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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

1936 mali yih muvazenesine giren bir kisim daire 
biiteelerinjde degigiklik yepilmasma, 

Arazi (tahriri hakkmdaki kanuna bir madde eklen-
mesine, 

BUyiik; Millet Meciisi memurlarmm tegkilat ve va-
zifeleri hakkmdaki kanunun bazi maddelerinin degi§-
tirilmesine, 

Satm ahnan gark demiryollari imtiyazi ile §irkete 
aid mallarm teselliim ve igletme muamelelerine, 

Tiirkiye - Ingiltere - Irak arasmda munakid hudud 
ve miinasjebeti hasenei hemcivari muahedesinin ikinci 
fash hukfiimlerinin Tiirkiye ile Irak arasmda temdi-
dine dair kanun layihalari kabul edildi. 

2 — HIAVALE 3 

Layihalar 
1 — 1936 mali yih muvazenei umumiye ftanununa 

bagh bir kisim daire biitselerinde 9 950 liralik mii-
nakele yapilmasma dair kanun layihasi (1/787) (But* 
qe encumenine) 

2 — 1936 mali yili muvazenei umumiye kanununa 
bagh bir kisim daire biitgelerinde dagisiklik yapil
masma dftir kanun layihasi (1/789) (Biit§e encume
nine) 

3 — Gedikli kiigiik zabit membalarma dair olan 
2505 sayih kanuna bir madde eklenmesi hakkinda 
kanun layihasi (1/790) (Milli Miidafaa enciimenine) 

4 — "fahlisiye umura miidurliigii 1936 mali yih 
biitoesinde 1915 liralik miiitakale yapilmasma dair 
kanun layihasi (1/788) (Btit?e encumenine) 

5 — THirkiye - Felemenk tiearet anlagmasi ve mer-
butlarmm tasdiki hakkinda kanun layihasi (1/791) 
(Hariciye ve tktisad enciimenlerine) 

Ruzwamemizde t e k m a d d e vard i r . Okuyo-
rum. 

1 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Sovyet Sos-
yalist Ciimhuriyetleri hirligi arasmda 9 temmuz 

1922 tamhli demiryollari nmkavelesirmi 16 nci 
ve 12 nci maddelerini tadilen ve tefsiren 20 tes-

Avcihk hakkmdaki teklif ile, Deniz hastanesinin 
tamiri icjn taahhUde girigilmesine, 

Trabzon - Iran yolu iizerinde otobiis, kamyon ve 
otomobil isletilmesine, 

Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiikumeti ile Yunanistan Ki-
ralhgi arasmda akid ve imza edilmis olan kasakeihgm 
meni ve takibi hakkmdaki mukavelenamenin tasdikma 
dair kanun layihalarmin birinci miizakereleri yapil-
diktan sonra cuma giinii toplanilmak iizere inikad 
bitirildi. 

Baskan vekili Katib Katib 
Refet Camtez Tokad Coruh 

S. Tevfik Genca Ali Zirh 

1LEN RVERAK 

6 — 20 te§rinisani 1334 tarihli pasaport kanunu-
nun 16 nci maddesini degigtiren 2437 sayih kanunun 
birinci maddesine bir fikra ilavesine dair kanun layi
hasi (1/792) (Hariciye, Maliye ve Biitce enciimen
lerine) 

Tezkereler 

7 — Komiir yakan vesait Beynelmilel sergisinde 
teghir edilmek iizere getirilen ve iizerlecinde fiuma 
damgalari bulunan muhtelif maddelerden mamul e§-
yaya aid giimriik resmi 2294 sayih kanunun verdigi 
salahiyete istinaden indlrstddginden keyfiyetiji tasdiki 
hakkinda Ba§vekalet tezkeresi (3/366) (tktisad, Gum-
riik ve tnhisarlar, Maliye ve Buttle endimettlerine) 

8 — Sivas mebusu Necmettin Sadakin te§rif ma-
suniyetinin kaldinlmasi hakkmda Basvekalet tezke
resi (a/&67) (Adliye ve Te§kilati Esasiye enoiimen-
lerinden miirekkeb Muhtelit enciimene). 

rinievvel 1936 tarihinde Moskovada aktedilen 
anlasmanin tasdiki hakkinda kanun layihasi ve 
Hariciye ve Nafia enciimenleri wiazbatalan 
(1/693) [1] 

[1] 152 say ill basmayazi zabhn sonundadir. 

BIRINCI CELSE 
Agilma saati : 15 

BALKAN — Hilmi Uran 

KATtBLER : Ziya Gevher Etili (Qanakkale), Ali Zirh (Qorum 

BA§KAN — Celse a§ildi. 

3 — MtlZAKERE EDlLEN MADDELER 

— 160 — 
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BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 

soz istiyen var mi? 
Maddelere gegilmesini kabul edenler... Et-

miyenler.... Kabul edilmistir. 

9 temmuz 1922 tarihli demiryollari mukavelesi-
nin 16 nci ve 12 nci maddelerini tadilen ve tef-
siren Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Sovyet Sosya-
list Cihnhuriyetleri Birligi arasmda 20 tesrini-
ewel 1936 tarihinde Moskovada aktedilen an-

las,mianm tasdikma dair kanun 

MADDE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiiku-
metile Rusya Sosyalist Federatif Jjfuralar Ciim
huriyeti Hiikumeti ve Ermenistan, Azerbaycan, 
Giircistan Sovyet Sosyalist Ciimhuriyetleri ara
smda 9 temmuz 1922 tarihinde Tifliste akdolu-
nan demiryollari mukavelesinin 16 nci ve 12 nci 
maddelerini tadilen ve tefsiren 20 ilktesrin 1936 

1 — Trabzon mebusu Hasan Saka ve Antalya 
mebusu Cental Tuncanin, Tiirkiye Bilyiik Millet 
Meclismin Yugoslavya Mebusan Meclisine tesek-
kilr ve muhabbet duygulanntn bildirilmesi hak
kmda takriri. 

BALKAN — Bir takrir vardrr. Okuyoruz. 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 
30 - IV - 1937 

Ba§vekil ve Hariciye vekilinin resmi ziyaret-
leri esnasmda asil Yugoslavya milleti taraf mdan 
§ahislarma ve Tiirk milletine, kendiliginden gos-
terilen genis sempati, biz Tiirk milleti vekille-
rini pek mutehassis etmistir. 

Tiirk milletinin Yugoslavya milletine kar§i 
olan samimi hislerile hem ahenk olan bu temas 
milletlerimizin sulh ideali ve medeniyet hizmeti 
yolunda ve Balkan kom$ularcmiz arasmdaki mu-
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tarihinde Moskovada akid ve imza edilen anlas-
ma kabul ve tasdik edilmistir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

MADDE 3 — Bu kanun hukiimlerinin icra-
sma Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Layihanm birinci miizakeresi bitmistir. 

hadeneti kuwetlendirme ve anttirma idealinde 
krymetli bir amildir. 

Qok samiihi tesekkiir ve muhabbet duygula-
rmiizm ve Yugoslav milletinin kuwet, refah ve 
saadeti hakkmdaki halis dileklerimizin yiiksek 
reislik tarafmdan Yugoslavya Mebusan Mec
lisi Yiiksek Reisligi vasitasile Millet vekillerine 
iblagmi teklif ederiz. 

Trabzon mebusu Antalya mebusu 
Hasan Saka Cemal Tunca 

(Alki§lar) 
BA§KAN — Takriri reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Takrir miittefi-
kan kabul edilmistir. 

Ruznamemizde goriilecek bafka madde yok-
tur. Pazartesi giinii 15 te toplanmak uzere 
celse tadil edilmistir. 

Kapanma saati : 15,10 

4 — TAKRIRLER 

—>.. !>•<< 



T. B. M. M. Matbaast 
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Turkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
birligi arasinda 9 temmuz 1922 tarihli demiryolian muka-
velesinin 16 nci ve 12 nci maddelerini tadilen ve tefsiren 
20 te§tinevvel 1936 tarihinde Moskovada aktedilen anla§-

manin tasdiki hakkinda kanun layihasi ve Hariciye ve 
Nafia encumenleri mazbatalan (i 693) 

2\ o. 
Baqvekalet 4- II -1937 

Kfatyrlar Mudurlilgu 
8wy% ' 6/371 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

9 (fcemmuz 1922 tiariihli dtemiryollar mukavelesinin 16 ve 12 nci maddelerini tadilen ve tefsiren 
Turkiye Ciimiiriyeti ile Soviyet Sosyalist Ciimhuriyetleri birligi arasinda 20 tesriniewel 1936 
tariihinde Mjoskovada aktedilen anlasmaniri tasdiki halkkinda Hiariciye vekilliginee hazirlanari 
vie Icra Viekilleri Heyetince 1/II/1937 de Yiiksek Mediae arzi kararlastirilan kanrun layihasi es 
babi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/ . Inouii 

Esbabi mucibe layihasi 

Turkiye Ciimihuriyeti Devlet demiryolian ile Sovyet Rusya demiryolian iizerinde vukubulacak 
miisterek ve dogru nakliyati tanzim etmek iizere 9 temmuz 1922 tarihinde Tiflisde iki memleket 
murahhaslan arasinda imza edilib 13 nisan 1925 tarihinde 612 numarali kaiiuna rcbtedilmis (flan 
demiryollar mukavelesinin tatbikati esnasinda bazi noktai nazar ihtilaflarina tesadiif edilmisti. 

1 — Bu ihtilaflann birincisi tiirk hududu ile Gumru (Leninakan) arasindaki nakliyat hasila-
tini ve bunun yaninda bu hattin telgraf ve telefon hututunun bakimi ve miitemadi tamirat masarif i-
ni demiryollarimiz idaresine tahsis ve tahmil eyleyen 16 nci maddeye temas etmektedir. 

1922 mukavelesinin 16 nci maddesi aynen soykdir: 
«Tiirk hududu ile Giimrii mevkifi arasinda bulunan hat kismi iizerindeki nakliyat hasilati Tiirk 

idaresine aiddir. Mezkur kisim ile telgraf ve telefon hututunun bakimi ve tamirati miitemadiyesi 
masarifine karsilik olmak iizere Maverayi Kafkas demiryollanna icra edilen masarifi hakikiyeye 
mukabil schri muayyen bir meblag Tiirk idaresince Maverayi Kafkas hatlan idaresine tesviye olu-
nacak ve i$bu meblagm miktari alakadar idareleirce tesbit edilecektir». 

«Tamiratm gayri melhuz masarifi Maverayi Kafkas demiryollarinin hesabati mahsusasina istina-
den Tiirk idaresince tesviye olunacaktir. Takdim olunan hesabat hususunda ihtilaf vaki olursa ma-
sarifin miktari Tiirk ve Maverayi Kafkas demiryolian mumessillcrinden miirekkeb muhtelit bir ko~ 
misyon tarafindan tayin edilecektir:». 

Hudud ile Giimrii arasmdaki 13 kilometrelik mesafe iizerinde her iki istikamete aid nakil iic-
retleri demiryollarimiz idaresince cibayet edilmis ise de bu kisma aid hattin ve tesisatin bakim ma
sarifi varidatm pek 50k fevkinde bir miktar gosterdiginden gerek bu kiilfetten kurtulmak ve ge-
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rek beynelmilel nakliyatta mutad oldugu iizere nakliye ucretlcrinin aid oldugu demiryollarinca ci-
bayeti temin edilmek iizere ihudud Giirarii ucretlerinin, bu hattin ve tesisatin bakim masarifi ile 
birlikte, Sovyet simendiferlerine aidiyeti isbn itilafm birinci maddesini teskil oden muaddcl madde 
ile kabul edilmistir. 

Ancak hududda arazimiz dahilinde bir istasyon insa edilinceye kadar trenlerin gumriige kadar 
tiirk lokonnotiflerile cerrinde zaruret bulundugundan bu vaziyet devam ettigi miiddetge bu kisma 
aid Iron seyriisefer ucretlerinin de tarafimiza tesviyesi isbu muaddel madde ile temin edilmistir. 

2 - thtilaflardan ikincisi de 1922 mukavelesinin onuneu maddesi mucibinee serian iadeye tabi 
tutulan hususi tertibatli vagonlar ve sarnic.li vagonlarla yolcu vagonlarinm her iki idare tarafin-
dan yekdigerine teslimi i^in tesbit edilecek miiddete ve bnmiiddet haricinde tazminat verilmesine 
miHedair olan 12 nci maddeye tenuis etmektedir. 

1922 mukavelesinin 12 nci maddesi aynen soyledir: 
«Serian iade hususunda giimruk mevkiinden itibaren miirseliinileyh mevkii'e ve oradan Gruinrii 

mevkifine kadar her giin 50 kilometre bir mesafe kabul olunmustur. 
«Balade mezkur mUhletten fazla olarak vagonun avdetinde teahhiir vukuunda isbu vagonun 

liududu uzerinde bulundugu idare, vagon sahibi idareye miktari aktedilecek mahsus itilafnamede 
tayin kilinacak bir tazminat tesviye eder. §ayed teahhiir on giinii tecavuz ederse vagon zayi olmus 
addedilir ve vagonun sahibi olan idareye balade mezkur on giinliik teahhiir tazminatindan maada 
ayni cinste ayni halde ve ayni suretle mticehhez diger bir vagon derhal ita olunur. 

«Mezkur tazminat teahhiirii bais olan sebebdenayri olarak lazimiittediyedir.» 
Bu maddenin birinci fikrasinda sarnicji ve hususi tertibatli vagonlarm, iade i^in tesbit 

edileti miiddet zarfmda bir iicrete tabi tutulacaklari hakkmda sarih bir hiikiim mevcutl olmamasi 
ve ikinci fikrada teahhiir tazminatindan bahsedilmesi hasebile bu vagonlar i^in bir meccanilik 
muhletinin kabul edilmesi zarureti Devlet Demiryollarinca iddia edilmis idi. Ancak Rus Sovyet 
simendifer idaresi bu vagonlarm adi vagonlardan kat kat pahali oldugunu ve bunlara aid amor-
tisinaularin tabiatile o derece kiilfetli bulundugunu ve binnetice bunlar hakkmda adi vagonlara 
verilen muafiyetin tatbiki imkansiz bulundugunu musirren iddia ve iicret hiikmuniin ilk mukave-
lenin akdi tarihi olan 1922 senesine kadar ircai luzumunu miiiteaddid ikonferanslarda .talelb ve 
mtiidafaia eylemistir. 

Aneak; Sovyet Rusyadan memleketimize sarnie. viagunlan ile yapilan nakliyatin fcrami kiillisi 
Devlet demiryollan ihitiyaci icjn mubayaa edilenmazot naMiyatindan ibaret oldugu ciihetle Sov-
yetlerin, daha pahali olan (bu nevi vagunlarla hususi vagunlarin idarelerinde teeMmr iicretine tabi 
tutulmasr hakkindaki talebleri tarafimizdan kabul edilmekle beraber bu iicretlerin 1922 sene-
sinden itibaren hesap edilmesi hakkindaki Sovyet talebi kabul edilmiemis ve Sovyetler de bu ta-
ldbden fera .gat ettiklerinden keyfiyet bu itilafna menin 4 ncii maddesile tesbit edilmistir. 

Ksasen sarnwjli vagonlarla yapilan nakliyat islerinde miiskilata maruz kalnwmamak ve 12 nci 
maddenin tatbiki iteshil edilmek gayesile bir tarafdan iki memleket demiryollan idareleri arasm-
da, iki hattan yekdigerine mutekabifen gelecek sairni^li vagonlarm iigretten muafiyet mJiid-
detlerini tesibit cden bir sureti tesviye de bulunrntistur. 

Ĵ u suretle mukavelenin 12 nci maddesinin, isbu itilafnairienin 2 nci maddesinde m/ukayyed oldugu 
sekilde tefsirinde mahzur kalmamlsitrr. 

( S. Sayisi : 152) 
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Hariciye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Hariciye enciimeni 21 - IV - 1937 
Esas No. 1/693 

Karar No. 16 
Yuksek Reislige 

Tiirkiye Ciimhuriyeti Hukumeti ile Sovyet 
Sosyalist Ciimhuriyetleri birligi arasmda mevcud 
9 temmuz 1922 tarihli demiryollar mukavelesinin 
16 nci ve 21 nci maddelerini tadilen ve tefsiren 
20 tesrinievvel 1936 tarihinde Moskovada akte-
dilen anlasmanm tasdiki hakkinda Hariciye ve-
killigince hazirlanan ve Basvekaletin 5 subat 
1937 tarihli ve 6/371 numarali tezkeresile Yiik-
sek katiniza sunulup eneumenimize havale bu-
yurulan kanun layihasi, 16 - IV - 1937 tarihli 
toplantimizda, Hariciye vekaleti namina Nebil 
Bati hazir oldugu halde tetkik ve miizakere 
edildi. 

Isbu kanun layihasinda bahis mevzuu Kars 
vilayeti hududu ile Giimru. istasyonu arasmdaki 
13 kilometrelik demiryolu kismi, telgraf hatti ve 
mutemmimatinin daimi bakim masrafi ve bu ki-
simda alinacak yolcu ve esya navlununun hangi 
taraftan istifa edilecegi maddeleri ile komsu 

Tunkiye Ciimhuriyeti Hiikumetile Sovyet 
Sosyalist Ciimhuriyetleri Birligi arasmda 9 tem
muz 1932 tarihli demiryollari mukavelesinin 16 
ve 12 nci maddelerinin tadilen ve tefsiren 20 tes
rinievvel 1936 tarihinde Moskovada aktedilen an
lasmanm tasdiki (hakkinda Hariciye vekilligince 
hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinin 1-II-1937 
tarihli toplantismda Yuksek Meclise arzi karar-
lastinlan kanun layihasi Hariciye enciimeninin 
mazfcatasile ibirlikte tetkik ve miizakere olundu. 

Hiikumetten davet edilen memuru mahsustan 
iea<b eden kahat alindi: 

Alinan izahat ve eslbabi mucibe mazaibtasinda 
tafsil olunan tmsuslar encuanenimizce de varid 

Devletten bizim tarafimiza gec,en sarnie, vagon-
larmin muayyen muddet zarfinda iade edilme-
digi takdirde tediyesi lazimgelen tazminat key-
fiyetidir. 

Kanun layihasinda bu hususta ittihaz edilen 
mukarrerat heyetimizoe menfaatimizi miiemmen 
ve iki komsu Devlet arasmda bu hususta cari 
hiisnii miinasebetin devammi zamin goriilmiis ol-
makla mevzubahs kanun layihasi eynen kabul 
olunmus ve havalesi mucibinee Nafia enciimeni-
ne tevdi edilmek iizere Yuksek katiniza sunul-
mustur. 

Hariciye En. Reisi M. M. Na. Katib 
Trabzon Kastamonu Kastamonu 

Hasan Saka §. llden S. llden 
Nigde Kiitahya Izmir 

Kdmil Irdelp H. Rahmi Giirpmar Halil Mentese 
Kocaeli Erzurum Bolu 

Sureyya Yigit Pertev Demirhan H. Cemil Qambel 

ve kafi gorulerefc layiha aynen kaibul edilmistir. 
Umumi Ileyetin tasvibine arzedilmek iizere 

Yuksek Reislige sunulur. 
Nafia E. Reisi M. M. Katib 

Erzincan Kayseri Manisa 
A. S. liter A. Hifani Kalag 

Afyon K. Elaziz Eski^elhir 
M. Goneng F. Z. QiyUtepe A. Ozdemir 

tgel Izmir Isparta 
H. Saydam 8. Epikmen H. Ozdamar 

Kars Kastamonu Kastamonu 
Baha Ongoren V. Izbudak Saumi Erkman 

Samsun Tokad 
Dr. A. Sirel S. tike 

Nafia enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Nafia enciimeni 26 - IV -1937 
Esas No. 1/693 
Karar No. 15 

Yuksek Reislige 

( S. Say.isi : 152 ) 



— 4 — 
HtKtMETlN TEKLl.Fl 

9 temmuz 1922 tarihli Demiryollart mukave-
Icsinin 16 nci ve 12 nci maddelerini tadilen ve 
tefsiren Tilrkiye Cumhuriyeti He Sovyet Sosya-
list Gumhurvyetleri Birligi arasinda 20 tesrini-
evvel 1936 tarihinde Moskovada aktedilen arilas-

manin tasdikma dair kanun Idyihasi 

MADfKE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiiku-
metile Rusya Sosyalist Federatif §uralar Ciim
huriyeti Hiikumeti ve Emienistan, Azerbaycan, 
Giircistaai Sovyet Sosyalist Ciimhuriyetleri ara-
smda 9 temmuz 1922 tariJhinde Tifliste akdolu-
nan demijryollari mukavelesinin 16 nci ve 12 nci 
maddelerini tadileln ve tefsiren 20 ilktesrin 1936 
tarihinde Moskovada akid ve imza edilen anlas-
ma kabul ve tasdik edilmistir. 

MADDE 2 — Isbu kanun nesri tarihinden 
meri olaoaktir. 

MADDE 3 -- Isbu kanun hukumlerinin icra 
sma Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bs. V. 
/. Indnii S. 

Da. V. 
S. Kay a 

Ml V. 
S. Anhan 

S. t. M. V. 
Dr. R. Say-dam 

Ad. V. 
Saracoglu 

Ha. V. V. 
§. Saracoglu 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. t V. 
Rana Tarhan 

1 - II -1937 
M. M. VI 
K. Ozalp 

Ma. V. 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
M. Erkmen 

(S. Say.si : 152) 
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ANLASMA 

Turkiye Cumhuriyeti Reisi, ve Sovyet Sosyalist Ciimhuriyetleri Birligi merkezi Icra komitesi, 
Turkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Ciimhuriyetleri Birligi arasmdaki simendifer miinakala-
tinin islahi arzusile imitehassis olarak, 9 temmuz 19'Z2 tarihinde Tiflis'te bir tarafdan Turkiye Biiyiik 
Millet Meclisi Hukumeti diger tarafdan Rus Sovyetleri Federatif Sovyet Sosyalist Ciimhuriyetile 
Ermenistan, Azerbaycau, Giircistan Sovyet Sosyalist Ciimhuriyetleri arasmda aktolunan simendi-
ferler mukavelesinin 16 nei ve 12 nci maddelerini tadil ve tefsir etmege karar vermisler ve bu 
babta murahhaslari olmak iizere 

Turkiye Ciimhuriyeti Reisi: 
Turkiye Cumhuriyetinin Moskova Biiyiik elgisi Zekai Apaydm'i ; 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birligi Merkezi Icra Komitesi: 
Merkezi Icra Kjomitesi azasmdan, Hariciye komiseri muavini B. S. Stomoniakof f 'u; 

tayin etmisler, ve miisarunileyh murahhaslar, usuliine muvafik olan salahiyetnamelermi teatiden sonra 
asagidaki maddeleri kararlastirmislardir: 

Madde — 1 

9 temmuz 1922 tarihli mukavelenin 16 nci maddesi asagidaki surette tesbit edilmistir: 
«Tunkiye Cumhuriyeti arazisinde bir hudud simendifer istasyonu insa edilinceye kadar, Lenina-

kan istasyonile Turkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birligi beynindeki Dev-
let hududu arasmda kain Sovyet Sosyalist Birligi simendiferler ki^mi iizerinde trenlerin seyriise* 
fer masraflari, bu trenler Turk simendiferleri lokomotifleri tarafindan cer edildigi miiddetcje, Mave-
rayi Kafkas simendiferleri tarafindan Tiirk demiryollarina tesviye edilecektir. 

Masarif maddeleri ve bunlarm tesbiti usulii Maverayi Kafkas ve Erzurum - Kars Demiryol-
larinca miistereken tesbit olunacaktir. Yolun tamiri ve bakimi ve yukarida mezkur simendiferler 
kismi uzerindeki telgraf ve telefon hatlarinin bakimi Maverayi Kafkas simendiferleri vasitasile 
ve bu simendiferler hesabma icra edilecektir. 

Yukarida mezkur simendiferler kismi uzerindeki yoleu, bagaj ve esya nakliye iicretlerile bun-
lara aid miitef erri harclar isbu mukavelenin 7 nci maddesinin 1 nci fikrasina tevf ikan hesab edilecek ve 
Maverayi Kafkas simendiferleri mudiiriyeti hesabma ge§irilecektir.» 

Madde — 2 

9 temmuz 1922 tarihli mukavelenin 12 nci maddesi asagidaki surette tefsir edilmistir: 
«Seri iade usuliine tabi hususi vagonlar ve sarnic.li vagonlara gelince, iade miiddetleri, 

istimal iicreti, ve tayin edilen miiddetler zarfmda iade vaki olmadigi takdirde, bu istimal ucretin-
den maada tediye edilecek tazminat iki memleket simendifer idareleri arasmda miistereken an
lasma suretile tesbit olunacaktir. 

Iade on gunliik bir miiddet zarfmda vaki olmadigi takdirde, vagon kaybolmus addedilir ve va-
gon sahibi' olan simendifer idaresine, vagonun istimal iicretinden ve yukarida mevzubahs on gun
liik teahhur tazminatmdan maada, derhal ayni einste, ayni halde ve ayni suretle mucehhez diger 
bir vagon verilir.» 

Madde — 3 

Isbu anlasma tasdik edilecektir. Tasdiknameler miimkiin olan en kisa miiddet zarfmda Anka-
rada teati edilecektir. 

Madde — 4 

Isbu anlasma, tasdiknamelerin teatisini miiteakib, meriyete girecektir. Bu anlasma 9 temmuz 
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1922 tarihli mukavele mllddetince meri olaeaktir. 
§urasi mukarrerdir ki, isbu anlasma 9 toTnrauz 1922 miikavelesi A-kidlerine, bu anlasmanm me« 

riyete girdjigi tarihten evvelki hadiseler ie.in bir taahhiid tahmil etmeyecektir. 

Tasdikab lilmakal yukarida mezkur murahhaslar isbu anlasmayi imza ve niiihiirlerile tahtkn 
eylemislercjir. 

Moskovjada iki niisha olarak 20 tesrinievvel 1936 tarihinde tanzim edilmistir. 

Z. Apaydm B. Stomoniakoff 

I H N I 

( S. Sayist : 152 ) 


