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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bolu mebusluğuna seçilen Osman^oktürkün^lİHpü 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresi okınÜNve hâttnpraıa 
hürmeten bir dakika ayakta duruUNİ - -

Bir kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına, 
1932 yılı muvazene^ umumiye kanununun 21 nci 

maddesinin tefsirine lüfü^TAlmd|ı^m# d#ır««nttzbattf-
larla, 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü ile, 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 
malî yılı bütçelerine munzam tahsisat verilmesine 

2 —HAVALE 
Lâyihalar 

1 — Gümrük tarife kanununun 513 «eü pozisyo
nuna .bir ihtar ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
(1/1011) (Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

2 — Gümrük tarifesi kanununun 281 nci pozisyo
nunun altına bir su pozisyonu ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası (1/1012) (Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 —İstiklâl harbi .malûllerine .verilecek para mü
kâfatı hakkında kanun lâyihası (1/1013) (Bütçe en
cümenine.) 

4 — Matbualara eşya sarilmaması hakkında ka
nun lâyihası (1/1014) (Dahiliye ve Adliye encümen
lerine) 

1 — Dahiliye vekili Şükrü Kayanın, Orta 
Anadoluda vukua gelen yer deprenmesi hakkında 
beyanatı. 

BAŞKAN — Söz Dahiliye vekilinindir. 
DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA (Muğla) — 

Sayın arkadaşlar, bu aym 19 ncu günü saat on 
biri çeyrek geçe Kırşehir ve havalisinde olan zel
zeleden ve neticelerinden o gün Büyük Millet 
Meclisine maruzatta bulunmuş ve almacak taf
silâtı da tekrar arzedeceğimi söylemiştim. Ma

ta^ kanu^JAyihaları kabul edildi. 
*- ^îeteoromji istasyonları için alınacak alet ve ci-

" f t a Ü a r a ^ * 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve 

memurin kanununa bazı maddeler eklenmesine dair 
işkanuı^^y^ak^rlîıın ibirirtsi'' müzakereleri yapıldıktan 
-sonra cuma günü tolanrimak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez İsparta Niğde 

Kemal Ünal C. Oral 

DİLEN EVRAK 
5 — Subay rütbe isimlerinde bazı değişiklik yapıl

masına dair kanun lâyihası (1/1015) (Millî Müdafaa 
encümenine) 

6 — Vakıflar umum müdürlüğü 1936 malî yılı 
hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası (1/1016) (Di
vanı muhasebat encümenine). 

Mazbata 
7 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 

1934 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1934 yili san hesabı hakkında kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/488, 
1/545) (Ruznameye). 

ruzatım, hâdise ile mütenasib olarak bir az uzun 
sürerse affinizi ve müsamahanızı rica ederim. 

Zelzele sahası üç kısma ayrılacak olurba mer
kezî kısım, asıl zelzelenin olduğu ve en büyük 
harabiyi intaç ettiği yer - haritayı göz önüne ge
tirerek dinlemenizi rica ederim - şimalen Mana-
hos çayı, cenubu Ankara - Kırşehir şosesi ve şi
mali garbisi de Delice çayı olmak üzere, bu çiz
giler arasındaki katınakıs şeklinde bulunan bir 
arazidir. Bu arazi asıl zelzelenin merkezini teş
kil eden bir sahadır. En çok zarar da burada 
olmuştur. 

IVO<( 

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

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KATÎBLER : Ziya Gevher -Htüı «{Çanakkale), Cavid Oral (Niğde). 

* • » 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — BEYANAT 
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ımj[~ •im 
bu 

lerfân l&kfSlai$3Îi jÖErtik 

"'yet ,ve^namtâk:aİiaJveucMrİİMl tifc hi«sd»Mîs-
^ ^ i A r r a ^ M ' ^ a l i a $IBfi ta4İ&*^a *flik 
^ r İ e ^ ^ a - ^ Ö İ İ s g f t ö ^ ^ l r ^ -

evin'dört; /bine' yakîni ^sm&ânile 'harab tdlmusjtar. 
Hu mnitâtemm nüfusu *693>inÜir. Nüfusm zayia
tımız,^ gün arktiğimden, 'kemali ̂ şükranla soy-
Iryeyhn 3ü, daha az ohnuştur. «D «vakit 2S0 >ka-
dar ölü tahmin edilmişti. 'Bu «gün vefat >eden 

: vataırdaşlarm sayısı İ48 -olduğu .anlaşılmıştır. 
Bu rakam dahi -şok büyük teessürü muoibdir. 
karalılardan birisi .-Krr-şûhir ihastanesinde vefat 
jetmiş, (diğerleri hastaneden .gikmE3 ve köylerine 
gitmişleifdir. Sunun haricinde alarak Keskin, 
Yerköy, tekili ve öaymanada bir -takım haşa
rat jolmuftur. fiasara ıığrayan «evlerin hepsi 
S bindir. »080 »kadar .da thayvan ^ayi olmuştur. 
.0 zaman da arzettiğim gibi, maddî -basarın hiç 
bir .ehemmiyeti yoktur. Her vakit olduğu gibi 
en 'büyük teessürümüzü muöib olan cihet, 149 
vatandaşımızın hazin vefatıdır. *Bu zelzele ve 
hasar ve bilhassa vatndaşlarımızm'kaybi-mem
lekette ımıumî bir teessür ve iteyeoan uyandır
mıştır. 0 günderiberi başlayan ve git
tikçe artan teessür telgrafktrmm ^eîâniatka-
m ahımraımştrr. memleketimiz tek bir %8Üb gibi 
ölen ıratandaşlar etaarmda yasla, matemle ıgır-
pmmaktadır. Kendiliğinden ;her yerde ianeler 
toplanmağa be^larrımıştrr. <cKendiüğiııdeıı»j£aydi
ni hassatan söylüyorum, me iHükûmet :ne <:de 
mahallî idareler tarafından iane açılması için 
3üç tbh* teşebbüs vaM ohnamŞtır. >Vata<ndaşlar 
ckendilikkmnden, içlerinden -ve .kalplerinden 
duydukları teessürün ifadesi olarak yardıma 
bu suretle bozmuşlardır. 

ÎBU tteessür barioe de taamaBtrr. iBütiin dost 
milletlerden, (Reisioümhumımaza, BaşveMlimiae, 
Hariciyemize, Hükümetinize ve Dahiliye ^vekâ
letine de teessür .lelgTaflarj gelmekte devam et
mektedir. 

H/ariçten Dahiliye vekaletine ^gönderilmiş 
ianeler ve yardımlar -da vardır. Tqplanan yar-
fdımlar ttemomen Kızılay şubelerine verilecektir. 
.Hiç bir yerde şabaa mütevaecih yardım yoktur, 
hepai romuma mirteveGciMir. Mardrmlar ve iane-
ler üızılay şubelerinde toplamaoak ve ıKızılay 
genel merkezi tarafından basaraftûelere, .inşa, 
iaşe VE iopdon yardım yollarile sarfedilâfiektir. 
Jlk yarümı, rmdad. olarak vatarrdaşl arm ikemdi-
likleriııderi koşması suretile olmuştrır. Köy kom-
fşafları aterhâl lelâkete uğrayanlûTa yardım et-
:mişterdir. 

Ondan asanra ibâber ralan Hükümet svEeaıra-
ıhallî tteşküât füysleri -ve >fewntmtaxT ûbnuştar. 
O gün ide, Jlilâliahmer, her ovakit memleketin 

^!faM^%o%an rbuşe«kalt;!ec^;ÎPölâl^te uğ-
•rfeayfe^ ^y^röımına köşnröştttr. • W$ gıtn! îa-
^ e ^ ^ İ ^ öpmemiş ^hirW"kb^ ( ' Wî%ir>ev 

4%^«flpuvaziyet!İ de gayet njöîörV v£Eâfî*nük-
'^feör^f le l^ ye slhhı mftlzem^^öftÜîaİinÖew 1^iı-
W&M^i^0^r, ;H^ûkil $ ^ # r n ^ ç v i y e s i 

, 1ar,:. "Kürtaj 1 îp)(! $en, fazla, çadn\ göndermiş 
ve Millî Müdafaadan tta "400 çadır alrnjniştır. 
İcab ederse daha da temin olunacaktır. İaşe 
için de köylünün kendi buğdaylarından istifa
de edilmekte, köy değirmenleri tamir edilerek 
bu buğdaylar bu değirmenlerde pğütülmekte-
.dir. İlkyardımın heyecanlı olması .tabirdir 
ve bu ilk, yardımı derhal idare âmirlerinin yap-
.ması lâzımdı ve yapmışlardır. Yalnız bunlar
dan -biri, Çiçekdağı kaymakamı bunu yapma
dığından, vazifesini idnjk edemediğinden dolayı 
işten cikarilmıştrr (Bravo sesleri,). 

İstanbul üniversitesi kendisinin muktedir 
profesörü "Hâmid Nafiz Pamiri birkaç arka
daşı ile birlikte zelzele sahasında tedkikat yap
mağa memur etmişti. Profesör Pamir dün 
fukaraya .döndü. Kendisinden izahat istedim. 
IBana ünü müşahedelerini söyledi ve hakikati 
olduğu .gibi anlattı. "Ben de anlayabildiğim 
kadarım .size .anlatmağa çalışacağım : 

Bu zelzelenin -sebebi volkanik değilmiş, tek
tonik imiş. Volkanik olan zelzelelerin tesiri 
.gayet mahdud olurmuş. .Mesela, Martinikte 
IPele yanardağmm bulunduğu yerde vukua ge
len .zelzelede bir çok haşarat vuku bulduğu 
ve hu 300 bin kişinin ölümüne sebeb olduğu 
halde, zelzelenin tesiri bir kaç kilometre iler
deki sahillerde duyulmamış. Halbuki memle
ketimizde -hâsıl olan zelzele, .hatta beş altı 
yüz, hatta bin kilometrelik yerlerden işitilmiş-
tir. İşte bu .netice de zelzelenin volkanik;değil 
tektonik olduğunu göstermekle imiş. Tekto
nik demek te arzın merkeze yakm olan kısmı
nın soğuyarak gerginleşmesi ve bu suretle ge
rinmelerden, adeta bir tabaka kâğıdm iki ta
raftan ıçekileıek yırtılması gibi, yaiihnasıdır. 
İşte bu yaramadan (fay) dedikleri yarıklar -hâ-
-SBİ olmatktaîiır. "Yarıkkurm genişliği bir ametee-
den elli santime kadar tehalüf etmekte imiş fPro-

jfetflr^fâmid iPamirin «öylediğme jgöre, bu^fay) 
kendi ölç.üsü ile l*:kilometre uaunluğundaymK. 
Köylülerin if adeaine ^'öre, bir çok dağüan aşar-ve 
.U2^yabilirmiş. Hatta boı yamklar daha da uzar, 
1 ıfîöO Ikilomefeceye varabilirmiş. ¥ a r ^ m öe-
ainKği, feoieBSÖrüıı dahmnüne göre, ^ölçülemi-
yecek derecededir ve tahminen bu derinlik 
3 - 4itin metre arasındadır; şeyed daha derin 
ola^ydı diyar, -lavlar ve alevler çıkardı. 

fflaprakiJyJte yaEihnışiır 3ri> mBi»mer,^3ianitwe 
.lîil tabakaları bıçakla kesilmiş -gibi çatlamıştır. 
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ütüsünden,. M. (T. A, 4an, l^eterolojı genel dı-
reKörlüğünden seçı^ş" olan jeolog, jeoğraf ye 

. to^ögraf âBmlerde^ bir heyet ğön<5fe-
rilecektir. Bıi h|yeVİ^"ha|tâ zaffmda bîl mih-

, takayı tedkik .e^ec^l,: ,M ; [raporunu Hükümete 
verecektir. Bu te4kfkie|^maksad şudur: $u 
mıntakada buiuna^köylerin mevkiinin tehlikeli 
oİub olmadığı ve mevcud köylerin başka bir ye
re nakli icab edib etmediği ve yapılması lâzım 
gelen köylerin yerlerini gerek su, gerek dayanık-
lık, gerek toprak itibarile tesbit ederek bize bir 
rapor vereceklerdir. 

Bu köy meselesinde icabı ve selbî olarak iki 
cihet düşünülmüştür. Mademki bir felâket gel
miştir; bu felâketi azamî surette tamir etmekle 
beraber bundan azamî surette istifade etmek de 
lâzımdır. Köylerimiz zaten küçük olduğuna göre 
her mahallin ziraat ve iklim şartları müsaid 
olursa bu köyleri bir araya toplayıb yüz, yüz 
elli evli köyler vücude getirmek lâzımdır. Bu
nun icab ettireceği masrafı tahmin buyurursunuz. 

Diğeri selbî olan taraftır ki eğer hakikaten 
bu mmtakada sık sık zelzele olacaksa, vatandaş
larımızın hayatlarını tehlikeye koyarak buralar
da yaşamalarında mana yoktur. O hlde bu mın-
taka halkmı heyeti umumiyesile kaldırıb başka 
bir yere nakletmek lâzımdır. 

Tedkik edilecek ikinci cihet; inşa tarzı key
fiyetidir. Köylerimiz, bahusus Orta Anadolu-
nun civar köyleri helik denilen yuvarlak dere 
taşlarından yapılmış evlerden ibarettir. Damla
rının üzeri yarım metre kalınlığında toprakla 
örtülüdür. Ufak bir sarsıntıdan duvarlar yıkıl
dığı vakit damın üstündeki ağır toprak kapana
rak bir cendere gibi tamemen içerideki eşyayı 
ve insanları ezer. Heyetin içerisindeki mimarlar 
bize icab ederse mahallî malzeme ve şerait ile 
bu evlerin sarsıntılara mukavemetlerini arttır
mak çare ve imkânları olub olmadığını tedkik 
edeceklerdir. 

• i, işte ©atlamanm yaptığı sadenTue^e^leyiıniLU-i 
cib olmug ve zelzele çok derinler4ejı gejj^ğ|^g|n , 
ve şuhuru biHûriyeye taallûk etliği i^n^uza^ra j 
kaday -tesir Emiştir, Anlattığına <,&QKŞ fe Ç9k; 
sular: jçurumuş ve bir çok sular; me^^na ^jk- ] 
mistir,. Ijîskij^nberi malûm olan baz^fİfapJ^İar I 
da yerlerini, yerin altındaki su depoları ^e^mşp- \ 
raları istikametini değiştirmiştir. Gene Proreşo-; 
rün müşahedesine göre en çok hasar, dere boy
larında ve su kenarlarındaki rusubî toprak üze
rinde yapılan evlerde olmuştur. Halbuki tepe ve 
sırtlarda ve bilhassa sağlam kayalar üzerinde 
yapılan evlerin en eskilerinde dahi küçük bir 
zarar bile olmamıştır. Profesör bunun sebebini 
de şu suretle anlatıyor: O kaya kütlesi heyeti 
umumiyesile, birlikte bir ahenk dairesinde sal
lanmıştır, üstündeki ev de onunla beraber sal
landığı için bir zarar görmemiştir. Halbuki di
ğer rüsubî topraklar bir kalbur üzerine konan 
buğday tanelerinin titremesi gibi sallanmış ve 
üzerindeki evlerin yıkılmasını mucib olmuştur. 

Bu âlimimizin hulâsatan bana söylediği hâ-
disei tabiiye budur. 

Profesör Hamidin bana verdiği ilmî esaslara 
müstenid kanaate yakın tahminine göre, zelze
lenin en şiddetli sademesi ilk önceki darbedir. 
Diğer darbeler bir nevi muvazene sarsıntıları
dır. Bu kabil zelzeleler ancak 20 gün devam 
etmekte imiş. Filhakika zelzelenin şiddetli sa
demesi ilk günü hasarı mucib olanıdır. Onu ta-
kib eden ve hâlâ devam etmekte olan sarsıntı
lar şiddetini gittikçe kaybetmektedir. Şimdiki 
haşarat, ilk darbede sarsılmış ve örselenmiş olan 
evlerin çökmesinden ibarettir. Zelzelenin en 
şiddetli bir şekilde duyulduğu muhitte dahi ef
kârı umumiye sükûnet bulmuştur. Profesör 
Hamidin kanaatine göre Kızılırmak ve Delice 
çayı sarsıntının intişarına mâni olmuş ve adeta 
amortisör rolünü oynamıştır. 

Âlimimizin hulâsatan bana söylediği tabiat 
hâdisesi budur; bu zat, evvelce de Sürmene ve 
Fatsa ve Paşa limanına ve diğer zelzele mahal
lerine giderek, tedkikler yapmış ve kitablar neş-
retmişti. Bu sefer de tedkiklerini büyük bir 
eser halinde çıkaracaktır. Zelzelenin mahiyetini 
ve ilk yardımları bu suretle arzettikten sonra 
Hükümetin aldığı tedbirleri de söylemek iste
rim: 

C. H. P. Grupunda bu meseleleri bazı arka
daşların daveti üzerine müzakere ve münakaşa 
ettik ve bazı kararlara vâsıl olduk. O kararları 
bu gün gazetelerde, İcra Vekilleri Heyeti kararı 
olarak, görmüşünüzdur. Bunları bu kürsüden 
Büyük Millet Meclisine ve efkârı umumiyemize 
arzetmek isterim. 

Alman kararların birincisi; anî ve ilk yar
dımlar hariç olmak üzere söylüyorum - zelzele 
mahalline istanbul Üniversitesinden, Ankara 
Dil - Tarih - Coğrafya fakültesinden, Ziraat ens- | 

Bu ilmî tedkik neticesi, nihayet mayısın onu
na kadar, Hükümetin eline gelmiş olacaktır. Bu 
tedkik heyeti bu aksarı hareket edecektir. Bir 
taraftan bu tedkik yapılırken diğer taraftan da 
iskân umum müdürlüğü bütün teşkilâtını se
ferber ederek mahalline gidecektir. Bunun da 
yapacağı şey, orada hasar gören ve yıkılması 
muhtemel olan evlerin, yerine en seri bir surette 
ve en sağlam bir şekilde, mahallî malzemeyi 
kullanmak şartile inşaata başlayabilmek imkâ
nım hazırlamaktan ibaret olacktrr. Bu işler sür
atle yapılmak lâzım gelir. Çünki teşrinievvelin 
nihayet 15 ine kadar bu vatandaşlar çadırdan, 
çardaktan ve çergiden çıkıp damları altma gir
melidirler. Aksi takdirde iklimin sertliği ve o 
havalide kışm erken gelmesi, bu vatandaşları-

I mızı çok rahatsız eder, dağılmalarını mucib 
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oîur. Hükümet b^.vtaziyeti nazarı itibara alarak 
her türlü vesaite müracaatla bu vatandaşların 
evlerinin derhal yapılmasına karar vermiştir. 
(Çok güzel sesieri). ,i 

Gerek içtimaî muavenet, gerek bu inşa 
keyfiyeti, Sıhhat bakanlığının emrü murakabe
sinde plrn̂ ak üzere, Kızılay kurumuna verilmiş
tir. kizilay' da bunu bir hizmeti müftehire ol
mak üzere kabul etmiş bulunuyor. Kızüayın bu 
hususta çok iyi semereler vermiş tecrübeleri var
dır. Paşa limanı, Erdek vakası, Suşehri vakası 
ve diğer yerlerdeki yangm vakalarında şehir ve 
köylerin de tamirinde Kızılay çalışmış ve muvaf
fak olmuştur. Kızılayı teşkil eden muhterem ze
vat ve başta bulunan arkadaşımız Refik Saydam 
bu işi kabul etmiş olmakla hem vatandaşlara 
ve hem de Hükümete çok büyük bir insanî ha
rekette bulunmuşlardır. 

3 ncü kısım, zahire ve çift hayvanları vazi
yetidir. Zahirenin büyük kısmı kurtarılmıştır. 
Toprak altındakiler elenmiş, taş altmda kalan
lar da temizlenerek kurtarılmıştır. Hayvan za
yiatına gelince, ölen hayvanlar kara sığırdır. 

-1938 0 : 1 
Burada karasığır çok olmakla beraber, vatan
daşlara bu iptidaî sermayelerini verebilmek için 
bazı tedbirlere müracaat edilmiştir. Hükümet 
Ziraat bankası ile temasa geldi, o da bunları 
temin etmek vazifesini üzerine aldı. Bütün bu 
masraflara karşılık olmak üzere Hükümet 
500 000 liralık bir tahsisat istemeğe karar ver
miştir. Kanun yakmda Büyük Millet Meclisine 
gelecektir; kabulünü rica ederim. Şayed bu kı̂  
tanm ve vatandaşlarımızın evlerinin inşası ve 
kendilerinin refahı, bilhassa selâmetlerinin te
mini, daha çok fedakârlığı icab ettiriyorsa şüp
hesiz ki Hükümetiniz nazan itibara alacaktır 
ve Hükümetiniz emindir ki Büyük Millet Mec
lisi bunu vermekte asla tereddüd etmiyecektir. 
(Hayhay sesleri). 

Tekrar edeyim, böyle maddî acıları tadil et
meğe ve maddî yaralan tamire bu milletin kud
reti ve bilhassa hassasiyeti, vatanperverliği kâ
fidir. Teessüf olunacak cihet, tekrar edeyim, 
ölen vatandaşlarımızın telâfi edilmiyecek olan 
ziyaıdır. 

BAŞKAN — Ruznameye geçiyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Küçük Yozgadm Karacahasan köyünden 

Muhacir oğullarından Alioğlu Osman Aktasın 
ölüm cezasına çarptrılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/431) 
[1] 

(Adliye encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Okunan mazbatayı reyinize ar-

zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 — Eylül : ikinci teşrin 1937 aylarına aid 
raporun sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/475) 

BAŞKAN — Bu mazbatanın tevziinden iti
baren henüz bir hafta geçmemiştir. Bu itibar
la gelecek ruznameye bırakıyoruz. 

Birinci müzakeresi yapılacak mevadda geçi
yoruz : 

3 — Türkiye Cumhuriyeti İle Sovyetik Sosya
list Cumhuriyetler, İttihadı arasında imza edilen 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesile merbut
larının ve ticaret ve tediye anlaşmasının tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve îktısad 
encümenleri mazbataları (1/905) [1]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

[1] 152 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[1] 160 sayılı basma uazı zabtın sonundadır. 

mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik Sosyalist 
Cumhuriyetler İttihadı arasmda imza edilen 
ticaret ve seyrisefain muahedesile merbutları
nın ve ticaret ve tediye anlaşmasmm tasdiki 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sov

yetik Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı arasmda 
8 - X - 1937 tarihinde imza edilen ticaret ve 
seyrisefain muahedenamesi ve merbutatmm bu 
muahedenamenin 29 ncu maddesi hükümleri da
hilinde meriyete sokulması tasdik "olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sov
yetik Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı arasmda 
8 - X - 1937 tarihinde imza edilen Ticaret ve 
tediye anlaşması imzası tarihinden meridir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmitşir. 

MADDE 4 — Bu kanunun tatbikma icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 152 
Küçük yozgadın Karacahasan köyünden Muhaciroğullann-
dan Alioğlu Osman Aktasın ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/431) 

T. C. 
Başvekâlet 

Tazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: 4/7916 

S - XII - 1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu 325 doğumlu Muihaciroğullarından Alioğlu Osman Aktasın ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Ankara Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz ceza Heyeti umumiye-
since tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince kanunî merasimi ta
mamlanmak üzere Adliye vekilliğinin 1 - XII - 1937 tarihli ve Ceza işleri umum müd. 427/205 sayılı 
tezkere ile gönderilen ilâm ve bu işe aid evrak bilece sunulmîuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 
C. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/431 
Karar No. 19 

19 -IV -1938 

Yüksek Reisliğe 

Küçük yozgad nahiyesinin Karacahasan kö
yünden Mehmedoğlu Halili suç ortağı Ali ile bir
likte taammüdle öldürmekten suçlu ayni köyden 
Muhacir oğullarından Alioğlu 1325 doğumlu Os
man Aktaşm icra kılman muhakeme neticesinde 
ölüm cezasma mahkûmiyetine dair Ankara ağır 
ceza mahkemesinden verilen kararm tasdikmı ve 
müteakib kanunî muamelenin Büyük Meclisçe 
ifasmı mutazammm Temyiz mahkemesi ceza 
umumî heyetinden sadır olan 8 - XI -1937 tarih 
ve 302 sayılı ilâm Başvekâletin 2 - XII -1937 
tarih ve 4/7916 sayılı tezkeresile Adliye encü
menine havale olunmakla mezkûr ilâm ve ilişiği 
dosya tedkik olundu: 

îlâm ve zabıtname mündericatma göre Alioğ
lu Osman Aktaş kırılan sapanı ile çalman demi
rinin maktul tarafmdan yapıldığı kanaatile 
beslediği kin üzerine suç ortağı Ali ile Halili 
öldürmeğe karar verib tabanca ile yaraladıktan 
sonra birlikte kafasmı taş ile ezmek suretile 
öldürdüğü sabit olduğundan mahkemece Ali 
Osman Aktaşm ölüm cezasma ve Alinin de ya-
şmm küçüklüğünden dolayı on dokuz sene ağır 
hapse konulmasına mahkûm edildikleri anlaşıl
mıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde; Alioğlu Os
man Aktaşm mahkûm bulunduğu ölüm cezasmm 
değiştirilmesini ve hafifleştirilmesini icab ede-



cek bir s#eb görülemediğnden teşkilâtı esasiye Konya 
kanunumu» 26 ncı maddesi mucibince bu cezanın R. Türel 
infazma karar verilmesi hususunun Umumî He-* Kayseri 
yete arzppencümenimKce ittifakla karar veril- Reşid Özsoy 
mistir. Yijîksek Reisliğe sunulur. Bursa 
Adliye E^Beisi M. M. Katib S, F/Talay 

Çorum Kocaeli Erzurum 
Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 

Erzincan 
A. Fırat 

Kayseri 
H. F. Perker 

Gazi Anteb 
ö. A, Aksoy 

Kastamonu 
Dr. Ş. Şenozan 

Ordu 
M. B. Pars 
Balıkesir 

O. Niyazi Burcu 
Bursa 

Atıf Akgüç 

»©-<< 
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S. Sayısı: 160 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri 
İttihadı arasında imza edilen ticaret ve seyrisefain muahe-
denamesile merbutlarının ve ticaret ve tediye anlaşması
nın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 

encümenleri mazbataları (1/905) 

T. C. 
Başvekâlet 10 - XI -1937 

-Kararlar müdürlüğü 
ti ayı : 6/3943 ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 8 - X -1937 ta

rihinde imzalanan ticaret ve seyrisefain muahede nam esi ve merbutatının ve ticaret ve tediye anlaş
masının tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2-XI-1937 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile merbutatı esbabı nıucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Esbabı mucibe lâyihası 

İktisadî ve malî şeraitin değişmesi üzerine Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı ile 
aramızda nıevcud ticaret ve seyrisefain mııahedenamesile ticaret ve tediye anlaşmalarının da 
yeni şartlara £'öre tanzimi icab ettiğinden bunlar fesholunarak yerlerine ilişik anlaşmalar me
tinleri bilmüzakere • ihzar ve imza edilerek ikame olunmuşlardır. 

Yeni anlaşmaların eskilerine nazaran en mühim farkı bunlardan ticaret ve seyrisefain uma-
hedenamesinin, eski muahedenin millî muamele esasına istinad etmesine mukabil en ziyade 
mazharr müsaade millet esasına istinad etmesi ve ticaret ve tediye anlaşmasının iki taraf em
tia mubadelâtına daha büyük bir inkişaf verecek tarzda tanzim edilmiş olmasıdır. 

Bu anlaşmaların tasdiki için hazırlanan kanun lâyihası sunulmuştur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Hariciye -encümeni 

Esas "No. 1/905 
}fymr'No.7 

30 - XII - 1937 

Yüksek .Reisliğe 

-Türkiye .Cumhuriyeti ,ile -Sovyetik Sosyalist 
(Cumhuriyetleri ittihadı arasında imza edilen tica
ret ve seyrisefain muahedesiie .merbutlarının ve 
ticaret ve tediye anlaşmasının tasdikına mütedair 
olub Başvekâletin 10 ikinci teşrin-1937 tarihli ve 
3943 nuımaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönde
rilerek encümenimize havale buyurudan kanun lâ
yihası, muahedename ve esbabı mucibesi 7 kânu
nuevvel 1937 salı günü Hariciye Kâtibi Umumî 
Vekili Nebil Batı ve 17 kânunuevvel 1937 cuma 
günü biazat Hariciye vekili Dr. Tevf ik Rüştü 
Araş huzurile madde madde tedkik ve tahlil olun
du. 

Bu muahedename ile yerine kaim olduğu 
,22 - VII - 1031 muahedesi (Kanun numarası : 

1874) arasındaki yegâne fark, evvelki muahede
nin bir sene »müddetle aktedilmiş olmasına 
mukabil yeni muahedede bu müddetin üç seneye 
çıkarılmış bulunmasıdır. 

Evvelki,muahedede fesih ihbarından sonra mu
ahede ahkâmının altı ay müddetle cari olacağı mu-
Jsayyed tiken bu'.müddet'yeni muahedede üç aya 
indirilmiştir. 

Binnetice, yeni muahededeki ahkâmın, iki 
dost memleketin iktisadî münasebatını şimdiye 
kadar güzel bir şekilde tanzim eylediği bittecrübe 
sabit bulunan eski muahede, ahkâmmtlan hiç farkı 
olmadığı tedkikat neticesi anlaşılmakla kanun lâ
yihası encümenimizee aynen kabul edilmiş ve ha
valesi mucibince îktısad encümenine tevdi buyu-
rulmak üzere Yüksek katınıza sunulmuştur. 

ariciye E. Reisi 
Trabzon 

H. Saka 
Niğde 

K. İrdelp 
îzmir 

H. Menteşe 

Bu M. M. 
Kastamonu 
Ş. İlden 

Antalya 
Dr. G. Tunca 

Kars 
M. Akyüz 

Kâtib 
Kastamonu 
Ş. İlden 

İstanbul 
S. Cimcoz 
Tokad 

İV. Poroy 

îktısad encümeni mazbatası 

¥. S. M. M. 
ÎMtsad encümeni 
Esas No. 1/905 
Karar No. 39 

Yüksek "Reisliğe 

21-TV -1938 

Türkiye Gümhuriyeti ile Sovyetik Sosyalist 
Cumhuriyetleri İttihadı arasmda 8 - X -1937 ta
rihinde imzalanan ticaret ve seyrisefain mua-
hedenamesi ve merbutatının ve ticaret ve tediye 
anlaşmasının tasdiki hakkında Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
2 - XI -1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası ve mezkûr mukave
lenin 15 nci maddesinde yazdı (Erzurum) ke
limesinin Kars olarak tashihi için Kamutaya su
nulan 1 - IV -1938 tarih ve 6/1242 saydı Başve

kâlet tezkeresi encümenimize havale edilmekle 
Türkofis umum müdürü hazır olduğu halde ted
kik ve müzakere olundu. 

Verilen izahattan ve kanunun mucib sebeble-
rinden anlaşıldığına göre iktisadî ve malî şera
itin değişmesi üzerine Rusya ile aramızda mev-
cud ticaret ve seyrisefain mukavelesinin feshile 
yeni şeraite ve ötedenberi kabul ve tatbik ede-
gelmekte olduğumuz umumî iktısad prensibleri-
mize uygun bir mukavele tanzimi zarureti hâsıl 
olmuş ve tasdiki istenen bu mukavele arzettiği-

( S . Sayısı : 160) 
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miz pjeaaşiblerf dahİliıad^ nnüzakerc ve> imza edil
miştir. 

Bilhassa evvelki mukavelede meveud bulun
mayan umumî kliring usulü bu mukavelede da
ha kontrollü ve salim esaslara bağlandığı gibi 
seyrisefain muamelâtında da millî sefainle mü
savat kaydi kaldırılarak en ziyade mazharı mü
saade millet muamelesinin tatbiki prensibi ka
bul, ettirilmiştir. 

Keyfiyeti ted&ik eden, eia^ümendmiz muka
vele hükümlerini iktisadî menfaatlerimize uygun 
bulduğundan kabulünü muvafık bulmuş ve 
UmunılJJşyetin tasdikına arzedi.lmeküzere Yük-

sete Reisiiğ^ ST&nm'â 'kaflfar* vermiştir. 

Ik. E. Reisi M. M: Kâtib 
îzmir Giresun Niğde 

R. Köken î. Sabuncu Dr. R. Ferid Talay 
Afyon K. Maraş Samsun 

Bere Türker K. Kusun Ali Tunalı 
Kocaeli îzmir Edirne 

î. Diblan Benal Arman Mecdi Boysan 
Gazi Anteb Ankara Konya 
B, Kaleli A. Ulus Hx Dikmen 
Konya Giresun Aydın 

K. Okay Muzaffer Kılıç N. Topcoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Twrk%jij<e> GümkiM'iyeU ü'6'Sobyetik1 Sosyalist Güm1-
huniy&tle'Kİ iMİkiada arasımda*' imam e<Mhen< ti&omet• 
ve seyrÛ8f.a/m>muatkede&ibe nwrbmÂlmıwm ve> Um* 
ret ve tediye anlaşmasının tasdiki hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Türlsye; Ofimhiuıâyeti «ile< SOY-
yetik Sosyalist Qümhuriyetler ittihadı arasında 
8 - X - 1937 tarihinde inuaa edilen ticaret ve 
seyri^efam muflhedenameei ve-merbutatmm bu 
muahedenamenin 29 ncu maddesi hükümleri da-
hüjijûjde meriyete sokulması tasdik < olunniAiBtur. 

l&ADDE 2 -rr Türkiye . Ciimjjîuriyeti ile Sov-
yetik Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı arasımda 
8 - X - 193.7 tarihinde imza edüen Ticaret ve 
te<^ye anlaşması imzası tarihinden meridir. 

MADDE 3 — Bü kamın neşri tarifinden 

muteberdir, 
MADDE 4>— Baı kanunun tatbikine icra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
' % - XI - 1937 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
C. Bâyar Ş:' Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Malv V\ 

Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağrah 
Mî: V. Na. V. îk. V. 

S: Arikan Ali Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. İ.s M. V. G. t! V. ' Zr. V." V. 

Dr. E. Alatûs Rana Tarkan S. Kesebir 

(& Sayısı :160^ 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SÖVYETİK SOSYALİST CÜMOTRİYEtoEÎİ M İ -

ŞADI ARASINDA TÎCARET VE SEYRİSEFAİN MUAHEDENAMESt 

Bir taıaftan 
Türkiye Cumhuriyeti, 

Diğer taraftan 
i Sövyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı 

Âralarinda teyemmünen mevcud olan dostane münasebetleri takviye ve iki memleketin iktisadî 
münasebetlerinin inkişafına yardim ve kezalik memleketlerinde tebaalarının ikamet şartlarını tan
zim eylemek arzusile mütehassis olaraik bir Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesi akdine karar 
vermişler ve bu maksadla, Murahhasları olmak üzere, 

Türkiye Reisicumhuru ; 
Gazi Anteb mebusu, Hariciye vekâleti Siyasî Müsteşarı Ekselans Numan Menemencioğlunu; 
Hariciye vekâleti Umumî kâtib vekili, Orta elçi Ekselans Nebil Batıyı; 

Sövyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı Merkezî icra komitesi : 
Sövyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadının Türkiyedeki Maslahatgüzarı Bay Horace Sal-

kindi; 
Sövyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı Ticaret mümessili muavini Bay Fedor Starozoumu; 

Tayin etmişler ve müşarünileyhler saiâhiyetnamSelerini yekdiğerine tevdi edib bunları usulüne mu
vafık ve muteber bulmuşlar ve aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1 

Âkid Taraflardan birinin vatandaşları, ecnebilerin kabullerine, dolaşmalarına, oturmaları
na, yerleşmelerine ve ayrılmalarına müteallik diğer Taraf ülkesinde meri veya meriyete ko
nacak olan kanun, nizamname ve talimatnamelere uymaları şartile her hangi üçüncü ecnebi 
memleket vatandaşlarile ayni şerait altında o ülkeye girmek, orada dolaşmak, oturmak ve ora
dan ayrılmak hakkına malik olacaklardır. 

Bununla beraber şurası mukarrerdir ki, bu muahedenamenin ahkâmı ne Âkid Taraflardan 
her biriniıı memleketine muhacerete serbestçe müsaade vermek veya bunu serbestçe menetmek 
hakkına, :ne de pasaport, vize ve oturma ruhsatnamesi hususlarında meri veya meriyete kona
cak olan nizamnamelere halel iras etmez. 

Âkid Taraflardan her biri gerek bir mahkeme kararı, neticesi olarak, gerek kanunlar ve 
idarî nizamnameler mucibince, gerek Devletin dahilî emniyetine müteallik sebebler dolayısile 
diğer Taraf vatandaşlarının ülkesinde yerleşmelerini veya oturmalarını menetmek ve bunları 
ülkesinden çıkarmak hakkını mahfuz tutar. 

Madde — 2 

Âkid Taraflardan her birinin vatandaşları bu muahedenamenin birinci maddesi mucibince 
diğer Taraf ülkesine girdikleri ve kezalik bu ülkeden ayrıldıkları zaman zatî ve beyti istimal
lerine mahsus olan mallarını idhal ve ihraç memleketlerinde bu babda mevcud kanun ve nizam
namelere uyarak idhal ve ihraç eylemek hakkını haiz olacaklardır. Bu hususta Âkid Taraflar
dan her birinin vatandaşları en ziyade müsaadeye mazhar millet vatandaşlarının tâbi oldukla
rından veya olacaklarından daha az müsaid şeraite tâbi tutulmıyacaklardır. 

Madde — 3 

Âkid Taraflardan her birinin vatandaşları diğerinin ülkesinde müddei ve müddeaaleyh olarak 
mahkemeler derecatmm kâffesine serbestçe müracaat edecekler ve kanunî ve adlî himaye hu
luslarında en ziyade müsaadeye mazhar millet vatandaşlarına bahşedilmiş veya ileride bah-

(& Sayısı: 160) 



şedüecek olan haklardan müstefid olacaklardır. 
Mahkeme masrafını müemmân kefalet akçesine ve adlî müzaherete müteallik meseleleri, hu

susî bir itilâf aktedilineeye kadar, her iki Âkid Tarafın mütekabil mevzuatı tanzim edecektir. 

Madde — 4 

Âkid Taraflardan her birinin vatandaşları, diğerinin ülkesinde, gerek berrî, havaî ve bahrî 
orduda, gerek milis veya millî muhafız kıtaatında her hangi mecburî hizmetten müstesna ola
caklardır. Kezalik bunlar yukarıda sayılan hiz metlerden birine muadil olmak üzere ihdas edil
miş nakdî veya aynî bütün mükellefiyetlerden müstesna tutulacaklardır. 

Kezalik mezkûr vatandaşlar gerek adlî, ge rek idarî gerek beledî bilûmum resmî ve mec
burî hizmetlerden istisna edileceklerdir. 

Anasırı tabiiyeden mümbais afat vukuunda Akid Taraflardan birinin vatandaşları diğe
rinin ülkesinde çalışma mükellefiyetine tâbi tu tulabileceklerdir. 

Nakdî mükellefiyetler ve askerî istimvaller, kezalik askerî ihtiyacat için vergi ve tekâlif 
hususlarında Âkid Taraflardan birinin vatandaşları diğerinin ülkesinde en ziyade müsaadeye 
mazhar memleket vatandaşlarının tâbi tutulduğu veya tutulacağından > daha az müsaid şeraite 
tâbi tutulmıyaeaklardır. 

- ' • • ; • . \ - M a d d e — 5 

Menkul ve gayrimenkul malların ihrazı, temellükü ve tasarrufu hususlarında Âkid Ta
raflardan her biri diğerinin vatandaşlarına en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesini mü-
tekabilen bahşeder. 

Madde — 6 

Bu muahedenamenin birinci maddesi ahkâmt. mucibince Âkid Taraflardan her birinin ül
kesine girmiş olan diğer Taraf vatandaşları, bu ülkede en ziyade müsaadeye mazhar millet 
vatandaşlarile ayni esaslar dairesinde sınaî ve ticarî faaliyeti ve, münhasıran kendi tebaalarına tah
sis edilen veya edilecek olan meslekleri müstesna olmak üzere, bilûmum mesleği yapabileceklerdir/ 

Madde — 7 

Âkid Taraflardan birinin ülkesinde, meri kanunlara tevfikan, ticaret ve sanat icrası maksadile 
tesis edilmiş her nevi hükmî eşhas diğerinin ülke sinde de hükmî eşhas tanınacak ve hassatan, müd-
dei ve müddeaaleyh sıfatile mahkemelere müracaat hakkını haiz olacaklardır. 

Şurası mukarrerdir ki; yukarıdaki ahkâm, Âkid Taraflardan birinin ülkesinde'müteşekkil hükmî 
bir şahsın diğer Taraf ülkesinde muamelâtını icraya kabul olunabüib olunamayacağının bilinmesi 

keyfiyetine taallûk etmez; bu keyfiyet bu son ülkede bu bapta meri veya meriyete girecek kanunî 
ahkâma daima tâbi kalır. 

Etenebi hükmî şahısların Âkid Taraflardan birinin ülkesinde faaliyete kabulü için meriyette olan 
umumî kavanin mucibince evvelce ruhsat istihsali icab ettiği takdirde iki Âkid Taraftan her'birinin 
bilcümle hükmi şahsinin diğerinin ülkesine kabulü evvelce ruhsat istihsaline tâbi tutulacaktır. 

Bununla beraber şurası mukarrerdir ki, iki Âkid Taraftan birinin hükmü şahıslarının diğerinin 
ülkesine kabulleri için ieab eden resmî mbuamelclere müteallik hususlarda mezkûr hükmî şahıslar 

en ziyade müsaadeye mazhar ^millet hükmî şahıslarına bahşedilmiş veya edilecek olan vaziyetten daha 
az müsaidbir vaziyette bırakılmayacaklardır. . 

Şurası mukarrerdir ki, Âkid Taraflardan her birinin bu maddenin ahkâmı mucibince diğerinin 
ülkesinde faaliyete kabul edilmiş olan hükmî şahiMİarı bu ülkede en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesinden, müstefid olacaklardır. 

' ; * • • ' < • - - ' • • • ' • ! 
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Madde — 8r 
Akid *F&raflardan • birinin d4ğ«rinin ülkesine, kâkül lediimdş olsa»! vatandaşları m& şahısları n© de fa

aliyetleri veya malları itibarile o ülkece- en ziyad^ınüsaadey© B9azhap.ımMet̂ vatan4aşl*rınftB mümasil' 
şerait altında tâbi olduklarından veya olacaklarından başka veya daha yüksek vergilere ve resimlere 
tâbi tutulmayacaklardır. 

Âkid.;Tarafl;a»rdşja birinin, ülkesinde, müteş.ekkilo'luh muamelelerini icra için, diğer Taraf. ülkesine 
kabul edilmiş olan hükmi şahıslar, w malları veyafaaliye^leri, ne d# 'l̂ ep hapgi d.iğar bir husus iti-
barile, bjt ülkede muamelâtı icrası için kâ bu-1 eddlmiş olan en, ziyade müsaadeye mazhar milletin mü
masil iktisadî hedefli hükmî şabışigrıpan .ayni: şerait altında t$ıbi ol^ukla^i; veya olacaklarındanbaş
ka .veya daha yüksek vergileme ve resimlere- tâbi tutulmayacaklardır. 

Bu maddenin ahkâmı Devlet namına cibayet olunan vergi ve^eşimAer.e taklak ettiği gj,bi beledi
yece ;̂ ye esnaf cemiyetleri (korpoçasyo^lar) menfaatine istif a olunanlar, a,da şjamüdir. 

Madde — 9. . 

Sv S/G. î. dahilinde haricî ticaret inhisarı Devlete aid olduğu cihetle TürMye Cumhuriyeti Hükü
meti T'&rMyedeki 8. Sv O.'I. Ticaret1 mümessilliğine ve bunun işbu muahectenin llmci ve 15 nci mad
delerde zikredilen şubelerine, Türkiye ülkesinde atideki vezaifi icra salâhiyetini bahşeder: 

a) Haricî ticarete müteallik hususatta S. S. C. I. nin menfaatlerini gözetmek; 
b) Türkiye ile S. S. C. î. arasındaki haricî ticareti ve emtia mübadelesini bu muahedename ahkâ

mıma tevfikan tanzim, eylemek; 
c) Ş,.J3,. C, î. Hükümetinim haricî ticaretini icra. ve Türkiye, ile S» S. C, î. arasındşa. ticarî münaaa-

batın inkişafına hizmet eylemek. 

Madde — 1CH 

S. S.. G. î. nin ıneskezi Anfera^ai buluna^sTürkiyedekfl,. Ticaret mümessilliği Tüjekiyedeki S. S, C. 
î. se^ayeliakL mütçn^^im.bkk]smJW teşkil eder; 

Ticaret mümessili ve iki muayini S. S.- G. î . sefaleti azası gibi»telâkki»ediLdikleriflden k^rdlploma--
tik azaş]üBA bab^otoaa, şahsî masuöiyette&ve sair. muafiyetlerden ınüstefid olacaktardiir. 

Madde — XI 

Spŷ est;ik Sosyalâ^t Cümhııriyetler. İttihadı.ticaret müm^ilinût Ankaı^daki merkezi ve Istanbul-
dakâ şub^dipln .merkezi hajciç, ez. memleket imtiya^ın^ani müstelid .olacaktır* 

Bu hariç ez memleket imtiyaaı^şb;^ 
Ticaret t n?.ümeşşijjljiğin,i,n ve. îatanbnidaki şubesinin, adr,es]£ri Sövyetifc Sosyalist Cumhuriyetler itti

h a t . sepet i tayasından, Türkiye Cumhuriyeti hariciye vekâletine b&dirüseektir. 

Madde — 12 

Ttirktyedeki Sövyetİk Sösyalüst * Cumhuriyetler i t t iha t ticaret mümessiMğ̂ f tarafmd^-n Tü-rkiye 
Cümhüsrîyeti arazisinde aMd* veya teminat t altına alman bHeümleı muamelâtı ticariye Tü»k kanunla-
rmna g3*e muamele götfecefc ve Türkiye' mehfrkimİB.e tâbi tutulacaktım- Bununla beEabepf bu h#kum 
mezküi?. tiearö muamelât hakfenda alâ4aetetr taraffepni"Türk mevzuatına tevfikan' hakeme mni'a'eaat 
hakkım-katiyen ne^tmez. 

Sovyştik Sosyalist Cumhuriyetler-' ittihiadasaıaij Türkiye Cumhuriyeti Gazisi dahilinde butaan-
emvali katî olarak verilmiş veya katiyet kesbetmiş hüküm mutibiııee cebfeîieramevzusu'• olabiliri Sövye--
tiki SosyftMst••' OümhAitfiyetJer ittihada; ticaret» mümessilliğidahili»olmak'üzere^vyetik* Sosyali1!"* Cumhuri
yetler îtti&ad* siy^^ m%n«ssiMkferinİ!n ve konsolosl-uklapmın resmî faaliyetler-rae veya Deviötin' 
hukuku hükümranisini ifaya lüzumlu olub hukuku düvel mucibince bu gibi* tedaMa*in tatbikHidan ha
riç bırakılan mevad müstesnadır. 
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Makfcle — 13 

Sovyetik Sosyalist'Cüaihııriye'tler :İttifeadnan Titoikiyecteıki ticaret: nuSmeasilliği, -Sovyetik • Sosya
list CüMhaTİyetler ittihadının mam ve h«saJwna i hareket«ttiği «ihetleîItJtitoadJHükûîöeti, tsearetmümes-
;silliği -veya "bunun .«sulu dair«siiK3e ı mezuniyetini İmiz sahralar tamftuöan ıTüfkiye&e Ikanunî -surette 
aktedilmiş bİMmumiti©aa*Î!m«^^ 

Maamafih Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı Hükümeti, Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler 
ittihadı kanunları mucibince kendi muamelelerinden münhasıran kendileri mesul olan iktisadî Devlet 
teşekküllerinin faaliyetinden mütevellid hiç ıbir mesuliyet deruhde etmez; ancak Türkiyedeki Sovyetik 
Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı ticaret mümessilliği tarafından bu muamelelerin mesuliyeti sureti 
mahsusada kabul edilmiş, olan ahval müstesnadır. 

Maıdde — 14 

Ticaret mümessilinin ve iki muavininin isimleriSovyetik "Sosyalist Cumhuriyetler -İttihadı Sefareti 
1 tarafmdan Türkiye «Cumhuriyeti hükümetine "bil&ırifeceik, ve'memuriye^tl'eri/ibuTilann nihayet bulduk
larından Türkiye Hükümeti ayni yol ile malûmattar edilmedikçe muteber tanınacaktır. 

'Bundan başka, ^Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı Ticaret mümessilliği 'tarafından irae 
edilecek ve imzalan kendisini taahhüd altına sokacak kimilerin isimlerini^ vazifelerini ve-salâhiyet
lerinin şümulünü Türkiye 'Cumhuriyetinin resmî gazetesinde ve-şubelerinin bulunduğu mahallerdeki 
bir gazetede İlan edecektir. 

işbu ilân, bu maddenin ikinci bendinde derpiş edilen kimselerin faaliyete ^rismetermden evvel 
yapılacak, ve bunların memuriyetleri, aksi mealde ayni yol ile bir tebliğ nesredilmedikçe muteber 
addedilecektir. 

Madde — »15 

Âkid Taraflar Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler 'İttihadı ticaret mümessilliğinin Türkiyenin'aşa
ğıda yazdı şehir ve limanlarında şube açmak hakkından müstefid olacağı hususunda mutabık kalmış
lardır: istanbul, izmir, Trabzon, Mersin, Kars, Konya veya Eskişehir. 

Yeni -şuıbeler küşadı iki ıHüteûmet arasında bir itilâfın ımevzuunu teşkil edecektir. 

Madde — 16 

iki memleket arasında ticarî münasebetlerin inkişafına yardım etmek kezalik Sovyetler ülkesinde 
Türk iktisadî menfaatlerini gözetmek maksadile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sovyetik Sosya
list Cumhuriyetler ittihadı ülkesinde bir ticaret mümessili tayin veya bir ticarer, ateşeliği va
zifesi (veyahud mümasil bir memuriyet) ihdas ettiği takdirde bu mümessil (vazife veya memuri
yet) ve maiyeti Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İtihadında, ibu Muahedename ile Türkiyedeki 
Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı Ticaret Mümessilliğine bahşedilen hakların, imtiyazların 
ve muafiyetlerin /ayninden rmügfeefid ölaeaMardır. 

Mnd^e — 17 < 

Âkid Taraflardan her birinin tabiî ve mamul müstahsalları diğer Tarafın umumi mevzuatı mu
cibince transite açık yolları üzerinde ve bu Tarafın umumî mevzuatına tevfikan transite kabul edi
lecek ve bu ülkede bilcümle transit resimlerinden . muaf bulunacaktır. 

tBu maddenin (birinci dafarası ^hMmmdan lıariç olmak .üzere, Sovyetik Sosyalist 'Oümhuriydtler It-
ıtihadı «Hükümeti Türkiyeye, menşe ve mevridi Türkiye lolıtb rBattım tarifeile Asya memleketlerine ve ke
zalik menşe ve mevridi Türkaye <(Smb sBatum ttırikile "Tarkiyenin öarb vilâyetlerinden Şark vilâyet
lerine -ve .Şark vilâyetlerinden €r»rb vilâyetlerine -sevkedileeek olan eıntea İçin de serbst transit hakkı 
bahştmeğe muvafakat eyler. 

(IS. Sa^s ı : 160) 



Madde —18 

ÂkidTayfların demir, kara ve dahilî sular yollarında yolcuların, yolcu ağırlıklarının ve emtianın 
nakliyatına müteâllik hususlarda iki Tarafın tebaası arasında hiç bir fark gözetilmiyecektir. 

Bu ı> maddenin birinci fıkrası ahkâmının Âkid Tarafların kendi nakliyat yolları üzerinde istedik
leri gil|i tarifeler tanzim etmeleri haklarına halel iras etmediği bayandan müstağnidir. 

Madde — 19 

Âkid Taraflardan birinin sancağını hâmil olub hamulesiz veya hamuleli olarak diğer Tarafa aid 
sulara ve limanlara girecek veya bunlardan çıkacak olan gemi ve vapurlar, hareket veya azimet ma
halleri nereleri olursa olsun, her hususta ayhile en ziyade müsaadeye mazhar millet vapur ve gemile
rine tatbik edilen muameleden müstefid olacaklar ve her ne unvan altında bulunursa bulunsun, 
Devlet, vilâyetler, nahiyeler veya Hükümet tarafından salâhiyeti haiz her hangi bir teşekkül nam 

v«ya menfaatine istifa olunub en ziyade müsaadeye mazhar millet vapur ve gemilerine tahmil edil
miş veya edilecek olanlardan başka veya daha yüksek hiç bir mükellefiyet veya resme tâbi tutulma
yacaklardır. 

Hamuleler, mevrid ve mahreçleri neresi olursa olsun, en ziyade müsaadeye mazhar millet sancağı 
altında idhal veya ihraç edildikleri takdirde tâbi tutulacaklarından başka veya daha yüksek 
mükellefiyet veya resimlere tâbi tutulmayacaklar ve başka türlü muamele de görmeyeceklerdir. 

Yolculara ve bunların ağırlıkları ve kezalik mürettebat en ziyade müsaadeye mazhar millet mua
melesinden müstefid olacaklardır. 

Madde — 20 

Âkid Taraflardan biri canibinden diğer Tarafa bahşedilen en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesi menfaati mütekabil memleketlerde meri veya meriyete konacak kanun ve nizamlarla tan
zim edilmekte devam edecek olan kabotaja şamil olmayacaktır. 

" • • T Madde — 21 

Gemi ve vapurların tâbiiyeti, her iki Tarafça, bu babda mütekabil Devletlerin salâhiyettar makam
ları canibinden her memleketin kanun ve nizamlarına tevfikan verilmiş olan vesaik ve şahadet
namelere göre muteber tutulacaktır. 

Âkid Taraflar geminin fennî vaziyetini ve senedi bahrisini musaddak hacmi istiabı, sefere kabi
liyet şahadetnameleri ile sair mümasilleri gibi gemi evrakının mütekabilen tanınması için bir itilâfı 
mahsus akdini taahhüd ederler. Böyle bir itilâfın akdine kadar, Âkidlerden biri tarafından usulü 
dairesinde verilmiş yukarda mezkûr gemi evrakını mütekabilen tanımağı İki Taraf taahhüd ederler. 

Madde — 22 

Âkid Taraflardan her birinin gemileri diğer Tarafın bir veya müteaddid limanına gerek oralarda 
ecnebi memleketten getirilen hamule, emtia ve yoleulannın hepsini veya bir kısmını boşaltmak ve 
indirmek, gerek ecnebi memlekete götürmek için oralarda hamule, /emtia ve yolcularının hepsini 
veya bir krsmmı irkâb eylemek üzere gidebileceklerdir. 

' Madde — 23 

Âkid Taraflardan birine mensub bir geminin diğer Taraf kara sularında batması, karaya otur
ması bahrî hasara veya mecburî tevakkufa uğraması gibi hallerde gemi ve hamulesi bu memleket ka
nun ve nizamlarının mümasil ahvalde millî gemilere bahşettiği müsaade ve muafiyetlerden istifade 
edecektir. Kaptanlara, mürettebata ve yolculara gerek kendnileri gerek gemi ve hamulesi için aynüe 
mahallî tebaalara yapılan derecede muavenet ve müzaheret edilecektir. 

( S. Sayısı : 160 ) 
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Tahlis sırasında yapılan hizmet masrafı hususunda tahlisin vuku bulduğu memleketin kanunî 

mevzuatı millî gemi ve vapurlara tatbik olunduğu veçhile tatbik olunacaktır. 
Karaya oturmuş veya batmış bir geminin kurtarılan emtiası dahilî istihlâk için memlekete idhal 

edilmiş olmadıkça hiç bir gümrük resmine tâbi tutulmıyacaktır. 

Madde — 24 

Âkid Taraflardan birinin tabiî ve mamul müstahsalları diğerinin ülkasine idhallerinde en ziyade 
müsaadeye mazhar millet muamelesinden müstefid olan üçüncü bir memleketin mümasil müstahsalla-
rına tatbik edilen veya edilecek olan rüsum, harçlar ve munzam harçlardan veya her hangi mükel
lefiyetten başkasına veya daha yükseğine tâbi tutulmıyacaklardır. 

Madde — 25 

Âkid Tarafların ülkesinde, Devlet, belediyeler veya esnaf cemiyetleri menfaatine her hangi em
tianın istihsali, satışı, istihlâki ve nakli üzerinden eibayet edilen veya edilecek dahilî vergiler, resim
ler . ve mükellefiyetler diğer Tarafın arzî ve sınaî müstahsallanna, menşei millî olan mümasil müs-
tahsallara ve mümasil millî müstahsallar bulunmadığı takdirde en ziyade müsaid şaraite tâbi tutul
muş veya tutulacak olan üçüncü bir memleketinkilere tatbik edildiğinden daha yüksek veya daha 
ağır olarak tatbik edilmiyecektir. 

Madde — 26 

Teminat, gümrük resimlerinin eibayet tarzı ve idhalât ve ihracata aid sair gümrük muamelâtı 
hususlarında Âkid Taraflardan her biri diğerine her hangi üçüncü bir memlekete bahşettiği veya 
ileride edeceği bilcümle menfaatlerden istifade hakkını bahşeder. 

Madde — 27 

Âkid Taraflardan her biri, diğer Tarafın tabiî veya mamul müstahsallarınm idhali esnasında, 
idhal edilen maddenin işbu Taraf menşeli olduğunu veya orada uğradığı tahavvül dolayisile o su
retle telâkkisi icab eylediğini mübeyyin olarak Âkid Taraflardan her birinin salâhiyettar ma
kamları taraflarından, bilitilâf tesbit edilecek numuneye tevfikan, verilmiş menşe şahadetna
mesi ibrazını taleb hakkını muhafaza eyler. 

Yukarıda mezkûr menşe şahadetnamelerinin vize ve tasdiki, mütekabil Tarafların salâhi-
yettar teşekkülleri tarafından, şahadetnamelerde gösterilen emtianın idhal edildiği Tarafın 
ülkesinde işbu muahedenin imza edildiği anda meri nizamata tevfikan yapılacaktır. 

Menşe şahadetnamelerinin itasına ve tasdikına müteallik bütün hususlarda Âkid Taraflar 
en ziyade müsaadeye mazhar millet şartını tatbik için mutabık kalmışlardır. 

Madde — 28 

Bu muahedenamenin en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesine müteallik ahkâmı: 
1 - Âkid Taraflardan her birinin hudud hattının her iki taraftan 15 Km. yu tecavüz etme

yen bir mıntakada. bahşettiği veya ilerde edeceği müsaadelere; 
2 - Bir gümrük ittihadı dolayisile Âkid Taraflardan biri veya diğerine tahmil edilebilecek 

mecburiyeletlere; . 
3 - Estonya, Letonya ve Lituanyaya Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı tarafından 

bahşedilmiş veya ileride edilecek olan müsaadelere; 
4 - Türkiyenin 1923 te Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış olan memleketlere bahşettiği 

veya ileride bahşedeceği hususî müsaadelere şamil değildir. 

( S. Sayısı : 160 ) 
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Madde — .29 

îşbıı muahedename üç senelik bir müddet için aktedihnistir. Muahede, Moskovada müm
kün mertebe süratle yapılacak tasdikname teatisi tarihinden itibaren meriyete girecektir. 
Bununla beraber, muahede imza tarihinde muvakkaten meriyete konulacak ve im/a ile tas
diknamelerin teatisi arasında geçecek müddet yukarıda r.ıe/kûr üç senelik müddete dahil edi
lecektir. 

Muahede inkızası tarihinden üç ay evvel ihbar edilmek şart ile feshedilebilecektir; fesli yapıl
madığı .-takdirde, muahede yine ayni fesli şarti k\ her defa kendiliğinden temdid ile bir sene
lik müddet için uzanacaktır. 

Yukarıdaki hususatı tasdik etmek üzere murahsaslar işbu ıııuahedenameyi imza, eylemişler 
ve altına mühürlerini koymuşlardır. 

Ankarada, 8 teşrinievvel 1937 tarihinde iki nüsha olarak yapılmıştır. 

İllimi: İmza: 
N. Meuevıcııcioğlu Uornce, Snll.ind 
Nebil Batı F. Starozoum 

NİHAÎ PROTOKOL. 

Birinci maddeye müteferrian 

Şurası mukarrerdir ki, bu muahedenamenin sair ahkâmından ayrı olarak bu maddenin ahkâmı, 
Âkid Taraflardan her birinin kendi ülkesinin muhtelif mıntakal arında duhul veya ikamet hususunda 
hususî bir usul veya bir memnuiyet tesis eylemek veyahud mevcud usulü idame etmek serbestisini, 
böyle bir usul veya böyle bir memnuiyet diğer bilcümle memleketler vatandaşlarına tatbik edilirse, 
tahdid eylemez. 

Yedinci maddeye müteferrian 

.1—Yedinci maddenin ahkâmı, tâbi olacakları usul bu muahedenamenin 9 - 15 nci maddeleri!e 
tanzim edilmiş olan Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadının Türkiyedeki Ticaret mümessilli
ği ile ajanlarına şamil değildir. 

2 — Bu muahedenamenin 3,4 ve 5 nci maddeleri ahkâmı Âkid Taraflardan birinin diğer Ta
rafın ülkesindeki hükmî şahıslarına, bu ahkâm bunlara kabili tatbik olduğu müddetçe, tatbik edile
cektir. 

On ikinci maddeye müteferrian 

işbu muahedenamenin ahkâmı başlangıç, tarihleri ne olursa olsun bilcümle davalara tatbik edile
cektir. 

Yedinci, sekizinci ve on üçüncü maddelere müteferrian (Hükmî şahıslar) tabirile, bir taraftan ti
carî, sınaî, malî ve nakliyatçı Türk Şirketlerile sair her hangi nevi iktisadî hedef li şirketler ve diğer 
taraftan, ticarî ,malî, smaî ve nakliyatçı Sovyet teşkilâtlan ile sair her hangi iktisadî hedef li 
teşkilâtlar kasdolunmuştur. 

On yedinci madd ey e müteferrian 

1 - Türkiyenin arzî ve sınaî müstahsallarınm on yedinci maddede zikredilen yollar üzerinde tran-
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sitine müteallik hususlarda Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadının bu müstahsaİlarm Sovye-
tik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı ülkesine girdikleri esnada bunların Türkiyenin arzî ve sınaî 
müstahsallarından olduğunu, mübeyyin bir menşe şahadetnamesi ibrazını istemek hakkını muhafaza 
etmesi mukarrerdir. 

Menşe şahadetnameleri İki Tarafın salâhiyettar teşkilâtı tarafından verilecektir. 
Mezkûr şahadetnameler Türkiyede Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadının ticaret mümessil

liği veya şubeleri ve bu müesseselerin mevcud olmadığı yerlerde Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İt
tihadının konsolosluk müesseseleri tarafından vize edilecektir. 

2 - Şurası mukarrerdir ki, on yedinci maddenin ahkâmı mütekabil memleketin ülkesine idhali bu 
memleket mevzuatile menedilmiş bulunan emtiaya şamil değildir. 

3 - Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı, on yedinci madde ahkâmından müstakil olarak, 
Türkiye Cumhuriyetine, menşei Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı ile transit muahede veya 
anlaşması olan ecnebi memleketler ohıb mevridi Türkiyenin Garb vilâyetleri bulunan emtianın 
Şark vilâyetlerine şevki hususunda transit hakkı bahşetmeğe bu babda meri ittihad nizamlarına tev
fikan muvafakat eyler. 

On sekizinci maddeye müteferrian 

Âkid Taraflardan biri emtiasının diğer Taraf demiryollarında nakli hususunda ayni şeraitte, ayni 
güzergâh üzerinde ve ayni istikamette tatbik edilen en aşağı tarifeler tatbik olunacaktır. 

On dokuzuncu maddeye müteferrian 

Âkid Taraflar, mütekabil Devletlerin sahil sularında tehlike işaretleri vazı, fenerler hidematı ve 
saire gibi umurda husule gelen bilûmum tebeddülü diğer tarafa işar etmek hususuna katiyen riayeti 
kendi salâhiyettar idarelerine tavsiye eylemekte mutabık kalmışlardır. 

Yirmi birinci maddeye müteferrian 

Yirmi birinci maddenin ikinci bendindeki (sair mümasil) tabirile hacmi istiabi ve sefere kabiliyet şaha
detnamelerinden başka: 1 - Tahmil hattı şahadetnamesi, 2 -Yolcu taşımağa kabiliyet şahadetnamesi, 
3 - Tahmil donanımına ve sair tahmil ve tahliye aletlerine müteallik şahadetname, 4 - Diğer muavin 
mekanizmaya (Zincir, çapa ve tahlisiye aletleri) ne müteallik şahadetnameler anlaşılır. 

Yirmi dördüncü maddeye müteferrian 

Türk kuru üzümleri (Sultaniye) Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadında Korent üzümleri
ne bahşedilmiş veya ileride bahşedilebilecek olan daha az müsaid gümrük rüsumu ve sair rüsum, 
munzam harçlar, tezyid emsali, ne de muameleye tâbi tutulmayacaklardır. 

Yirmi altıncı maddeye mütef&rrmn 

Şurası mukarrerdir ki, Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadından Türkiyeye idhal edilen- ve 
Türkiye ticaret mümessilliği ile Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadının iktisadî teşekküllerine, 
bu teşekküllerce Türkiyeden satın alınan emtianın ambalajı için, gönderilen sandık, çuval ve sair 
ambalaj malzemesi gibi mevad, bu mevad en geç altı aylık bir müddet içinde tekrar ihraç edilmeleri 
şartile, gümrük rüsumu ödemeyeceklerdir. Mezkûr mevad idhallerinde, bu babdaki gümrük resmine 
muadil bir teminat akçesi tediyesine tâbi tutulacaklar ve bu teminat akçesi, yukarıda tayin edilen 
müddet içinde bu mevaddın tekrar ihraçları anında ve idhal edilen mevad ile ayniyetleri tesbit edildik
ten sonra, iade edilecektir. 
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Yirmi yedinci mfaddeye müteferrmri 

Yirmi yedinci maddenin birinci bendindeki (tahavül) tabiri, ecnebi .menşeli emtianın Âkid Ta
raflardan birinin arazisine idhalinden sonra gördüğü manipülasyon ve ıslah ameliyelerinden müte-
vellid olarak aslî kıymetinin üçte bir tezayüdünüifade eder. 

Ankarada 8 teşrinievvel 1937 tarihinde iki nüsha olarak yapılmıştır. 

N. Menemencioğlu Horace Salkind 
Nebil Batı F. Starozoum 

Ankara, 8 birinci tepin 1937 
Bay Maslahatgüzar, 

Türkiyedeki Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Büyük Elçilik ve Konsojosluklarile Ticaret 
mümessili ve iki muavininin aylıkları ve masirifi müteferriası için verilecek mebaliği, bu günkü ta
rihli, Hükümetlerimiz arasında münakid ticaret ve tediye anlaşmasında mezkûr hesabattan hariç tut
mağa Hükümetimin muvafakat eylediğini bildirmekle şeref kazanırım. 

Lütfen, Bay Maslahatgüzar saygılarımı kabul buyurunuz. 

Bay Horace Salkind İV" Menemencioğlu 
Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı 

Maslahatgüzarı 

Ankara, 8 lir inci teşrin 1937 
Bay Vekil, 

Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler Ittihadındaki Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve Konsolos
luklarının maaşlarile masarifi müteferriası için verilecek mebaliğin, bu günkü tarihte Hükümetleri
miz arasmda aktedilen ticaret ve tediye anlaşmasında mezkûr hesabattan hariç tutulmasına Hükü
metimin muvafakat eylediğini bildirmekle şeref kazanırım. 

Lütfen, Bay Vekil, pek derin saygılarımı kabul buyurunuz. 

Ekselans Bay Dr. T. E. Araş Horace Salkind 
Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili 

Şehirde 

Ankara, 8 teşrinievvel 1937 
Bay Maslahatgüzar, 

Türkiyedeki Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı Ticaret mümessilliğinin malî mükellefiye
ti hakkında Hükümetlerimiz arasında şu suretle vukua gelen mutabakatı teyid ile şeref kazanırım: 

Vergi kanununa tevfikan Türkiyede Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Ticaret mümes
silliğine, Türk ülkesinde ticarî faaliyetle müştegil teşekkül bulundukça, teveccüh eden (Umumî, ma-
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nailî, muntakavî, beledî) bilcümle munzam resimlerle kazanç vergisi tediye eylemek mecburiyeti 
aşağıdaki tarzda ifa edilecektir: 

Ticaret mümessilliği tarafından yapılan ticarî mübadele üzerinden, ticarî muameleler erkanımın 
umumî baliğinin 0,8 % mikdarı maktuan teklife tâbi safi irad addolunacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı Ticaret mümessilliği, yukarıda 
mezkûr maktu mikdarı tesbite muktazi malumattangayrısını alâkadar makamata arz mecburiyetinden 
azade olacaktır. 

Lütfen, Bay Maslahatgüzar, saygılarımı kabul buyurunuz. 

Bay Horace Salkind, İV. Menemencioğlu 
Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler 
İttihadı Maslahatgüzarı 

• Ankara, 8 teşrinievvel 1937 
Bay Vekil, 

Türkiyedeki Soviyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı Ticaret mümessilliğinin malî mükelle
fiyeti hakkında Hükümetlerimiz arasında şu suretle vukua gelen mutabakatı teyid ile şeref ka
zanırım : 

Vergi kanununa tevfikan Türkiyede Soviyetik Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı Ticaret mümes
silliğine, Türk ülkesinde ticarî faaliyetle müştagil teşekkül bulundukça, teveccüh eden (umu
mî mahallî, 'mıntakavî, beledî) bilcümle munzam resimlerle kazanç vergisi tediye eylemek mec
buriyeti aşağıdaki tarzda ifa edilecektir: 

Ticaret mümessilliği tarafından yapılan ticarî mübadele üzerinden, ticarî muameleler er
kanımın umumî baliğinin 0,8 % mikdarı maktuan teklife tâbi safi irad addolunacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı Ticaret mümessilliği, yuka
rıda mezkûr maktu mikdarı tesbite muktazi malûmattan gayrisini alâkadar makamata arz mec
buriyetinden azade olacaktır. 

Lütfen, Bay Vekil, derin saygılarımı kabul buyurunuz. 

Ekselans Horace Salkind 
Bay Dr. T. R. Araş, ' 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye vekili 

TÜRKIYE CUMHURIYET! İLE SOVYETIK SOSYALIST CUMHURIYETLER ÎTTIHADI 
ARASıNDA TICARET VE TEDIYE ANLAŞMASı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı Hükümeti ara
sında mevcud ticaret mübadelâtını inkişaf ettirmek ve bundan mütevellid tediyatı kolaylaştır
mak arzusu ile mütehalli olarak atideki hususa ti kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 . 

Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı menşeli olub bu memleketten doğrudan doğruya 
idhal olunan ve işbu anlaşmaya ilişik bir numaralı listede yazılı bulunan müstahsallar Tür-
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kiyeye serbestçe kabul edileceklerdir. 

Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı m enşeli olub bu memleketten doğrudan doğruya 
idhal edilen ve işbu anlaşmaya bağlı lr-.te 11 de münderiç bulunan müstahsallar bu maddele
rin her birine tahsis edilen kontenjanlar hududu dahilinde Türkiyeye kabul edileceklerdir. 

Şurası mukarrerdir ki Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı emtiası, idhal anında 
meri'olan umumî id hak! t rejiminden de ayrıca müstefid olacaklardır. 

Türkiye Hükümeti kendi hesabına, Türkiye deki Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler jttihadı 
Hükümeti Ticaret mümessilliğinin »'erek 1 numaralı listede derpiş edilmemiş olan emtianrn ser
bestçe idhal i ve gerek n numaralı listede sayılı emtia nıikdarınrn tezyidi veya kontenjante 
edilmiş diğer emtianın idhali hususundaki isteklerini hayırhahlıkla tedkik edecektir. 

İşbu maddenin .1 nci ve 11 nci bendlerinde mevzubahs 1. ve 11 numaralı listeler bir sene 
müddetle muteber olacaklardır. Bu müddetin inkızasmda Âkid Taraflar bilitilâf yeni liste
ler tanzim veya Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı için Türkiyede yeni bir idhalâf re
jimi tesbit edeceklerdir. 

Madde — 2 

Türkiye menşeli malların mubayaatı Türkiyedeki Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttiha
dı Ticaret mümessilliği, ve gerek Türkiyedeki gerekse Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttiha-
drndaki Devlet iktisadî teşekkülleri marifetile ve işbu anlaşma ahkâmına göre yapılacaktır. 

Bu mubayaata mevzu olan emtia Türkiyeden doğrudan doğruya idhal edilmelidir. 

Madde — 3 

İşbu anlaşmanın mevkii meriyete vazından sonra bir veya diğer Taraftan ihraç olunacak 
bilcümle emtia ihracatı memleketin salâhiyottar makamları tarafından işbu anlaşmaya merbut 
numuneye tevfikan iki nüsha olarak verilmiş bir menşe şahadetnamesi terfik olunacaktır. 

Bu şehadetnamelerin B nüshası giriş gümrük bürosunca damgalanacak ve kendi marifetile, tediyeyi 
yapacak olan müessese veya idhalatcıya gönderilecektir. 

Madde — 4 

İşbu anlaşmanın meriyete girdiği tarihten itibaren Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler ittihadının 
Türkiyede tehassül etmiş her nevi alacakları işbu anlaşmanın 9 ncu maddesinde istihdaf edilenler 
müstesna olmak üzere borçlu olunan meblâğın, aşağıda «Merkez bankası» diye tesmiye edilmiş olan 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına yatırılması suretile tesviye edilecektir. 

Merkez bankası bu suretle tahsil edilen paralan, aşağıda «Vnechtorgbank» diye tesmiye edilmiş 
olan, Moskovada Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı Ticareti hariciye bankası namına bilâ faiz 
ve ingiliz lirası üzerinden açacağı bir «Clearing» hesabının matlubuna geçirecekir. 

İşbu anlaşmanın meriyete girmesi tarihinden itibaren Türkiyenin Sovyatik Sosyalist Cumhuri
yetler ittihadında teiıassül edecek her nevi alacakları borçlu olunan meblâğın «Vnechtorgbank» a 
yatırılması suretile tesviye olunacaktır. 

«Vnechtorgbank» bu suretle tahsil ettiği paraları Merkez bankası namına bilâ faiz ve ingiliz lirası 
üzerinden açacağı «Clearing» hesabının matlubuna geçirecektir. 

Türk liralarının ingiliz lirasına veyahud ingiliz lirasının türk lirasına tahvili Merkez bankasının 
muamelenin yapıldığı gün tesbit ettiği satış ye alış kuruna göre yapılacaktır. 

Merkez bankası ingiliz lirasına nazaran türk lirasının kurunu, bu kur bir değişikliğe maruz kal
dıkça «Vnechtorgbank» a telgrafla bildirecektir. 

Eğer bir muamele türk veya ingiliz lirasından başka bir para ile fatura]anmışsa, faturada muhar
rer dövizin ingiliz lirasına tahvili Londranm malûm olan bu son kuru üzerinden yapılacaktır. 
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Madde — 5 

İki banka mütekabilen kendilerine yapılan tedjvattan günü -gününe birbirini haberdar edecekler 
ve her tediye ihbarnamesi, alacaklılara yapılacak mukabil tediyeyi kabil kılmak için lâzım olan iza
hatı ihtiva edecektir. 

Bundan başka iki banka işbu anlaşmanın 3 ncü maddesinde derpiş edilmiş olan menşe şehadetna-
melerininn B nüshalarını mütekabilen en kısa zaman zarfında birbirlerine göndereceklerdir. 

Madds — 6 

Tediye ihbarnamesinin alınışında, ihbar edilen banka tediyat tarihi sırasına göre; ve raci bulundu
ğu Clearing mevcudu ııisbetinde hak sahihlerine tediyatta bulunacaktır. 

Madde — 7 

Clearing hesablarında gözüken bakiyyeleri tamamen veya kısmen kullanarak bu suretle işbu an
laşmanın iyi işlemesini kolaylaştırmak maksadile Âkid Taraflar, bilitilâf Clearing anlaşmasile bağlı 
oldukları Devletlerle üçlü kompansasyonlar yapabileceklerdir. 

Mad'de — 8" 

işbu anlaşmanın infisahı halinde iki Âkid Taraf anlaşmanın meriyetten kalkacağı ana kadar 
akdolnnan borçların tasfiyesi için yapılacak teslimatı kabulde devam edeceklerdir. 

Yeni alacaklara müteallik teslimata gelince, ancak Clearing hesabında alacaklı olan Taraf bakiyei 
matlubunun tamam ile tasfiyesine değin tediyatı kabulde devam edebilecektir. 

Madde — 9 

Şurası mukarrerdir ki işbu anlaşma ahkâmı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyetik Sosyalist 
Cumhuriyetler Ittilıadı arasındaki 21 ikinci kânıml934 tarihli anlaşmanın tatbiki dolayısile Türkiyeye 
yapılmış Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı idhalâtıııa tatbik edilmiyecektir. 

Madde — 10 

İki banka işbu anlaşmanın tabiî surette tatbikini temin için alınması muktazi tedbirler hakkında 
anlaşacaklardır. 

Madde — 11 

İşbu anlaşma imzası tarihinde meriyete girecek ve 1 kânunusani 1939 a kadar muteber olacaktır. 
Anlaşma üç aylık mütekaddim bir ihbarla feshedilmedikçe her seferinde kendiliğinden temdid sure-
tile senelik devreler için yenilenecektir. 

Ankarada, iki nüsha olarak, 8 birinci teşrin 1937 de tanzim edilmiştir. 

N. Menemencioğlu Horace Salkind 
Nebü Batı F. Starozoum 
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Liste : 1 

Türk gümrük 
tarife numarası 

Türk gümrük 
tarife numarası 

96 

284 D 
286 
348 
349 
371 
505 
517 
520 
523 
524 AU, ! 

A, 3 
529A„B,C, 

529 B 

538 
598 
606 
618 
620 
621 
623 B 
624 
626 
627 
648 
649 
651 
G52 
653 A, B 

(Ada tavşanile tavşan 
müstesna). 

(Tomar halinde olanlar müstesna) 
(14 santimetreden aşağı olmayan 
ve azamî 6 milimetre kalınlıkta 
olan borular müstesna 
(Dahilî kutru 9,5 (dahil) den 
f76,25 milimetreye kadar olan ve 
rabt veya bir halita ile tdâ edi
lerek kaynatılmış borular müs
tesna) 

derileri 658 (Yalnız taş kırma makineleri tor
na, ince rende, dişli veya burgu
lu delik açma, kaba rende, delme 
ve kazıma makineleri, şahmer
dan tokmakları « Les moutons 
sonnettes »; yuğurma makineleri; 
katranlama makineleri; hava taz-
yikıile işleyen çekiç, delme, kesme 
makineleri). 

661 
666/1 
667B, E 
669 A 
679 
695 B, C, D 
698 
706 
707 
710 
711 D, E, F, 
718 D 
725 E 
729 D 
747 
754 1, 1, G J 
756 D 
757 B 
763 
766 
773 
774 
775 • 
782 
789 
792 A B 
848 * ' 
853 A 

V , 3 

[*] Dahilî kutru 
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Liste :2 

Türk gümrük 
tarife numarası 

42 
95 

377 E 1,3, 4 
377 E 2 
378 G 2,3 
378 D 2,3 
378 D 1,4 
378 E 
379 I B 2 
379 I B 3 
379 I B 4 
379 I C 1, 3, 4 
379IC2 
379 I D 1, 3, 4 
379 I D 2 
379 I E 
379/11B 3 
379 / I IB4 
379/11 C 2. 3 
379/11 C 4 
379/IIIB 
379/III C. 
379/IIID 
379/III E' 
400 
502 

Senelik kontenjanlar 

529 A 

529 B 

660 

378 C 2, 3 
378 D 2, 3 

( 42 T. 
379/1B 4 
379/11B 3 
379/11C 2, 3 

(Yalnız şark vilâyetleri gümrükle
rinden idhal edilecek) 
(Dahilî kutru 14 Cm. den aşağı 
ve kalınlığı azamî 6 mm. olan bo
rular) 
(9,5 "dan (dahil) 76,25 (dahil) 
mm. ye kadar dahilî kuturda olan 
ve rapt veya bir halita ile tıla 
edilerek kaynatılmış borular) 
(Dikiş makinelerinin yedek par-

.çaları ve mihaniki aksamı) 

2 ton 
75.00 Türk lirası 
15 ton 
5 

. 50 
40 
30 
50 
5 
20 
30 
700 
30 
600 
20 
90 
150 
250 
70 
100 
400 

1 250 
1 500 
550 
1 

» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

100 » 

100 » 

500 » 

25 000 Türk lirası 
50 ton 
35 

50 
150 
30 

» 

» 
» 
» 
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"~ Menşe şehadetnamesi 

Göndiren , î ' \_ Gönderilen 
Ad: Ad: 
ikametgâh: İkametgâh: 
Sokak: Sokak: 
Emtianın nevi: 
Ambalaj tarzı: 
Marka, No. : 

*H«K8- . • .-. 
Kıymet: 

Sevk yolu: 
Yukarıda gösterilen emtianın menşe ve mevridli olduğu ve bu 

menşe şehadetnamesinin Türkiye ile Sövyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı arasında 8 teşriniev
vel 1937 tarihli ticaret ve tediye anlaşması ahkâmına tevfikan verildiği tasdik olunur. 

(Bu nüsha, aslı nüsha numarasının aynini ihtiva edecek, gümrükler tarafından damgalanacak ve 
tediyatın yapılacağı bankaya tevdi edilmek üzere müessese veya idhalâtçıya iade edilecektir. 

Menşe şehadetnamesi * 
(İkinci nüsha) 

Gönderen Gönderilen 
Ad: Ad: ^ 
İkametgâh: İkametgâh: 
Sokak: Sokak: 
Emtianın nevi: 
Ambalaj tarzı: 
Marka, No. : 

Siklet l ? 0 ? * 
J Gayrısafı Kg. 

Kıymet: 
Sevk yolu: 
Yukarıda gösterilen emtianın menşe ve mevridli olduğu ve bu 

menşe şehadetnamlesinin Türkiye ile Sövyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı arasında 8 teşriniev
vel 1937 tarihli ticaret ve tediye anlaşması ahkâmına tevfikan verildiği tasdik olunur. 

mmm 
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