-335Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Kırallığı Devletleri arasında münakit ticaret
muahedenamesinin tasdikına dair kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 2-")/V/U);]:> - Sayı : 2410)
No.
2194

Kabul tarihi
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BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti ile İrak Kırallığı Devletleri ara
sında 1932 senesi kânunusanisinin onuncu günü Ankarada imza edilen ticaret mua
hedesi kabul ve tasdik edilmiştir.
İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur,
22 mayıs 1933

TÜRKİYE CÜMHCRİVETİ İLE IRAK KIRALLIĞI ARASINDA TİCARET MUAHEDESİ
Bir taraftan :
Türkiye Cümhuriycli Reisi Hazretleri,
\ e diğer taraftan :
Haşmetlû Irak Kiralı Hazretleri.
Ticarî münasebetlerini muhafaza ve inkişaf ettirmek ve ülkelerinde iki tarafın ticarete bahşeyledikleri muameleyi it ay in etmek arzusu ile mütehassis olarak bir ticaret muahedesi aktine karar
•\ ermişler ve bu bapta mütekabil murahhasları olmak üzere:
Türkiye Cumhuriyeti Reisi Hazretleri:
İktisat Tekili ve Burdur mebusu Mustafa Şeref Beyefendiyi,
Haşmetin Irak Kiralı Hazretleri;
İrak Meclisi Vüzera Reisi ve Ral'idein nkanmrn ikinci srıııfrm hâmil Ferik Nuri Essait
Paşa Hazretlerini,
tayin etmişlerdir.
Müşarileyhler usulüne muvafrk ve muteber görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ ettik
ten sonra atideki hükümleri kararlaştırmışlardır.
Madde —- 1
Munzam resimler \e tezyit emsali dahil olmak üzere ithal ve ihraç resimlerine ve ticarete ve
gümrüğe ait diğer resim w mükellefiyetlere müteallik hususlar ile transit, antrepoya konma ve
gümrük muameleleri hususlarında, kezalik seyyar ticaret memurları numunelerine yapılacak muame
lelerde Türkiye Iraka ve Irak Türkiyeye en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi bahşedecektir.
Binaberin, Trakın her hangi tabiî veya sınaî müstahsalâtının Türkiyeye ithal veya orada sürümünden 2 her hangi diğer ecnebi memleketin tabiî veya sınaî müstahsal âtından cibayet edilen
veya edilecek olanlardan daha .yüksek veya başka rüsum istifa edilmeyecektir.
Aynile Türkiyenin her hangi tabiî veya sınaî müstahsalâtının Iraka ithal veya orada sürümün
den, her hangi diğer ecnebi memleketin tabiî ve.A a sınaî müstalusalâtından cibayet edilen veya

— 336 —
edilecek olanlardan daha yüksek \eya başka rüsum istifa edilmeyecektir.
Kezalik, diğer tarafa gönderilecek her hangi maddenin ihracı üzerinden Türki} e veya Irakta,
mümasil mevaddm her hangi diğer memlekete ihracı üzerinden istifa olunanlardan daha yüksek
veya başka rüsum cinayet edilmeyecektir.
Bilcümle sair ecnebi memleketlerin tabiî veya sınaî müstalısalı her hangi bir maddeye Yüksek
Âkit taraflardan birinin bahşedebileceği bilcümle menafi, ne olursa olsun, diğer Yüksek Âkit tara
fın tabiî veya mamul müstahsalı ayni maddeye ayni zamanda ve bu bapta talep vaki olmaksızın
tatbik edilecektir.
Bu maddenin ahkâmı:
>a) Türkiyenin ve Trakm 1923 senesinde eski Osmanlı imparatorluğundan ayrılmış olan memle
ketlerden gelen müstahsallara gümrük tarifesi hususunda bahşettikleri veya ileride edecekleri hususî
menfaat ve müsaadelere,
b) Türkiye yahut Irakın gümrük hudutlarının her bir tarafından eni 15 kilometreyi tecavüz et
meyen bir sahada hudut ticaretine bahşeyleyeceklcri muameleye; şamil değildir.
Madde — 2
İT er Yüksek Âkit taraf, ithalât ve ihracat üzerindeki memnuiyet ve tahditler hususunda mütekabilen, en ziyade mazharı müsaade millet muamelesi tatbik eylemeği taahhüt ederler.
Ancak insan, hayvan, veya nebat hayatını himayeye matuf sıhhî mahiyette umumiyet veya tak
yitler vazında her iki taraf, en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi bahşetmek kaydile mu
kayyet olmaksızın, serbestilerini muhafaza ederler.
Madde — 3
Yüksek Âkit taraflardan her biri diğer tarafın tabiî veya sınaî müstahsalâtının ithalinde hususî
gümrük tarifesi tatbikini temin edecek bir itilâf akti zımnında mümkün olduğu kadar yakın bir
zamanda müzakereye başlamağı taahhüt ederler.
Madde — 4
Türkçe, arapça ve fransızca lisanlarında tanzim edilen işbu muahedename tasdik edilecek ve
tasdiknameler mümkün olduğu kadar kısa bir zaman zarfında Bağdatta teati edilecektir.
Muahede tasdiknamelerin teatisinden on beş gün sonra meriyete girecek ve feshedilinceye ka
dar meriyette kalacaktır. Bu fesih Yüksek Âkit taraflardan biri tarafından diğVr tarafa tebliğ
edildiği tarihten itibaren üç aylık bir müddetin inkizasından sonra muteber olacaktır.
Bu muahedenin tatbik ve tefsiri hakkında her hangi ihtilâf zuhurunda fransızca metin mute
ber olacaktır.
Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere murahhaslar işbu muahedenameyi imza etmiş ve mülıürlemişlerdir.
Ankarada bin dokuz yüz otuz iki senesi kânunusanisinin onuncu günü tanzim edilmiştir.
M. Şeref

Nuri
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