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hudud hâdise ve ihtilâflarının sureti tedkik ve halline müte
allik muahedeye bağlı I numaralı protokolde Çoruh vilâye
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında hudud hâdise ve ihti
lâflarının sureti tedkik ve halline müteallik 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza edilen mu
kaveleye bağlı (.1) numaralı protokolde Çoruh vilâyetinin merkezi -olarak gösterilen Rize, adı ge
çen vilâyetin halen merkezi olan Artvinle değiştirildiğine dair teati olunan notaların, mezkûr mu
kavelenin cüzü mütemmimi olarak kabul ve tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve
İcra Vekilleri Heyetince 19 - IV - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil

Dr. B.

Saydam

Esbabı mucibe
1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 15 temmuz
1937 tarihinde Moskovada imza edilip Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2-VI-1938 tarihli top
lantısında kabul ve tasdik buyurulan ve tasdiknameleri 5-IV-1939 tarihinde Ankarada teati olu
nan «Hudud hâdise ve ihtilâflarının sureti tedkik ve halline» müteallik mukavelenameye bağlı 1 nu
maralı "protokolde Çoruh vilâyetinin merkezi olarak gösterilen Rizenin, adı geçen vilâyetin halen
merkezi bulunan, Artvinle değiştirilmesi lüzumu Dahiliye vekâleti tarafından işar edilmiş oldu
ğundan, tadilâtın yapılması için mukavelenamenin teatisi esnasında Yüksek Akid Tarafların sa
lahiyetli murahhaslarınca, ilişik olarak takdim olunan, notalar teati edilmiştir.
2 — Diğer taraftan ayni mukavelenin ayni protokolünde imza ve teati olunan aslı fransızca
nüshasında mevcud bulunan Şavşet kazası kaymakamı, komiser muavini olarak, türkçe metinde
gösterilmemiş olduğundan ve fransızca .metin esasen iki taraf arasında muteber olduğuna ve Sov
yetik Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı ile Şavşet kazası da hemhudud bulunduğuna nazaran,
protokole, hudud komiser muavini olarak, Şavşet kaymakamanın da ilâvesi lâzımgelmektedir, Bu

- 2 itibarla esasen fransızca metinde mevcud olan atideki fıkranın 3 sayı altında olarak protokolün Â
fıkrasına eklenmesi lüzumu aşikârdır:
«3 — Daimî makamı Şavşette olan Şavşet kaymakamı.
Faaliyet şubesi Devtabandan Kanlıdağın tepesine kadar uzanacaktır.»
Yukarıdaki şekilde tadiline lüzum hâsıl olan 1 numaralı protokolün bir sureti ilişiktir.
3 — Birinci paragrafta mevzubahs olan notalarla 2 nci paragrafta anılan ve imza edilmiş olan
mukavele kısmının kanuniyet kesbetmesi ve meriyet mevkiine girmesi, Büyük Millet Meclisinin teftsib ve tasvibine bağlıdır.

Hariciye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Hariciye encümeni
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Yüksek 'Reisliğe
Türkiye Cumhuriyeti ile . Sovyet Sosyalist şayan görülmüş ve metinde zikredilen tadilât tasCumhuriyetleri İttihadı arasında hüdud hâdise vib edilerek havalesi mucibince Millî Müdafaa
ve ihtilâflarının sureti tedkik ve halline müteal encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulmuştur.
lik 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovaya imza
edilen mukaveleye bağlı (1) numarlı protokolde
Hariciye E. Reisi
M. M.
Kâtib
Çoruh vilâyetinin merkezi olarak gösterilen Rize,
Konya
Erzincan
İstanbul
adı geçen vilâyetin halen merkezi olan Artvinle
A. Ş. Esmer
M. Oöker
S. Arikan
değiştirildiğine dair teati olunan notaların, mez
Diyarbakır
Aydın
Bolu
kûr mukavelenin cüzü mütemmimi olarak kabul
ve tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırla Mümtaz Kaynak H. C. Çambel Dr. î. T. öngören
Erzurum
Diyarbakır
Elâzığ
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19 - IV -1939 ta
P. Demirhan
rihli kararile Yüksek Meclcisin tasvibine arzedi- Zeki Mesul Alsan F. A. Aykaç
len kanun lâyihası Hariciye vekâleti kâtibi umuKars
Manisa
İzmir
nişinin huzurile Encümenimizce tedkik ve mü
H. Bayur
M. Akyüz
Halil Menteşe
zakere edildi.
Tekirdağ
Tokad
Lâyiha esas itibarile Encümenimizce tasvibe
Yahya Kemal Beyath
N. Poroy

Millî Müdafaa encümeni mazbatası
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Yüksek Başkanlığa
Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri İttihadı arasında hudud hâdise
ve ihtilâflarının sureti tedkik ve halline müte
allik 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada im
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- s larm, mezkûr mukavelenin cüzü mütemmimi ola
rak kabul ve tasdiki hakkında Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulduğuna
dair olup Hariciye encümenince bilmüzakere
yapılan mazbatasile birlikte encümenimize ve
rilen Başvekâletin 27 nisan 1939 tarihli ve
6/2134 numaralı tezkeresi Hariciye ve Millî Mü
dafaa vekillikleri memurları huzurunda okun
du ve görüşüldü:
Lâyiha encümenimizce aynen kabul edilmiş
ve Yüksek Heyetin tasvib nazarma arzedilmek

üzere Yüksek Başkanlığa sunuİmuşiur.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Türkiye Cumhuriyeti üe Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri İttihadı arasında hudud hâdise ve ihtilâf
larının sureti tedkik ve halline müteallik 15 tem
muz 1937 tarihimde Moskovada imza edilen muka
veleye bağlı l numaralı protokolde Çoruh vilâ
yetinin merkezi olarak gösterilen Rize, adı geçen
vilâyetin halen merkezi olan Artvinle değiştiril
diğine dair teati olunan notalar adı geçen muka
velenin cüzü mütemmimi olarak kabul ve tasdi
kimi dair kanun lâyihası
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasmda
hudud hadise ve ihtilaflarının sureti tedkik ve
halline müteallik 15 temmuz 1937 tarihinde Mos
kovada imza edilen mukaveleye bağlı (1) numa
ralı protokolde Çoruh vilayetinin merkezi olarak
gösterilen Rize, adı geçen vilâyetin halen mer
kezi olan Artvinle değiştirildiğine dair teati olu
nun notalar adı geçen mukavelenin cüzü mütem
mimi olarak kabul ve tasdik edilmişlerdir.
MADDE 2 — işbu mukaveleye bağlı 1 nu
maralı protokolün 1 nci maddesinin A fikrasma
3 ncü numara olarak atideki kısmı ilâve olunmuş
ol ab mukavelenin cüzü mütemmimini teşkil et
mektedir:
« 3 - Daimî makamı Şavşetde olan Şavşet kay
makamı.

Faaliyet şubesi Devtabandan Kanlıdağm te
pesine kadar uzanacaktır.»
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir.
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
19 - IV -1939
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-_4Bay Büyük Elçi,
Hudud hâdise ve ihtilâflarının tedkik ve halline mütedair, Türkiye Cumhuriyeti ile Soviyetik
Sosyalist Şûralar ittihadı arasında, 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovoda imzalanan mukaveleye aid
tasdiknameleri teati ettiğimiz şu sırada, 1 numaralı protokolde Çoruh vilâyetinin merkezi olarak gös
terilen Rizenin, adı geçen vilâyetin halen merkezi olan Artvinle değiştirilmesi icab ettiğini Ekselans
la rina bildirmekle şeref duyar ve bu vesile ile de derin saygılarıma aid teminatımı yenilerim.
Bay A. Terentiev
Sovyet Büyük Elçisi
Ankara

Ş. Saraçoğlu

Bay Vekil,
Aşağıda metni bulunan. 5 cari tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şereflenirim :
«Bay Büyük Elçi,
Hudud hâdise ve ihtilâflarının tedkik ve halline mütedair, Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik Sos
yalist Şûralar ittihadı arasında, 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imzalanan mukaveleye aıa
tasdiknameleri teati ettiğimiz şu sırada 1 numaralı protokolde Çoruh vilâyetinin merkezi olarak gös
terilen Rizenin, adı geçen vilâyetin halen merkezi olan Artvinle değiştirilmesi icab ettiğini Ekselans
larına bildirmekle şeref duyar ve bu vesile ile de derin saygılarıma aid teminatımı yenilerim».
Yukarıdaki hususatı nazarı itibare alarak tama mile mutabık kaldığımı bildirir ve bu vesile ile de
Ekselânlarına derin saygılarıma aid teminatımı yenilerim.
Bay Ş. Saraçoğlu
Hariciye Vekili
Ankara

T. Terentiev
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