Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında hudud
hâdise ve ihtilâflarının sureti tedkik ve halline müteallik 15 temmuz 1937 tarihin
de Moskovada imza edilen mukaveleye bağlı 1 numaralı protokolde Çoruh vilâ
yetinin merkezi olarak gösterilen Rizenin, adı geçen vilâyeti^ halen merkezi olan
Artvinle değiştirildiğine dair teati olımnan notaların adı geçen mukavelenin cüzü
mütemmimi olarak kabul ve tasdikma dair kanun
(Resmî

Gazete ile neşir re ilâm : 12/VII/1930

- Sayı : İ2O6)

No.
8682

Kabul tarihi
5 - VTÎ -1939

B İ R İ N C İ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri İttihadı arasında hudud hâdise ATC ihtilâflarının sureti tedkik ve halline müte
allik 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza edilen mukaveleye bağlı (1) numa
ralı protokolda Çoruh vilâyetinin merkezi olarak gösterilen Rizenin, adı geçen vi
lâyetin halen merkezi olan Artvinle değiştirildiğine dair teati olunan notalar, adı
geçen mukavelenin cüzü mütemmimi olarak kabul ve tasdik edilmiştir.
İ K İ N C İ MADDE —• Bu mukaveleye bağlı (1) numaralı protokolün 1 nci mad
desinin (A) fıkrasına 3 neü numara olarak atideki kısım ilâve olunmuş olııb nıukavelei cüzü mümetmimini teşkil etmektedir.
3 - Daimî makamı Şavşetde ola Şavşet kaymakamı.
Faaliyet şubesi Devtabandan Kanlıdağm tepesine kadar uzanacaktır.
ÜÇÜNCÜ MADDE —• Bu kaun neşri tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri He
yeti memurdur.
7 temmuz 1939

NOTA LAK

Bay Büyük Elçi,
Hudud hâdise ve ihtilâflarının tedkik ve halline mütedair, Türkiye Cumhuriyeti ile Soviyetik
Sosyalist Şûralar İttihadı arasında, 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovoda imzalanan mukaveleye aid
tasdiknameleri teati ettiğimiz şu sırada, 1 numaralı j>ı otokolde Çoruh vilâyetinin merkezi olarak gös
terilen Rizenin, adı geçen vilâyetin halen merkezi olan Artvinle değiştirilmesi ieab ettiğini Ekselans
larına bildirmekle şeref duyar \e bu vesile ile de derin saygılarıma aid teminatımı yenilerim.
Bay A. Terentiev
Sovyet Büyük Elçisi
Ankara
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No. 3682

— 847 —

12 - VII -1939

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 aid
tasdiknameleri teati ettiğimiz şu sırada^ 1 numaralı protokolde Çoruh vilâyetinin merkezi olarak gös
terilen Eizenin, 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
Ekse]ânlarma derin saygılarıma aid teminatımı yenilerim.
Bay Ş. Saraçoğlu
Hariciye Vekili
Ankara
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