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Посета Милана Стојадиновића Турској
1936. године
АПСТРАКТ: Посета Милана Стојадиновића Турској 1936. у
историографији се спомиње као део сарадње две државе у оквиру Балканског споразума, али њен утицај, као и последице које је
оставила на њихов однос, није истражен. У овом раду су описани
ток посете, конференције и садржај разговора, као и политичка и
економска питања која су том приликом покренутa. Рад је писан
на основу грађе Архива Југославије, објављених извора, мемоара,
штампе и историографске литературе.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Милан Стојадиновић, Кемал Ататурк, Исмет
Инени, Ружди Арас, југословенско-турски односи, Балкански споразум, Конвенција о трговини и пловидби.
За разлику од Србије и Турске, које су током 19. и почетком 20. века
прошле кроз многобројне међусобне сукобе, југословенско-турски односи
после Првог светског рата ушли су у потпуно нову етапу, обележену интензивном сарадњом на свим нивоима. Дипломатски односи Краљевине СХС
и Републике Турске, после много напора уложеног с обе стране, коначно су
успостављени 28. октобра 1925.1 Обе државе су у то време водиле активну
балканску политику, која је за циљ имала очување мира и граница успостављених Версајским и Лозанским мировним уговором, те је споразумевање
ишло без тешкоћа.2 Када је сарадња балканских држава доживела кулмина1

2

„Ugovor o miru i prijateljstvu između Turske i Jugoslavije, Angora, 28. oktobar 1925”, у:
Balkanski ugovorni odnosi 1876–1996, tom II (1919–1945), pr. Momir Stojković, Beograd
1998, 218.
Тонка Жупанчић, „Посланство Краљевине Југославије у Турској – Цариград, Анкара
1919–1945 (1890–1945); Историјат ствараоца и значај архивске грађе фонда”, Архив,
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цију потписивањем Балканског споразума 9. фебруара 1934. у Атини,3 и југословенско-турски односи су надаље карактерисани као пријатељски и лојално савезнички,4 на шта нису утицале ни потоње крупне промене.
Убиством краља Александра 9. октобра 1934. у Марсељу нестао је главни протагониста дотадашњег југословенског спољнополитичког курса, што је
у великој мери било од значаја за даље токове и односе у политичком животу
тадашње Југославије.5 После пада владе Богољуба Јевтића, мандат за састав
нове владе поверен је Милану Стојадиновићу. Његова влада формирана је 24.
јуна 1935, а Милан Стојадиновић је, поред председништва, преузео и ресор
министарства спољних послова. Иако је нова влада изјавила да југословенска спољна политика остаје непромењена и да ће се кретати у истом правцу,
у наредним годинама је све више запостављала пријатељство са Француском
и савезницима из Мале Антанте, окрећући се Oсовини Рим–Берлин.6 Октобра 1935. Милан Стојадиновић је одржао говор у Клубу скупштинске већине,
истакавши – између осталог – да су југословенски односи с Турском срдачни, те да Југославија заједно с Румунијом, Турском и Грчком чини балкански
блок земаља чији су основни принципи „мир на Балкану и Балкан балканским народима.”7 Југославија се све више приближавала Турској и удаљавала од Чехословачке и Румуније, док је Грчка у очима југословенских власти
била непоуздан сусед, који је у сваком тренутку могао да пређе у италијански
табор.8 Милан Стојадиновић је истицао да не жели да се уплиће у сукобе великих сила, сматрајући да првенствено треба да се посвети односима с балканским државама, најпре с Бугарском, потом с Грчком и Турском.9
Политичка ситуација у Европи тридесетих година 20. века налагала је
посебну опрезност и обазривост, као и све већу сарадњу балканских држава
са циљем очувања мира. Систем колективне безбедности почео је нагло да
открива слабости, показујући све видљивију немоћ Друштва народа да контролише ситуацију. Оно је додатно изгубило кредибилитет након италијанске
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часопис Архива Србије и Црне Горе, 2, Београд 2004, 13.
Živko Avramovski, Balkanska antanta (1934–1940), Beograd 1986, 117–120.
„Двогодишњица рада Владе Милана Стојадиновића (24. јун 1935 – 24. јун 1937)”, Архив Југославије (AJ), збирка Милана Стојадиновића (37), 37-1-8.
Todor Stojkov, Vlada Milana Stojadinovića 1935–1937, Beograd 1985, 7.
АЈ, 37-1-4, Декларација владе М. Стојадиновића поднесена Народном представништву
4. јула 1935; Т. Жупанчић, Инвентар АЈ-37, Збирка Милана Стојадиновића 1914-1944,
Београд 1999, IX.
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Živko Avramovski, Britanci o Kraljevini Jugoslaviji, Godišnji izveštaji Britanskog poslanstva u Beogradu 1921–1938, knjiga II (1931–1938), Beograd 1986, 408.
Milan M. Stojadinović, Ni rat ni pakt: Jugoslavija između dva rata, Beograd 2002, 363.
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експанзије у Африци 1935, затим у марту наредне, 1936. године, када су немачке трупе умарширале у демилитаризовану Рајнску област, и јула месеца,
када је избио грађански рат у Шпанији.10 Ревизионизам је почео да потреса
Европу, што је додатно упућивало Југославију и Турску на сарадњу. Управо
у том тренутку уследила је посета Милана Стојадиновића Анкари, пријатељској земљи и чланици Балканског споразума, која је подржавала јачање међународног положаја Југославије и учвршћивање међусобних односа.
Питање посете Милана Стојадиновића Турској покретала је сама турска влада у току 1936, и то више пута, преко свог посланика у Београду Алија
Хајдара и министра спољних послова Руждија Араса, који је пролазио кроз
Београд крајем 1935. Наиме, Милан Стојадиновић је намеравао да оде у званичну посету Турској 29. октобра 1935, у време када Турска обележава државни празник, али је планирана посета одложена због тада актуелног питања привредних санкција према Италији, које су посебно погађале интересе
Југославије, што је захтевало стално његово присуство у Београду.11
Како је међународна ситуацијa током 1936. доприносила јачању осећања опште несигурности не само на Балкану већ у читавој Европи, Милан
Стојадиновић је желео да учврсти пријатељске односе с чланицама Балканског споразума, али је радио и на зближењу с Бугарском. У складу с тим, донео је и одлуку о одласку у Анкару. Турска влада је поново изразила жељу да
посети Анкару у време прославе турског националног празника, 29. октобра
1936, и да ступи у лични контакт са водећим личностима Турске, на првом
месту са председником републике Кемалом Ататурком.12 Према Стојадиновићу, његова посета Турској била је сасвим у духу балканске политике, те је
било природно да прихвати позив.13
У Југославији и Турској је у вези с тим владало позитивно расположење. Југословенска штампа је с великим задовољством гледала на ову посету,
посебно наглашавајући „топло и лојално” пријатељство између две државе и
уздижући личност Кемала Ататурка због заслуга за препород Турске. С друге
стране, турска штампа је била засута чланцима, вестима и фотографијама о
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Извештаји министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1936. годину, књига VII, пр. Нада Петровић, Београд 2012, 6–9.
М. Стојадиновић је телеграмом од 16. октобра 1935. саопштио Бранку Лазаревићу, југословенском посланику у Анкари, да – ако не дође до знатног побољшања опште
спољнополитичке ситуације – сумња да ће ускоро моћи да посети Анкару (Бранко Лазаревић, Дипломатски списи, пр. Миладин Милошевић, Неготин 2001, 210–211). Питање датума посете на почетку 1936. није могао да прецизира, али је већ приликом
сусрета са Руждијем Арасом у Београду рекао да је у начелу за путовање у Анкару (АЈ,
Посланство Краљевине Југославије у Турској – Цариград и Анкара /370/, 370-7-35.
M. M. Stojadinović, nav. delo, 414.
Време, 26. октобар 1936, стр. 3.
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планираној посети, представљајући је као значајан догађај који ће допринети
учвршћивању политике мира на Балкану. Објавила је и допис листа Улус, у
којем се наглашавају значај и циљ доласка Милана Стојадиновића, тим више
што је то био први његов директан контакт с Турском и што је на пут кретао
„са великим ентузијазмом како би у сусрету са водећим личностима Турске
разрадио већ постојећу хармоничну сарадњу између две државе”.14 Напокон,
програмом је предвиђено да Сто јадиновић 27. октобра борави у Истанбулу, а
од 28. до 30. октобра у Анкари.15
Према писању Политике, Милан Стојадиновић је Оријент експресом,
заједно са супругом Августом и пратњом, кренуо пут Анкаре 26. октобра у
8 часова и 30 минута.16 У саставу југословенске делегације били су и Али
Хајдар Актај, шеф кабинета председника владе Јован Гашић и шеф кабинета
министра иностраних послова Драган Протић. Југословенски новинари такође су отпутовали, како би извештавали о посети и били гости турског пресбироа.17 Међу њима је био и Милан Јовановић Стоимировић, један од водећих
људи у Централном пресбироу и информативној агенцији „Авала”.18
Током путовања кроз Бугарску, на пограничној станици Драгоман,
председник југословенске владе састао се с председником бугарске владе Георгијем Кјосеивановим, приставши да при повратку из Турске остане један
дан у Бугарској, како би се састао са краљем Борисом.19
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Исто. Турски лист Тан (Tan) је Милана Стојадиновића представљао као искреног пријатеља и савезника Турске (АЈ, Министарство иностраних послова Краљевине Југославије – политичко одељење /334/, 334-42-124, „Belgrat ve Ankara arasinda”, Tan, 23. 10.
1936). Лист Курун (Kurun) је подвлачио да посета има врло важан спољнополитички
карактер, јер ће још више појачати и учврстити сигурност мира на Балакну (АЈ, 37-1204, Брошура уредника Југословенске страже Славка Шарића).
АЈ, 370-7-35. Турска влада је желела да присуствује отварању нове зграде Народне
скупштине, јер се очекивало да ће Кемал Ататурк одржати говор којим ће утврдити
спољнополитичке директиве Турске у наредном периоду (Време, 26. октобар 1936, стр.
3).
Питање датума поласка за Турску не подудара се у документима, дневној штампи и
мемоарима М. Стојадиновића. Извештаји МИП КЈ, као и листови Политика и Време,
сведоче да је датум поласка био 26. октобар, док Милан Стојадиновић наводи 25. октобар. (M. M. Stojadinović, nav. delo, 414; Политика, 27. октобар 1936, стр. 2; Време,
27. октобар 1936, стр. 1; Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине
Југославије за 1936. годину, 532).
Исто.
Милан Јовановић Стоимировић је уживао је велико поверење Милана Стојадиновића и отуда обављао низ важних дужности,. Видети: Милан Ј. Стоимировић, Дневник
1936–1941, пр. Стојан Трећаков и Владимир Шовљаноски, Нови Сад 2000.
Време, 27. октобар, 1936, стр. 3.
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У Истанбул је стигао 27. октобра у 9 часова пре подне. На железничкој
станици Фиркеши, украшеној југословенским и турским заставама, дочекали
су га и пожелели му добродошлицу цариградски валија Мухетин Устундаг,
генерал Фуад, командант војне академије, народни посланици, представници штампе, особље југословенског посланства, представници Југословенског
дома, Југословенског клуба и чланови југословенске колоније у Истанбулу.20
Дочек је био изузетно свечан, уз војничке почасти и интонирање југословенске и турске химне, а пратила га је маса света пред станицом и на улицама
кроз које је пролазио.
Упркос изразима пријатељства, безбедност Милана Стојадиновића могла је да буде угрожена одмах по доласку у Истанбул, будући да је постојала
сумња да се на њега припрема атентат. Потенцијални атентатор био је Макс
Силер, који се представио као новинар са лажним америчким пасошем и који
је у Турску прешао наводно с намером да изврши атентат на Стојадиновића.
Југословенски опуномоћени министар у Софији Момчило Јуришић обавештавао је Генерални конзулат у Истанбулу да поседује обавештења о припреми атентата на Стојадиновића од стране усташа и ВМРО-а, тражећи да се
предузму неопходне мере заштите. Сумњало се да тих дана и усташе нешто
спремају, јер је у исто време јављено из Рима да је Анте Павелић око 25. октобра отпутовао за Напуљ, где пристају бродови из Турске и Грчке. Антон
Корошец, који је заступао Милана Стојадиновића за време његовог одсуства,
захтевао је од Конзулата да се заложи да се Макс Силер ухвати. Међутим,
није пронађено ниједно лице сличног имена, осим једног професора у Кајсерију. Генерални конзул Вукотић био је у константној преписци са управником
опште безбедности у Истанбулу ради осигурања што већих мера безбедности, а слао је и листе осумњичених на које би требало посебно да се обрати
пажња.21 До атентата није дошло, нити се иједног тренутка ван дипломатских
кругова могло посумњати да се нешто слично припрема. Ипак, безбедности
председника југословенске владе полагана је велика пажња.22
У југословенском Генералном конзулату у Истанбулу Милан Стојадиновић је примио представнике турске штампе и у својој изјави изразио задовољство што има прилику да посети савезничку земљу, истакавши значај
пријатељских односа, као и то да се управо на Балкану најозбиљније ради на
постизању чврстог и трајног мира у бурним временима.23 Истог дана наставио је пут ка Анкари, где су га очекивале свечаности поводом националног
20
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Време, 28. октобар 1936, стр. 1.
AJ, Генерални конзулат Краљевине Југославије у Цариграду (411), АЈ,411-1-3.
M. M. Stojadinović, nav. delo, 416.
Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1936. годину, 532; Политика, 28. октобар 1936, стр. 2.
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празника Турске Републике и важни састанци с Кемалом Ататурком, председником турске владе Исметом Иненијем и турским министром спољних послова Руждијем Арасом. Турска штампа је тим поводом подвлачила паралелу
између стварања нове југословенске државе и турског препорода после кемалистичке националне револуције, упоређујући напредак Анкаре с напретком
Београда.24
Након више сати путовања, које је Милан Стојадиновић описао као
бескрајно досадно, стигао је у Анкару 28. октобра у 10 часова и 30 минута.25
Према југословенској штампи, приређен му је дочек какав се у Анкари није
памтио, а целокупна турска штампа, као и известан део европске, писала је
о Југославији, истичући на насловним странама искрену сарадњу и срдачно
пријатељство између два народа.26 На железничкој станици су га дочекали
Исмет Инени, Ружди Арас, чланови дипломатског кора и високи чиновници
министарства спољних послова.27 Сусрет са Иненијем био је веома срдачан и
јасно је изражавао велико пријатељство које сједињује две земље.28
Милан Стојадиновић се потом с пратњом упутио у хотел „Анкара Палас” у којем је био смештен. Нешто касније уследиле су узајамне посете Стојадиновића и Исмета Иненија, у присуству Ружди Араса и Бранка Лазаревића. Специјални дописник новинског листа Време преносио је да су „одисале
атмосфером поверења у којој су се одмах нашли сродношћу својих погледа,
као и да оне наговештавају још тешњу сарадњу између две земаље које су биле везане пактом и срцем”.29
Истог дана, 28. октобра, гост је посетио и Кемала Ататурка, човека који
је Турској донео независност и спровео реформе које су је претвориле у модерну државу.30 Последњих година био је у лошем здравственом стању и често боравио у болници, али је ипак, захваљујући великој енергији, успевао да
води државне послове.31 Право из посланства Краљевине Југославије Милан
Стојадиновић је кренуо ка његовој резиденцији која се налазила на Чанкаји.
Посета је иначе била заказана за 15 часова и 30 минута, чиме су некe странe
дипломатe билe веома изненађенe, казавши Стојадиновићу да је то било врло
24
25
26
27
28

29
30
31

Политика, 29. октобар 1936, стр. 3.
M. M. Stojadinović, nav. delo, 420; Политика, 29. октобар 1936, стр. 3.
АЈ, 37-1-8.
M. M. Stojadinović, nav. delo, 420; Политика, 29. октобар 1936, стр. 3.
Сам М. Стојадиновић у мемоарима истиче да је имао врло срдачан дочек, да је стекао
утисак да га је „тај свет са симпатијом гледао” и зато му приредио срдачну добродошлицу (M. M. Stojadinović, nav. delo, 420–421).
Време, 29. октобар 1936, стр. 1.
Džengiz Hakov, Istorija savremene Turske, Prizren 2011, 113–114.
Х. Ц. Армстронг, Кемал паша (сиви вук), Београд 1938, 384.
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рано за Кемала Ататурка.32 Милан Стојадиновић је био одушевљен изгледом
резиденције, посебно истичући модеран начин градње.33 Први блиски сусрет
са Ататурком на њега је такође оставио упечатљив утисак: „Шеф Турске Републике, Кемал Ататурк је средњег раста, лепо развијен, свеже обријаног лица,
на коме су се помало примећивали остаци пудера и осећао мирис неке фине
колоњске воде. Очи су биле дубоко усађене, изразитог погледа, изнад којих
су стајале две накострешене и снажне обрве које су конкурисале мојима, са
крајевима повијеним на горе. Високо чело које је показивало интелигенцију.
Коса проређена, проседа, лепо негована... По правоме ставу и оштрим покретима, одавао је официра обученог у цивила. Негован и педантно чист, озбиљан и енергичан. То је био мој први утисак који је на мене учинио овај велики
војсковођа и државник.”34 Аудијенцији је присуствовао је и Ружди Арас, који
је уједно био и преводилац.35
Ток разговора познат нам је само из мемоара Милана Стојадиновића.
Према његовој тврдњи, сусрет је одисао позитивном атмосфером, а пре него
што су отворили политичка питања, разговарали су о интересовању Кемала
Ататурка за Атлантиду, што је Стојадиновића веома изненадило, будући да је
његов домаћин веровао у постојање тог континента. Приликом претресања
политичких питања, Ататурк је тражио од Стојадиновића да му изнад географске карте изложи правце спољне политике Југославије, што је он детаљно и урадио, идући од једне до друге државе, закључујући да „Југославија не
треба и не сме да се меша у спорове великих сила и да не прави ни са којом од
њих војничке савезе.” Кемал Ататурк је потврдно климао главом, нагласивши
да Југославија и Турска треба да се држе заједно и да на том путу истрају. Једина држава с којом је Турска била у добрим односима, а с којом Југославија
тада није имала дипломатске односе, био је Совјетски Савез. Стојадиновић је
сматрао да би требало да дође до њиховог успостављања, али и да се морало
водити рачуна о осетљивости краљевске породице због догађаја из 1917, као
и о комунистима, који су били антимонархистички настројени. Ататурк је
том приликом објаснио зашто је Совјетски Савез играо важну улогу у спољ-

32

33
34
35

Стојадиновићу су говорили да Кемал Ататурк ради и живи ноћу, а спава дању, тако да
устаје тек око три или четири сата по подне (M. M. Stojadinović, nav. delo, 421; Политика, 29. октобар 1936, стр.3).
M. M. Stojadinović, nav. delo, 422.
Isto, 422–423.
Иако је Кемал Ататурк разумео и говорио француски, одмах је нагласио да му то представља проблем у комуникацији и да ће Ружди Арас бити преводилац. Зашто је тако
поступио питао се и сам Стојадиновић, претпостављајући да је то било из предострожности, како би имао више времена да размисли и формулише своје одговоре (Isto,
423; Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1936.
годину, 532).
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ној политици Турске. Питање Совјетског Савеза ипак није ометало сарадњу
Југославије и Турске у оквиру Балканског споразума, због чега су се и сложили да се он мора одржати у циљу осигурања балканских граница. У току
састанка, који је трајао око два сата, констатовано је да Турска и Југославија
имају заједничке интересе и иста гледишта о свим питањима. „Утисак за мене био је изванредан. Ататурк је оличавао одлучност, јасноћу погледа, искреност и жељу за пријатељством са Југославијом. Растали смо се врло срдачно
да се поново видимо на великој ревији трупа”, записао је Стојадиновић.36
По завршетку овог састанка Милан Стојадиновић је са Иненијем прешао у Министарство спољних послова, како би се приступило потписивању
Конвенције о трговини и пловидби.
Трговински односи између две земаље били су регулисани потписивањем привременог трговинског споразума са конвенцијом о клирингу 3. јула
1934. у Анкари.37 Обе стране су сматрале да ће примена привременог споразума показати његове добре и лоше стране, те да ће се на основу тог искуства приступити детаљнијем и дугорочнијем регулисању привредних односа.
Међутим, до значајнијег пораста у трговинској размени није дошло, јер су
Југославија и Турска имале врло сличне привредне структуре.38 Споразум је
био прећутно продужаван за период од по шест месеци, пошто га ниједна
страна није отказивала месец дана пре истека рока.39 Према томе, остао је
на снази до 20. јануара 1936. Током овог периода југословенски трговински
делегат при Централном опијумском бироу40 Драгослав Михајловић активно
је радио на повећању извоза оних југословенских производа који су најбоље прихватани на турском тржишту.41 У време када је Југославија радила на
36
37
38

39
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41

M. M. Stojadinović, nav. delo, 423-424.
Boško Đorđević, Pregled ugovorne trgovinske politike od osnivanja države Srba, Hrvata i
Slovenaca do rata 1941. godine, Zagreb 1960, 210–212.
Обе земље имале су претежно аграрно обележје, с обимном производњом стоке и сточних сировина, житарица, воћа и индустријских биљака, као и са знатним рудним богатством. Главна разлика између турске и југословенске привреде била је та што је у Југославији индустријализација узела маха, док је у Турској била тек на зачетку. Отуда се у
међусобним трговинским односима Југославија појављује као продавац индустријских
производа, а Турска као продавац сировина (АЈ, 370-54-138, Извештај посланика у Анкари о трговинским односима са Турском из 1934).
AJ, 370-7-35.
Турско-југословенски централни опијумски биро у Истанбулу основан је приликом потписивања споразума о заједничком извозу опијума на светско тржиште 1932, а био је
једини који је нудио југословенски и турски опијум (Драгослав П. Михајловић, Привреда савремене Турске, Београд 1937, 71–72).
У Турској је у међувремену дошло до снажења домаће индустрије и самим тим до смањене потребе за увозом одређених производа, попут пећи, цемента, производа од хартије и стакла. Југославији је било дозвољено да извози додатне контигенте шунке, сала-
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повећању постојећих контигената и одобравању нових, са циљем да се унапреди трговина између две земље, Турска је одбијала те захтеве и тражила
смањење, односно брисање одређених југословенских контигената. Драгослав Михајловић је тада предлагао отказивање трговинског споразума месец
дана пре истека, јер је сматрао да Југославија не би требало да пристане на
турске захтеве.42 Бранко Лазаревић, међутим, није делио мишљење са Михајловићем, сматрајући да из политичких разлога, нарочито ако се има у виду
тадашња међународна ситуација, споразум не би требало да се отказује, јер
би то дало повода разним коментарима у турским дипломатским круговима.43
Због тога је Бранко Лазаревић посетио Нумана Менеменџиоглуа, генералног
секретара Министарства иностраних послова, и интервенисао да се југословенски захтеви прихвате барем за поједине артикле. Дошло је до привременог договора, а споразум је прећутно продужен за још шест месеци, те му је
рок истицао 20. јула 1936.44 Турска влада је ипак у јуну 1936, месец дана пре
истека, одлучила да откаже трговински споразум из 1934, уз образложење да
жели да направи одређене измене у својим обавезама према Југославији.45 Југословенска влада била је изненађена овим потезом, нарочито ако се узму у
обзир добри политички односи који су владали између две земље, као и то да
је ревизија споразума, постигнута фебруара 1936, донекле поправила међусобни трговински биланс. Турска је као главни разлог отказивања споразума
наводила пасиван трговински биланс и жељу да се испита могућност за повећање пласмана турских производа у Југославију.46 Југословенска влада није
била задовољна одговором, сматрајући да је клириншки споразум омогућавао изравнање трговинског биланса и да због тога није било потребно да се
отказује споразум, док су остала питања могла да се реше споразумно. Због
веома кратког времена за вођење трговинских преговора и склапање новог

42
43
44
45
46

ме, кобасица, производа од каучука, браварске производе и шешире (АЈ, 370-7-35).
Исто.
Исто.
Исто; АЈ, 370-3-17.
АЈ, 370-7-35; B. Đorđević, nav. delo, 212.
Турска делегација за трговинске преговоре је касније открила да је Трговински споразум отказан на лично инсистирање Алија Хајдара, турског посланика у Београду.
Једини стварни разлог био је, према том сазнању, да се југословенска влада примора
да откупи извесну количину морске соли (AJ, 370-7-35, Извештај делегације за трговинске преговоре са Турском од 12. октобра 1936. упућен М. Врбанићу, министру трговине и индустрије, и Трећи извештај трговинског делегата Драгослава Михајловића
о трговинским преговорима са Турском упућен М. Врбанићу, 17. октобар 1936). Као
још један од разлога за отказ трговинског споразума Турска је наводила и потребу новог споразума о плаћању, јер је фрaнцуски франак у међувремену депресиран, па више
није био погодан за обрачунску валуту у југословенско-турском клирингу (B. Đorđević,
nav. delo, 213).
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споразума, Милан Стојадиновић је затражио да се стари споразум продужи
за још три месеца.47 Турска влада је прихватила овај захтев, па је рок важења
трговинског споразума продужен до 20. октобра 1936, а за то време требало
је да се поведу трговински преговори ради склапања новог трговинског споразума којим би биле задовољне обе стране.
Министарство трговине и индустрије Краљевине Југославије је као
делегате за трговинске преговоре са Турском одредило Драгослава Михајловића, вишег секретара министарства трговине и индустрије на раду у Истанбулу, и Бошка Ђорђевића, вишег чиновника Министарства трговине и индустрије.48 Југословенска делегација је стигла у Анкару 10. октобра 1936,49а
преговори су вођени од 12. до 17. октобра, на укупно четири седнице. На
предлог југословенске делегације договорено је да се трговински споразум
продужи за још 16 дана, тачније, до 5. новембра 1936, како би нови, као што
је предвиђено, био потписан током званичне посете Милана Стојадиновића.50
Такође је договорено да се за потписивање припреми и конвенција о настањивању. На трећој седници, 16. октобра, постигнут је дефинитивни споразум
о југословенским производима који улазе у листу слободног, тј. неограниченог увоза у Турску, као и они за које су Турци одбили контигенте.51 На овој
седници делегације су се споразумеле и око текста конвенције о трговини и
пловидби, чија је дефинитивна редакција утврђена и припремљена за потпис. На последњој седници, 17. октобра, претресало се питање откупа турске
морске соли, којој је турска влада придавала велики значај.52 Наиме, турска
делегација је постављала захтев да Југословенски државни монопол учини
набавку соли у Турској до висине од 20 хиљада тона, што југословенска делегација није могла да прихвати због обавеза на другој страни.53 Договорено
је да се несугласице око овог питања реше приликом потписивања споразума,
што на крају ипак није учињено. Југословенска делегација за трговинске преговоре напустила је Анкару и кренула назад за Београд 18. октобра.54
47
48
49
50
51
52
53
54

AJ, 370-7-35, Писмо Милана Стојадиновића упућено посланику Бранку Лазаревићу да
замоли турску владу да продужи уговор за још три месеца, 17. јул 1936.
Исто, Писмо министарства спољних послова КЈ упућено Посланству у Цариграду, 14.
септембар 1936.
Исто, Телеграм М. Стојадиновића упућен Посланству у Анкари у којем обавештава о
поласку југословенске делегације, 6. октобар 1936.
Исто, Извештај делегације за трговинске преговоре са Турском од 12. октобра 1936.
упућен М. Врбанићу.
АЈ, 370-7-35, Трећи извештај Д. Михајловића о трговинским преговорима са Турском
упућен М. Врбанићу, 17. октобар 1936.
Исто.
B. Đorđević, nav. delo, 213.
AJ, 370-7-35. Трећи извештај Д. Михајловића о трговинским преговорима са Турском
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Конвенција о трговини и пловидби свечано је потписана 28. октобра
у великој дворани Министарства спољних послова Турске, након састанка
Милана Стојадиновића и Кемала Ататурка. Потписивању су присуствовали
Исмет Инени, Ружди Арас, Милан Стојадиновић, турски министар народне
привреде Џелал Бајар, високи чиновници Министарства спољних послова и
југословенски новинари.55 Конвенцију је у име југословенске владе потписао
Бранко Лазаревић, а у име Турске генерални секретар Министарства иностраних послова Нуман Рифат Менеменџиоглу. На снагу је ступила 5. новембра 1936. и важила је годину дана, с прећутним продужењем и уговореним
отказом од два месеца.56
Нови уговор је садржао десет чланова, као и две листе: листу А, која је
обухватала производе за које је Југославији одобрен слободан и неограничен
увоз у Турску, и листу Б, која је садржала производе за које су Југославији
дати специјални контигенти за време трајања споразума.57 Осим овога, Југославији је одобрено да користити опште одредбе слободног, неограниченог
увоза, важећег за све државе с којима Турска није имала закључен клириншки споразум.58 Уговор је озакоњен 13. децембра 1936, а размена ратификационих инструмената извршена је 5. и 17. априла 1937.59 Нови споразум је
заменио уговор из 1934. и требало је да постави боље темеље за даљи развој
трговинских односа. Конвенција је садржала и уговор о клирингу, закључен
између емисионих установа Краљевине Југославије и Републике Турске, с
истим роком трајања којим је регулисан платни промет.60 Споразум о клирингу односио се на ликвидацију потраживања сваке врсте и трансфер новца по
систему компензација; збирни рачуни водили су се у Југославији у турским
лирама, а у Турској у динарима.61 Поред Конвенције о трговини и пловидби,
која је почивала на клаузули о највећем повлашћењу, потписана је и Конвенција о настањивању, чији се текст припремао упоредо с текстом трговинског
уговора. Њоме су регулисана питања настањивања, рада и вођења самостал-

55
56
57
58
59

60
61

упућен М. Врбанићу, 17. октобар 1936.
АЈ, 334-42-124.
Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1936. годину, 534; B. Đorđević, nav. delo, 213.
B. Đorđević, nav. delo, 213.
АЈ, 334-42-124;Политика, 29. октобар 1936, стр. 3.
Milan Bartoš, Pregled razvoja međunarodno-pravnih odnosa jugoslovenskih zemalja od
1800. do danas, II, Pregled međunarodnih ugovora i drugih akata od međunarodno-pravnog
značaja za Jugoslaviju od 1918. do 1941. godine, Beograd 1962, 306.
АЈ, 334-42-124, Извештај вести из иностранства, говори се о потписивању југословенско-турског трговинског споразума, 29. октобар 1936; M. Bartoš, nav. delo, 306.
Остало је да се однос лире и динара утврди путем посредне треће валуте према избору
сваке стране (B. Đorđević, nav. delo, 214).
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них радњи југословенских држављана у Турској, као и турских држављана у
Југославији, а важила је три године, са периодом отказа од шест месеци.62
После свечаног потписивања споразума Исмет Инени је у част Милана
Стојадиновића приредио велики банкет, коме су присуствовали бројни турски политичари и чланови дипломатског кора. Стојадиновић и Инени су тада искористили прилику да у говорима нагласе значај југословенско-турског
пријатељства и Балканског споразума. Инени је истакао чврсте везе које спајају Југославију и Турску, рекавши да „државе Балканског споразума представљају највеличанственији призор ведрине и најдивнију манифестацију
међународног братства”.63 Стојадиновић се у свом говору сложио са Иненијем и додао да се током сарадње између Југославије и Турске није десио ниједан важан догађај у Европи о коме се две владе нису консултовале и о којем
нису донеле идентичне одлуке. Што се тиче спољне политике, казао je да би
Југославија и Турска требало да наставе започету сарадњу и да је прошире на
политичком, економском и културном нивоу.64
Турска је 29. октобра обележавала национални празник, дан када је
Велика народна скупштина 1923. прогласила Републику. Према утврђеном
62

63
64

Извештаји министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1936. годину,
534. Након потписивања конвенције, државници Југославије и Турске изразили су жељу да још више појачају привредне везе две земље, те су у том циљу решили да се створи тесна сарадња између привредних министарстава Југославије и Турске. Конвенција
о трговини и пловидби, као и споразум о клирингу, остали су на снази све до почетка
рата, уз извесне ревизије које нису у великој мери мењале главне одредбе. После ступања Конвенције на снагу, обим трговинске размене се повећао, али су сталне промене
у турском увозном систему и измене листа с производима временом довеле до тешкоћа у размени и појаве трговинских вишкова Југославије према Турској. У наредним
годинама југословенски извоз у Турску је углавном био већи него југословенски увоз
из Турске. Југословенско-турска конвенција о трговини је донела известан напредак,
али привредна сарадња између две земље и осталих чланица Балканског споразума
углавном се сводила на стварање уобичајених олакшица у међубалканској трговини.
Рад Привредног савета Балканског споразума свео се на организовање извесних форми сарадње у области трговине, саобраћаја и туризма. Закључено је неколико плурилатералних и билатералних споразума који су допринели мањем побољшању општих
услова међубалканске размене, што ипак није имало велики утицај на економски развој
тих земаља. И Турска и Југославија су биле економски изузетно везане за Немачку, што
показује чињеница да се највећи проценат трговине обављао управо с том земљом. За
овакав трговински биланс највише је „заслужна” велика сличност привредне структуре Југославије и Турске, која је у великој мери ограничавала број производа који могу
да се увозе, односно извозе.
AJ, 334-42-124, Извештај агенције „Авала”, говор председника турске владе Исмета
Иненија, 28. октобар 1936.
Овде се пре свега мисли на увођење економских санкција Италији, као и на подршку
коју је Југославија пружила Турској на конференцији у Монтреу 1936 (AJ, 334-42-124,
Извештај агенције „Авала”, говор председника југословенске владе и министра спољних послова Милана Стојадиновића, 28. октобар 1936).
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протоколу, било је предвиђено да Милан Стојадиновић присуствује свечаностима и војној паради .65 Анкара је била посебно осветљена и украшена
транспарентима исписаним Ататурковим реченицама, заставама Југославије
и Турске, те славолуцима на којима је на турском и српскохрватском језику
писало „Добро нам дошли.”66
Преподневне сате тог дана Милан Стојадиновић је провео у обиласку
града, док је у поподневним сатима посетио палату Велике народне скупштине како би Кемалу Ататурку честитао Дан републике.67 Након тога, заједно са
Исметом Иненијем, отишао је на хиподром, где је била организована војна
парада.68 Парада је представљала смотру националне снаге и владине партије
истовремено.69 Кемал Ататурк је позвао Стојадиновића на свечану трибину,
где је добио почасно место, одмах уз њега. Поред њих је стајала званична мисија совјетских војних авијатичара, на челу са генералом Ајдеманом, а затим
званична делегација из Ирака.70
Парада је почела летом турских авиона и акробацијама падобранаца.71
Затим је продефиловала омладина, тридесет чета скаута, сличних соколима
у Југославији, и униформисани ђаци анкарских средњих школа. Оно што је
посебно заинтересовало и изненадило југословенску штампу било је учешће
жена на војној паради. Стојадиновић није остао равнодушан када је видео
жене како у колонама марширају заједно с мушкарцима, нарочито зато што
је био мишљења да жене у турском друштву нису биле у толикој мери еманциповане.72 Потом је продефиловала турска војска у пуној ратној опреми,
коњица с исуканим сабљама, моторизоване јединице, артиљеријски пукови,

65
66

67
68
69

70
71
72

АЈ, 370-7-35;Политика, 30. октобар 1936, стр. 3.
АЈ, Централни пресбиро Председништва министарског савета Краљевине Југославије
(38), 38-888-1074, „Dr. Milan Stojadinović s Kemalom Ataturkom na velikoj reviji trupa”,
Novosti (Zagreb), 30. 10. 1936.
АЈ, 370-7-35, Програм посете М. Стојадиновића Анкари.
M. M. Stojadinović, nav. delo, 425.
Време, 30. октобар 1936, стр. 1. Током 1936, после италијанске анексије Абисиније,
упада немачких трупа у Рајнску област и увођења војне обавезе у Аустрији, осећање
опште несигурности је захватило Европу, па самим тим и Турску, што се јасно огледало
када је у питању било наоружање. Током 1936. развијена је снажна акција да се турско
ваздухопловство подигне на виши ниво, док је моторизовање војске такође узимало све
више маха.
M. M. Stojadinović, nav. delo, 425.
Isto, 425–426.
Милан Стојадиновић у мемоарима наводи да је током боравка приметио да жене и
девојке учествују у свим јавним манифестацијама, без фереџе и шалвара, у обичном
турском оделу, често последње париске моде. И за ову појаву је заслуге приписивао
Кемалу Ататурку (Isto, 426).
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противавионска одбрана и вешто камуфлирани тенкови. Посебан утисак на
Стојадиновића оставила је моторизована артиљерија тешког калибра, руског
порекла, која је била у великој мери заступљена у турској војсци. О турској
пешадији није имао нарочито мишљење, а њена униформа му је изгледала
као „сељачко сукно које није остављало утисак богате опреме”. Општи утисак о војној снази Турске био је углавном позитиван, мада је истакао да је на
крају, када је продефиловала маса народа, све личило на башибозук, али да су
сви изгледали весело док су поздрављали Ататурка.73
Присуство Милана Стојадиновића прослави државног празника Републике Турске и војној паради требало је да и другим државама покаже да је,
упркос нестабилној ситуацији у Европи, југословенско-турско пријатељство
било непомућено. Након војне параде Милан Стојадиновић је заједно са супругом и пратњом био гост Кемала Ататурка на свечаном балу.74Ататурк је
у изјави југословенским новинарима изразио велико задовољство што може да ступи у контакт са њима, као и са председником југословенске владе,
истакавши да Турска и турски народ гаје „најискреније пријатељство према
југословенском народу и југословенској влади” и поручивши им да би и они,
новинари, требало да допринесу учвршћивању пријатељства између две земље.75 Те вечери је највећу пажњу посветио госту из Југославије и, остављајући сав дипломатски кор, повукао се с њим и Исметом Иненијем у салон.76
Према Стојадиновићевој тврдњи, био је више него доброг расположења, а
понашање му је било врло живо, уз велику количину алкохола коју је те вечери пио.77 Како је користио сваку прилику да искаже симпатије, Време је писало да „састанак између Стојадиновића и Ататурка није био само разговор”,
него су то биле „историјске поуке, изјаве, осећања која су извирала из главе
оца Нове Турске час директно на француском, час на једном беседничком
турском језику који је би био брзо превођен Стојадиновићу”.78

73
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Isto. Касније, приликом одласка из Истанбула, 2. новембра, дао је изјаву турским новинарима у којој је између осталог рекао: „На војничкој паради видео сам вашу оружану
силу... Да ли је потребно подвући колико се пријатељска и савезничка Југославија радује када види турску војску тако дисциплиновану...све јединице, од авијације до морнарице, носиле су на својим лицима веру у њихову мисију и њихову снагу”(Политика,
3. новембар 1936, стр. 2).
„Наша је дужност да свима онима који неће да виде, покажемо човечанску стварност
али да смрвимо све оне који хоће да униште човечанство”, изјавио је Кемал Ататурк
наздрављајући Стојадиновићу (Политика, 31. октобар 1936, стр. 3).
Време, 30. октобар 1936, стр. 1. М. Ј. Стоимировић је ову Ататуркову изјаву описао као
„врло умну, симпатичну, мушку”(М. Ј. Стоимировић, нав. дело, 81).
Време, 31. октобар 1936, стр. 1.
M. M. Stojadinović, nav. delo, 427.
Време, 31. октобар 1936, стр. 1.
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Милан Стојадиновић се исте вечери сусрео и с руским генералом Ајдеманом, шефом руске авијатичарске мисије у Турској. О присуству руских
званичника током по сете Стојадиновића Анкари полемисало се и пре саме
по сете. Бранко Лазаревић се, на пример, распитивао да ли би требало да се
позове и совјетски амбасадор на вечеру која ће бити организована приликом по сете.79 Ипак, совјетски амбасадор није присуствовао овој свечаности.80 Кемал Ататурк је те вечери, према писању Стојадиновића, покренуо
питање совјетско-југо словенских одно са и инсистирао на томе да између
Југо славије и Совјетског Савеза нема сукоба интере са, те да би ове две државе требало да гаје пријатељство.81 Стојадиновић је тада имао прилику да
о проблему југо словенско-совјетских одно са разговара са генералом Ајдеманом, истичући да Југо славија, иако није признала Совјете, никада није
иступала против њих, као и да није у пакту ни с једном великом силом нити
ће ући у пакт који би био уперен против Совјета. Руски генерал ипак није
делио његово мишљење, сматрајући је да би Југо славија требало да има више поверења у совјетску владу.82
Какав је утисак Кемал Ататурк оставио на Стојадиновића најбоље сведоче следећи редови у његовим мемоарима: „У великом броју водећих личности Европе и Америке које сам упознао за време вршења својих функција
у служби Краљевине Југославије, Кемал Ататурк се налази на једном од најугледнијих места”.83 Био је одушевљен Ататурковим ликом, фасцинирала га је
његова биографија, истицао је његове војничке вештине, заслуге за оснивање
Републике и препород турског друштва у целини.84
79

80
81

82
83

84

Бранко Лазаревић је напоменуо да је совјетски амбасадор био позван на вечеру коју је
организовао румунски посланик када је у посети био Титулеску, иако у то време Румунија није признавала Совјетски Савез. Исти случај догодио се и приликом посете
Богољуба Јевтића Анкари (АЈ, 370-7-35, Писмо посланика Б. Лазаревића помоћнику
министра спољних послова Мартинцу од 16. октобра 1936; АЈ, 370-7-35, Писмо Б. Лазаревића помоћнику министра Мартинцу од 17. октобра 1936).
M. M. Stojadinović, nav. delo, 429.
Isto, 427; Ове тврдње потврђује и М. Ј. Стоимировић који пише да је Ататурк викао
Стојадиновићу и руском генералу: „Хајде, издвојте се у један кут и споразумевајте.
Русија и Југославија морају бити заједно. Срамота! Браћа!” (М. Ј. Стоимировић, нав.
дело, 82).
M. M. Stojadinović, nav. delo, 429.
Исто, 432; поводом смрти Кемала Ататурка 1938. М. Стојадиновић је у име југословенске владе изразио искрено саучешће турском народу, истакавши да је био један од
највећих људи тадашњег времена (Х. Ц. Армстронг, нав. дело, 432).
M. M. Stojadinović, nav. delo, 432–433. М. Ј. Стоимировић је о Ататурку стекао потпуно
другачију слику: „Јадни Кемал! Он који је препородио Турску, вратио се кроз порок
пијанства у најгору личну деспотију. Остарио и оронуо од бекријања, он још има оне
енергичне покрете, али са очима буљи на доста непријатан начин. Ја сам га посматрао
из велике близине и слушао онај његов гробни глас, који прелази час у шапат, час у
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Последњи дан посете председника југословенске владе Анкари, 30. октобар, био је резервисан за конференцију са Исметом Иненијем и Руждијем
Арасом. Међутим, пре него што се састао с двојицом турских државника,
Стојадиновић је присуствовао освећењу нове зграде југословенског посланства у Анкари.85 Зграда посланства је била изграђена по узору на двор на
Дедињу и истицала се репрезентативном архитектуром, чија је изградња завршена 1936, а потпуније унутрашње уређење окончано пред сам рат.86 Стојадиновић је тада честитао посланику Бранку Лазаревићу зато што је он први
кога држава дотира овим репрезентативним посланством.87
Као и о претходним данима, југословенска штампа је и о последњем
дану посете Стојадиновића Анкари извештавала детаљно. Политика пише
да је конференција тројице државника одржана у кабинету председника турске владе и да је трајала од 16 до 19 часова.88 Стојадиновић наводи да су том
приликом претресали дипломатске односе Југославије и Турске према великим силама, савезницима и суседима. Посебно значајно је да је у мемоарима
пренео белешке које је водио током конференције са Иненијем и Арасом.89
Према тим записима, тројица државника су разговарала о спољној политици
Југославије и Турске према Италији, Шпанији, Француској, Совјетском Савезу, Енглеској, Грчкој, Румунији и Бугарској. Када је реч о Италији, која је
тада водила експанзивну политику, сложили су се да би требало да се задржи
неутралан став. Милан Стојадиновић је изјавио да би мале државе требало да
се држе по страни у сукобу великих сила, док је Ружди Арас рекао да Италија
не сме да се провоцира, али ни да помисли да је се земље Балканског споразума плаше. Тих година у Шпанији је буктао грађански рат и земље Балкан-

85
86

87

88
89

дреку и питао се каквом ће великом будалаштином завршити тај нерсећник, кога муче
авети прошлости, чикају демони будућности, гони ђаво рушења, а носи геније стварања. Њему се допао одважни и груби М. Стојадиновић и он га је просто гутао својим
зеленим, алкохоличарским очима...”( М. Ј. Стоимировић, нав. дело, 81–82).
Време, 31.октобар 1936, стр. 3.
Ататурк је Краљевини Југославији почетком 30-их година поклонио парцелу у елитном
кварту града, Јаникеј, на падинама Чанкаје. Изградња југословенског посланства имала
је прворазредни политички, економски и културни значај за развој међудржавних односа Краљевине Југославије и Републике Турске (Александар Кадијевић, „О архитектури југословенског посланства у Анкари”, Наслеђе, XI, Београд 2010, 56–69.<http://
beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/11/5-aleksandar-kadijevic-jugoslovensko poslanstvo.pdf> (20.8. 2015).
Овај податак је врло занимљив ако се има у виду чињеница да је због недостатка финансијских средстава, скромног буџета за подизање нових амбасада, у већини земаља
између два рата Министарство иностраних послова Краљевине Југославије није било у
стању да гради нове зграде, па је превасходно изнајмљивало адекватне постојеће објекте, прилагођавајући их намени амбасаде или конзулата (А. Кадијевић, нав. дело, 56).
Политика, 31. октобар 1936, стр. 3.
M. M. Stojadinović, nav. delo, 435.
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ског споразума су морале да заузму став према влади у Мадриду, а морале су
да имају у виду и могућност да генерал Франко са војском уђе у престоницу.
Стојадиновић, Арас и Инени су се сложили да би шпанске дипломате које
шаље влада у Мадриду требало да се прихвате као отправници послова, а не
као нови министри у Анкари или Београду. За случај да Франко уђе у Мадрид
договорено је да се нова влада призна de facto, а да се признање de jure остави
за касније, када се види како ће реаговати Француска и Енглеска. Исмет Инени се интересовао за војне обавезе Југославије, нарочито према Француској,
као и за југословенско-совјетске односе. Стојадиновић је истакао да војне
обавезе за Југославију постоје само у оквиру Мале Антанте и Балканског
споразума, док војни савез са Француском југословенска влада не намерава
да прихвати, јер би Југославију то одвело у сферу високе европске политике
и евентуално у рат због туђих интереса, што она ни у ком случају не жели.
Задовољан одговором, Инени је подвукао да би Југославија и Турска убудуће
требало да се консултују у вези с преузимањем било каквих војних обавеза.
Што се Совјетског Савеза тиче, Стојадиновић је истакао оно што је рекао
и генералу Ајдеману: да Југославија неће улазити ни у какве савезе уперене против Совјета, а да питање успостављања дипломатских односа остаје
отворено, јер Београд још увек није спреман. Ружди Арас је тада изјавио да
разуме став који је заузела југословенска влада, због унутрашњих прилика, и
да никада неће инсистирати да Југославија призна Совјете, али да ће Турска
остати верна Совјетској Русији. Када је Велика Британија у питању, турски
државници су истицали да она није прихватила Медитерански пакт, али да
је на турској страни. За Турску је од великог значаја била слободна пловидба
Средоземним морем и зато се и на овој конферецији залагала да се свуда јавно говори да две земље имају заједничке интересе. Какав је био став Милана
Стојадиновића на овој конференцији у вези с Медитеранским пактом и Великом Британијом, није познато. И Југославија и Турска су биле економски
везане за Немачку, те су се тројица државника сложила да ипак не би требало
да се дозволи да се потпуно нађу у њеним рукама, већ да треба да склапају
трговинске споразуме и с другим земљама, не улазећи притом ни у какве савезе уперене против Немачке. Такође су се сложили да би требало да подрже
владу Метаксаса у Грчкој и владу Татарескуа у Румунији, јер су сматрали да
су они били наклоњени Балканском споразуму.90
Како је Бугарска у последње време највише окупирала пажњу и мисли
Милана Стојадиновића, те да је у плану имао склапање југословенско-бугарског пакта о пријатељству, желео је да чује мишљење Турске, као и осталих
чланица Балканског споразума. Приступање Бугарске Балканском споразуму
90

У недостатку других сведочанстава, мемоари Милана Стојадиновића су једини извор
који говори о току разговора са Исметом Иненијем и Руждијем Арасом (Isto, 435–
439).
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било је отворено још од његовог склапања, али се Бугарска и даље о томе
неповољно изјашњавала. Стојадиновић је на конференцији поменуо постојање турско-бугарског уговора о пријатељству и питао Иненија и Араса шта
би требало да ураде друге балканске државе ако им Бугарска предложи такав уговор. Они су изјавили да Турска нема ништа против, али да би требало обезбедити сагласност свих чланица Балканског споразума. Управо то
је било оно што је Стојадиновић желео да чује, јер је на тај начин унапред
обезбедио турску сагласност за склапање југословенско-бугарског уговора о
пријатељству, који је увелико био у припреми. Турска је заправо увек инсистирала на југословенско-турском зближењу, чак и у случају уласка Бугарске
у Балкански пакт, јер се плашила евентуалног удруживања ове две земље
и бугарских претензија на Тракију. Међутим, касније је отворено подржала
пројекат склапања југословенско-бугарског пакта о пријатељству и за то се
залагала у Букурешту и Атини.91
Милан Стојадиновић истиче да је ова конференција, поред састанка са
Кемалом Ататурком, била најзначајнији део његове посете Анкари. О спољној политици Турске је стекао утисак да се на истоку ослања на Совјетски
Савез, док су на западу њене симпатије на страни Велике Британије. На крају
је изнео основне принципе на којима се темељила спољна политика Турске и
Југославије: „далеко од сукоба великих сила, далеко од идеолошких фронтова, солидарност четири балканске државе ради одржавања мира на Балкану”.
Посебно је истакао да је био задовољан што је приликом посете Анкари успео да унапред обезбеди пристанак Турске за југословенко-бугарски пакт и
да је то, између осталог, био највећи успех његове посете.92
91

92

Isto, 439–440. M. Стојадиновић је строго поверљивим телеграмом од 4. децембра 1936.
обавестио Б. Лазаревића да је бугарска влада предложила да се између Југославије и
Бугарске закључи пакт о пријатељству и да то саопшти турској влади и затражи њено
мишљење. Тражио је да се заузме да одговор буде позитиван, пошто је већ тада одлучио да прихвати бугарски предлог. Турска влада се сложила да се бугарски предлог
прихвати, јер је сматрала да је у складу с целокупном балканском политиком коју су водиле Турска и Југославија. О турској сагласности по питању југословенско-бугарског
пакта Лазаревић је обавестио Стојадиновића телеграмом од 6. децембра 1936. Међутим, извештаји британских посланика у Југославији говоре да држање Руждија Араса
по питању југословенко-бугарског пакта није било искрено, већ да је он потајно подстицао Грчку да на њега ставља приговоре. Југословенска влада га је упозорила да одустане од те тактике, јер иначе неће моћи да рачуна на југословенску подршку у спору
који је Турска имала са Француском око санџака Александрете. После овог упозорења,
Арас је у завршној етапи преговора око југословенско-бугарског пакта дао све од себе
да отклони румунска и грчка страховања (Б. Лазаревић, нав. дело, 161–164, 258–259; Ž.
Avramovski, Britanci o Kraljevini Jugoslaviji, 2, str. 422).
M. M. Stojadinović, nav. delo, 440. Британци су се у овоме сложили са Стојадиновићем,
јер као највећи успех његове спољне политике током 1936. наводе управо рад на закључењу југословенско-бугарског уговора о пријатељству ( Ž. Avramovski, Britanci o
Kraljevini Jugoslaviji, 2, str. 406).
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При крају посете издат је званични коминике о резултатима конференција одржаних у Анкари, у коме је истакнуто да између Југославије и Турске
постоје заједнички интереси и потпуна сагласност по свим питањима. Наглашен је значај потписаног трговинског споразума, као и тежња да се још више
појачају привредне везе.93 Подвучена је и важност развоја културних односа, те је одлучено да се изврши размена студената југословенских и турских
универзитета, да се организују конференције професора и отворе катедре за
југословенски и турски језик на универзитетима у Београду и Анкари.94
Турски дипломатски кругови били су задовољни резултатима посете,
као и сам М. Стојадиновић. О томе пак какав је поглед на посету имала Француска најбоље говори извештај листа Petit Parisien у којем се истиче да није
изазвала интересовање само у југословенским круговима, већ и у круговима
Мале Антанте и Балканског споразума, те да Милан Стојадиновић није отпутовао у Анкару само да би присуствовао обележавању националног празника
или учинио једну „учтиву” посету. Исти лист писао је и о значају разговора
које је водио са Кемалом Ататурком, Исметом Иненијем и Руждијем Арасом,
као и са Кјосеивановим приликом повратка за Београд, закључујући да се
Југославија налази у средишту целе дипломатске активности балканских и
подунавских земаља.95
Банкетом који је након конференције приредио Бранко Лазаревић била
је завршена тродневна посета Милана Стојадиновића.96 После тога приређен му је испраћај на железничкој станици с војним почастима. О одласку из
Анкаре Стојадиновић је написао: „На станици војничке почасти, као и при
доласку. Само овог пута многа лица била су ми већ позната. Стисак руку срдачнији. Растао сам се од људи који су ми били блиски, познати, пријатељи.
Ово је особито важило за Исмет Иненија, кога сам позвао да ми што скорије врати посету.”97 Из Анкаре је специјалним возом, који му је турска влада
ставила на располагање,98отпутовао у Истанбул, где се задржао два дана као
приватно лице. Том приликом посетио је цариградског патријарха и обишао
Централни турско-југословенски биро за опијум, интересујући се за могућност већег извоза опијума из Југославије, нарочито из Јужне Србије.99
93
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Политика, 31. октобар 1936, стр. 3.
Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1936. годину, 532; Ž. Avramovski, Britanci o Kraljevini Jugoslaviji, 2, str. 421.
АЈ, 38-888-1074.
Политика, 31. октобар 1936, стр. 3.
М. Стојадиновић је иначе веома поштовао Исмета Иненија, као искреног и поштеног
политичара (M. M. Stojadinović,nav. delo, 434, 440), а и овај јеимао поверења у оно што
је М. Стојадиновић говорио и радио (AJ, 334-42-124).
Време, 31. октобар 1936, стр. 3.
Уочи његовог поласка за Турску договорено је да приликом повратка из Анкаре, 1. но-
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Милан Стојадиновић је Истанбул напустио 2. новембра у 21 час и 40
минута и Оријент експресом кренуо за Београд. Из Турске је одлазио сасвим
задовољан, будући да је утврђена сагласност свих погледа између две државе и стечено уверење да је пријатељство с Турском искрено и чврсто.100 При
повратку је застао код Пловдива, као што је и било договорено, и 3. новембар провео у Бугарској, где се у дворцу Кричиму састао с краљем Борисом и
Кјосеивановим.101 После састанка с бугарским званичницима кренуо је за Београд, у коме су га 4. новембра на железничкој станици у 9 часова пре подне
дочекали чланови југословенске владе на челу с Антоном Корошецом.102
Разлога за задовољство свакако је било, јер је посета Анкари учврстила постојеће пријатељске односе Југославије и Турске. Али, њихова спољна
политика, упркос заједничким интересима, почела је у наредним годинама да
се разилази. Југословенско-турски односи су се у годинама пред нови светски сукоб одвијали у светлу опште несигурности која је владала не само на
Балкану, већ у читавој Европи. Све веће приближавање Југославије Немачкој
и Италији није наишло на благонаклон став у турским дипломатским круговима. Страхујући за своје интересе у Тракији, Турска није блаконаклоно гледала ни на зближавање Југославије и Бугарске, иако је Милан Стојадиновић
о том питању разговарао у Анкари. Најпре југословенско-бугарски, а затим и
југословенско-италијански пакт, пробудили су у Турској одређену дозу страха и несигурности, док су дешавања у Европи током 1938. и 1939. додатно
утицала на слабљење односа између две државе. Југославија је све дубље
падала у загрљај сила Осовине, док се Турска одлучила за сарадњу с Француском и Великом Британијом. У годинама које су уследиле успела је да задржи
неутралност, док се Југославија нашла у пламену новог светског сукоба.

100
101
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вембра, посети цариградског патријарха Венијамина I. Посета патријарху није улазила
у званичан протокол, како се турска влада не би нашла увређеном, с обзиром на то да
је сматрала да као политичка власт има право да се меша у рад сваке организације на
турској територији, па тако и у рад Патријаршије, коју је настојала да сасвим ослаби
(АЈ, 370-7-35; Б. Лазаревић, нав. дело, 94–95; Извештаји министарства иностраних
послова Краљевине Југославије за 1936. годину, 67; Политика, 3. новембар 1936, стр.
2). У мемоарима, међутим, М. Стојадиновић о посети патријарху пише као да се десила
пре посете Анкари.
АЈ, 411-1-3, Писмо југословенског генералног конзула из Истанбула упућено свим посланствима, 2. новембар 1936.
На овим састанцима вођени су прелиминарни разговори за склапање пакта између две
земље (Ž. Avramovski, Balkanska antanta (1934–1940), 252). Генерални конзул у Истанбулу је писао да је та посета обична и да од ње не треба очекивати никакве сензације
(АЈ, 411-1-3, Писмо југословенског генералног конзула из Истанбула упућено свим посланствима, 2. новембар 1936).
Политика, 5. новембар 1936, стр. 5.
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Ivana Anović
Milan Stojadinović’s visit to Turkey in 1936
Summary
Milan Stojadinović, Prime Minister of the Kingdom of Yugoslavia and Minister of
Foreign Aﬀairs (1935−1939), made several extremely important visits to foreign statesmen
during his four-year term. His talks with Kemal Atatürk, the President of the Turkish Republic, and other Turkish oﬃcials during his stay in Ankara and Istanbul in 1936 also played
an important role in that series. Until then, the relations between the Yugoslav Kingdom
and Turkey were mostly friendly, based on similar views of King Alexander and Kemal
Atatürk, on issues of Balkan and European politics. They reached their peak in 1934, when
the two countries, together with Greece and Romania, formed the Balkan Pact, as another
tried and tested way for the Balkan countries, and not the great powers, to have a decisive
say in solving the problems of the Balkans. Taking over the conduct of foreign policy a
year later, Milan Stojadinović tried to maintain this alliance, believing that, unlike the Little Entente, it still has a reason for existence and an important role in international relations.
The visit to Turkey strengthened his conviction, given that it was shown that the Turkish
hosts maintained a benevolent attitude towards the Kingdom of Yugoslavia and an equal
desire to maintain neutrality in the worsened European relations. One of the small diﬀerences of opinion was expressed regarding Kemal Ataturk’s dissatisfaction with the fact
that Yugoslavia had not yet established diplomatic relations with the Soviet Union. On the
same occasion, agreements on expanding economic cooperation were signed. Milan Stojadinović was impressed by the personality of Kemal Atatürk, dedicating several pages of his
memoirs to his memory and to his visit to Turkey. In addition to his testimony, the Archives
of Yugoslavia have preserved numerous documents in the funds of the Ministry of Foreign
Aﬀairs and the Central Press-bureau of the Presidency of the Ministerial Council of the
Kingdom of Yugoslavia, as well as in the collection of Milan Stojadinović.
Ивана Анович
Визит Милана Стоядиновича в Турцию в 1936 году
Резюме
Милан Стоядинович, премьер-министр Королевства Югославии и министр
иностранных дел (1935–1939), в течение своего четырехлетнего срока нанес несколько чрезвычайно важных визитов иностранным государственным деятелям. Его
переговоры с президентом Турецкой Республики Кемалем Ататюрком и другими турецкими официальными лицами во время его пребывания в Анкаре и Стамбуле в
1936 году также сыграли важную роль в этой серии. До этого отношения между Югославским королевством и Турцией были в основном дружескими, основанными на
схожих взглядах короля Александра и Кемаля Ататюрка на проблемы Балканской и
европейской политики. Они достигли своего пика в 1934 году, когда две страны, вместе с Грецией и Румынией, заключили Балканский пакт, как еще один испытанный
способ для балканских стран, а не великих держав, иметь решающее слово в решении
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проблем Балкан. Год спустя, взяв на себя ведение внешней политики, Милан Стоядинович пытался сохранить этот союз, полагая, что, в отличие от Малой Антанты, у
него все еще есть причина для существования и важная роль в международных отношениях. Визит в Турцию укрепил его убеждения, поскольку было показано, что турецкие хозяева сохранили доброжелательное отношение к Королевству Югославии
и одинаковое желание сохранять нейтралитет в ухудшившихся европейских отношениях. Одно из небольших разногласий было выражено относительно недовольства
Кемаля Ататюрка тем фактом, что Югославия еще не установила дипломатические
отношения с Советским Союзом. Тогда же были подписаны соглашения о расширении экономического сотрудничества. Милан Стоядинович был впечатлен личностью
Кемаля Ататюрка, он посвятил несколько страниц своих мемуаров его памяти и визиту в Турцию. Помимо его показаний, в Архиве Югославии в фонде Министерства
иностранных дел и Центрального бюро печати при Президенте Совета министров
Королевства Югославия, а также в коллекции Милана Стоядиновича сохранились
многочисленные документы.

