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6 ağustos 1928 tarihinde aktolunan mukavele
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tokolün tasdikına dair kanun lâyihası ve Hari
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ruznamedeki maddenin müzakere miadı gelmedi
ğinden cumartesi günü toplanılmak üzere celse tatil 
edildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Mersin Konya 

Refet Ferit Celâl Ali Muzaffer 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Gizli nüfusların yazımı hakkındaki kanun 

müddetinin uzatılmasına dair kanun lâyihası (1/1129) 
(Dahiliye encümenine) 

2 — Heyeti mahsusr.ca Devlet hizmet ve müesse
selerinde kullanamamalarına karar verilip kendileri
ne tebliğ edilmeyenler hakkında kanun lâyihası 
(1/1130) (Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

3 — Maliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 75 000 
liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 
0-/1128) (Bütçe encümenine) 

4 — Memurin kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
(1/1131) (Memurin kanunu muvakkat encümenine) 

Teklifler 
1 — tdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1934 

yılı bütçesine (60 000) liralık tahsisat konulmasına 

1 — - Hudutla zuhur eden ihtilâfların tetkik 
ve halline müteallik Türkiye Cünıhurinetile Sos
yalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
6 ağustos 1928 tarihinde ahi olunan mukavelena
menin yeniden 6 ay temdidi hakkındaki protoko
lün tasdikma dair kanun lâyihası ve Hariciye en
cümeni mazbatası [1] 

REİS — Efendim, birinci müzakeresi yapıla
caktır. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

[1] 2 numaralı matbua, zaptın sonundadır. 

dair kanun teklifi (2/127) (Bütçe encümenine) 
Tezkereler 

5 — Şûrayi devlette açık bulunan azalıklara se
çim yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/531) 
(Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit encümene) 

6 — Türkiyede Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetlere dair kanunun birinci maddesinde
ki (Çalgıcılık) tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/530) (Hariciye ve Dahiliye encümenleri
ne) 

Mazbatalar 
7 — Havaî seyrüsefere mjahsus beynelmilel sıhhî 

mukaveleye iştirakimiz hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenleri 
mazbataları (1/1106) (Ruznameye) 

Hudutta zuhur eden ihtilâf lann tetkik ve halline 
müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı arasında 6 ağus
tos 1928 tarihinde aktolunan mukavelenamenin 
yeniden altı ay temdidi hakkındaki protokolün 

tasdikma dair kanun 
MADDE 1 —• Hudutta zuhur eden ihtilâfla

rın tetkik ve halli usulü hakkında Türkiye Cümr 
huriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri 
İttihadı arasında 6 ağustos 1928 tarihinde An-
karada aktolunan mukavelename ile bu muka
velenameye merbut ayni tarihli protokolün, 12 
nisan 1934 tarihli temdit protokolünün inkızası 
tarihinden itibaren, yeniden altı ay uzatılma-

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

REÎS — Esat B. 
KÂTİPLER — Ferit Celâl B. (Mersin), Ali Muzaffer B. (Konya) 
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REİS — Celse açılmıştır efendim. 
3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 24 — 



-1934 C : 1 î : 5 17-11 
sına mütedair 6 teşrinievvel 1934 tarihli proto
kol kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Kabul edenler .. . Etmeyenler . .. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meri olacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Neşri 
tarihinden itibaren meri olacaktır de,niyor. Şim
diye kadar böyle istikbal sigasile hiç bir kanun 
çıkmamıştır. (Meridir) denmelidir. 

REÎS — İkinci maddenin sonundaki fıkra 
(itibaren meridir) şeklinde olacaktır. Bu tas

hihle maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Hariciye, Dahiliye, Maliye, İktisat ve Millî 
Müdafaa vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. Kanunun birinci 
müzakeresi bitmiştir. 

Efendim, ruznamemizde müzakere edilecek 
başka madde yoktur. Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,5 



T. B. M. MTEatbaast 



Sıra No 2 
Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halline müteallik 
Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri 
İttihadı arasında 6 ağustos 1928 tarihinde aktolunan mu
kavelenamenin 6 ay temdidi hakkındaki protokolün tasdi-

kına dair kanun lâyihası ve Hariciye encümeni 
mazbatası l/l 105 

T.C. 
Başvekâlet 23-^.-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2955 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında münakit mukavelenameye zeyil olarak hazırlanan 
protokolün tasdikına dair Hariciye Vekilliğince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 16-X-934 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur 
efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı arasında 6 ağustos 1928 

tarihinde Ankara da imza edilip iki memleketin müşterek hudutları üzerinde zuhur eden 
ihtilâfların tetkik ve halli usullerini muhtevi bulunan mukavelename ile bu mukavelenameye 
merbut protokolün hükmü 10 teşrinievvel 1932, 28 mart 1933, 29 teşrinisani 1933 ve 
12 nisan 1934 tarihinde altışar aylık müddet için dört defa temdit edilmiş ve buna müteallik 
olarak Sovyet Hükûmetile imza edilen temdit protokolleri muhtelif tarihlerde Yüksek Meclisin 
kabul ve tasdikına iktiran eylemişti. " 

Son temdit protokolünün hükmü io eylül 1934 tarihinde bitmiştir. Yeni aktedilecek mu
kavelename için müzakerata esas teşkil etmek üzere Sovyet Hükümetince mukaddema tevdi 
edilmiş olan proje alâkadar dairelerimizin mütaleası alındıktan sonra tetkik ve mukabil proje 
esasatı ihzar edilmesi için «Hudut işleri yüksek heyeti» ne tevdi olunmuştur. Ancak mezkûr 
heyet henüz tetkikatını ikmal edememiş ve esasen Sovyet Hükümetine teklif edeceğimiz mu
kabil projenin Hükümeti mumaileyhaca tetkiki ve bilâhare karşılıklı müzakerat icrası 
az çok bir zamana tevakkuf edeceği de aşikâr bulunmuş olduğundan bu müddet 
zarfında hudutta zuhuru muhtemel bir hâdisenin tetkik ve hallini imkânsız bırakmamak 
üzere 6 ağustos 1928 tarihli mukavelename ve protokolün, 12 nisan 1934 tarihli son 
temdit protokolünün inkızası tarihinden itibaren yeniden altı ay daha temdidi için 
6 teşrinievvel 1934 tarihinde bir protokol imza edilmiştir. 

İşbu protokol Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik edilmiş olan evvelki dört temdit 
protokolü ahkâmından başka yeni hiç bir hükmü ihtiva eylememektedir. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 47 
Ersas No. 1/1105 

12 -XI r 1934 

Yüksek Reisliğe 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halli hakkında Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında 6 ağus
tos 1928 tarihinde imzalanan mukavelenin yeni
den altı ay uzatılmasına dair protokolün, tasdikı-
na ait kanun lâyihası ve esbabı mucibasi encüme
nimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Gerçi bu mukavele ile ona merbut protokol 
10 teşrinievvel 1932, 28 mart 1933, 29 teşrinisa
ni 1933, ve 12 nisan 1934 tarihlerinde altışar aylık 
müddet için dört defa temdit edilmiş ise de, bu 
yeni temdit için Hükümetin esbabı mucibesinde 
gösterilen sebepler eneümcnimizce de varit görül
müş olduğundan ve bu protokol Büyük Meclis 

tarafından esasen tasdik edilmiş olan evvelki 
4 temdit protokolü hükümlerinin ayni bulundu
ğundan tasdikına ait kanun lâyihası kabul edil
miş ve Umumî heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır. 
Ha. En. Reisi N. 

Saffet Ziya 
Aza 

Kocaeli 
t. Süreyy 

Aza 
Kocaeli 

Reşit Saffet 

M. M. 
Sivas 

Necmettin 
Aza 

İzmir 
Halil 
Aza 
Bolu 

Hasan Cemil 

Kâtip 
Edirne 

i Zeki Mesut 
Aza 

Elâziz 
"Fazıl Ahmet 

Aza 
Erzincan 

Saffet Ziya 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudutta zuhur eden ihtüâflann tetkik ve halline 
müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında 6 ağus
tos 1928 tarihinde aktolunan mukavelenamenin 
yeniden altı ay temdidi haklmıdaki protokolün 

tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hudutta zuhur eden ihtilâfla
rın tetkik ve halli usulü hakkında Türkiye Cum
huriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri 
ittihadı arasında 6 ağustos 1928 tarihinde An-
karada aktolunan mukavelename ile bu muka
velenameye merbut ayni tarihli protokolün, 12 
nisan 1934 tarihli temdit protokolünün inkizası 
tarihinden itibaren, yeniden altı ay uzatılma
sına mütedair 6 teşrinievvel 1934 tarihli proto
kol kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — tşbu kanun neşri tarihinden 

itibaren meri olacaktır. 

M£.DDJ3 3 — işbu kanun hükümlerinin ic
rasına Hariciye, Pahiliye, Maliye, İktisat ve 
Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 

16| - X - 1934 
Bş. V. Ad. V. M. M.İV. Da. V. 
tsmet Ş. Sacacoğlu Zelili Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na, V. 
Ş. Kaya Fuat Abidin Ali 
İk. V. S. 1. M. V. G. İ V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

(S. No. 2) 
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HUDUTTA ZUHUR EDEN İHTİLÂFLARIN TETKİK VE HALLİNE MÜTEALLİK TÜRKİYE 
CÜMHURİYETlLE SOSYALİST SOVYET CUMHURİYETLERİ İTTİHADI ARASINDA ANKA
RADA 6 AĞUSTOS 1928 TARİHİNDE AKTOLUNAN MUKAVELENAMENİN YENİDEN ALTI 

AY TEMDİDİ HAKKINDA PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti, hudutta 
zulıur eden ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkında 6 ağustos 1928 tarihinde Ankarada imza edilmiş 
olan mukavelenamenin meriyet müddetini temdidekarar vermişler ve bu maksatla murahhasları ol
mak üzere f 

Bir taraftan: 
Türkiye Cumhuriyeti Hariciye vekâleti kâtibi umumisi Büyük elçi Menemenli Numan'Be

yefendiyi, 
Diğer taraftan: 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadının Ankarada Maslahatgüzarı Büyük elçilik müsteşarı Müs-
yü Horace Salkind'i 
tayin etmişler ve müşarileyhler, usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelcrini yekdiğe
rine tebliğden sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

' Madde — 1 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli usulüne dair Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist \ 
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında 6 ağustos 1928 tarihinde Ankarada aktedilmiş olan muka
velename ve merbutu ayni tarihli protokol, bu senetlerin temdidine müteallik olarak yine Ankarada 
12 nisan 1934 tarihinde imza edilmiş olan protokolün inkızasından itibaren yeniden altı ay temdit 
edilmiştir. 

Madde — 2 ; 

İşbu protokol tasdik edilecek ve tasdik keyfiyeti Akitlerden her (biri tarafından diğer Âkit tarafa 
tebliğ edilecektir. 

Aukarada 6 teşrinievvel 1934 tarihinde iki nüaha olarak tanzim edilmiştir. ' 

(İmrza) H. Salkind (İmiza) M. Numan 

(S. No. 2) 
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