— 578 —
Türkiye Cumhurıyetıle içtimaî Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı arasında 17 kânu
nuevvel 1925 tarihinde Pariste imza olunan dostluk ve bitaraflık muahedesi ile
buna müzeyyel üç protokolün ve Ankarada imza olunan 17 kânunuevvel 1929 tarih
li temdit protokolü ile 7 mart 1931 tarihli bahrî protokolün temdidi zımnında An
karada 30 teşrinievvel 1931 tarihinde imzalanan protokolün tasdiki hakkında kanun
( Resmî Gazete ile nenır ve ilânı. 3/\ II/VHZ

- Sayı.
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2028
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Kabul tarihi
25 - VI -1932

BlRtVCl MADDE — Turkıve Oumhurıvetı ile içtimaî Şûıalaı Cumhuriyeti
ittihadı aıasında 17 kâıuımu A \ el 1925 taTilimde Panste miza olunan dostluk ve
bitaraflık ıııuahedobi ile buna nm/evvel ue pıotokohm ve Ankarada miza olunan
17 kânunuevvel 1929 tarihli temdit pı otokolu ile 7 mavi 1931 tarihli bahrî protoko
lün temdidi zımnında Ankarada '30 teşrinievvel 1931 tarihinde imzalanan protokol
kabul \ e tasdik edılmıstn
ÎKÎNTC1 MADDE — Bu kanun neşn tarihinden muteberdi!.
[ \ ' t T \ ( T MADDE —Bu kanunun ahkâmını icraya Hariciye ve Millî Müdafaa
vekilleri ınemurduı.
28 haziran 1932

PROTOKOL
lurkıve ( umhuııvıtı Hukûmttı \c tetımaî Şuralaı Cıımlııuı\ itleri ittihadı ilııkûırulı, mutıka
bil meııiaatlaımn \ı tabiî \L samımı dostluk munasebıtleımın daha zıjadı teyit M1 takviyesi hdk
kmda mütehassıs oldukları ar/uva muvafık olduğu kanaatıle Patiste 17 kânunuevvel 192") t arılan
dı imza olunan dosiluk ve bitaraflık muahedesıle ue müzeyyel protokolün vı Ankarada imza olunan
17 kânunum vel 1929 tarihli tımdıt pı otokolu di 7 mart 1931 talihli bahrî protokolün müddetleri
UT temdidi kaiat \ u m ı s h ı \ı bn maksatla
Bir taraftan
Türkiye (Jumlıuı ryıtı Harıcıje vekili l \ \ l ı k Rustu Beyeluıdıj ı ve Turkıyennı İçtimaî Şû
lalar t u m h ı ı ı n ı l ı İttihadı ne/dmdı Fıvkalâdı nnuahhas vı Bmukeloısı Hıısıym Rağrp Beyefendiyi,
Ye diğer taraftan
îçtımaı Şûralaı Cumhuııyetı İttihadının Hariciyi halk komiseri M Lıtvmof ti vı İçtimaî
Sûıalaı Cumhuııvetlerı Ittıhadıtını Tuıkıveriı Ftvkalâde muıahhas ve Buyuk elcisi W Sourıtz'ı
Murahhas tayın evi emişlerdir
Humarıleylıım usulüne muvafık sroıukıı salalım tııamekı mı teati evh dikten soma atideki ahkâmı
kararlaştırmışlardır
Madde — 1
Paıihte 17 kâımnue\vo] 1925 tarihinde imza olunan dostluk ve bıtaıaflık mualudesılt buna mu/ e \ \ ı l uı, pıotokolun vs Ankarada ım/a olunan 17 kâııurmev \ el 1929 tarihli temdit protokolü ile 7
mart l'-)i\ tarihli bahri protokolün müddetlen mkızalarınddn itibaren be& sene daha temdit edilmiş
tir.

— 579 Şn kiidar ki Akil taraflardan biri beş sene müddetin hitamından altı ay evvel bunları fesheylemek arzusundan diğerini haberdar e\ lemezse. muahede \e zıkrolunaıı ı>rotokollar yemden bir sene
müddet için kendiliklerinden temdit edilmiş addolunacaktır.
Madde — 2
İşbu protokol, ıkı tarafın her biri tarafından diğerine tebliğ edilerek olan., tasdikmdan itibaren
merhet mevkiine «irecektir.
Ankarada 30 teşrinievvel 1931 tarihinde iki nüsha olarak tan/im edilmiştir.
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