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B. M. U; Yüksek*Reisliğine
*a^kiye,öüml^
arasında 30 teşrinievvel Q3i
tarihinde imzalanan protokolün tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetinin g-XII-93l tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kamın lâyihası
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasımn ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe lâyihası
Türkiye jOömkariyeti ile İçtimaî şûralar Cumhuriyeti ittihadı arasında 17kânunuevvel 1925
tarihinde Pariste imza olunan dostluk ve bitaraflık muahedesile buna müzeyyel. üç>p-petokoIun
ve Ankarada imza olunan 17 kânunuevvel 1929 tarihli temdit protokolü > ile ?4irart 1931
tarihli bahrî protokolün temdidi zımnuKÜt-Ankarada 30 teşrinievvel 1931 de imzalanan proto
kolün tasdiki hakkında tanzim olunan ve üç maddeden ibaret olan kanun lâyihası Türkiye
^&fü&Witt& Mterfeirrirrttiksek tasvîbine arzolunur.
^T^Hcftfdatranlâ^ı+atağrüzere~bu protokol yeni bir vaziyet ihdas etmemekte ve komşumuz
• «>Sovfye^RHsyâ ile-araTrfteda~ön*senedernberi teessüs ederek daima kuvvet bulan ve son günlerde
'•^a^cfye^i^öimseri1 Mr.4 Litvinofurr memleketimizi ziyareti ile bir kere daha tebarüz eden samimî
dostluğun yeni biriTrişaTiesrnr teşkil etmektedir.
TA
TertfdiH«cltieTî-ı>ro1ököHar ırreyamnda-bulunan bahrî protokol, tasdiki anında arzedildiği
*^brsorFzarmmte*dau bütün cihan"etkârı umumiyesinin arzu eylediği tahdidi teslihatın tahak'^^kır^ahâ^ılKİa^âtrmıı^İJtr atHnr olduğundan esasen kısa bir müddet için aktedilmiş olan bu
protokolün temdidile Türkiyenin*^rnfmî sulh arzulanndaki sebatı cihana ilân edilmiş olacaktır.
Türkiye cüraİMiriyetinin Soviyet Rusya* dostluğunat atfettiği ehemmiyet hükümetimizin salâhiyettar erkânt4arafından ıdaimaimuhterem ^meclise izah olunmuş ve bu izahat her; defasında
tasvip- ve oldıjkçasuEun^Jjir^evriîj tecrübelerinin mahsulü olan bu siyasete iştirak, buyurulmuş
olduğundan samimî ve kuvvetli bir dostluğun daha ziyade tarsinine hadim olacak olan bu
protokolün bir an evvel tasdiki Büyük Millet Meclisinin reyine menuttur,
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Yüksek Reisliğe
Türkiye Cümhuriyetile İçtimaî şûralar Cumhuriyeti ittinadı atasında muhtelif tarihlerde
ve Paris ve Ankarada imza edilmiş dostluk ve bitaraflık muahedesile buna müzeyyel protokolların ve bahrî protokolün temdidine dair imzalanan protokollarıiı tasdiki hakkında Hariciye
vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 12-XII-1931 tarih ve 6/4273 numaralı tezkeresi ile encüme
nimize havale buyurulan kanun lâyihası ve merbutu esbabı mucibe mazbatası Hariciye vekili
Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere edildi:
Esbabı mucibe mazbatasında zikredilen mütaleat ve mülâhazat encümenimizce de varit ve
musip görülerek kanun lâyihasının kabule şayan bulunduğuna karar verilmiştir. Arzolunur.
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Yüksek Reisliğe
Türkiye Cümuriyetile İçtimaî Şuralar Cumhuriyetleri ittihadı arasında 17 kânunuevvel
1925 tarihinde Pariste imzalanan dostluk ve bitaraflık muahedesile buna müzeyyel üç proto
kolün ve ankarada imzalanan 17 kânunuevvel 1929 tarihli temdit protokolü ile 7 mart. 1931
tarihli bahrî protokolün temdidi hakkında Ankarada 30 teşrinievvel 1931 tarihinde imzalanan
protokolün tasdiki hakkındaki kanun lâyihası encümenimizce tetkik edildi.
.
Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında serdettiği mülâhaza ve mütalealar encümenimizce de
tamamen varit görülmüş, binaenaleyh Türkiye Cümhuriyetile İçtimaî şûralar Cumhuriyeti
ittihadı arasındaki samimî dostluğu bir kat daha takviye edecek mahiyette olan bu kanun lâyi
hasının kabule şayan bulunduğuna karar verilmiştir. Arzolunur.
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3HÜKÛMETİN TEKLİFİ
Türkiye Cumhuriyeti ile İçtimaî şûralur Cumhuriyetleri ittihadı arasında 17 kânunuevvel 1925
tarihinde Pariste imza olunan dostluk ve bitaraflık muahedesi ile buna müzeyyel üç protoko
lün ve Ankarada imza olunan 17 kânunuevvele1929 tarihli temdit protokolü ile 7 mart / 931
tarihli bahrî protokolün temdidi zımnında Ankarada 30 teşrinievvel 1931 tarihinde imzalanan
protokolün tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
Madde ı — Türkiye Cumhuriyeti ile İçtimaî şûralar Cumhuriyeti ittihadı arasında 17
kânunuevvel 1925 tarihinde Pariste imza olunan dostluk ve bitaraflık muahedesi ile buna
müzeyyel üç protokolün ve Ankarada imza olunan 17 kânunuevvel 1929 tarihli temdit pro
tokolü ile 7 mart 1931 tarihli bahrî protokolün temdidi zımnında Ankarada 30 teşrinievvel
1931 tarihinde imzalanan protokol kabul ve tasdik edilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Hariciye ve Millî Müdafaa vekillleri memurdur.
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