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140.

Vládní vyhláška 
ze dne 1. října 1929,

kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou
československou a Tureckem.

Se souhlasem presidenta republiky uvádí se na základě usnesení vlády podle § 1 zá
kona ze dne 4. července 1923, č. 158/1923 Sb. z. a n., v prozatímní platnost s účinností od 
25. září 1929 připojená dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou českosloven
skou a Tureckem, sjednaná v Ankaře dne 19. září 1929.

Udržal v. r.

Dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou československou a republikou Tureckou
ze dne 19. září 1929.

Légation de la République 

Tchécoslovaque.

No. 279/29.

Ankara le 19 Septembre 1929.

Monsieur le Ministře,
J'ai rhonneur de porter á la connaissance de 

Votre Excellence qíťen attendant la conclusion 
et la mise en vigueur ďun Traité de Com- 
merce entre le Gouvernement de la République 
Tchécoslovaque et le Gouvernement de la Ré
publique Turque, mon Gouvernement consent 
á ce qiťá partir du 25 Septembre 1929 jus- 
qu’au 25 Mars 1930 les produits du sol et de 
hindustrie originaires et en provenance de 
Turquie importés sur le territoire tchécoslo
vaque et destinés, soit á la consommation, 
soit á la reexportation ou au transit, jouissent 
du traitement de la nation la.plus favorisée.

II est entendu que 1’application de ce régime 
provisoire est subordonée á 1’application en 
Turquie, pendant le délai précité, aux produits 
du sol et de hindustrie originaires et en prove-

(Překlad.)

^Vyslanectví republiky

Československé.

č. 279/29.

Ankara, dne 19. září 1929.

Parné ministře.
Mám čest oznámiti Vaší Excellenci, že oče

kávajíc brzké uzavření a uvedení v platnost 
obchodní smlouvy mezi vládou republiky 
Československé a vládou republiky Turecké, 
moje vláda souhlasí s tím, aby ode dne 25. 
září 1929 až do 25. března 1930 výrobky pří
rodní a průmyslové, pocházející a přicházející 
z Turecka, dovezené do československého 
území a určené buď ke spotřebě nebo k reex- 
portu nebo k průvozu, požívaly zacházení 
podle zásady nejvyšších výhod.

Jest shoda v tom, že používání tohoto pro
zatímního režimu je podmíněno tím, že v Tu
recku po dobu shora uvedenou bude zachá.- 
zeno s výrobky přírodními a průmyslovými,
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nance de Tchéeoslovaquie du traitement de la 
nation la plus favorisée.

En mime temps j’ai 1’honneur de déclarer 
au nom de mon Gouvernement que la Régie 
des tabacs tchécoslovaque aehetera dans les 
six mois á partir du 25 Septembre 1929 pour 
satisfaire á ses besoins une quantité minima 
ďun million de kilogrammes de tabacs á ciga- 
rettes ďorigine turque á la condition que les 
différentes qualités employées par ladité Ré
gie se trouvent óffertes sur le marché libře en 
quantités suffisantes et á des prix correspon- 
dant á ceux des tabacs de qualité analogue des 
autres pays.

II est entendu ďautre part que le présent 
accord n’infirme en aucune maniěre les droits 
respectifs des deux Gouvernements de prendre 
á Timportation ou á 1’exportation toutes les 
mesures qui seraient nécessaires pour proté- 
ger les intérets vitaux économiques des deux 
pays, á condition que ces mesures soient appli- 
quées sans discrimination.

Aussi longtemps qu’il sera nécessaire aux 
deux Parties de maintenir le eontrole de Pim- 
portation ou de 1’exportation au moyen, de li- 
censes, les conditions auxquelles sera subor- 
donné Foctroi des licences ne seront en aucun 
cas moins favorables que celles auxquelles 
seront soumis les produits naturels ou fabri- 
qués de tout autre pays.

Toute levée de prohibition ou restriction ac- 
cordée á titre temporaire par 1’Une des deux 
Parties au profit des produits ďune puissance 
tierce s’appliquera immédiatement et incondi- 
tionnelement aux produits identiques ou simi- 
laires originaires de FAutre Partie.

II demeure également entendu que le pré
sent — Modus Vivendi — sera prorogé par 
tacite réconduction, si Funě des deux Parties 
Contractantes ne Fa pas dénoncé moyennant 
un préavis de trente jours. II cessera ipso 
facto de produire ses effets le jour de la mise 
en vigueur du Traité de commerce en cours de 
négociation.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministře, Fassu- 
rance de ma plus haute considération.

pocházejícími a přicházejícími z Českoslo
venska, podle zásady nej vyšších výhod.

Současně mám čest prohlásili jménem své 
vlády, že československá tabáková režie za
koupí během šesti měsíců, počínaje dnem 25. 
září 1929, ke krytí své potřeby, množství 
nejméně jednoho milionu kilogramů cigare
tových tabáků tureckého původu pod podmín
kou, že různé jakosti používané zmíněnou re
žií budou nabízeny na volném trhu v dosta
tečných množstvích a za ceny odpovídající 
cenám tabáků stejné jakosti v jiných zemích.

Jest dále shoda v tom, že ustanovení této 
dohody nezeslabují nijak příslušných práv 
obou vlád učiniti při dovozu nebo vývozu 
veškerá opatření, která by byla nutná 
k ochraně životních hospodářských zájmů 
obou zemí s podmínkou, že tato opatření bu
dou používána bez diskriminace.

Pokud obě strany budou nuceny zachovati 
dozor nad dovozem nebo vývozem cestou po
volovací, nebudou podmínky, kterým bude po
volovací řízení podrobeno, v žádném případě 
méně příznivé než ony, jimž budou podrobeny 
výrobky přírodní nebo průmyslové každé jiné 
země.

Každé zrušení zákazu neb omezení poskyt
nuté dočasně jednou smluvní stranou ve pro
spěch výrobků třetí mocnosti bude se ihned a 
bezpodmínečně vztahovati na stejné neb po
dobné výrobky pocházející z druhé strany.

Je rovněž shoda v tom, že tento modus vi
vendi bude mlčky prodloužen, jestliže nebude 
jednou z obou stran vypověděn třicet dní pře
dem. Ztratí svoji účinnost ipso facto dnem 
uvedení v platnost projednávané obchodní 
smlouvy.

Přijměte, pane ministře, ujištění o mé nej
hlubší úctě.

KGBR m. p. KOBR v. r.

A Son Excellence Jeho Excellenci

Dr. TEWFIK RŮ$TŮ bei,

Ministře des Affaires Etrangěres de la République 
Turque

Dru TEWFIKU Rti$Tu Bey-ovi,

ministru zahraničních věcí republiky Turecké

á Ankám. v Ankaře.
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Republique Turque.

Ministěre des Affairěs Etrangeres.

No. 73.391/24.

Ankara le 19 Septembre 1929.

Monsieur le Ministře,

J’ai l’honneur de porter á la connaissance 
de Votre Excellence qíťen attendant la con- 
clusion et la mise en vigueur ďun traité de 
commerce entre la Turquie et la Tchécosio- 
vaquie, mon Gouvernement consent á ce qu’á 
partii- du 25 Septembre 1929 jusqiťau 25 Mars 
1930, les produits du sol et de Tindustrie ori- 
ginaires et en provenance de Tchécoslovaquie 
importés sur le territoire ture et destinés soit 
á la consommation, soit á la réexportation ou 
au transit jouissent du traitement de la nation 
la plus favorisée.

II est entendu que 1’application de ce régime 
provisoire est subordonnée á 1’application en 
Tchécoslovaquie, pendant le délai précité, aux 
produits du sol et de 1’industrie originaires et 
en provenance de Turquie du traitement de la 
nation la plus favorisée.

En méme temps, j’ai 1’honneur de prendre 
acte de la déclaration de Votre Excellence au 
sujet de 1’engagement de la Régie des Tabacs 
Tchécoslovaque ďacheter pendant la durée du 
présent accord un million de kilos de tabacs 
á cigarettes ďorigine turque.

II est entendu, ďautre part, que le présent 
accord nhnfirme en aucune maniěre les droits 
respectifs des deux Gouvernements de prendre 
á 1’importation ou á Fexportation toutes les 
mesures qui seraient nécessaires pour proté- 
ger les intérets vitaux écononriques des deux 
pays á condition que ces mesures soient appli- 
quées sans diserimination. Aussi longtemps 
qiťil sera nécessaire aux deux Parties de main- 
tenir le contróle de 1’importation ou de l’ex- 
portation au moyen de licences, les conditions 
aúxquelles sera subordonné Poctroi des licenses 
ne seront en aucun cas moins favorables que 
celles auxquelles seront soumis les produits 
naturels ou fabriqués de tout autre pays.

Toute levée de prohibition et de restriction 
accordée á titre temporaire par l’une des deux 
Parties au profit des produits ďune puissance 
tierce s’appliquera immédiatement et incondi- 
tionnelement aux produits identiques ou simi- 
laires originaires de 1’autre Partie.

II demeure également entendu que le pré
sent Modus Vivendi sera prorogé par tacite

(Překlad.)

Republika Turecká.

Ministerstvo zahraničních věcí.

Č. 73.391/24.

Ankara, dne 19. září 1929.

Pane ministře,

Mám čest oznámili Vaší Excellenci, že oče
kávajíc brzké uzavření a uvedení v platnost 
obchodní smlouvy mezi Tureckem a Česko
slovenskem, moje vláda souhlasí s tím, aby 
ode dne 25. září 1929 až do 25. března 193b 
výrobky přírodní a průmyslové, pocházející 
a přicházející z Československa, dovezené do 
tureckého území a určené buď ke spotřebě 
nebo k reexportu nebo k průvozu, požívaly 
zacházení podle zásady nej vyšších výhod.

__ Je shoda y tom, že používání tohoto proza
tímního režimu je podmíněno tím, že s vý
robky přírodními a- průmyslovými, pocháze
jícími a přicházejícími z Turecka, bude za
cházeno v Československu po dobu shora uve
denou podle zásady nej vyšších výhod.

Současně mám čest vžiti na vědomí prohlá
šení Vaší Excellence ve věci závazku českoslo
venské tabákové režie zakoupiti v době trvání 
této dohody jeden milion kilogramů cigareto
vých tabáků tureckého původu.

Je dále shoda v tom, že ustanovení této do
hody nezeslabují nijak příslušných práv obou 
vlád učiniti při dovozu nebo vývozu veškerá 
opatření, která by byla nutná k ochraně ži
votních hospodářských zájmů obou zemí s pod
mínkou, že tato opatření budou používána bez 
diskriminace. Pokud obě strany budou nu
ceny zachovat! dozor nad dovozem nebo vý
vozem cestou povolovací, nebudou podmínky, 
kterým bude povolovací řízení podrobeno, 
y žádném případě méně příznivé než ony, 
jimž budou podrobeny výrobky přírodní nebo 
průmyslové každé jiné země.

Každé zrušení zákazu nebo omezení poskyt
nuté dočasně jednou smluvní stranou ve pro
spěch výrobků třetí mocnosti bude se ihned 
a bezpodmínečně vztahovati na stejné neb po
dobné výrobky pocházející z druhé strany.

Je rovněž shoda v tom, že tento modus vi
vendi bude mlčky prodloužen, jestliže nebude
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reconduction si Tuně des deux Parties contrac- 
tantes ne l’a pas dénoncé moyennant un pré- 
avis de trente jours.

II cessera ipso facto de produire ses effets 
le jour de la mise en vigueur du traité de com- 
merce en cours de négociations.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministře, les 
assurances de ma haute considération.

Dr. Růí?TŮ m. p.

Son Excellence

Monsieur MILOŠ KOBR,

Envoyé Extraordinaire et Ministře Plénipotentiaire 
de la République Tchécoslovaque

En Ville.

jednou z obou stran vypověděn třicet dní 
předem.

Ztratí svoji účinnost ipso facto dnem uve
dení v platnost projednávané obchodní 
smlouvy.

Přijměte, pane ministře, ujištění o mé hlu
boké úctě.

Dr. Pvů§TŮ v. r.

Jeho Excellenci

panu MILOŠI KOBROVI,

mimořádnému vyslanci a zplnomocněnému ministru 
republiky Československé

zde.

141.

Vládní nařízení 
ze dne 1. října 1929,

jímž se snižuje clo na Guggenheimský ledek a upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku.

Vláda republiky československé nařizuje 
podlq čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921, 
č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, 
aby zatímně upravila obchodní styky s cizi
nou, a podle § 6 celního zákona ze dne 14. čer
vence 1927, č. 114 Sb. z. a n.:

§ I-
Celní sazebník se mění takto:

Od chilského ledku surového liší se barvou, 
tvarem a vyšším obsahem dusičnanu sodného 
(zpravidla přes 97%); dováží se ve tvaru 
dutých perliček, barvy bílé, v originálních ju
tových pytlích s vložkou z dehtovaného pa
píru, ve váze po 50 kg a označených medail- 
lonem s hlavou psa a nápisem: »A. C. C. N.
C.-Chilean Nitráte of Soda — Champion brand 
— 50 kg brutto.«“

Za saz. pol. 599 h) zařazuje se tato po
známka :

„P o z n á m k a: Ledek sodný přečištěný
t. zv. Guggenheimský..........zákl. sazba 4‘80,
součinitel 1'5.“

§ 2.
Vysvětlivky k celnímu sazebníku mění a 

upravují se takto:
Za třetí odstavec 8. vysvětlivky k saz. čís. 

599 zařazuje se tento nový čtvrtý odstavec:
„(*) Za ledek sodný přečištěný t. zv. 

Guggenheimský považuje se přečištěný chil
ský ledek, vyráběný z téže suroviny jako chil
ský ledek saz. pol. 599 a) zvláštní methodou.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti třetím dnem. 

po vyhlášení a pozbude jí dnem 30. června 
1930; provede je ministr financí po dohodě 
s ministrem průmyslu, obchodu1 a živností a 
ministrem zemědělství.

Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Vlasák v. r. 
Novák v. r.
Dr. Srdínko v. r. 
černý v. r.

Dr. Spina v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Labaj v. r.

Státní tiskárna v Praze.


