktolunan protokolün tasdiki hak
kında 1890 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat 

encümenleri mazbataları 

6-111-1934 

B. M. M. Yüksek Reislisine 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı Hükümetleri arasında 

sekiz milyon altın dolarlık kredinin tahakkukuna dair protokolün tasdiki hakkında hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 4-II1-934 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibe, protokol ve teterruatile birlMe arzedfkniştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Sovyetlerle 21 kânunusani 1934 tarihinde Ankarada imza edilip Yüksek Meclisin tasvibine 

arzolunan protokol, yirmi senede kabili itfa olmak, hiç bir faiz tediyesine mahal vermemek 
üzere Hükümetimiz namına açılacak sekiz milyon altın dolarlık bir kredi mukabilinde memle
ketin sanayileştirilmesine yarayan makine ile alât ve levazımı tedarike imkân veren bir akittir. 

Bir taraftan ecnebi memleketlerden külliyetli miktarda ithal olunan belli başlı mamul mad
delerin ithalâtını azaltmak ve diğer taraftan müstahsil çiftçinin yetiştirdiği mevaddı iptidaiyenkı 
dahilde istihlâkini temin ve bir kısım halka iş buterak müstehlik vaziyetine sokmak suretite 
dahilî pazara küşayiş vererek millî paramızın istikrarını temin yolunda mühim ve kati hatveler 
atmış olmak için ham maddeleri memleketimizde mebzul çlan ve ithalâtta büyük yekûn tutan 
mamuiâta mahsus sanayii memleketimizde kurmak Cumhuriyet Hükümeti programının belli başlı 
esaslarından biri olduğu ve bu programın millî bütçe dahilinde ifasına çalışıldığı Yüksek 
Meclisçe malûmdur. 

Ancak memleketi sanayileştirmek programının mümkün mertebe süratle başarılması, sanayi 
memleketlerinin bu hususta geri kalmış memleketlerin bu yoldaki hareketlerini iyi bir gözle 
görmemeleri bakımından, bilhassa esaslı bir mesele halini almıştır. İşte bu protokol bu vadide 
millî sermayeye yardım etmek ve bunu döviz ihracına mecbur kalmaksızın mal tediyesi sure-
tile yapmak itibarile çok faydalı ve mühimdir. 

Protokolün ihtiva eltiği esaslı hükümler şunlardır: 
İhtiyacımız olan ve Sovyet ittihadı memleketlerinde imal edilen makineleri ve teçhizatı, 

bedeli yirmi senede ödenmek üzere protokolün meriyeti tarihinden itibaren dört sene 
zarfında sipariş ve tesellüm edebileceğimiz gibi projeler tanzimi, makinelerin kurulması 

r. c. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/541 



ve ihtiyaç hissettiğimiz takdirde memleketimize Sovyet mütehassısları celbi gibi teknik 
yardımları da Sovyetlerden temin etmemiz mümkün olacaktır. 

İki tarafça irae edilecek teşekküller her sipariş için ayrı ayrı hususî mukaveleler tanzimi 
suretile sipariş bedellerini ve teknik yardımlardan hangilerinin bu bedellere dahil olduğu ve 
saire gibi tatbikata ve kredinin tahakkukuna ve ödenmesine ait işleri tanzim edeceklerdir. 

Krediye mahsuben alacağımız teçhizatın bedelleri yirmi senelik vade zarfında Hükümetimizce 
senede ikişer defa ve müsavi kısımlar halinde türk lirasile yapılacak tediyelerle ödenecektir. 

Ancak Sovyetler bu tediyelerden hâsıl olan paralan memleketimizden ihraca mezun olmayıp 
Türk malları mubayaasına tahsis edecekler ve bu suretle satın aldıkları Türk emtiasını da 
Rusyaya ihraca mecbur olacaklardır. Masrafı bize düşen hususat krediye mukabil Sovyetlerin 
verecekleri teçhizatın Karadeniz limanlarından memleketimize kadar şevki ile makinelerin ku
rulması mütehassıs masrafı ve saire gibi memleketimizde yapılacak işlerdir. 

Basit bir şekle irca edildiği takdirde makanizması, bizim tarafımızdan ziraî müstahsalât veril
mesine mukabil Sovyetlerce memleketimize muhtaç olduğumuz sınaî mamulâtın itasından 
ibaret bir ayniyat mübadelesi şeklini arzeden bu kredi protokolü memleketimize temin edeceği 
yukarıda arzedilen menfaatler itibarile olduğu kadar iki Hükümet arasında siyasî sahada 
mevcut olan ve gittikçe kuvvet ve resanet kazanan dostluk münasebetlerinin iktisadî ve sınaî 
mesai iştiraki sahasında da inkişafına hizmet etmeye müstait bulunması itibarile de bir ehem
miyeti mahsusa arzetmektedir efendim, 

Hariciye encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Hariciye encümeni 14 - IV - 1934 

Karar No. 31 
Esas No. 1/890 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri İttihadı Hükümetleri arasında 8 mil
yon altın dolarlık kredinin tahakkukuna dair 
olup Ankarada 21 kânunusani 1934 tarihinde 
imza edilen protokolün tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihası, esbabı mucibe, protokol ve tefefruatile 
birlikte encümenimizde tetkik ve mütalea edildi. 

Esası, Türkiye tarafından ziraat mahsulleri 
verilmesine mukabil Sovyetlerce memleketimize, 
muhtaç olduğumuz makina ve levazımının veril
mesinden ibaret olan bu S milyon dolarlık kre
di protokolünü, iktisadî menfaatlerimize muvafık 

olduğu kadar, iki Hükümet arasındaki sıkı dost
luğu da arttıracak mühim bir vesika addeden en
cümenimiz, bunun tasdikına ait kanun lâyihası
nı muvafık bularak havalesi mucibince İktisat 
encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
takdimine karar vermiştir. 

Ha. E. Reisi Na. M. M. Kâ. 
Sivas Sivas Diyarbekir 

Necmettin Necmettin Zeki Mesut 
Aza Aza Aza 

Kocaeli İstanbul Bolu 
Eeşit Saffet Salâh Cimcoz Hasan Cemü 
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İktisat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
İktisat encümeni 

Karar No. İ8 
Esas No. i/890 

24 -IV-1934 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri İttihadı Hükümetleri arasında 8 mil
yon altm Amerikan dolarlık kredinin tohaikkukuna 
dair aktedilen protokolün tasdiki hakkında Hükü
metçe hazırlanıp Yüksek Meclisin tasvibine ar-
zedilen ıkanun lâyihası Encümenimize havale e-
dilmekle Sümer bank müdürü Nurtölab" Esat 
Beyin huzurdle tetkik ve müzakere olundu, 

Verilen izahata ve tetkik edilen protokol 
maddelerine nazaran yapılan mukavele memle
ketimizde Devlet tarafından tesisi arzu edilen 
fabrikalardan bazılarına ait makinalardan mat
lup teknik kabiliyet ve evsafı haiz olanları yir
mi sene vade ile Rusyadan alınması ve mukabi
linde protokolda kabul edilen muayyen Türk 
eşyasının verilmesi esaslarına göre tanzim edil

miş olup protokolün umumî maddeleri Encüme-
nimizce kabule şayan görülmüştür. Ancak pro
tokolda mevzubahs olan dolar, altm dolar oldu
ğu. halde'kanunun birinci maddesinde altm keli
mesi yazrimamış olduğundan bunun ilâvesi mu
vafık görülmüştür. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ik. E. Reisi 
Edirne 
Şahir 
İstanbul 
Alâettin 
Gümüşane 

M. M 
Ş. Karahisar 

İsmail 
İzmir 

M. Sadettin 
Bursa 

Kâtip 
Afyon ] 

İstanbul 
M. Yaşar 

Edip Servet Dr. Rasim Ferit 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ | 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri ara
sında sekiz milyon Amerikan dolarlık kredi
nin tahakkukuna dair protokolün tasdiki 

hakkında, kanun lâyihası [ 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sos
yalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümet
leri arasmda sekiz milyon Amerikan dolarlık 
kredinin tahakkukuna dair olup Ankarada 21. 
kânunusani 1934 tarihinde imza edilen protokol 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

4-IH-1934 
Bş. V. Ad. V. M.M.V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zikâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 
Mf.V. Na.V. &.V. 

Ali M. Celâl 
S. 1. M. V. G. î. V. Zr.V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhli» 

tf. nm~~ ' 

İKTİSÂT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri İttihadı Hükümetleri arasında sekiz 
milyon Amerikan dolarlık kredinin tahakkukuna 
dair protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosya
list Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri 
arasında sekiz milyon altın Amerikan dolarlık 
kredinin tahakkukuna dair olup Ankarada 21 
kânunusani 1934 tarihinde imza edilen proto
kol kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. •,' 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SOSYALİST SOVYET CUMHURİYETLERİ İTTİHADI HÜKÜ
METLERİ ARASINDA SEKİZ MİLYON AMERİKAN DOLARLIK KREDİNİN TAHAKKUKUNA 

DAİR PROTOKOL 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine sanayiinin 
cihazlandınlması için sekiz milyon Amerikan, doları kıymetinde bir kredi açmağa muvafakat etmesi 
üzerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti yu
karıda gösterilen kredinin tahakkuku tarzını ve şartlarını tesbit maksadile işbu protokolü tanzime 
karar vermişler ve bu hususta murahhasları olarak: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükûnleti: 
Hariciye vekili ve İzmir mebusu Dr. Tevfik Rüştü Beyefendiyi, 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti: 
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadının Türkiyede fevkalâde elçi ve murahhası M. 

,Jacques Souritz Cenaplarını tayin etmişlerdir. 
Bu murahhaslar atideki hususları kararlaştırılışlardır. 

Madde <— 1 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Mükûmeti, Türkiye Hükümetine sanayiinin kurulması 
ihtiyaçları için muhtelif nevide makine teçhizatım kredi'ile vermeğe ve projeler tanzimini, makine
lerin kurulmasını, mütehassısların hazırlanmasını ve tesisat için diğer bütün teknik iş müşareketi
ni deruhde etmeğe muvafakat eyler. 

Yukarıda sayılı işlerin ücretlerini ihtiva eden ve 11 mci maddede gösterilen masrafları ihtiva 
etmeyen bu kredi, doların Amerikada kabul edilen altm miktarına göre, ceman sekiz milyon altm 
Amerika dolarına baliğ olur (1 dolar =* 0,900 ayarmda 25,80 buğday altm). 

Madde — 2 

1 inci maddede gösterilen ve Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Öükumeti tarafından Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetine verilen kredi faiz getirmeyecek ve yirmi senede ödenecektir. 

Madde — 3 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyetine verilen 
kredinin tahakkuku için iki Hükümet hususî teşekküller yani: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, idare 
merkezi Ankarada bulunacak ibir Türk hükmî şahsı ve Sosyalist Sovyet İttihadı Hükümeti de idare 
merkezi Moskovada bulunacak bir Sovyet hükmî şahsı ihdas veya irae edeceklerdir. 

Bu hükmî şahıslar müt^kabüen diğer Akit Taraf arazisinde kendi mümessillerini bulundurmağa 
salâhiyettar olacaklardır. 

Bu ibükmî şahıslar, Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti tarafından işbu proto-. 
kolun İhtiva ettiği umumî ahkâm esasatı dahilinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine verilen krediye 
mahsup edilecek muhtelif nevi teçhizat hakkında aralarında hususî mukaveleler aktine mezun olacak
lardır. 

Madde — 4 

Bu protokolün 3 üncü maddesine tevfikan Türk Hükümeti tarafından bu maksatla sureti mah-
susada mezun kılınan teşekkülün siparişleri vaktinde vermesi şartüe, 1 inci maddede gösterilen ma
kine teçhizatının tamamen teslimi protokolün meriyete girdiği günden itibaren dört senelik bir müd
det isarfında yapılacaktır. Son siparişin yukarıda gösterilen dört senelik müddetin inkızasından en geç 
on sekiz ay evvel verilmiş olması şarttır. 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Hükümeti tarafmdian Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine verilen 
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teçhizatın listesi, kezalik (Proje tanzimi, makinelerin kurulması, mütehassısların hazırlanması, ilâh.. 
gibi) teknik iş müşareketinin nevi ve ifa tarzı ve siparişlerin muhtelif kısımlarının icrasına ait müh
letler iki Hükümet tarafından bu maksatla sureti mahsusada mezun kılınan teşekküllerce bilitilâf ve 
her sipariş için ayrı ayrı hususî mukaveleler akü suretile tayin olunacaktır. 

Teçhizatın fiatleri ve ibirinci maddede mezkûr olup her hususî mukavelenin icap ettirdiği 
ihtiyaçlara göre yapılacak işlerin ücreti iki tarafça uyuşularak teabit olunacaktır. Bu teçhi
zatın fiatleri tayin edilirken iki Taraf, mümasil teknik evsafı haiz ayni cinsten teçhizatın 
başlıca müstahsilleri olan diğer memleketlerde satıldığı fiatleri esas olarak alacaklardır, İşbu 
tayin ıkeyfiyeti için, yukarıda mezkûr işlerin, fiat tesibitine esas teşkil eden sipariş bedeline da
hil olup olmadığı tesıbit edilecek fiatler de nazarı itibare alınacaktır. 

Madde — 5 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı Hükümeti tarafından ıbu maksatla sureti mahsusada 
mezun kılınan teşekkül senede iki defa 30 haziran ve 31 kânunuevvel tarihlerinde geçmiş altı 
aylık müddet zarfında teslim edilen eşyanın ihbarnamesini Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
tarafından >bu maksatla sureti mahsusada mezun kılınan teşekküle gönderecektir. Bu ihbarna
menin tarihinden itibaren, Ibu siparişlere müteallik 20 senelik kredi işlemeğe başlayacaktır. 

Türkiye Hükümeti, bu protoikole tevfikan yapılan muhtelif mukavelelerdeki taahhütlerini, 
20 sene sarfında türk lirasile tediye yapmak suretile ifa edecektir. Bu tediyeler senede iki de
fa ve müsavi kısımlar halinde yapılacak ve işbu protokolün 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında 
mezkûr şartlar dahilinde hesap edilecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında zikredilen tediyeler Türkiye Hükümeti tarafından senede 
iki defa yani ıbir evvelki senenin 31 kânunuevveli tarihli ihbarnamede gösterilen tediyeler için 
en geç 30 haziran tarihinde ve işleyen senenin 30 haziran tarihli ihbarnamede gösterilen te
diyeler için en geç 31 kânunuevvel tarihinde icra edilecektir. 

Bu suretle tediye edilen türk liralarına mukabil Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı 
Hükümeti, her tediyeden itibaren 14 ay zarfında,- Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı 
arazisine ihraç edilecek türk malları satın almağı taahhüt eder. 

Madde — 6 

Teslim edilen teçhizatın faturaları dolar üzerinden yapılacak ve her fatura her defasında 
şu kaydi ihtiva edecektir: « Dolar, sterlin lirasının şu ıkadar eczasma muadil olup (Londra 
borsasının o günkü kursu) buna nazaran faturanın tanzimi günü Londra piyasasındaki fiatine 
göre şu kadar altma muadildir. » 

İşbu protokolün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında zikredilen taahhütlere tevfikan kredi
lerin ödenmesi için türk lirasile yapılacak tediyeler Londra, Nevyork ve İstanbul borsaların
da tediye gününde türk lirasının dolara nisbetle vasatî kursuna göre hesap edilecektir. Dolar 
ile teabit edilecek meblâğlar Londra borsasında doların sterlin lirasma nazaran kursuna ve 
yukarıda mezkûr faturada gösterilen doların altın muadili esas tutularak Londrada ayni gün
kü altm fiatine göre hesap edilecektir. 

Madde — 7 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince sureti mahsusada irae edilen teşekkül tarafından, bu 
protokolün beşinci maddesinin ibirinci fıkrasında mezkûr ihbarnamenin alınmasından itibaren on 
beş günlük bir müddet zarfında Türkiye Hükümeti veya anm tarafından bu maksatla mezun 
kılınan vekâlet, Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetine veya anın tarafından bu 
maksatla sureti mahsusada (mezun kılınan teşekküle ihbarnamede gösterilen teslimata ait tediye 
leri icra taahhütnamesini tevdi edecektir. 

Bu taahhütnamenin metni Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya anm tarafından bu maksat-
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la sureti mahsusada mezun kılman bir şahısla Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükü
meti veya anın mezuniyeti üzerine Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadının Türkiyedeki ti
caret mümessili tarafından işbu protokolün meriyete girdiği günden itibaren iki aylık bir müd
det zarfmda aktedilecek anlaşmada tesbit olunacaktır. 

Madde — 8 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti tarafından verilen teçhizat Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetine veya Türkiye Hükümeti tarafından bu maksatla sureti mahsusada mezun kı
lınmış olan teşekküle Karadeniz Sovyet limanlarında (Fob) teslim edilecektir. Karadeniz Sovyet 
limanından Türkiyede gideceği yere kadar sevk masrafı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ait 
olup Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetince açılan krediye dahil değildir. 

Madde — 9 

Bu protokol hükümleri mucibince Sovyet eşyasmm teslimatı, kezalik bu protokolün beşinci mad
desinin 3 üncü fıkrası mucibince Türk mallarının ihracatı safi muvazene haricinde icra edilip Tür
kiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasındaki ticarî muvazenenin hesa
bında nazarı itibare alınmaz. 

Madde — 10 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti kredi hesabına yalnız Sosyalist Sovyet Cumhu
riyetleri İttihadında imal edilen teçhizatı verir. Türk Hükümeti, şu veya bu sanayiin kurulması ihtiyaç
ları için Sovyetler tarafından verilen listeye göre .Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadında imal 
fedilmeyen teçhizat parçaları satm almak ihtiyacm'da bulunduğu takdirde bu mubayaalar bizzat Türk 
Hükümetince diğer memleketlerden ve Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı tarafmdan açılan 
kredi harici olarak icra edilecektir. 

Madde —11 

İki Hükümet tarafından bu maksatla sureti imahsusada mezun kılman teşekküller arasında 
teknik iş müşareketi (Taharriyat işleri, makinelerin kurulması, Türkiyeye Sovyet mütehassısları 
gönderilmesi il..) hususunda aktedilen mukavelelerin icrası için Sovyetler tarafmdan Türk arazi
sinde yapılan masraflar derhal nabten ödenecek ve Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hü
kümeti tarafmdan açılan kredi hesabına geçirilmeyecektir. 

Madde —12 

Üçüncü maddede gösterilen hükmî şahıslar arasmda aktedilen mukavelelerin icrası sırasında ha
dis olabilecek ihtilâflar Türkiye Cumhuriyeti İktisat vekâletile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İt
tihadı Haricî Ticaret Halk Komiserliği veya işbu protokol hükümlerine tevfikan iki Tarafça bu mak
satla mezun kılman şahıslar arasında uyuşularak tesviye edilecektir. 

Madde —-13 

Bu protokol tasdik edilecek ve her iki Tarafça tasdikmdan itibaren meriyete girecektir. 

Yukanki hükümleri tasdik etmek üzere aşağıdaki imza sahipleri bu protokolü imza ettiler ve 
mühürlerini koydular. ~~ 

Ankarada 21 kânunusani 1934 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
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MUNZAM ZABITNAME 

8 milyon amerikan dolarlık kredinin tahakkukuna dair Türkiye Cumhuriyeti ve Sosyalist Sovyet 
İttihadı Hükümetleri arasındaki protokolü imza ederken iki Hükümetin aşağıya imzalarını koyan 
salâhiyettar murahhasları atideki hususları kararlaştırmışlardır: 

1 — Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti tarafından verilen kredinin, Türkiye 
Hükümeti tarafından altı aylık taksitlerle Türk lirası olarak protokolün altıncı maddesinin ikinci 
fıkrasına tevfikan hesap edilerek yapılacak tediyesi için protokolde derpiş edilen tarz, türk lira
sının hali hazırdaki serbest piyasa rejimi devam ettiği müddetçe meriyette kalacaktır. 

2 —• Hali hazır vaziyeti değiştiği takdirde Türk Hükümeti aşağıdaki şartlar dairesinde Türk 
malları teslimi suretile taahhütlerini ifaya ve krediyi itfaya muvafakat edecektir. 

Türk mallarının teslimi, protokolün beşinci maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan, ve fıkradaki nis-
betler dahilinde senede iki defa icra edilecektir: Bir evvelki senenin 31 kânunuevveli tarihli ihbar
namede gösterilen teslimat için en geç 30 haziran, ve cari senenin 30 haziranı tarihli ihbarnamede 
gösterilen teslimat için en geç 31 kânunuevvel. 

Siparişlere müteallik kredinin itfası için Türk Hükümetince teslim edilen mallarm listesi ve 
miktarı her tediye senesi için Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri tttihadmın Türkiyedeki Ticaret mü
messilliğinin işaratı üzerine senenin başmda ve Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı tara
fından tediyeye tekaddüm eden sene zarfında Türkiyede satın alınan malların listesine göre tanzim 
edilir. ' 

Siparişlere müteallik kredinin itfası için Türk Hükümetince teslim edilen malların fiatleri Türki
ye Cumhuriyeti iktisat Vekâletile Sosyaliıst Sovyet Cumhuriyetleri İttihadının Türkiyedeki Ticaret 
Mümessili arasında uyuşularak tesbit olunur. Bu protokole mülhak bir numaralı listede gösterilen mal
ların fiatleri dünya fiatlerinden ve bu protokole mülhak iki numaralı listede gösterilen malların fiat
leri de bu maların Türkiye tarafından diğer her hangi üçüncü bir memlekete satrldığı fiatlerden 
daha yüksek olmayacaktır. r 

Kredinin ödenmesi için alınan mail arın kiymetlcri bunların teslimi gününde dolarm Londra 
borsasında Sterlin lirasma nazaran kursuna ve protokolün altıncı maddesinde zikredilen faturada 
mezkûr doların altın muadili esas tutularak Londrada ayni günkü altın fiatine göre yeniden dolar 
olarak takdir edilecektir. 

İşbu zabıtname 8 milyon amerikan dolarlık kredinin tahakkukuna dair protokolün mütemmim cü
zünü teşkil eder ve ayni şekilde meri olacaktır. 

Ankara 21 kânunusani 1934 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
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LAHİKA 

Liste - 1 

1 - Yün 
2 - Tiftik 
3 - Tütün 
4 - Kuru üzüm 
5 - İncir 
6 - Zeytin yağı 
7 - Kürk 
8 - Pamuk 

Liste - 2 

1 - Palamut 
2 - Valeks (palamut hulâsası) 
3 - Susam 
4 - Hayvanat 
5 - Zeytin 
6 - Ham deri 
7 - Portakal 
8- Limon 
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Sıra No 111e ilâve 
İkamet mukavelenamesi aktedilmiyen Devletlerle yapılacak 
mukavelename hakkındaki kanuna müzeyyel I/889 numaralı 

kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 35 
Esas No. 1/889 

Hariciye encümeni mazbatası 

9-V-1934 

Yüksek Reisliğe 

İkamet mukavelesi aktedilaneyen Devlet
lerle yapılacak muvakkat mukavele [hakkında
ki kanun lâyihası Umumî ıheyetin 26 - IV -1934 
tarihli kâran mucibince encümenimizde tetkik 
edilerek hazırlanan yeni kanun lâyihası Büyük 
Meclisin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek 

Reisliğe takdim ıkılmdı. 
Hariciye En. Rs> N. M. M. Kâ. 

Sivas Srvas Diyarbekir 
Necmettin Necmettin Zeki Mesut 

Aza Aza Aza 
Trabzon Kocaeli İstanbul 

H. Nebizade 1. Süreyya Salah Cimcoz 

HARİCİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

İkamet mukavelesi aktedilmeyen Devletlerle ya
pılacak muvakkat mukavele hakkında 29-VII-931 
tarihli ve 1868 sayılı kanunun birinci maddesine 

bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE İ — İkamet mukavelesi aktedilme-
yen Devletlerle yapılacak muvakkat mukavele 
hakkında 29 - VII -1931 tarihli ve 1868 sayılı 
kanunun birinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: 

(Kendilerile katı ikamet mukavelesi akti için 
müzakereye girişilmiş Devletlerle yapılmış bu
lunan muvakkat ikamet mukavelesini, Hükü

met, iki seneden sonra bir sene daha temdit ede
bilir). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 —- Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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