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B Î R Î N C Î OEL SE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,45 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Ka-ahisan Sahib), Rüşdti Bey (Denizli) 

REİS — Celseyi açıyonım. Zaptı sabık hu- I lâsası kıraat olunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI . 

Birinci Celse 

Birinci Reis vekili Sabri Beyefendinin tahtı 
Riyasetinde inikadederek zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide aidöl-
duğu yerlere havale edildi. Birinci inönü Har
bine iştirak eden Büyük Millet Meclisi azasının 
İstiklâl Madalyasıyle taltiflerine dair Divanı 
Riyaset tezkeresi kıraat ve müzakere cereyan 
ettikten sonra yeniden tetkikat icrası için Di
vanı Riyasete havale olundu. Trabzon, Erzurum, 

•Urfa, Bayezid mebusları hakkında şubelerden 
vürudeden mazabıtı intihabiye kıraat ve kabul 
edildi. Bu kere de vürudeden intihap mazbata
ları şubelere havale ve Meclise yeni iltihak eden 
âzanm tefrik edildiği şubeler Makamı Riyaset
ten tebliğ olundu. İstanbul Meclisi Mebusan Ev
rak Kaleminde mahfuz ve elyevm mer'i olan ka
rarnamelere ait dosyalar Hakkında Ali Cenani 
Beyin takriri ruznameye ithal edildi Zatı Haz-
reti Hilâfetpenahinin azayı kirama ithafı selâ
mı nâtık telgrafları kıraat olundu. Tebriki mu-
tazammm mevrut telgraf nam elere Divanı Riya
setçe cevap itası tensibedildi. Meclise yeni ilti
hak eden azayı kiramın tahlifleri icra edildik
ten sonra Tetkiki Muhakemat Heyet ve Encü
meni için henüz namzet listesi göndermiyen şu
belerin içtima ederek icabeden namzetleri tef
rik ve Heyeti Umumiyeye bildirmesi Makamı 
Riyasetken bittebliğ celse tatil edildi. 

ÎMnci Ceice 

Birinci Reisvekili Sabri Beyefendinin tahtı 
Riyasetinde bilinikat Memurin Muhakemat En
cümeni ve Tetkik Heyeti âzalıkları için şube
lerden verilen namzet listeleri kıraat ve iki in
tihabın birden icrası kabul edildi ve o suretle 

intihap yapılarak istihsali aradan sonra Meclis 
bütçesine tahsisat ilâvesi hakkındaki Kanunun 
müzakeresine mübaşeret edildi ve maddeler ay
nen kabul ve heyeti umümiyesi tâyini esamiy
le reye vaz'olunarak (6) ret, (2) müstenkife 
karşı (142) reyle kabul olundu. Badehu âzanm 
şubelerden vürudeden mazbataları kıraat ve ka
bul ve tahlifi icra edilmemiş âzanm tahlifleri 
bilicra Celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 

Sabri Beyefendinin tahtı Riyasetinde inikad
ederek Ertuğrul Mebusu. Rasim Beyin mezuni
yeti hakkındaki Divanı Riyaset kararı kabu-
edildikten sonra Memurin Muhakemat Encü
meni ve Tetkik Heyeti için yapılan intihabatta 
encümen için araya iştirak eden âzanm adedi 
(170)' olduğu ve (7) zatın ekseriyeti mutlakayı 
ibraz ettikleri ve heyet için araya iştirak eden 
âzanm adedi (165) olup (13) zatın ekseriyeti 
mutlakayı temin eyledikleri Makamı Riyasetten 
tebliğ edildi. Noksan kalan ikişer azanın gele
cek içtimada intihabı takarrür ederek Salı gü
nü saat bir buçukta içtima edilmek vzere Cel
seye nihayet verildi. 

21 Ağustos 1339 
Reisisani Kâtip Kâtip 
* • Ah Faud Ruşen Eştef İbrahim 

REİS — Efendim! Zaptı saibık hulâsası hak
kında bir mütalâa var mı? Zaptı saibık hulâisası 
aynen kalbul edilmiştir. Evrakı varideye geçiyo
rum. 

2. — EVRAKI VÂRÎDE 

TEZKERELER 

1. — Firardan dolayı tecdidi kayda mahkûm 
bulunan ve halbuki kendisi hizmeti fiiliye erba-
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bından olmadığından tecdidi kaydı icabetnıiyen 
Yusuf oğlu Said hakkındaki Konya İstiklâl Mah
kemesi hükmünün ref'ine dair îcra Vekilleri Ri
yaseti tezkeresi (3/34) (Adliye Encümenine) 

MUHTELİF EVRAK 

2. — Meclisin küşadı münasebetiyle mevrut 
tebrik telgrafları 

REİS — Müsaade ederseniz Divanı Riyasetçe 
münasip cevaplar yazalım. 

TAKRİRLER 

1. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 
Şûrayı Devlet Makamına kaim Memurin Muha-
kemat Heyeti ve Encümeni hakkındaki Kanunun 
bir an evvel müzakeresi hakkında takriri 

RE IS — Efendim! Geçen Meclisin müdevver 
evrakı hakkında daha henüz encümenlerden bir 
şey vüradetmemiştir. Müsaade edensenk bu tak
riri o mazbataların vüruduna saklıyalım. B'afcalım 
hangi kaıvanin kalbul edilip Heyeti Umumiyeye 
sevk edilecektir. Müsaade ederseniz bu takriri o 
zamana kadar, tehir edelim. 

2. — Kastamonu Mebusu Hâlid Bey ve rüfe-
kasının; Kastamonu mülhakatı muallimlerinin 
merbut istidasından bahsile muallimler maaşatı-

' nm bir şekli katiye raptına dair takriri (4/3 mü
kerrer) 

R E Î S — Maliye Vekâletine gönderiyoruz. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Malatya Mebusu Reşid ve Bedir ağaların \ 
mazbataları, 

RElS — Beşinci Şnibeye gönderilmiştir. 

2. — Memurini Muhakemat Tetkik Heyetiyle 
Encümeni için intihabat, 

REİS — Evrakı varide bundan ibarettir. 
Ruznamemizin birinci maddesinde* malûmuâliniz j 
dün Muıhıakemat Encümeni intihalbetmiştik. Ge- j 
rek encümen için, gerek heyet için ikişer âza ek- | 
seriyeti mutlaka kazanamadığından bugün onlar • 
için intihap icra edilecektir. Müsaade ederseniz | 
şimdi intihabı yapalım. Geçen defada intihalbedi- ! 
len zevatın ismini okuyalım. Tetkik Heyeti nam- *; 

1339 C : 1 
zetleri... Efendim kazananların sıra ile isimleri-
ni okuyacağım. 

Hafız ibrahim Efendi (İsparta), Midhat Bey 
(Maraş), Emin Bey (Tökad), Cazım Efendi (Er
zurum), Şükrü Bey (Bolu), Sadık Bey (Karahi-
sar), Ahmed iffet Bey (Ertuğrul), Ali Sadi Bey 
(Kozan), Ali Bey (Lâzistan), Necib Bey (De
nizli), Mustafa Fevzi Efendi (Konya), Halis 
Turgut Bey (Sivas), Doktor Kâzım Bey (Deniz
li), Safvet Bey (izmit), Ali Rıza Bey (Kırşehir), 
Hasan Bey (Antalya), Kemal Bey (Adana). 

Efendim! Bunlar Tetkik Heyeti namzetleri
dir. Bunlar meyamndan iki kişi intihabolunacak. 
Şimdi efendim! Encümen namzetlerini yazdıra
cağım. Zamir Bey (Adana)... 

RECEB B. (Kütahya) -— Efendim, intihap
tan suhulet olmak için Divanı Riyaset intihabında 
ve diğerlerinde olduğu gibi en çok rey alanların 
zı'fı miktarında namzetlerin isimlerini yazmak 
lâzımdır. Meselâ heyet için ikişer intihabolunacak 
ise en çok rey alanlardan dört kişiyi namzet gös
termek lâzımdır. 

RElS — Efendim, müsaade buyurun! Malû
muâliniz arz ettiğim zevat Heyeti Celilenin ka-
rariyle şubelerden namzet gösterilerek yapılan 
intihap neticesinde akalliyette kalan zevattır. 
Kazananlar içerisinde almış oldukları rey itiba
riyle isimlerini okuyorum. Şimdi yaptığımız in
tihap o suretledir. Bu da Divanı Riyaset intiha
bında olduğu gibi intihabatı teshil içindir. 

Efendim! Encümen namzetlerini arz ediyo
rum : 

Zamir Bey (Adana), Haydar Rüşdü Bey 
(Denizli), Feridun Fikri Bey (Dersim), Eyüb 
Sabri Bey (Konya), Ziya (Bey) Erzurum, Avni 
Bey (Cebelibereket), Mustafa Bey (Elâziz), 
Süleyman Bey (Bozok), Necib Bey (Mardin), 
Yusuf Bey (Denizli), Şükrü Bey (Çanakkale), 
Abdülkadir Bey (Maraş), Osman Niyazi Bey 
(Karesi). Bu kadardır efendim. Sağa iki kutu 
koyacağız; bunlar encümen içindir. Sola iki ku
tu koyacağız; bu da heyet içindir. 

(Kars dairei intihabiyesinden intihaba baş
landı). 

RElS — Efendim! Reylerini istimal buyur-
mıyan âza varsa lütfen reylerini istimal buyur
sunlar! istihsali ara hitam bulmuştur. 
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Efendim! Mehmed Emin Bey (Karahisarı 

Şarki), Ragıb Bey (Kütahya), Doktor Refik 
Bey (İstanbul), Refet Bey (Bursa), İbrahim 
Bey, (Ertuğrul), Caribulat Bey (İstanbul), ba-
kur'a tasnifi araya memur olmuşlardır. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Gazianteb Mebusu Ali Cenanı Beyin, 

İstanbul'da Meçlisi Mebusan Evrak Kaleminde 
mahfuz ve elyevm mevkii tatbikte bulunan karar
name dosyalarının bilcelp burada tetkiki- hak
kında takriri (4/3) 

REİS — Efendim! Gazianteb Mebusu Ali 
Cenani Beyin bir takriri ruznameye alınmıştı, 
onu müzakere edeceğiz. 

İstanbul Meclisi Mebusanı Evrak Kaleminde 
mahfuz bulunan kararnamelere ait dosyaların 
celbi hakkında Gazianteb Mebusu Ali Cenani 
Beyin takriri ruıznamenin ilk maddesidir, oku
yoruz efendim. 

Riyaseti Celileye 
Mevkii tatbikte bulunan kavaninimiz içinde 

geçen senelerin bakıyei seyyiatı olarak birtakım 
kararnameler mevcuttur ki, hini neşirlerinde 
ciddî tetkikat yapılmadığı ve millet üzerinde 
yapacağı tesirat derpiş edilmediği cihetle fena 
tesirler ika etmektedir. Bunların cümlesi Ka
nunu Esasinin o zaman tatbik edilmekte bulu
nan ahkâmına da münafı olarak milletin vergi 
tarh etmek hususundaki hakkı sarihine tecavüz 
suretiyle yapılmış vergi kararnameleri ve Kanu
nu Medenîye ve ihtiyaeatı hâzıraya ve hukuku 
mükteseb'eye tecavüz edilerek yapılmış emvali 
gayrimerikule kararnameleri vardır, İşbu karar
nameler Büyük Millet Meclisinin dairei mesaisi 
dâhilinde olup henven eneümenlerce tetkik ve 
Heyeti Umumiyeye sevk edilmek iktiza ederken 
Birinci Büyük Millet Meclisinin mücadelei va
tanla geqeıi devrei içtimaiyelerinde meşagili 
mühimme bunların tetkikine fırsat vermediği 
gibi dosyaları da İstanbul Meclisi Mebusanı Ev
rak Kalemlinde mahfuz olduğundan celbi de 
mümkün olamamıştır. Bu kere mezkûr evrakın 
celbi kesbi suhulet ettiğinden elyevm mevkii 
•tatbikte bulunan kararnamelere ait dosyaların 
hemen İstanbul Meclisi Mebusan Dairesi Evra-

. 1339 C : 1 
I kından celp ve aidolduMarı encümenlere tevzi 

edilerek tetkikatma mübaşeret edilmesi husu
sunun tahtı karar alınmasını teklif eylerim. 

19 Ağustos 1339 
Gazianteb Mebusu 

Ali Cenani 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) —Efendim, 
I Meclisi Mebusanın içtima etmediği zamanlarda 
I bâzı mesaili mühimme için Hükümetin ittihaz 
I edeceği mukarreratm kanun mahiyetinde olmak 
I üzere muvakkat kararname şeklinde neşrolun-
I ması için Kanunu Esasinin bir maddesi vardır. 

O maddeden istifade ederek 1324 tarihinden 1335 
tarihinin gayesine kadar neşrolunmuş birçok ka
rarnameler vardır. Bunların içende efradın hu
kuku müktesebesine, hukuku tasarrufiyesine te-

I sir yapan (Emvali menkulenin tasarruf ve inti-
I kali Kanunu muvakkatleri gibi) kanunlar var

dır. Doğrudan doğruya Millet Meclisinin hakkı 
olan vergi tarhı gibi hususatı Hükümetin kendi 
nefsine alıp da neşrettiği birtakım kanunlar 
vardır ki, Temettü Kanunu gibi kabiliyeti tat-
bikıyesi olmıyan şeylerdir. Bu kararnamelerin 

I bâzıları vardır ki, hürriyeti şahsiyeyi tahdide-
I der, diğer bâzıları vardır ki, memleketin en bü

yük menabii servetinden olan tütün ziraatini 
I kasr ve tazyik eder. Reji Kanunu gibi. Bun

lar muvakkat olarak nejşrolunduğu halde mer'i 
I ve tatbik edilmektedir. Kanunu Esasinin aynı 
I maddesi mucibince muvakkat kararnamelerin 
I Meclis küşaded'ilir edilmez Meclise tevdii ile, 

tetkik olunarak ret veya kabul edilmesi lâzım 
I iken vakit bulunamıyarak bunlar tetkikten geç-
I memiştir. Bunlar her Meclisin ruznamesinde 
I mevcuttur. Yenilere devrolunmuştur. Geçen 

Meclisin ruznamesinde mevcut idi; fakat yine 
tetkik olunamadı. O zaman bir zaruret vardı: 
Çünkü kararnamelerin dosyaları mevcut değil-

I di. Hattâ bu kararnamelerin içerisinde bir şey 
I vardır ki, 1334 senesinden sonra, yani mütare

keden sonra Meclis fesholunup 16 Mart İstanbul 
işgaline kadar geçen müddet zarfında Ferid Hü- , 

I kümeti tarafından neşrolunmuştur. Onlar da ' 
I hâlâ tatbik edilmektedir. Binaenaleyh, onların 
I tatbikine devam, edilip gidilmesi doğru değil -
I dir. Bu, katiyen caiz olamaz. Dosyalarını da / 
I bugün eelbetmek, mümkündür. Bu evrak-dos- \ 
I yalarının eski Meclisin Evrak Kaleminden ge- *' 
I tirtilerek ve aidolduklan encümenler de tetkik 
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ederek Heyeti Celilece de, .yani 'burada bilmü-
zakere ret ve kabul veyahut da tadil edilmesi 
ieabeder. Bu suretle devamı meriyeti doğru de
ğildir. 

REİS — Efendim : Başka söz istiyen var 
mı? (Muvafık sesleri) Ali Cenani Beyin takri

rini reyi âlinize vaz'ediyorum. Takriri kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kaibul edilmiştir. 

Müsaade buyurursanız efendim, yarım saat 
için Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 2,35 

Î E İ N C Î G E L S E 
Bed'i mtizakerat; saat : 3,05 

REİS — Reisisani Ali Puad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisarı Sahib), Ragıb Bey (Zonguldak) 

2\ —• Lozan'da münakit Sulh Muahede, Mu
kavele ve senedatın tasdiMne dair kanun lâyihan 
ve Hariciye Encümeni mazbatası (1/4) 

REİS — Celseyi açıyorum, efendim. Ruzna-

memizin ikinci maddesi Lozan Sulh Konfe
ransı Muahedesine aittir. Bunun hakkında en
cümenden 'kanunlar ve lâyihalar ve mazbata 
gelmiştir. Müsaade ederseniz bunları okuyaca
ğız. • 

SULH MUAHEDENAMESÎ 
Bir taraftan, ' 
Britanya İmparatorluğu-, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp - Hırvat - Sloven 

"Devleti, 
ve diğer taraftan, 
Türkiye, * 
1914 senesinden beri Şark'm sükûnunu ihlâl eden-harbe kati surette hatime vermek arzuyu 

mütekabiliyle mütehassis olarak, 
ve ke*ndi milletlerinin müşterek refah ve saadeti için elzem olan dostane ve ticari münasebatı 

beyinlerinde tesis etmek emelinde bulunarak, 
ve bu münaseba'tm Devletlerin istiklâl ve hâkimiyetine hürmet esasına müstenidolması vücu-

bunu mülâhaza ederek, bu maksatla bir Muahede akdine karar vermişler ve Murahhas olarak : 
Haşmetli Büyük Britanya ve İrlanda Kıraliyeti Müttelıidesi Maverayı Ebhar Britanya arazisi 

Kiralı ve Hindistan imparatoru Hazretleri : 
İstanbul'da Fevkalâde\Komiser asaletin Sir Horas Corc Montakü Rombolt, Barone J.S.M.J 
Fransa Cumhuriyeti : 
Fransa Sefiri, Cumhuriyetin Şark Fevkalâde Komiseri, Lejyon dönör nişanı millisinin Grand 

üfisiye rütbesini haiz Ferik Ceneral Mösyö Moris, Pelle; 
) Haşmetin, italya Kiralı Hazretleri: 
| Kıraliyetin Senato âzası, italya Sefiri, istanbul'da Fevkalâde Komiser, sen Moris ve Lâzar 
ve Koron Ditali nişanlarının Gran Kruva'sını haiz Asaletlû Marki Kamil Garoni; 

Atina Fevkalâde Murahhas ve Ortaelçisi Sen Moris ve Lâzar nişanlarının Komandör rütbe
sini ve Kron Ditali nişanının Grand Ofisiye rütbesini haiz Mösyö Jül Sezar Mlontanya; 

HaşmetlrLJaponya İmparatoru Hazretleri: 
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Soley Luvan nişanının Birinci rütbesini haiz, Roma Fevkalâde Sefirikebir ve Murahhası Mösyö 

Kentâru Oçiyani Jozammi; . " „ • • 
Haşmetlû Yunanlılar Kiralı Hazretleri : 
Sabık Heyeti Nuz^ar Reisi, Sovur nişanının Grand Kruva rütbesini haiz Mösyö Elefteriyos 

K. Venizelos; '' 
Londna Ortaelçisi, Sovur nişanının Komandor rütbesini haiz Mösyö Demetr Kaklamanos; 
Haşmetlû Romanya Kiralı Hazretleri : • < ''."'•'• 
Ortaelçi Mösyö Kostantin I. Diyamandi; 
Ortaelçi Mösyö Kostantin Konçesko; 
Haşmetlû Sırp - Hırvat - Sloven Kiralı Hazretleri : 
Bren'de Fevkalâde Murahhas ve Ortaelçi Mösyö Dr. Milotin Yuvanoviç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti : 
Edirne Mebusu, Umura Hariciye Vekili ismet Paşa, 
Sinob Mebusu, Umuru Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili! Dr. Rıza Nur Bey, Trabzon Me

busu, sabık Vekil Hasan Bey, 
Hazaratını tâyin etmişlerdir. Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber tanınan salahiyet

li amelerini ibrazdan sonra âtideki mevaddı kararlaştırmışlardır: 

Kısım : 1 

Hiyasi Mevad 

Madde —- 1 

İşbu Muahedenin mevkii meriyete vaz'ı tari'ımden itibaren bir taraftan Britanya impara
torluğu, Fransa,, italya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp - Hırvat - Sloven Devleti ve di
ğer taraftan Türkiye arasında ve kezalik tarafeyn tabeaları beyninde hali sulh sureti katiyede 
tekrar teessüs edecektir; 

Tarafeyn arasında münasebatı resmiye vücut bulacak ve tarafeynin arazileri dâhilinde siya
si ve şehbenderî memurin, vâki olacak itilâfatı İmsusiyeye halel gelmeksizin, hukuku düvel esa-
satı umumiyesiyle tâyin edilmiş olan muameleye mazhar olacaklardır. 

Fasıl : 1 

i . — Araziye mütaallik ahkâm 

, Madde — 2. 

Bahrisiyah'tan Adalar Denizi,ııe kadar Türkiye'min hudutları berveçhi zîr tesbit edilmiştir. 
(Merbut bir numaralı haritaya müracaat) 

1 — Bulgaristan ile : 
Rezvaya mansıbından Meriç üzerinde kâin Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'a ait üç hu

dudun noktai iltisakına kadar : Bulgaristan'ın elyevm tahdidedilmiş olduğu şekilde Cenup hududu; 

2 — Yunanistan ile : 
Oradan Arda ve Meriç nehirlerinin birleştiği noktaya kadar : 
Meriç mecrası; 
Oradan Arda menbaına doğru bu nehir üzerinde ve Çörekköy'ün hemen civarında olmak 

üzere arazi üzerinde tâyin edilecek bir noktaya kadar; 
Arda mecrası; 
Oradan Cenubu - Şarki istikametinde Bosnaköy'ün bir kilometre mansıp cihçtinde Meriç üze

rinde kâin bir noktaya kadar: 
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Bosnaköy'ü Türkiye 'ye bırakan hissolunacak derecede müstakim bir hat. Çörek köyü. 

beşinci maddede zikredilen komisyon tarafından ahalisi ekseriyet itibariyle Türk veya Rum ola
rak tanılacağına göre Türkiye veya Yunanistan'a verilecektir. 11 Teşrinievvel 1922 tarihinden 
sonra bu köye hicret eden ahali hesaba alınmıyacaktır; 

Oradan Adalar Denizi'ne kadar : 
Meriç mecrası; 

Madde — 3, 

Bahrisefitten İran hududuna kadar Türkiye'nin hududu berveçhi zîr tesbit «dilmiştir : 
1 — Suriye ile : 
20 Teşrinievvel 1921 senesinde akdolunan Fransa - Türkiye îtüâfnamemnin 8 nci maddesinde 

musarrah ve muayyen hudut; 
2 — Irak ile : 
Türkiye ile Irak arasındaki hudut dokuz ay zarfında Türkiye ile Büyük Britanya arasında 

sureti muslihanede tâyin edilecektir. 
Tâyin olunan müddet zarfında iki Hükümet arasında itilâf husule gelmediği takdirde, itilâf 

Cemiyeti Akvam Meclisine arz olunacaktır. 
Hattı hudut hakkında ittihaz olunacak karara intizaren Türkiye ve Britanya hükümetleri mu

kadderatı katiyesi bu karara muallâk olan arazinin hali hazırında her hangi bir tebeddül 'ikama 
bahisolacak mahiyette hiçbir hareketi askeriye ve sairede bulunmamayı mütekabilen taahhüde-
derler. 

Madde — 4. 

îşbu maddede zikredilen hudutlar işbu Muahedeye merbut bulunan 1/100 000 mikyasındaki ha
ritalar üzerinde tersim edilmiştir. Muahede metni ile haritalar arasında ihtilâf vukuunda Muahede 
metni muteber olacaktır, 

Madde — 5. 

ikinci maddenin 2 numarasında muharrer hudutları arazi üzerinde çizmeye bir Tahdidi Hudut 
Komisyonu memur edilecektir. Bu komisyon her devlet için birer murahhas olmak üzere Yunan
istan ve Türkiye murahhaslarından mezkûr Hükümetlerce bir Devleti salise tebaası meyamndan 
müntahap bir reisten terekkübedecektir. 

Mezkûr komisyon idari hudutları ve malıallî menafii iktisadiyeyi mümkün olduğu kadar naza
rı dikkate alarak işbu Muahededeki tarifatı yakmdan takibetmeye her hal ve kârda cehit ve gayret 
edecektir. 

Komisyonun mukarreratı ekseriyeti âra ile ittihaz edilecek ve mukarreratı mezkûre alâkadar 
taraflar için mecburiyülifa olunacaktır. 

Komisyonun masarifi alâkadar taraflar canibinden mütesaviyen deruhde edilecektir. 

Madde — 6. 

Bir nehir veya ırmağın sahilleriyle tâyin olunmayıp da meeralariyle tâyin edilen hudutlara ge
lince : îşbu Muuahedenamede istimal edilen (Cours) mecra ve (Chenal) kanal tâbirleri bir taraftan, 
seyrüsefere Gayrimüsaidolan nehirlerde su mecrasının veyahut başlıca kolunun, diğer taraftan, 
seyrüsefere müsaid olan nehirlerde başlıca seyrüsefer kanalının muutavassıt hattı mânasını ifa eder. 

Mahaza hattı hududun muhtemel olan tebeddülatında hattı hududun bu suretle tâyin edilen mec
ra veya kanalı mı takibedeceği veyahut mezkûr mecra veya kakalın işbu muahedename mevkii 
meriyete vaz'edildiği anda haiz bulunduğu vaziyet te mi sureti katiyede tâyin edileceğini tasrih et
mek Tahdidi Hudut Komisyonuna aidolacaktır. 

İşbu muahede hilâfına bir kaydolmadıkça, hududu bahriye, sahilden üç milden dün mesafede 
kâin Ada ve adacıkları ihtiva eder. 
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Madde — 7. 

Alâkadar devletler komisyona vazifeleri için lâzımgelen her türlü vesaiki, biilhassa hududu ha
zıra ve sabıkanın tahdidine mütaallik zabıtnamelerin sureti musaddakalarını, mevcut büyük mik
yastaki bütün haritaları, mesahaya mütaallik malûmatlı tertip ve tanzim edilip neşredilmemiş 
mesaha haritalarını ve hudut boyundaki nehirlerin yatak tebdil etmesi hakkındaki malûmatı ita 
etmeyi taahhüdederler. Türk devairi nezdinde bulunan haritalar, mesahaya mütaallik malûmat ve 
tertibedilip neşredilmemiş haritalar işbu Muahedenin mevkii icraya vaz'ı anından itibaren müd
deti kasîrei mümküne zarfında komisyon reisine Dersadet'te teslim edilecektir. 

Bundan maada alâkadar devletler, komisyona bütün vesaikin bilhassa plânlar ve •kadastrola
rın ve tapu defterlerinin tevdii ve mezkûr komisyonun talebi üzerine emlâk ve araziye ve iktisadi 
cereyanlara dair bilcümle malûmatın ve izahatı lâzmıei sairenin itası zımmmda memurini mahaı-
1 iyeye talimat vereceklerini taahhüdederler. 

Madde — 8. 

-Alâkadar Devletler, Tahdidi Hudut Komisyonuna vazifesinin ifası için lâzım olan münaka
lât, in esken, amele ve malzeme (direk, hudut işareti) ye mütaallik muaveneti gerek doğrudan 
doğruya ve gerekse memurini mahalliye vasıtasiyle ifa eylemeyi taahhüdederler. 

Bilhassa Türk Hükümeti; icabı takdirinde, vazifesinin ifasında Tahdidi Hudut Komisyonuna 
muavenet etmeye salih memurini fenniye tedarik etmeyi taahhüdeyler. 

Madde ~ 9. 

Alâkadar Devletler, komisyon tarafından vaz'edilmiş olan nirengi noktalarını, işaretleri ve di
rek veya hudut işaretlerini hüsnü muhafaza etmeyi taahhüdeyler. 

Madde —- 10. 

Hudut işaretleri birbirinden gözle görülebilecek mesafelere vaz'olunacaklardır. Bunlara numa
ra vaz'edilecek, bulundukları mevkiler ve numaraları bir harita üzerinde işaret edilecektir. 

Madde — 11. 

Tahdidi hududa ait kati zabıtnameler, haritalar ve onlara merbut vesaik üç nüshai asliye ola
rak tanzim olunacaklardır. Bunlardan ikisi hemhudut Devletler Hükümetlerine tevdi edilecek ve 
üçüncü nüshası da işbu Muahedeye vaz'ı imza eyliyen Devletlere birer sureti musaddakasım tevcli 
eylemek üzere Fransa Cumhuriyeti Hükümetine irsal kılacaktır, 

Maddt — 12. 

Şarki - Bahrisefit adaları üzerinde ve îmroz ve Bozca adaları ile Tavşan adalarından gayri 
bilhassa Limini, Semendirek, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adaları üzerinde Yunan hâkimiyeti 
nin kabulüne dair 17 - 30 Mayıs 1913 tarihli Londra Mahedenamesinin (beşinci ve 1 - 14 Teşrini
sani 1913 tarihli Atina Muahedenamesinin on beşinci maddeleri ahkâmına tebaan 13 Şubat 1914 
Londra Konferansında ittihaz edilip 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan Hükümetine tebliğ edilen 
karar, iş'bu Muhadenamenin İtalya'nın hâkimiyeti altına vaz'edilen ve 15. maddede mezkûr 
olan adalara mütaallik ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle, teyidedilmiştir. Asya sahilinden üç mil
den dun mesafede kâin adalar, işbu Muahede hilâfına sarahat 'bulunmadıkça, Türkiye 'hâkimiyeti 
altında kalacaklardır, 
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Madde -— 13. 

Sulhun muhafazasını temin zımmında Yunan Hükümeti Midilli, Sakız, Sisam, ve Nikarya ada
larında âtideki tedabire riayet etmeyi teahhüdeyler: 

1 — Mezkûr adalarda Ihiçbir üssü hahrî, hiçbir istihkâm tesis ve inşa edilmiyecektir. 
2 — Yunan askerî tayyerelerinin Anadolu sahili arazisi üzerinden tayaran etmesi menedile-

cektir. 
Mukabeleten Türk Hükümeti askerî tayyarelerinin -mezkûr adalar üzerinde tayararmı men-

edecektir. 
3 — Mezkûr adalarda Yunan kuvayı askeriyesi, tahtı silâha alınıp mahallinde talim ve terhiye 

edilebilecek olan esnan erbabının miktarı mûtadına ve bütün Yunan arazisinde mevcut bulunan 
jandarma ve polis miktariyle mütenasibolacak jandarma ve polis miktarına münhasır kalacaktır. 

Madde — 14. 

Türk hâkimiyeti altında kalan İmroz ve Bozca adalar, idarei mahalliye ile eşhas ve emvalin 
himayesi hususunda gayrimüslim ahalii mahalliyeye her türlü teminatı bahşeden anasırı malhalli-
yeden mürekkep bir teşkilâtı mahsusai idariyeye nail olacaktır. Mezkûr adaların emniyet ve asa
yişi balâda idarei mahalliye marifetiyle ahalii mahalliye meyanmdan alman ve idarei mehhuse-
nin emri tahtında bulunan fbir heyeti zabıta vasıtasiyle temin edilecektir. 

Rum ve Türk ahalinin mübadelesine dair Yunanistan ile Türkiye arasından akdedilmiş veya 
akdedilecek ahkâm İmroz ve [Bozca adaları ahalisine kabili tatbik olmıyacaktır. 

Madde — 15. 

Türkiye zirde tadadohman adalar üzerindeki bilcümle hukuk ve müstenidatmdan İtalya le
hine feragat eder: 

Elyevm İtalya'nın tahtı işgalinde bulunan Astropalya (Astropalia), Rodos (Rhodes), Halki 
(Calki), Skarpaseto Kazos (Casso), Piskopis,v (Tiles), Misiros (Misyros), Kalimnos, Leros, Patnos, 
Lipsos, Sombeki, (Synıi) ve î'stanköy (Kos) adaleliyle bunların tevabiinden olan adacıklar ve 
Meis (Kastellorizo), adası (2 numaralı haritaya müracaat) 

Madde — 16. 

Türkiye işbu muahedede musarrah hudutlar haricinde kâin bilcümle arazi üzerinde ve bu 
arziya mütaallik ve kezalik işbu Muahede ile üzerlerinde kendi hakkı hâkimiyeti tanınmış 
olan adalardan gayrı cezireler üzerinde - ki bu arazi ve cezirelerin mukadderatı alâkadarlar ta
rafından tâyin edilmiş veya edilecektir - herne mahiyette olursa olsun haiz olduğu bilcümle hu
kuk ve müstenidatmdan feragat ettiğini beyan eyler. 

İşbu maddenin ahkâmı mücaveret münasebetiyle Türkiye ile hemhudut memleketler ara
sında takarrür etmiş veya edecek olan ahkâmı hususiyeyi ihlâl etmez. 

Madde --, 17. 

Türkiye'nin Mısır ve Sudan üzerindeki bütün hukuk ve müstenidatmdan feragatinin hük
mü 5 Teşrinisani 1914 tarihinden muteberdir. 

Madde — 18. 

Mısır vergisiyle temin edilen Osmanlı istikrazlarına yani 1855, 1891, 1894 istikrazlarına mü
taallik bilcümlte taahüdat ve mükellefiyattan Türkiye ibra olunmuştur. İşbu üç istikraz müret
tebatı için Mısır tarafından vâki olan tediyatı seneviye,Mısır Düyunu Umumiyesi müretteba-
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tının elhatühazihi bir kısmın teşkil etmekte olduğundan, Düyunu Umumiyei Ösmaniyeye mütaal-
lik sair bilcümle mükellefiyattan Mısır ibra olun nuştur. 

Madde — 19. 

Mısır Devletinin tanınmasından mütevellit, masail alâkadar Devletler arasında tâyin edilecek 
şerait dairesinde muahharan takarrür edecek ahkâm ile halledilecek ve işbu Muahade mucibince 
Türkiye'den ayrılan eraziye mütaallik Muahedei mefkure ahkâmı Mısır Devletine tatbik edilmi-
yecektir. 

Madde — 20. 

Kıbrıs'ın Biritanya Hükümeti tarafından 5 Teşrinisani 1914 te ilân olunan ilhakım Türkiye 
tanıdığını beyan eder. 

Madde — 21. 

5 Teşrinisani 1914 tarihinde Kıbrıs Adasında mütemekkin olan Türk tabaası kanunu ma
hallînin tâyin ettiği şerait dairesinde İngiltere tâbiiyetini iktisapve hu yüzden Türk tâbiiyetini 
zayi, edeceklerdir. Maahaza işbu Muahedenamenin mevkii meriyete vaz'mdan itibaren iki senelik 
bir müddet zarfında Türk tâbiiyetini ihtiyar edebileceklerdir; bu takdirde hakkıhıyarlarını is
timal ettikleri tarihi takibeden on iki ay zarnnda Kıbrıs Adasını terk etmeye mecbur olacak
lardır .* 

İşbu Muahadeııamenin mevkii meriyete vaz'ı tarihinde Kıbrıs Adasında mütemekkin olup da 
kanunu imaahllînin tâyin ettiği şerait dairesindo vukübulan müracaat üzerine tarihi mezkûrde 
İngiltere tâbiiyetini ihraz etmiş veya etmek üzere bulun muş olan Türk tebaası dahi (bundan do
layı tâbiiyetini zayi edeceklerdir. , ' 

Şurası mukarrerdir ki Kıbrıs Hükümeti, Türk Hükümetinin muvafakati olmaksızın Türk tâ
biiyetinden başka bir tâbiiyet ihraz etmiş olan iki;liselere İngiltere tâbiiyetini tefvizdan imtina 
etmek salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde — 22. 

Türkiye, yirmi yedinci maddenin ahkâmı umumiyesine halel gelmemek şartiyle 18 Teşrinievvel 
1912 tarihli Lozan Muahedesi ve ona mütaallik senedat mucibince her ne mahiyette olursa olsun 
Trablüsgarb (Libya) üzerinde haiz olmuş olduğu kâffei hukuk ve imtiyazatın ilgayı katisini tanıdığını 
beyan eder. 

2. — Ahkâmı mahsusa 

Madde — 23. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn, boğazların usulüne dair bugünkü tarihle münakit mukavelei mahsu-
sada beyan olunduğu veçhile, Çanakkale Boğazında, Marmara Denizinde ve Karadeniz Boğazında 
baihren ve turku havaiye ile gerek sulh ve gerek harb zamanlarında serbesti mürur ve seyrüsefain esa
sını tasdik ve beyan hususunda müttehittirler. Mezkûr mukavele buradaki Tarafeyni Âliyeyni Âkı
deyn nazarında, işbu Muahedede mündericolduğu takdirde haiz olacağı hüküm ve kuvvetin aynını 
haiz olacaktır. 

Madde — 24. 

İşbu muaıhedenamenin ikinci maddesinde tarif edilen hudutların usulüne mütaallik ve bugünkü 
tarihle münakit mukavelei mahsuba buradaki Tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn nazarında, işbu Muıalhedede 
mıündericolduğu takdirde haiz bulunacağı hüküm ve kuvvetin aynını haiz olacaktır. 
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Madde — 25. 

Türkiye, kendisiyle yanyana hart) etmiş olan Devletler ile diğer Düveli Âkide beyninde müna-
kit muahedatı sulhiye ve mukavelâtı munzammanın temamii meriyetini tanımayı ve eski Almanya im
paratorluğu, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan arazisine dair ittihaz olunmuş veya olunacak mu-
karreratı kabul etmeyi ve böylece tâyin edilen hudutlar dahilindeki yeni Devletleri tanımayı taalh-
hüdeder. . 

Madde — 26. 

Türkiye şimdiden Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Lehistan, Roman
ya, Sırp - Hırvat - Sloven Devleti ile Çek - Slovakya Devletinin hudutlarını işbu hudutlar yirmi be
şinci maddede beyan olunan muahedeler veyahut mütemmim bilcümle, mukavelelerle tesibit edilmiş 
veya edilecek olduğu şekilde tasdik ve kabul ettiğini 'beyan eder. 

Madde — 27. 

Türkiye Hükümeti ve Türk memurini tarafından, Türk arazisi haricinde işbu 'Muahedeye vâzıül-
imza diğer Devletlerin taılitı hâkimiyetlerinde veya himayesinde bulunan arazi tebaaJsiyle Türkiye'den 
ayrılan arazi tebaası üzerinde siyasi, teşriî veya idari hususatta her hangi bir sebebe müstenidolursa 
olsun hiçbir salâhiyet veya hakkı kaza istimal edilmiyecektir. 

Şurası mukarrerdir ki, memurini mezhebiyei Islâmiyeniıı vazaifi diniyelerine halel iras olun
maz. 

Madde — 28. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn Türkiye'de kapitülâsyonların kâffei nıkatı nazardan tamamen 
ilgasını her biri kendisine taallûku cihetinden kabul ettiklerini beyan ederler. 

t Madde — 29. 

Fransız tebaası Faslılar ve Tunuslular Türkiye'de diğer Fransız tebaasının tâbi olduğu usulün 
her hususta aynına tâbi olacaklardır. 

TrahlüSigartb tebaası, Türkiye'de diğer italyan tebaasının tâbi olduğu usulün her hususta aynına 
tâbi olacaklardır. 

Bu maddenin ahkâm» aslen Tunuslu, Trablüsgarblı ve Faslı olup da Türkiye'de yerleşmiş bu
lunanların tâbiiyetleri bahsinde bir hükmü tazammun etmez. 

Türk telbaası, birinci, ikinci fıkralardaki ahkâmdan ahalisinin müstefit bulunduğu memleket
lerde, karşılıklı olarak Fransa ve Italya'daki usulün aynından mütekaibilen müstefidolacaklardır. 

Birinci fıkradaki ahkâmdan ahalisi müstefidolan memleketlerden vürudeden veya o memleket
lere sevk olunan eşyanın Türkiye'de tâbi olacağı usul i}e .bir mukavele Türkiye'den vürudeden 
veya Türkiye'ye sevk- edilen eşyanın mezkûr memleketlerde tâbi olacağı usul, Fransa Hükümeti ile 
Türk Hükümeti arasında bilitilâf tâyin edilecektir. 

Fasıl : 2 

Tâbiiyet 

Madde — 30. 

îşfeu Muahede. ahkâmı mucibince Türkiye'den ayrılan arazide yerleşmiş Türk töbaası bihakkin 
ve kavanini mahalliyece mevzu şerait dâhilinde işbu arazinin intikal ettiği Devletin tebaası ola
caklardır. 
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Madde - 31. 

18 yaşı mütecaviz olup da 30. madde ahkâmı mucibince Türk tâbiiyetini zayi ve biha'kkin 
yeni tâbiiyet iktisa'beden eşhas işbu Muahedenin mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren iki sene 
müddet zarfında Türk tâbiiyetini ihtiyar etmek salâhiyetini haiz olacaklardır. 

M a d d e — 32. 

îşjbu Muahede ahkâmı mucibince Türkiye'den ayrılan arazide yerleşmiş ve 1'8 yaşını müteca
viz olup mezkûr arazideki ekseriyeti ahaliden ırk itibariyle ayrı olan kimseler, işbu Muahedenin 
mevkii meriyete vaz'ından itibaren iki sene müddet zarfında ahalisinin ekseriyeti kendisinin ırkına 
mensubolan Devletlerden birinin tâbiiyetini, mezkûr Devletin muvafakati şartiyle, ihtiyar edebile
ceklerdir. 

Madde — 33. 

31, 32. maddeler ahkâmı mucibince hakkı hıyarlarını istimal eden eşhas, bunu takibeden on iki 
ay zarfında ikametgâhlarını, hakkı hıyarlarını «ehine istimal ettikleri Devlet arazisine nakle mec
burdurlar. 

Hakkı hıyarlarını istimalden mukaddem mukim bulundukları diğer Devletin arazisinde malik ol
dukları emvali gayrimenkuleyi muhafaza etmekte serbest olacaklardır. 

Her nevi emvali menkulelerini beraberlerinde nakledebileceklerdir. Bundan dolayı kendilerin» 
ne ihraç, ne ithal için hiçbir hare veya resim tarh olunmıyacaktır. 

Madde *- 34. 

îşbu Muahede ahkâmı mucibince Türkiye'den ayrılan arazi ahalii asliyesinden olup 18 yaşını 
mütecaviz olan ve işbu Muahedenin mevkii icraya vaz'ı anında memaliki ecnebiyede yerleşmiş bu
lunan Türk tebası, Türkiye'den ayrılan memalikte icrayı hâkimiyet eden Hükümetler ile kendile
rinin yerleşmiş bulundukları memleketlerin Hükümetleri arasında akdine lüzum görülebilecek iti-
lâfat kaydı ihtirazisi tahd^nda, ahalii asliyesinden bulundukları arazide mer'i olan tâbiiyeti iktisapta 
muhayyerdirler; şu şartla ki, ırkları itibariyle bu arazi ahalisinin ekseriyetine mensubolalar ve o 
arazide icrayı hâkimiyet eden Hükümet de buna muvafakat eder. Bu hakkı hıyar işbu Muahedenin 
mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren iki sene müddet zarfında istimal edilmelidir. 

Madde — 35. 

Düveeli Âkide, işbu Muahedede veya Almanya, Avusturya, Bulgaristan veya Macaristan'la mü-
nakit sulh muahedelerinde veyahut Türkiye'den b ıska Düveli Âkıdei mezkûre ile veya onlardan 
'biriyle Rusya beyninde veya kendi aralarında münakit bir muahedede derpiş edilen ve alâkadara-
na, kendileri için iktisabı mümkün olan, her hangi bir başka tâbiiyeti ihraz müsaadesini bahşeden 
hakkı hıyarın istimaline hiçbir veçhile mümanaat göstermiyeceklerini taahhüdederler. 

V Madde — 36. 

İşbu fasıl ahkâmının tatbikine mütedair olan kâffei hususatta zatüzzevç kadınlar zevçlerinin ve 
on sekiz yaşından dûn olan çocuklar da ebeveynlerinin tâbi oldukları şeraite ittiba edeceklerdir. 
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Fasıl : 3 

AkdUiy etlerin himayesi 

Madde — 37. 

Türkiye, 38 den 44 e kadar olan .maddelerde musarrah ahkâmım kavanini asliye şeklinde 
tainınmasını ve hiçbir kanun, biir nizam ve hiçbir omıamelei resmiyenin bu ahkâma münati 
veya muarız ollmamasmı ve hiçbir ,kanun, bir niziam ve hiçbir muamelei resmiyenin ahkâmı 
mezkûreye ihrazı tefevvuk etmemesini taahhüdeder. 

Madde — 38. 

Türk Hükümeti, tevellüt, milliyet, lisan, ırk veya din tefrik etmeksizin Türkiye ehalisiniıı 
kâffesine hayat ve hürriyetlerinee himayei teııınc ve kâmile bahşetmeyi taahhüdeder. Türkiye'
nin bütün ahalisi intizamı âmme ve âdabı umumiye ile- gayrikabili telif »olmıyan her din, mez
hep veya itikadın gerek umumi ve gerek hususi surette 'serbestli icrası hakkına malik olacaklar
dır. Gayrimüslimi alkalüyetler, bütün Türik tebaasına tatbik edilen ve Türk Hükümeti tarafın
dan Müdafaai Milliye veya intizamı âmmenin muhafazası için memleketin her tarafında veya 
bir kısmımda ittihaz edilen teda'bir mahfuz kalmak; şartiyle, serbestti seyrüsefer ve memleket
ten harice, hicretten tamamiyle istifade edecekleridir. 

Madde — 39. 

Gayrimüslim akalliye'tlere meıısub Türk teoaası, Müslümanların istifade ettikleri aynı huku
ku 'Medeniye ve siyasiyeden istifade edeceklerdir. 

Türkiye'nin bütün ahalisi din tefrik edilmeksizin kanun nazarında müsavi 'olacaklardır. 
Din, itikat veya mezhep farkı hiçbir Türle tebaasının hukuku medeniye ve siyasiyeden istifa-

desih'e ve bilhassa hidematı âmmeye kabulüne, memuriyet ve meratibe. nailiyetine veya muhtelif 
mesalilk ve sanayi icra etmesine bir mania teşkiletmiyecektir. 

Bilûmum Tkrlk tebaasının gerek mün'asabatı hususiye veya tieariyede, gerek din, matbuat 
veya her nevi neşriyat hususunda ve gerek içtimatı umumiyelde her hangd bir lisanı istimal 
hakkına malik olmalarına karşı hiçbir kayıt vaz'edilmiyecek'tit. 

Lisanı resmî mevcudolmakla beraber, Türkçeden gayri lisan ile mütekellim bulunan Tüık 
tebaasına ımahakim huzurunda kendi lisanlarını şifahi surette istimal edebilmeleri zımmında tes-
hilâtı münasebe ibraz olunacaktır. 

Madde — 40. 

Gayrimüslim akaliyetlere mensubolan Türk tebaası hukukan ve fiilen diğer Türk 'tebaaya taît-, 
bik edilen aynı muamele ve teminattan müstefidolacaklardDr. Bunlar bilhassa, masrafları ke)n-
dilerine aidolmak üzere her türlü müessesatı h ayniye, diniye veya iç'timaiyeyi, her türlü mektep 
ve sair müessesatı talim ve terbiyei tesis, idare ve murakabe etmek ve buralarda kendi lisan
larını serbestçe istimal ve âyini dinilerini serbestçe icra eylemek hususlarında müsavi hukuka 
malik olacaklardır. 

Madde — 4 1 . 

Tedrisatı umumiye huzurunda, Türk Hükünteti gayrimüslim tebaanın mühim bir nispet dâhi
linde mütemekkin oldukları şehirler ve kazalarda bir Türk tebaasının çocuklarının iptidai mek
teplerde kendi lisanları ile tahsil etmelerini temin zımnında teshilâtı münasibe ibraz edecek-
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tir. Bu hüküm Türk Hükümetinin mezkûr mekteplerde Türk lisanının tedrisini mecburi kıl
masına mâni olmlyacaktır. 

Gayrimüslim akalliyetlere mensup Türk tebaasının mühim nispetteİnevcudolduklan şehirlerde 
veya kazalarda Devlet bütçesi, belediye ve sair bütçeler tarafından terbiye, din veya emrihayır 
maksadiyle tahsis edilen mebaliğden bu akalliyerlere de muhik bir hisse temin olunacaktır. 

Mebaliği mezkûre alâkadar müessesatın sahibi salâhiyet mümessillerine ita edilecektir. 

Madde — 42. 

Türk Hükümeti gayrimüslim akalliyetlerin hukuku aile veya ahkâmı şahsiyeleri bahsında bu 
mesailin mezkûr akalliyetlerin örf ve âdetlerince hal ve fasledilm'esine müsait ahkâm vaz'ma 
muvafakat eder. 

işbu ahkâm Türk Hükümeti ile alâkadar akalliyetlerden her birinin müsavi miktarda mümes
sillerinden mürekkep hususi komisyonlar tarafından tanzim olunacaktır, ihtilâf vukuunda Türk 
Hükümetiyle Cemiyeti Akvam Meclisi Avrupa hııkukşinaslan meyanından müntehap bir hakem 
alelhakemi bilittifak /tâyin edeceklerdir. 

Türk Hükümeti mezkûr akalliyetlere ait kiliselere, havralara, mezarlıklara ve sair nıüesse-
satı diniyeye her türlü himayeyi bahşeylemeyi taahhüdeder. Aynı akalliyetlerin halihazırda 
Türkiye'de mevcudolan evkafına ve müessesatj diniye ve hayriy elerine her türlü teshilât ve 
müsaadat ita olunacak ve Türk Hükümeti yeni müessesatı diniye ve hayriye ihdası hakkında 
bu kabil sair müessesatı hıısusiyeye temin edilmiş olan teshilâtı lâzimeden hiçbirini diriğ etmiye-
cektir. 

Madde — 43. 

Gayrimüslim akalliyetlere mensup Türk tebaası, ahkâmı diniyelerine mugayir veya dinî âyin
lerini muhil her hangi bir muamelenin ifasına mecbur tutulmayacakları gibi istirahatı üsbuiye-
leri olan günde mahkemelerde ispatı vücudetmekten veya her hangi bir muamelei kanuniye ic
rasından istinkâf ettiklerinden dolayı hiçbir hakları sakıt olmıyacaktır. 

Mamafih bu hüküm, mezkûr Türk tebaayı intizamı âmmenin muhafazası için diğer Türk 
tebaaya tahmil edilen mecburiyetlerden azade kılmıyacaktır. 

Madde — 44. 

işbu faslın yukarıki maddelerinin Türkiye'nin gayrimüslim akalliyetlerine taallûk ettiği 
mertebede ahkâmı mezkûrenin beynelmilel menfaati haiz taahhüdat teşkil etmelerini ve Cemiyeti 
Akvamın kefaleti altına vazedilmelerini kabul eyler. Bunlar Cemiyeti Akvam Meclisinin ekseriye
tinin muvafakati olmaksızın tadil edilemiyeceklerdir. Biritanya imparatorluğu, Fransa, i talya ve 
Japonya, Cemiyeti Akvam Meclisi ekseriyeti tarafından işbu mevad hakkında usulü dairesinde ka
bul edilecek olan her türlü tadilâtı reddetmemeyi muahedei hazıra ile taahhüdeylerler. 

Türkiye, Cemiyeti Akvam Meclisi âzasından her birinin bu taahhüdattan her hangi birine 
karşı vukubulan tecavüzü veya tecavüz tehdidini Meclisin nazarı dikkatine arza salâhiyettar ola
cağını ve Meclisin icabı hale göre münasip ve müessir telâkki edilecek bir sureti hareket ittihaz ve 
talimat ita edebileceğini kabul eder. 

Bundan başka Türkiye, iş bu nıevadda mütedair hukuki veya fiilî mesailde Türk Hükümetiyle 
vâzıülimza diğer Devletlerden biri veya Cemiyeti Akvam Meclisi âzasından diğer bir Devlet bey
ninde ihtilâfı efkâr vukua geldiği takdirde işbu ihtilâfın, Cemiyeti Akvam Ahitnamesinin 14. mad
desi ahkâmına nazaran beynelmilel mahiyeti haiz bir ihtilâf gibi telâkki edilmesini kabul eder. 
Türk Hükümeti bu kabilden olan her ihtilâfın, diğer taraf talebettiği takdirde Beynelmilel Adalet 
Muhakemei Daime'sine tevdiini kabul eder. Muhakemei Daimenin kararı kabili.istinaf olmayıp Ce
miyeti Akvam Ahitnamesinin on üçüncü maddesi ahkâmı mucibince verilmiş bir kararın aynı kuv
vet ve hükmünü haiz olacaktır. 
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Madde — 45. 

işbu fasıl ahkâmı ile Türkiye'de bulunan gayrimüslim akalliyetler hakkında tanınan hukuk, 
Yunanistan tarafından kendi arazisinde bulunan gayrimüsliman akalliyet hakkında dahi tanınmıştır. 

Basım : 2. 

Ahkâmı Maliye 

Fasıl : 1. 

Düyunu Umumiyei Osmaniye 

Madde — 46. 

îşibu fasla merbut cetvelde muharrer Düyunu Umumiyei Osmaniye işbu fasılda münderiç şerait da
iresinde Türkiye ile 1912 - 1913 Balkan muharebeleri neticesinde lehlerine Osmanlı İmparatorluğun
dan arazi tefrik edilmiş olan Devletler ve işbu Muahedenin 12 ve 15. maddelerinde mevzuubahso-
lan adaların ve işbu maddenin son fıkrasında mezkûr arazinin kendilerine ilhak olunduğu Devletler 
ve nihayet işbu Mualhede mucifoinoe Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan Asya arazisi üzerinde mü-
ceddeden teşekkül eden devletler arasında taksim edilecektir. Bundan maada foalâda »krolunan 
devletlerin kâffesi 53. maddede gösterilen tarihlerden itibaren işbu fasılda münderiç şerait dairesin
de Düyunu Umumiyei Osmaniye mürettebatına ait mükellefiyatı seneviyeye dahi iştirak edecekler
dir. • . 

53. maddede tesbit edilen tarihlerden itibaren Türkiye diğer Devletlerin uhdesine tahmil edi
len hisası iştirakiyeden hiçbir veçhile mesul tutulamıyacaktır. 

1 Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı Hâkimiyeti altında olup Türkiye'nin işbu Muahedenamenin 
2. maddesinde tâyin edilen hudutları haricinde bulunan Trakya erzaisi, Düyunu Umumiyei Os-
maniyenin taksimi hususunda mezkûr Muahedename mucibince Osmanlı İmparatorluğundan ayrıl
mış gibi telâkki edilecektir. 

Madde— 47. 

Düyunu Umumiyei Osmaniye Meclisi, işbu fasla merbut cetvelin (A) kısmında münderiç istik
raza aidolan ve alâkadar Devletlerden her birine isabet eden tekasiti seneviyenin miktarını işbu 
Muahedenamenin mevkii meriyete vaz'l tarihinden itibaren üç ay müddet zarfında 50. ve 51. mad
delerde mevzu esasat üzerine tâyin edecek ve bunu düveli mezkûreye tebliğ eyliyecektir. 

Salifüzzikir Devletler Düyunu Umumiyei Osmaniye Meclisinin bu husustaki mesaisini takibet-
mek üzere İstanbul'a murahhaslar göndermek salâhiyetini haiz olacaklardır. 

Düyunu Umumiye Meclisi, Bulgaristan ile 27 Teşrinisani 1919 tarihinde munakit Sulh Muahe-
clenamesinin 134 ncü maddesinde zikrolunan vazaifi ifa edecektir. 

. İşbu maddede muharrer esasatm tatbikine mütaallik olarak alâkadar taraflar beyninde tahad-
düs edebilecek olan bütün ihtilâf at, birinci fıkrada musarrah tebligatın ifâsından sonra nihayet 
bir ay zarfında, Cemiyeti Akvam Meclisinden iraesi rica edilecek bir hükme tevdi olunacak ve işbu 
hüküm âzami üç ay müddet zarfında kararını ita edecektir. Hâkeme verilecek ücret, Cemiyeti Ak
vam Meclisi taraf mdjn tâyin ve diğer masarifi tahkimiye ile beraber alâkadar taraflara tahmil 
edilecektir. Hakemin mukarreratı katî olacaktır. Zikrolunan hakeme müracaat tekasiti seneviye
nin tediyesini tehir etmiyecektir. 

Madde — 48. 

İşbu fasla merbut cetvelin (A) kısmında gösterilen Düyunu Umumiyei Osmaniyenin araların
da taksim edileceği Devletlerden Türkiye'den maadası, 47. maddede mevzuubahsolan tekasiti se-
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neviyeden mütenazıran uhdelerine isabet eden hisseler hakkında maddei mezkûre ahkâmı muci
bince kendilerine vukubulaeak tebligat gününden itibaren üç ay müddet zarfında Düyunu Umu
miye Meclisine kendi hisselerinin tediyesini temin için kâfi miktarda karşılık (rehin) irae ede
ceklerdir. Balâ'da muharrer müddet zarfında mezkûr karşılıklar tesis olunmadığı veyahut tesis 
olunan karşılıkların muvafık olup olmadığı hakkında ihtilâf zuhur ettiği takdirde işbu Muahe-
denameye. vaz'ı imza her hangi Devlet tarafından Cemiyeti Akvam Meclisine istinaf edilebilecektir. 

jOemiyeti. Akvam Meclisi, karşılık olarak tahsis olunan varidatın cibayetini, Türkiye'den maada 
aralarında Düyunu Umumiye taksim edilecek olan Devletler arazisinde mevcut Beynelmilel teşkilâtı 
maliyeye tevdi edebilecektir, Cemiyeti Akvam Meclisinin mukarreratı katı olacaktır. 

Madde — 49. 

Alâkadar Devletlerden her birine isabet eden tekasiti seneviyenin, 47. madde ahkâmına tevfikan 
tâyini katisine tevessül olunduğu günden itibaren bir ay müddet zarfında işbu fasla merbut cetve
lin (A) işaretli kısmında muharrer Düyunu Umumiyei Osmaniyenin resülmali itibarisinin tarzı tak
simini tesbit etmek üzere Paris'te bir komisyon içtima edecektir. îşbu taksim, tekasiti seneviyenin 
teA^zii için kabul edilmiş olan nispetlere göre ve istikraz mukavelenameleri ile işbu faslın ahkâmı 
nazarı itibara alınarak yapılaeaaktır. 

Birinci fıkrada muharrer komisyon Türk Hükü .netinin bir mümessili ile Düyunu Umumiyei Os
maniye Meclisinin ve Düyunu Muvahhede ile Kümeli Demiryolu tahvilâtından gayrı düyunun bi
rer mümessilinden ve alâkadar Devletlerden her birinin tâyin edilebileceği mümessilden terek 
kübedecektir. Komisyonda ihtilâf hâsıl edilmiyen kâft'ei mesail 47. maddenin (4) ncü fıkrasın
da muharrer hakeme tevdi edilecektir. 

Türkiye kendi hissesi için yeni esham ihracına karar verdiği takdirde bir Türk Hükümeti mü
messili ile Düyunu Umumiye Meclisi mümessilinden ve Düyunu Muvahhade Rumeli Demiryolu tah
vilâtından gayrı düyun mümessilinden mürekkep bir komite marifetiyle, evvel beevvel Türkiye'ye 
mütaallik olmak üzere, sermayei düyunun taksimi icra edilecektir,, müceddeden ihdas edilecek es
ham komisyona tevdi edilecek ve komisyon, Türkiye'nin ibrasını ve diğer taraftan Düyunu Umu
miyei Osmaniyeden uhdelerine birer hisse tahmil olunan diğer Devletlere karşı hamillerin hukukunu 
mübeyyin şerait dairesinde eshamı mezkûrenin hâmililere itasını temin edecektir. Düyunu Umumiyei 
«Osmaniyeden her Devletin hissesini temsilen ihracedilecek esham Tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn arazi
sinde her türlü damga resminden veya işbu ihraçtan tevellüdedoeek sair rüsumdan muaf tutula
caktır. 

Alâkadar Devletlerden her birine isabet eden mürettebatı seneviyenin tediyesi, resülmali itiba
rinin taksimine mütaallik işbu maddede münderiç bullunan ahkâmdan dolayı tehir edilemiyecektir. 

Madde — 50. 

41. maddede mezkûr mürettebatı seneviyenin ve 49. maddede mevzuubahsolan Düyunu Umu
miyei Osmaniye resülmali itibarisinin taksimleri berveçhiâti vukubulacaktır : 

1. 17 Teşrinievvel 1912 tarihinden evvelki istikrazlar ile onlara ait mürcttdbatı seneviye, .1.912 
1913 Balkan harbleri neticesinde bulunmuş olduğu hal üzere, Osmanlı İmparatorluğu ile muharebatı 
mezkûre neticesinde Osmanlı Devletinden lehlerine a imi tefrik olunan Balkan Hükümetleri ve işbu 
Muahedenin 12. ve 15. maddelerinde m'evzuubahis adaların kendilerine ilhak olunduğu Devletler ara
sında taksim olunacak ve mezkûr muiharebaita hatime veren muahedelerin veya mualhiharan akdedilmiş 
muahedatm mevkii meriyete vazı'larmdan sonra vukubulan, arazi tahavvülâtı nazarı itibara alınacak
tır. 

2. Bu ilk taksimden sonra Devleti Osmaniyenin uhdesinde kalan istikrazat bakiyesi ile onlara ait 
mürettebatı seneviye bakiyesine Devleti Osmaniye tarafından 17 Teşrinievvel 1912 tarihi ile 1 Teş
rinisani 1914 tarihi arasında akdolunan istikrazat ile onlara ait müretteibatı seneviye ilâve olunmak 
suretiyle hâsıl olacak .yekûn, Türkiye ile Asya'da yeni teşkil olunup igbu muahede mucibince Dev 
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leti Osmaniyeden lehlerine arazi tefrik edilen Devletler ve nihayet mezkûr Muahedenin 46. mad
desinin son fıkrasındaki arazi kendisine ilhak edilen Devlet arasmda taksim olunacaktır. 

Resülmalin taksimi işibu Muahedenin mevkii meriyete vaz'ı tarihine her* istikrazın resülmalinin ba
liğ olduğu miktar üzerinden icra olunacaktır. 

Madde — 51. 

50. maddede beyan olunan taksim neticesi olarak Düyunu Umumiyei Osmaniye mürettebatı sc-
neviyesinden alâkadar her Devlete isabet eden ise hervechi âti tâyin olunacaktır : 

1. 50. maddenin fıkrai ulâsasmda beyan edilen taksim için, evvelemirde 12. : 15. madde
lerde zikrolunan adalar ile Balkan harbleri neticesinde Osmanlı Devletinden ayrılan arazinin mec-
muuna isabet eyliyecek hisse miktarının takdirine tevessül olunacaktır. İşbu hissenin 50. maddenin 
birinci fıkrası ahkâmına tevfikan taksim olunacak tekasiti seneviye yekûnuna nispetle baliği, 1907 se-

* nesinde mevzu Gümrük Rüsumu munzamması hâsı latı dâhil olduğu halde, 1910 - 1911, 1911, - 1912 
senei maliyeleri esnasında mezkûr adalar ve arazii münfekkenin, birlikte olarak, varidatı umumiyesi 
yekûnu vasatisi Osmanlı Devleti varidatı umumiyesi arasındaki aynı nispet dairesinde olacaktır. 

Böylece tâyin edilecek yekûn, 'lehlerine balâdaki fıkrada mezkûr arazi ilhak edilen Devletler ara
sında taksim edilecek ve bu tarzda mezkûr Devletlere isabet edecek hissenin, beyinlerinde taksim edi
lecek "ve bu tarzda mezkûr Devletlere isabet edecek hissenin, beyinlerinde taksim edilecek yekûnu 
umumiyeye nispetle baliği, bu Devletlerden her birine ilhak, edilen arazinin 1910 - 1911, 1911 - 1912 
senei maliyeleri zarfındaki varidatı vasatisi ile Balkan Harbi neticesinde Osmanlı Devletinden ayrılan 
arazinin ve 12. ve 15. maddelerinde zikrolunan adaların mecmuunun mezkûr seneler zar
fındaki varidatı umumiye vasatisi arasındaki ayna nispet dairesinde olacaktır, işbu fıkrada 
mevzuubahis varidatın hesabında gümııük hasılatı nazarı itibara almmıyacaktır. 

2. — 46. maddenin son fıkrasında zikrolunan arazi dâhil olduğu halde işbu Muahede muci
bince Osmanlı Devletinden ayrılan araziye gelince; alâkadar her Devlete isabet eden hissenin, 
50. maddenin 2. fıkrası ahkâmına tevfikan taksim kılınacak tekasiti seneviye yekûnu umu-
miyenine nispetle baliği 1910 - 19*11 ve 1911 - 1912 senei maliyeleri esnasında (1907 senesünde 
mevzu Gümrük Rüsumu munzammesi hasılatı da dâhil olduğu halde) arazii münffeke vasati vari
datı ile Osmanlı Devletinin vasati varidatı umumiyesinden, 'birinci fıkrada zikrolunan arazi ve 
adalar hissesinin badettenzil kalan miktarı arasındaki aynı nispet dairesinde olacaktır. 

Madde — 52. 

işbu fasla merbut cetvelin (B) kısmında mezkûr avanslar Türkiye ile 46. maddede zikrolu
nan diğer Devletler arasında şeraiti âtiye dairesinde taksim olunacaktır: 

• 1. — Cetvelde muharrer olup 17 Teşrinievvel 1912 de mevcut bulunan avansların işbu muahe
denin mevkii icraya vaz'ı tarihinde tesviye oiunmıyan resülmali varsa işbu resülmal ve kezalik 
53. maddenin birinci fıkrasında zikredilen tarihlerden beri müterakim faizleriyle tevarihi 
mezkûr eden beri vukubulan tediyat, 50. maddenin birinci fı'krasiyle ve 51. maddenin 'birinci fık
rasında münderiç ahkâma tevfikan taksim olunacaktır. 

2. — İçbıı ilk taksim neticesinde Osmanlı Devletine isabet eden mebaliğ ile cetvelde muharrer 
olup Devleti mezkûre tarafından 17 Teşrinievvel 1912 tarihiyle 1 Teşrinisani 1914 tarihi arasında 
akdedilmiş bulunan avansların işbu muahedenin mevkii meriyete vaz'ı tarihinde tesviye oiun
mıyan resülmali varsa işbu resülmal ve kezalik 1 Mart 1920 tarihinden beri vukubulan tediyat, 
50. maddenin ikinci fıkrasiyle 51. maddenin ikinci fıkrasında münderiç ahkâma tevfikan tak
sim olunacaktır. 

Düyunu Umumiyei Osmaniye Meclisi mezkûr avanslardan alâkadar Devletlerden her birine 
isabet eden hisse miktarının işbu muahedenin mevkii meriyete vaz'mdan itibaren üç ay müddet 
zarfında tâyin ve bunu mezkûr Devletlere tebliğ eyliyecektir.' 
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Türkiye'den maada Devletlere tahmil edilen mebaliğ, mezkûr Devletler tarafından Düyunu 

Umumîce Meclisine tediye edilecek ve Düyunu Umumiye Meclisince de ya dâyinlere tesviye ve
yahut Türkiye'nin, mezkûr Devletler hesabına gerek faiz ve gerek resülmal akçesi namiyle te
diye etmiş bulunduğu mebaliğ miktarına tekabül edinceye kadar Türk Hükümeti hesabına irat 
kaydolunacaktır. 

Fıkrai ânifede1 icrası zikrolunan tediyat, işbu Muaheden amenin mevkii meriyete vaz'nidan 
itibaren müsavi beş taksiti senevi ile ifa olunacaktır. Tediyatı mezkûrenin Osmanlı Devleti 
dâyinlerine ifa edilecek kısmı, avans mukavelatında mukarrer faizleri de ihtiva edecek ve Türk 
Hükümetine aidolan kısmı ise bilâfaiz eda olunacaktu". 

Madde— 53. 

Balkan muharebatı neticesinde lehlerine Osmanlı Devletinden arazi ayrılmış olan Devletle
rin borçlu olduğu, işbu fasla merbut cetvelin (A) kısmında münderiç, Düyunu Umumiyei Osmani
ye istikrazatı tekasiti seveniyesi mebhusüııanh arazinin Düveli mezkûreye intikalini müheyyin 
olan muahedelerin mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren lâzimüttediye olacaktır. 12. mad
dede musarrah. adalara gelince; bunların tekasiti seneviyesi 1 - 14 Teşrinisani 1913 tarihinden 
ve 15. maddede mevzubahsol.au adaların taksiti senevisi 17 Teşrinievvel 1912 tarihinden itibaren 
vacübüttediye olacaktır. 

îşbu Muahede mucibince Osmanlı Devletinden fekkedilen Asya'daiki arazi üzerinde yeni mü
teşekkil Devletler ile 46. maddenin son fıkrasında gösterilen arazi kendisine ilhak edilen Dev

le t in borçlu oldukları tekasiti seneviye • 1 Mart 1920 tarihinden itibaren lâzimüttediye olacaktır. 

Madde — 54. 

İşbu fasla merbut . cetvelin (A) kısmında tadadedilen 191i, 1912 ve 1913 Hazine tahvilâtı, 
mukavelatın tâyin edildiği tediye tarihlerinden itibaren, on sene müddet zarfında mukarrer 
faizleriyle beraber tesviye olunacaktır. 

Madde — 55. 

Türkiye dahi dâhil olduğu halde 46. maddede zikrolunan Devletler, işbu fasla merbut cet
velin (A) kısmında tasrih olunduğu veçhile Düyunu Umumiyei Osmaniyeden kendilerine isabet 
eden ve 53. maddede muayyen tarihlerden itibaren lâzimüttediye olup tesviye edilmemiş .bulu
nan tekasiti seneviye miktarını Düyunu Umumiyei Osmaniye Meclisine tediye edeceklerdir. Bu 
tediye işbu Muahedenin mevkii meriyete vaz'm dan itibaren müsavi yirmi taksiti senevi ile ve 
bilâfaiz ifa edilecektir. 

Türkiye'den maada Devletler tarafından Duy mm Umumiye Meclisine tekasiti seneviye., 
Düveli mezkûre hesabına Tür'kiye tarafından tediye edilmiş olan mebaliğ miktarına tekabül 
edinceye kadar, Türkiye'nin borçlu kalabileceği tekasiti mütedahileye mahsubedilecektir. 

Maddo — 56. 

Fimabait Düyunu Umumiyei Osmaniye Meclisi İdaresinde Alman, Avusturyalı ve Macar hâ
millerin murahhasları bulunmıyacaktır. 

Madde - . 57. 

Düyunu Umumiyei Osmaniye istikraz ve avanslarına ve karşılığı Mısır Vergisiyle temin edil
miş olan 1855 ve 1891 ve 1894 istikrazatına ait faiz kuponlarının ibrazımühletleri ile salifüzzikir 
istikrazlardan kur'ası çıkmış olan.eshamın tahsil bedelâtı için ibraz müddetleri, Tarafeyni Âli-
yeyni Akıdeyni arazisinde, 29 Teşrinievvel 1914 tarihinden işbu Muahedenin mevkii meriyete 
yaz'mdan üç ayın inkızasma. kadar tecil emilmiş addolunacaktır. 
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Birinci fasla merbut lahika (1) 

1 Teşrinisani 1914 tarihinden evvelki Düyunu Umumiyei Osmaniyenin cetveli 

istikraz 
1 

Düyunu muvahhade 
Ikramiyeli Türk: taviılâtı 
Osmaniye 
Tönbeki 
40 000 000 Franklık Şark Şi
mendiferleri 

Yüzde 5 1896 
Gümrük 1902 
Yüzde 4 1903 Saydı Bahrî 
Bağdad 1. tertip 
Yüzde 4 1904 
Yüzde 4 1901 - 1905 

Teçhizatı askeriye 
Bağdad 2. tertip 
Bağdad 3, tertip 
Yüzde 4 1908 
Yüzde 4 1909 
Soma - Bandırma 
Hüdeyde - San'a 
Gümrük 1911 

Konya Ovası irva ve İskası 
Dok Tersane ve inşaatı bahriye 
Yüzde 5 1914 
Bütün idarei inhisariye' avansı 
(Sefaini Harbiye mubayaası) 
Bankı Osmani 1912 Hazine tah
vilâtı 
1913 Hazine tahvilâtı 
(Doğrudan doğruya ihraeedilen 
tahvilât dithil) 

(A) Kısmı 

Mukavelenamenin tarihi 
2 

14/9/1903-8-21/6/1906 
5/1/1870 
18-30/4/1890 
26/4-8/5/1893 

1-13/3/1894 

29/2-12/3/1896 
17-29/5/1886-28/9-11/10/1902 
3/10/1888-21/2-6/3/1903 
20/2-5/3/1903 
4-17/9/1903 
21/11-44/12/1901-6/11/1903/ 
25/4-8/5/1905 
4/4/1905 
2(5/5-2/6/1908 
20/5-2/6/1908 
6-19/9/1908 
30/9-13/10/1909 
20/11-3/12/1910 
24/2-9/3/1911 
27/10-9/10/1910 

5-18/11/1913 
19/11-2/12/1913 
13-26/4/1914 
4/8/1913 
13/7/1911 

8-21/11/1912 

19/1-1/2/1913 

Faiz 
% 
3 

4 

4 
4 

4 

5 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

— 
5,5 
5 

— . 
5 

6 

5 

Devrei 
itfa 

4-

931 
1954 

1957 

1946 
1958 
1958 
2001 
1960 

1961 
1961 
2006 
2010 
1965 
1950 
1992 
2006 
1952 

1932 
1943 
1962 

1916 ( 

1915 ( 

1918 ( 

L 

Ihraceden banka 
5 

Osmanlı Bankası 
Osmanlı Bankası 

Doyee Bank ve grıı-
pu înternasyonal 
Banka ve iki Fran
sız Bankası dâhil ol
duğu halde 
Osmanlı Bankası 
Osmanlı Bankası 
Doyçe Bank 
Doyçe Bank 
Osmanlı Bankası 

Osmanlı Bankası 
Doyçe Bank 
Doyee Bank 
Doyçe Bank 
Osmanlı Bankası 
Osmanlı Bankası 
Osmanlı Bankası 
Fransız Bankası 
Doyçe Bank ve 
grupu 

Osmanlı Bankası 

;*) Türkiye Millî 
Bankası 

'*) Osmanlı Bankası 
• 

*) Periye ve Şürekâsı 

(*) 54. maddeye müracaat. 
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Avanslar 

Bağdad Şirketi 
Fenerler İdaresi 
Fenerler İdaresi 
Köstence Kablo Şirketi 
Tünel Şirketi 
Eytam Sandığı 
Doyçe Bank 
Fenerler İdaresi 
Anadolu Demiryolu Şirketi 

(B) Kısmı 

Mukavelenamenin tarihi 

3/16 Haziran 1908 
5/18 Ağustos 1904 
5/18 Temmuz 1907 
27/9 Teşrinievvel 1904 

Muhtelif tarihlerde 
13/26 Ağustos 1912 
3/16 Nisan 1913 
24/5 Mart 1914 

Faiz 

% 7 
8 
7 
4 

— 
—. 
5,5 

7 
6 

İtibari 
sermayei iptidaisi 

Türk Lirası 

300 000 
55 000 

300 000 
17 335 
3 000 

153 147 
33000 

500* 000 
200 000 

Fasıl : 2. 

Ahkâmı muhtelife 

Madde — 58. 

Bir taraftan Türkiye, diğer taraftan (Yunanistan hariöolduğu halde) Düveli sairei Âkide, Türkiye 
ile Düveli mezkûrenin (eşhası hükmiye de dâhil olduğu halde) tebaalarının, 1 Ağustos 1914 tarihiy
le MuaJhedei haziranın mevkii meriyete vaz'ı tarihi ıbeyninde güzeran olan müddet zarfında gerek 
efali harbiyeden, gerek istimval, zabıt, sekestro tasarruf veya tedalbirinden münbais zayiat ve zarar 
ve ziyanlardan dolayı her türlü metalibi nakdiyede bulunmaktan mütekabilen feragat ederler. 

Mamafih balâdaki hüküm, işbu Muahedenin üçüncü kısmında muharrer ahkâma (Ahkâmı iktisa
diye) halel vermiyecektir. 

Almanya ile münakit 28 Haziran 1919 tarihli Sulh Mualhedenamesinin 259. maddesinin (1) işa
retli fıkrası ve Avusturya ile münakit 10 Eylül 1919 tarihli Sulh MuaJhedenamesinin 210. maddesi
nin (1) işaretli fıkrası mucibince Almanya ve Avusturya tarafından devredilmiş olan altın nukut 
üzerindeki her türlü hukukundan, Türkiye (Yunanistan müstesna olarak) diğer Âkıd Devletler .le
hine feragat eder. 

- Birinci tertip Türk evrakı nakdiyesi hakkında gerek 20 Haziran 1331 (3 Temmuz 1915) tarihli 
Mukavelename ile gerek mezkûr evraikı nakdiyenin zahrmda muharrer metne nazaran Düyunu 
Umumiyei Osmaniye Meclisine tahmil edilmiş olan bilcümle tediye mükellefiyatı fesholunmuştur. 

Kezalik Türkiye, Hükümeti Osmaniye tarafından İngiltere'ye sipariş olunup Britanya Hükü
meti tarafından 1914 tarihinde vazıyed edilmiş olan harb sefinelerine mukabil tediye kılınmış bu
lunan nıebaligin iadesini ne Britanya Hükümetinden ve ne de tebaalarından tale'betmemeyi kabul 
ve bundan dolayı her türlü metalipten ferag-at eder. 

Madde — 59. 

Yunanistan harb kavahinine mugayir olarak Anadolu'da Yunan ordu veya idaresinin efa-
linden mütevellit haşaratın tamiri mecburiyetini tanır. 

Diğer taraftan Türkiye, harbin temadisinden ve onun netayicinden mütevellit Yunanistan va
ziyeti maliyesini nazarı dikkate alarak tamirat hususunda Yunanistan'a karşı her türlü mütale-
(b attan sureti (katiyede feragait eder. 
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Madde — 60. 

G-erek Balkan muharebeleri neticesinde ve gerek işbu Muahede ile lehlerine Osmanlı İmpara
torluğundan arazi ayrılmış veya ayrılmakta olan Devletler iş/bu arazi üzerinde kâin olup Osmanlı 
İmparatorluğuna ait kâffei emval ve emlâki meccanen iktisabedeeeklerdir. 

26 Ağustos 1324 (8 iEylûl 1908) ve 20 Nisan 1325 (2 Mayıs 1909) tarihli iradelerin Hazinei 
Hassadan Devlete »naklini emrettikleri emval ve emlâk kezalik 30 'Teşrinievvel 1918 de Hazinei 
Hassa tarafından hidematı umumiye menfaatine idare edilmiş olan emval ve emlâk düveli mez-
kûre bu emval ve emlâke mütaaŞik hususatta Osmanlı İmparatorluğu yerine kaim oldukları ci
hetle ve emvali nıezkûre üzerine müesses olan vakıfların muteber tanınması kaydiyle, fıkrai âni-
fede gösterilen emval ve emlâk meyanma dâhil olduğu mukarrerdir. 

Gerek Balkan muharebeleri neticesinde ve gerek lbilâhara Yunanistan'a intikal etmiş »olan eski 
Osmanlı İmparatorluğu arazisi üzerinde kain olup Hazinei Hassadan Devlete geçmiş bulunan em
val ve emlâk hakkında Türk Hükümeti ile Hükümeti Yıınaniye arasında mütekevvin ihtilâf, ^ 
akdolunaeak bir Tahkimnameye tevfikan ve 1 - 14 Kânunuevvel 1913 tarihli Atina 'Muahedesine 
merbut 2 numaralı Hususi Protokol mueibinceLâhey'de de bir Mahkemei Hakemiyeye tevdi olu
nacaktır. 

Bu maddenin ahkâmı, Hazinei Hassa namına mukayyedolup veya onun tarafından idare edi
lip işbu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında mevzuu'bahsolmıyan emval ve emlâkin mahiyeti 
hukükıyesini tebdil etmiyecektir. 

Madde — 61. 

İşbu Mualhede mucibince Türkiye'den gayrı (bir Devletin tebaası meyanma giren ve mülki ve 
askerî tekaüt ve mazuliyet ve eytam ve eramil maaşatmdan istifade edenler maaşlarından dolayı 
Türk Hükümetine karşı hiçbir talep dermeyan edemiyeceklerdir. 

Madde — 62. 

Almanya ile nıünakit 28 Haziran 1919 tarihli Versay Sulh Mualhedenamesinin 261. maddesi ve 
10 Eylül 1919 tarihinde Avusturya ile ve 27 Teşrinisani 1919 tarihinde Bulgaristan ile ve 4 Ha
ziran 1920 tarihinde Macaristan ile münakit Sulh Maahedenamelerinin mevvaddı mütenazırası mu-
cibinee Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan'ın Türkiye'den olan bilcümle matlubatı-
nın devrini Türkiye kabul eyler. 

Sair Düveli Âkide bu husustan dolayı Türkiye zimmetine terettübeden düyundan Türkiye'yi ib
ra ederler. 

Türkiye'nin Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan'dan olan matlubatı dahi sair Düveli 
Âkide lehine devrolunmuştur. 

Madde — 63. 

Harbden sonra Almanya'dan Türkiye'ye ihracolunan emtia bedelâtma mukabil Almanya Hükü
metinin Türkiye evrakı nakdiyesini muayyen bir kambiyo fiyatiyle kabul edeceğine dair yapmış 
olduğu taahhüdattan Almanya Hükümetini ibra eylediğini, Türkiye Hükümeti, sair Düveli Âkide 
ile bilittifak, beyan eder. 

, Kısım : 3 

Ahkâmı iktisadiye 

Madde — 64. 

Bu kısımda «Düveli Müttefika» tâbirinden maksat TürM'ye'den maada Düveli Âkidedir. «Müttefi
kin tebaası» tâbiri, Türkiye'nin gayri Düveli âkide tebaasından bulunan veyahut Düveli mezkûreden bi-
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rinin tahtı himayesindeki bir Devlet veya arazi tebaasından olan eşhası hakikiye, şürekât, eemiyat ve 
müessesata şâmildir. 

Bu- kısmın «Müttefikin tebaasına» mütaallik bulunan ahkâmı, Düveli Müttefika tâbiiyetini 
haiz olmadıkları halde fiilen bu Devletler tarafından mazharı himaye olmuş bulunmalarından dola
yı memurini Osmaniye canibinden Müttefikin tebaası gibj. muamele görmüş ve bu yüzden zarara du
çar olmuş olan eşhas hakkında da tatbik edilecektir. 

Fasıl : 1 

Emval, hukuk ve menafi' 

* Madde — 65. 

29 Teşrinievvel 1914 tarihinde Düveli Müttefika tebaası olan eşhasa aidolup işbu Muahedenin 
mevkii icraya vaz'ı tarihinde Türk kalacak arazi üzerinde halen mevcut ve kabili teşhis olan emval 
hukuk ve menafi', bulundukları hal üzere, me'nlehülhaklarına derhal iade olunacaktır. 

Bilmukabele, Türk tebaasına aidolup 29 Teşrinievvel 1914 tarihinde Düveli Müttefikanin hâki
miyeti veya himayesi altında bulunan veyahut Balkan muharebelerini mütaakıp Osmanlı İmpara
torluğundan fekkedilerek bugün Düveli mezkûrenin tahtı hâkimiyetinde bulunan arazi üzerinde ha
len mevcuut ve kabili teşhis olan emval, hukuk ve menafi' de bulundukları hal üzerinde menlehül 
haklarına derhal iade edilecektir. Kezalik bu Muahede ile Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış 
arazi üzerinde bulunup Türk tebaasına aidolan ve Düveli Müttefika memurini canibinden tasfi
ye edilmiş veya lâalettayin sair tedabiri istisnaiyyeye tâbi kılınmış bulunan emval, hukuk ve me
nafi hakkında da aynı iade muamelesi derhal yapılacaktır. 

İşbu Muahede Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan bir toprakta kâin olup Osmanlı Hükümeti 
tarafından tedabiri fevkalâdei harbiyeye tâbi tutulmuş olduktan sonra mezkûr toprakta icrayı hâ
kimiyet eden Devleti Âkidenin elyevm yedinde bulunan kabili teşhis kâffei emval ve hukuk ve 
menafi' sahibi meşrularma, bulundukları hal üzere, iade edilecektir. Mezkûr arazi üzerinde icrayı 
hâkimiyet eden Devleti Âkide canibinden tasfiye edilmiş olan emvali gayrimenkule dahi aynı iade 
muamelesine tâbi tutulacaktır. Efrat arasında bunlardan maada olan bilcümle istihkak müddei-
yatı, salâhiyettar mahallî mahkemelerine raci olacaktır. 

İstihkak iddia olunan emvalin teşhisine veya iadesine mütaallik kâffei ihtilâfat bu kısmın be
şinci faslında muharrer Muhtelit Hakem Mahkemesine arz edilecektir. 

Madde — 66. 

Altmış beşinci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ahkâmının tenfiz ve icrası için Tarafeyni 
Âliyeynı Âkıdeyn menlehülhakları en seri' bir usul ile ve kendilerinin rızası olmaksızın tahmil 
edilmiş olabilecek her gûna tekâlif ve kuyuttan azade bir halde emval, hukuk ve menafilerine 
mutasarrıf kılacaklardır. Emval ve hukuk ve menafii mezkûreyi bu iadeyi icra edecek olan hükü
metten bilvasıta veya bilâvasıta iktisabetmiş olup da iadeden dolayı mutazarrır olmuş bulunacak 
olan eşhası salisenin tazmini zarrı dahi o hükümete aidolacaktır. işbu tazmini zarar keyfiyetinden 
tahaddüs edebilecek ihtilâfatm halli mahakimi umumiyenin dairei salâhiyetinde bulunacaktır. 

Sair kâffei ahvalde, tazmini zarar için eşhası mütaallika aleyhine ikamei dâva etmek, muta
zarrır olan eşhası saliseye aidolacaktır. 

Bu maksatla düşman emval, hukuk ve menafii hakkında Tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn tarafın
dan tevessül ve ittihaz olunan bilcümle muamelâtı tasarrufiye ile diğer tedabiri istisnaiyei harbiye, 
emri tasfiye henüz hitam bulmamış ise, derhal refi' ve tevkif edilecektir. Sahiplerinin metalibi de 
emval ve hukuk ve menafii mezkûre teşhis olunur olunmaz hemen iade kılınmak suretiyle is'af 
olunacaktır. 
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Altmış beşinci madde ile iadesi mukarrer olan emval, hukuk ve menafi' işbu Muahedenin im

zası tarihinde Tarafeyni Aliyeyni Âkıdeyn hükümetlerinden birinin memurini canibinden tasfiye 
edilmiş bulunursa, mezkûr hükümet, bedeli tasfiyeyi sahiplerine tesviye etmek suretiyle emval ve 
hukuk ve menafii mezkûreyi aynen iade etmek mecburiyetinden vareste kalacaktır. Eğer sahi
binin müracaati üzerine beşinci fasılda zikrolunan Muhtelit Hakem Mahkemesi tasfiyenin, değer fi
yatını bulduracak şerait altında icra edilmemiş olduğu reyinde bulunursa mezkûr mahkeme, Tara

feyn arasında itilâf hâsıl olmadığı'takdirde, muhik göreceği miktarda bedeli tasfiyeyi tezyidedebile-
cefetir. Mal sahibi ile hâsıl olan itilâftan veyahut ânifüzzikir Muhtelit Hâkem Mahkemesi kararından 
itibaren iki ay müddet zarfında tediye vukubulduğu takdirde, emval, hukuk ve menafii mezkûre iade 
edilecektir. • •,• ^ " \ \ . 

Madde — 67. 

Bir taraftan Yunanistan, Romanya, Sırp - Hırvat - Sloven Devleti ve diğer taraftan Türkiye, keıt 
di orduları ve devairi canibinden Türkiye* arazisinde veya mütenazıran Yunanistan, Romanya vo 
Sırp - Hırvat - Sloven Devleti arazisinde alhiz ve zaptedilmiş veya sekestro olunmuş olup da elyevm 
kendi arazileri dâhilinde bulunan her nevi emvali menkulenin memleketlerinde taharri ve iadesi husu
sunda gerek tedabiri idariye i münasibenin ittihazı, gerek evrak ve vesaiki aidesinin teslimi suretiyle 
teshilât iraesini mütekabilen taahlhüdederier. 

tşbu taharri ve iade keyfiyeti, kezalik Alman, Avusturya - Macar veya Bulgar orduları ve devairi 
tarafından Yunan, Romanya veya Sırp - Hırvat - Sloven Devleti arazisi üzerinde zabıt veya sekestro 
olunup da Türkiye'ye veya talbaasına devrolunmuş bulunan ânifüzzikir eşya ile Yunan, Rumen veya 
Sırp orduları tarafından Türk toprağında zabıt veya sekestro edilerek Yunanistan'a, Romanya'ya ve
ya Sırp - Hırvat - Sloven Devletine veya tebaalarına devredilmiş olan eşya hakkında dahi cari olacak
tır. 

Bu taharri ve iadeye mütaallik metalip, Muahedenin mevkii meriyete vaz'mdan itibaren altı ay zar
fında vâki olacaktır. 

- Madde — 68. 
i 

Türkiye'nin Yunan ordusu tarafından işgal edilmiş bulunan menatıkında bir taraftan Yunanistan 
memurini ve devairi ve diğer taraftan Türk tebaası arasında akdolünmuş mukavelâttan mütevellit dü
yun, mezkûr mukavelelerde münderiç şerait dairesinde Yunanistan Hükümeti tarafından tesviye 
olunacaktır. 

Madde — -69. 

1 Ağustos 1914 te müstefidoldukları usule göre Düveli Müttefika tebaasından ve mallarından alın
mayan hiçbir vergi, resim veya resmimunzaim 1922 - 1923 senei maliyesi tahakkukatmdan mükaddem-
ki seneler için tebaai mezkûreden veya mallarından cibayet edilmiyecektir. 

1922 - 1923 senei maliyesinden mukaddemin seneler hesalbatma aidolmak üzere 15 Mayıs 1923 ten 
sonra mefbaliğ ahiz ve tahsil edilmiş bulunursa işbu Muahedenin mevkii meriyete vaz'ında, mukabili 
menlehülhaklara reddolunacaktır. 

1923 Mayısının on beşinden mukaddem tahsil edilen mebaliğ hakkında hiçbir talep ve iddia icra 
ölunamıyacafctır. 

Madde — 70. 

65, 66, 68 ve 69 ncu maddelere müstenit metalip, işbu Muahedenin mevkii icraya vaz'mdan itiba
ren altı ay müddet zarfında salâlhiyettar memurin nezdinde ve itilâf hâsıl olmazsa, yine işbu Muahe
denin mevkii vaz'mdan itibaren on iki ay müddet zarfında Muhtelit Hakem Mahkemesi nezdinde der-
meyan ve ikame olunacaktır. 
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Madde — 71. 

Biritanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Romanya ve Sırp - Hırvat - Sloven Devleti veya bun
ların tebaaları kendi emval, hukuk ve menafi'leri hakkında 29 Teşrinievvel 1914 tarilıinden evvel 
Hükümeti Osmaniye nezdinde serdi metalip veya ikamei dâva etmiş olduklarından, işbu kısmın ahkâ
mı, ve (bu metalip veya deaviyi bir suretle ihlâl edemiyecektir. Biritanya, Fransa, italya, Romanya 
ve Sırp - Hırvat - Sloven hükümetleri nezdinde Hükümeti Osmaniye veya telbaası tarafından serd ve-̂  
ya ikame olunmuş metalip veya deavi hakkında da aynı muamele cari olacaktır. Bu metalip veya 
deavi Türkiye Hükümetiyle işbu maddede gösterilen hükümetler nezdinde. Kapitülâsyonların ilgası 
nazarı itibara alınmak şartiyle, aynı şerait altında, takibolunacaktır. 

Madde — 72. 

. Muahedei hazıra ile Türk kalan arazi dâhilinde- Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaris
tan'a veya onların tebalarına aidolup da işbu Muahedenin mevkii meriyete vaz'ından mukaddem. Hü-
kümatı Müttefika canibinden hack< veya işgal edilmiş bulunan emval, hukuk ve menafi', mezkûr Hü
kümetler ile Almanya ve Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan Hükümetleri veya onların alâka
dar tebaaları arasında tekarrür edecek îtilâflarm- inikadına kadar Hükümatı Müttefika yedlerinde 
kalacaktır. Eğer emval ve hukuk ve menafii mezkûre tasfiye edilmiş ise bu tasfiye muamelâtı tasdik 
edilmiştir. 

İşbu Muahede ile Türkiye'den ayrılmış olan arazi dâhilinde icrayı hâkimiyet eden hükümetl'er, bu 
Muahedenin' mevkii icraya vaz'mdan itibaren bir sene zarfında o araziden Ibulunan Almanya, Avus
turya, Macaristan ve Bulgaristan'a veya tebalarına ait emval ve hukuk ve menafii tasfiye edebilecek
lerdir. 

Şimdiye kadar icra edilmiş olsun veya henüz icra edilmemiş bulunsun tasfiyelerin hasılatı, eğer 
bu emvalAlman, Avusturya, Macar ve Bulgar Devletlerine ait ise, alâkadar Devlet ile akdolunmuş 
olan Sulh Muahedesiyle müesses Tamirat Komisyonuna ita. edilecektir. Eğer tasfiye edilen emval, 
emvali hususiyeden ise bedeli doğrudan doğruya sahiplerine verilecektir. Bu maddenin ahkâmı 
Osmanlı anonim şirketlerine tatbik olunmaz. , 

İşbu madde ile derpiş edilen tedabirden dolayı Türkiye Hükümeti hiçbir veçhile mesul olmı-
yacaktır. 

Fasıl : 2 

Mukavelât ve müruruzamanlar 

Madde — 73. 

Seksen ikinci maddede tarif edildiği veçhile muahharen düşman olmuş olan taraflar beynin
de ve nlezkûr maddede gösterilen tarihten mukaddem münakidolup âtide zikredilen emvale men
sup bulunan mukaveleler, ihtiva ettikleri ahkâm ve işbu muahedenin münderecatı kaydı ihtira-
zisi altında, mer'i kalırlar. 

a) Emvali gayrimenkule satışına mütaallik mukavelât, seksen ikinci madde mucibince Ta
rafeynin düşman olduğu tarihten mukaddem teslim muamelesi fiilen icra olunmuş ve fakat nefsi 
beyi' muamelesi usulen tahakkuk ettirilmemiş bulunsa bile ; 

b) Efrat arasında münakit icar ve isticar mukaveleleriyle bedeli icar ve va'di icar mukave
leleri ; 

c) Efrat arasında münakit maadin, orman veyahut ziraat edilecek arazi işletmesine müta-
illik mukavelenameler; 

d) Gayrimenkulâtm teminat iraesine mütaallik mukaveleler ile menkulâtm rehnine ve temi 
nat gösterilmesine dair mukavelât; 
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h) Şirket tesisine mütedair mukavelenameler, bu hüküm, tâbi oldukları kanuna göre şüre-

kânınkinden başka bir şahsiyeti bulunmıyan kolektif şirketlere (partner şip) tatbik olunamaz; 
v) Mevzuu ne 'olursa olsun efrat veya şirketlerle Devlet, vilâyet, belediyeler veyahut bu-

na mümasil diğer eşhası hükmiyei idariye arasında, münakit mukaveleler; 
z) Aile ahkâmına mütaallik mukaveleler; 
H) Hibelere veya ne mahiyette olursa olsun teberruata ait mukaveleler. 
İşbu madde, mukavelâta hini akitlerinde bizzat haiz oldukları kıymetten başka bir kıymet izafesi 

için ihticacolunamaz. 
Bu madde imtiyazat mukavelâtma tatbik olunamıyaeaktır. 

Madde — 74. 

Sigorta mukaveleleri işbu faslın zeylinde münderiç ahkâma tâbidir. 

Madde — 75. 

Muahharan düşman olmuş eşhas beyninde akdedilmiş olup 73 neü ve 74 neü maddelerde ta-
dadolunanlarm ve imtiyaz mukavelâtının gayrı mukaveleler, tarafeynin düşman oldukları tarih
ten itibaren münfesih olmuş addedileceklerdir 

Mamafih mukavele akitlerinden herbiri, işbu muahedenin mevkii mer'iyet vaz'ından itibaren 
üç ay zarfında, icabederse, tarafı diğere, mukavelenin akdi tarihindeki şerait ile icrası taleb-
olunduğu tarihteki şerait arasında mevcut farka tekabül edecek tazminatı tediye etmek şartiyle, 
o tarafı diğerden mukavelenamenin icrasını taleb edebilecektir. Bu tazminat, tarafeyn arasında iti
lâf edilemediği halde, Muhtelit Hakem Mahkemesi tarafından teshit edilecektir. 

Madde — 76. 

işbu muahedenin mevkii meriyete vaz'ından evvel 73 ilâ 75. .maddelerde muharrer mukavele
namelerin Düveli Âkide tebasmdan olan âkıdleri arasında ve bilhassa, bu mukavelâtm feshine, ida
mesine, suveri icraiyesine veyahut tadiline dair - tediye edilecek akçe cinsine veya kamhiyo raici-
ne mütaallik itilâflar da dâhil olduğu Ihalde - vukua gelen sureti tesviyenin muteber olduğu tas
dik olunur. 

Madde —77. 

30 Teşrinievvel 1918 den sonra >müttefikîn tehaası ile Türk teibaası beyninde münakid mu-ka-
velât muteber ve ahkâmı umumiyeye tabidirler. 30 Teşrinievvel 1918 tarihinden sonra 16 Mart 
1920 tarihine kadar İstanbul Hükümeti ile .usul dairesinde akdolunmus mu'kavelât dahi kezalik 
muteber ve ahkâmı umumiyeye tâbidir. 

16 Mart 1920 den sonra. İstanbul Hükümetiyle usulü dairesinde akdolunmus ve mezkûr Hükü
metin hâkimiyeti fiiliyesi altındaki araziye mütaallik bulunmuş olan hütün mukavelât ile itilâf at, 
işbu muahedenin mevkii 'meriyete vaz'ından itibaren üç ay müddet zarfında, alâkadarların vuku 
bulacak müraeaatleri üzerine, 'T. B. M. Meclisinin tasvibine arz olunacaktır. Bu mukaveleler muci
bince vukııbulmuş olan tediyat, tediyatı mezkûreyi icra etmiş olan taraf hesa.'bma usulen matlup 
kaydedilecektir. 

Büyük Millet Meclisince tasdik ve tasviîbolunmadığı halde, alâkadar tarafın - eğer mevcut 
ise - doğrudan doğruya ve fiilen duçar olduğu zarara tekabül edecek miktarda bir tazmine istih
kakı olacak ve bu tazmin, muslihane bir itilâf hâsıl olmazsa, Muhtelif Hakem Mahkemesi cani
binden tes'bit edilecektir. 

Bu maddenin ahkâmı ne imtiyaz mukavelâtma ne de imtiyazatm devir ve ferağına tatbik olu
namaz. 
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Madde — 78. 

Bilâhara düşman olmuş tarafeyn, arasında, imtiyaz mu'kavelâtından (başka münakid mukavele
lere aidolara'k zuhur etmiş veya zirde gösterilen altı ay müddetin inkızasmdan evvel zuhur ede
bilecek olan bilcümle ihtilâfat, Muhtelit Hakem Maih'kemesi tarafından 'halledilecektir. Mahaza 
bitaraf devletlerin kanunlarının tatbikinden dolayı düveli mezkûre mahakimi milliyesinin dairei sa
lâhiyetine dâhil olan ihtilâfat müstesnadır. îşbu şıkkı ahirde ihtilâfatı mezkûre Muhtelit Hakem 
Mathkemesi tarafından değil Mahakimi Milliyei Mebhusünanha tarafından hallûfasledilecektir. Bu 
madde mucibince Muhtelit Hakem Mahkemesinin dairei salâhiyetinde olan ihtilâfata mütaallik şi-
kâyatm, mezkûr mahkemeye teşekkülü tarihinden itibaren altı ay müddet zarfında arz edilmiş olması 
lâzımdır. 

Bu müddetin inkızasmda Muhtelit Hakem Mahkemesine arz edilmemiş olacak ihtilâfat, ahkâmı 
umumiyeye tevfikan salahiyettar malıakim tarafından hallûfasledilecektir. 

Bu maddenin ahkâmı, ne harb esnasında aynı memlekette oturmuş ve şaihısLariyle mallarına ser
bestçe mutasarrıf bulunmuş olan bütün taraflar arasında münakid mükavelâta, ne de tarafeynin düş
man oldukları tarihten mukaddem salahiyettar bir mahkeme tarafından /bir hükme iktiran etmiş ihti
lâfata tatbik olunamaz. 

. Madde — 79. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn arazisi üzerinde düşmanlar arasındaki münasebatta müruru zamana, 
mehli kanuninin mürurundan mütevellit ademiistimaı dâvaya veya sukutu hakka dair her türlü müd
detler, ister harlbin bidayetinden evvel, ister ondan sonra cereyana başlamış olsun, 29 Teşrini e vvei 
1914 ten muahedei hâtıranın mevkii meriyete vazmdan üç ayın inıkuzaisma kadar tatil edilmiş addolu
nacaktır. * 

îşlbu hüküm, bilhassa faiz ve temettü kuponlarının ibrazı müddetlerine ve lieciittediye kurası isabet 
etmiş bulunan, veyahut sair bir suretle vacilbüttediye olan eshamın ibraz müddetlerine de tatbik edilir. 

Eomanya'ya taallûk eden hususatta, bâlâda mezkûr müddetler 27 Ağustos 1916 tarihinden itibaren 
tatil edilmiş addolunacaklardır. 

Madde — SO. 

Düşmanlar beynindeki münaisebatta kalblellharlb tanzim edilmiş olan hiçjbir senedi ticari, mahzâ ka
bul veya tediye için müddeti matlûba zarfında ibraz edilmediğinden veya harb esnasında ne keşideei-
lere ne cirantalara ademikabul veya ademitediyecten dolayı ihbar vukubulmadığmdan ne protesto ve 
ne de merasimden her hangi birinin şekli ademlif asından dolayı gayrimutelber addedilmiyecektir. 

Eğer bir senedi ticarinin kalbul veya tediyesi zımnında mecburiyeti ibrazı yahut ademikabul veya 
ademitediyenin keşideei veya cirantalara mecburiyeti.ihbarı veya o senedin protesto mecburiyeti için 
muktazi müddet harb esnasında munkazi olmuş ve senedi ibraz veya protesto etmek veya ademikabul 
veya adem it ediy esini ihbar eylemek ile mükellef olan taraf bunu harib zamanında ifa etmemiş ise, se
nedi ibraz, ademikaibul veya ademitediyeyi ihbar veyahut protesto tanzimi için kendisine, işbu mua
hedenin mevkii meriyete vaz'mdan itibaren üç ay müddet verilecektir. 

Madde — 81. 

Vacıbüttediye olmuş düyunu teminen harihten evvel tesis kılınmış menkul veya gayrimenkul mer-
hunat veya teminatı akçaye tahvil için harb esnasında yapılmış olan satışlar medyunu haberdar etmek 
hususunda muktazi merasim kamilen ifa olunamamış olsa bile - medyunu mezkûrun her türlü zarar ve 
ziyanlarh akkmda ruyeti muhasebe için dâyini Muhtelit Hakem Mahkemesine davet edebilmesi hak
la mahfuz kalmalk kaydı sarifhi ihtırazisi, tahtımda - muteber tanınacaktır. 

Mahkeme tarafeyn arasındaki hesabatı tasfiye etmek ve rehin veya teminat olarak verilen 
malın şeraiti furuhtunu tetkik eylemek ve .eğer dâyim suiniyetle hareket etmiş veyahut rehni 
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satmaktan içtinap için veya satışın, bir mutedil fiyat tahakkuku temin ' edecek şerait tahtında 
icrası zımnımda yedi iktidarında olan her vasıtaya müracaat etmemiş ise medyunun satış ha
sebiyle uğradığı zararı tamir mecburiyetini dâyino tahmil eylemek vazifesini haiz olacaktır. 

Bu ahkâm ancak düşmanlar arasında kaabili tatbik olacak ve balâda muharrer muamelâttan 
1 Mayıs 1923 tarihinden sonra icra edilmiş olanlarına teşmil edilmiyecektir. 

Madde — 82. 

Bu faslın mefadınca, bir mukavelenin tarafeynini teşkil eden eşhas, aralarında ticaretin fiilen 
gayrımümkün olduğu veya bunlardan birisinin tâbi olduğu kavanin, evamir veya nizamatla tica
ret menedildiği veya gayrikanuni bir mahiyet iki;isabettiği tarihten itibaren düşman ad ve telâk
ki olunacaklarcbr. ' . . ' • • 

Akdi mukavele edenlerden birisi için düşman memleketi olduğu halde harb esnasında ora
da ikamet ederek şahıs ve emvali hakkında serbestçe tasarruf atta bulunabilmiş okluğu Tarafeyni • 
Â'liyeyni Âkıdeynden birinin araızisi dâhilinde (şirketler de dâhil olmak üzere) düşman eşhas veya 
onların acentaları arasında akdolunmuş mukaıvelât, 73 - 75 ve 79 - 80. maddeler ahkâmından 
müstesna olarak ahkâmı umumiyeye tâbi tutulacaktır. 

Madde — 83. 

Bu ıkısımın ahkâmı Japonya ile Türkiye arasmda tatbik olunmıyacâk ve bu kuşumda nıevzuubah-
solan mevad, mezkûr iki memleketin ber yerinde kavanini mahalliyeye tevfikan hallüf asıledilecek-
tir. 

Lahika 

1, — Hiayai sigortalan 

Bir sigortacı ile bilâhara düşman olmuş bir şahıs arasında akdedilmiş olan hayat sigorta 
mukavelenameleri muhasamatın küşadı veya şahsı mezkûrun düşman olması dolayısiyle mefsuh 
a ddedilmiyecektir. 

Fıkrai sâlifeye göre mefsuh addedilmiyen bir mukavelename ahkâmınca harb esnasında vaei-
büttediye olmuş olan her sigorta edilmiş mebaliğ badelharb kabili tesviye olacaktır. îşbu mebaliğ 
vacibüttediye olduğu zaman tesviye edildiği tarihe kadar senevi yüzde be,d faiz zammedilecektir. 

t la rb esnasında sigorta ücuratının ademitediyesinden veyahut mukavelename ahkâmının ade-
miicrâsmdan nâşi şayet bir mukavelename hükümsüz veya tesirsiz kalmışsa sigorta plan şahıs veya 
vekilleri veyahut menlehülhukuk işbu muaihedenin mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren on iki 
ay zarfında, her zaman poliçenin hükümnüz kaldığı veyahut mefsuh addedildiği günkü kıymeti işti-
raiyesini sigortacıdan senevi yüzde beş zammı faizle talebedecektir. 

Hayat sigorta mukavelenameleri '29 Teşrinievvel 1914 tariMnden mukaddem imza edilip işbu 
mukavelenamelerin ahkâmına nazaran ucuratm ademi tediyesinden naş'i işbu muahedenameden ev
vel fesh veyalhut tenzil edilmiş olan Türk tebaası işbu muahedenamenin mevkii meriyete vaz'ı ta
rihinden itibaren üç ay zarfında ve şayet o esnada ıberhayat iseler, sigorta edilen sermayenin ta- ' 
mamı için poliçeleri yeniden tanzim etmeye salâhiyeddar olacaktır. 

Bunun için !kumpanya doktorunun yapacağı ve kumpanyanın kâfi addedeceği bir muayenei 
tıbbiyeden geçtikten sonra mütedahil ücuratı yüzde beş faizi mürelckep zammiyle tediyeye mec
bur olacaklardır. 

§ 2. 

. Elyevm. 'bir müttefik devlet tebaası olan şirketlerle Türk tebaası arasında 1914 senesi 29 Teş
rinievvelinden mukaddem addedilmiş olup Türk altınından gayrı bir nakitle tediyesi kabul ve 
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ücuratı 18 Teşrinisani 1915 tariihinden evvel ve sonra veyahut yalnızca hu tarihten mukaddem 
tediye edilen hayat sigortası mukavelâtmm ber-vecjhiati tesviye ve tanzim edilmeleri takarrür et
miştir ; 

(1) 18 Teşrinisani 1915 tarihinden evvelki zamanlar için mukavelenamede zikredilen cins 
para ile ve bu cins nakdi ihraç eyliyen memleketin rayicine göre sigorta edilen şahsın hukuku, 
poliçenin şeraiti umumiyesine tevfikan tespit edilecektir. (Meselâ fıranlk, altın fırank, yahut, ev
radı nakdiye fırank olarak tasrih edilen her ine baliğ Fransız Fırangı ile tesfiye edilecektir) 

(2)' 18 Teşrinisani 1915 tarihinden sonraki müddet için - Türk Lirasının kıymeti harbden 
evvelki kıymetine müsavi farz edilmek iktiza ettiğinden : Türk evraku nakdiyesi 'ile tesviye edile
cektir. 

Şayet mukavelenameleri Türk parasından gayrı 'bir nakitle akdedilmiş olan Türk tebaası, 18 Teş
rinisani 1915 ten beri ücretlerini mukavelenamelerde zikredilen nakitle tediye ettiklerini ispat eder
lerse mezkûr mukavelenameler 18 Teşrinisani 1915 ten sonraki zamanlar için'bile; işbu nakdi i'hracet-
miş olan memleket rayicine göre tesviye edilecektir. 

Mukavelenameleri elyevm müttefik bir Devletin tahtı tâbiiyetinde bulunan şirketlerle 29 Teşriniev
vel 1914 tarihinden evvel Türk parasından gayri bir nakitle akdedilmiş ve ücuratın tediyesi dolayı-
siyle el'an mevkii nıeriyette kalmış olan Türk tebaası işbamuaJhedenamenin mevkii meriyete vaz'ı tarihin
den itibaren üç ay zarfında işbu mukavelenamelerde mezkûr para ile o nakdi iUıraceyliyeıı memle
ketin rayicine göre, sermayelerini itmam için poliçelerini yeniden tanzim ve tesis etmek hakkına ma
lik olacaklardır. Bu maksatla, 18 Teşrinisani1 1915 ten beri vâdeleri hitam bulmuş olan ücuratı işbu 
para ile tesviye edeceklerdir. Buna mukabil mumaileyhimin mezkûr tarihten itibaren Türk evrakı 
nakdiyesi ile tediye ettikleri ücurat ise kendilerinle aynı nakitle iade edilecektir. 

Türk lirası olarak akdedilmiş olan sigorta mukavelâtı bedelâtinm tesviyesi Türk evrakı nakdiyesi 
ile vukubulacaktır. 

§ 4> ' ' 

Sigorta şirketi ile mukavele! mahsusa ile poliçelerinin kıymetini ve ucuratm sureti tediyesini ev
velce tanzim edilmiş olan sigortalı şâhıslarla işbu Muahedenamenin mevkii meriyete vaz'ı tarihinde 
poliçeleri sureti katiyede tediye edilmiş olan şahıslara 2 ve 3. fıkraların aihkâmı tatbik edilemiyecek-
tir. 

§ .5. 

Fıkaratı salifenin tatbiki zımnında taraifeynin taahhüdatı mukabelelerini hesap için hayatı be
şerin ilhtimalâtına faizin miktarını miezeederek istinadeden sigorta mukaveleleri hayat üzerine ya
pılmış sigorta mukavelâtı hükmünde addolunacaktıi'. 

2. —- Deniz Sigortaları 

§ 6. 

Tarafeynin düşman olmalarından mukaddem mubatara başlamış olduğu takdirde ve sigortacı
nın tâbi olduğu Devlet veya işbu milletin müttefikleri tarafından vukubulan harekâtı harbiye ne-
tieesindeki haşaratı temin ve tazmine dair olmaması şartiyle Deniz Sigorta mukavelenameleri, muh
tevi bulundukları kuyudatı ihtiraziye tahtında, mefsuh addedilmiyeceklerdir. 

• 3. — Harik Sigortalan ve diğer sigortalar 

§ 7. 

Fıkarai salifede zikredilen kaydı ihtirazi tahtında harik veya diğer sigorta mukavelenameleri mün
fesih addedilmiyeceklerdir. 
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Fasıl : 3 

Düyun 

Madde — 84. 

Harbden evvel akdedilmiş mukavelât mucibince harbden evvel veya harb esnasında vacibüttediyy 
olmuş bulunan ve harb sebebiyle tesviyesiz kalmış olan düyunun, mukavelâtta münderiç şerait daire
sinde ve mukavele edilen para ile o paranın ihracedildiği memlekette câri rayici üzerinden tesviyesi 
lâzımgeleceğini tanımakta tarafeyni Âliyeyni Âkideyn müttefiktirler. 

îşbu kısmın ikinci faslı lahikasının ahkâmına halel gelmemek şartiyle şu cihet mukarrerdir ki, 
harbden evvelki bir mukavele mucibince icrası lazımgelen tediyat, mezkûr mukavelede gösterilen 
paradan gayri bir para ile kısmen veya tamamen tahsil edilmiş bulunan mebaliğin mukabili oldu
ğu takdirde, bu tediyat, hakkında tahsil olunmuş olan mebaliği, tahsilatın vukubulduğu para ile 
eda etmek suretiyle icra olunabilecektir. Bu hüküm, işbu muahedenin mevkii meriyete vaz'mdan 
evvel alâkadarlar arasında sureti müslilıanode vâki olmuş olan ve hükmü mezkûre muhalif bulunan 
taahhüdatı haleldar edemiyeeektir. 

Madde — 85. 

Düyunu Umumiyei Osmaniye işbu fasıldan ve işbu kısmın (Ahkâmı iktisadiye) diğer fusû'lün-
den bil ittifak, hariç bırakılmıştır. 

Fasıl : 4. 

Mülkiyeti smaiyei edebiye veya bediiye 

Madde — 86. 

İşbu muahede ahkâmı mahfuz kalmak kaydiylc, Mülkiyeti sınaiye, edebiye, veya bediiye hakla
rı, âkıd devletlerden her birinin kavaninine nazaran 1 Ağustos 1914 de bulunmuş oldukları hal üze
re, tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn arazisinde, işbu Muahedenin mevkii meriyete vaz'mdan itibaren, bu 
hukuktan hali harbin başladığı anda müteneffi olan eşhasın veya menlehülhaklarınm lehine tekrar te
sis veya iade olunacaktır. Kezalik harb vukua gelmemiş olsa idi bir mülkiyeti sınaiyenin veyahut 
bir edebî veya bedii eserin neşri hususunda himayesi için kanun dairesinde vâki olmuş bir müra
caat üzerine harb esnasında iktisabı hukuk etmeleri mümkün bulunan' eşhasın hukuku dahi işbu 
muahedenamenin mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren eşhası mezküre lehine olarak tasdik ve 
tesis edilecektir. 

Balâda mukarrer hükme tevfikan yeniden tesis edilecek olan hukuka halel iras etmemek şar
tiyle, esnayı harbde müttefik devletlerden birinin tesrii, ierai, veya idari bir makamı tarafından it
tihaz kılınmış olabilen tedabiri mahsusaya iptinaen Osmanlı tebasına- mütaallik mülkiyeti sınaiye, 
ebediye ve bediiye 'hakkında ifa edilen bilcümle muamelât (ruhsat itası da dâibilolmak üzere) mer'i ka
lacak ve hükümleri tamamiyle cari olmakta devam edecektir. Bu hüküm her hangi bir müttefik 
Devlet tebaasının hukuku ha'kkmda Osmanlı Makam atı tarafından ittihaz edilmiş mümasil tedabir 
hakkında dahi aynı veçhile caridir. 

V 
Madde — 87. 

1 Ağustos 1914 tarihinde zaten iktisabedilmiş olan veyahut eğer harb vâki olmamış bulunsay
dı harbden evvel veya esnasında yapılmış bir taleple o tarihten beri ihrazı mümkün olan mülkiye
ti sınaiye 'hukukunu istihsal veya muhafaza veya bu bapta i t i r ^ edebilmeleri maksadiyle, diğer her 
bir Âkıd Devlet arazisinde Türk tebaasına ve Türkiye'de mezkûr devletlerin tebaasına, resmî mun
zam ve her hangi bir nevi ceza olmaksızın her muameleyi icra, merasimi ikmal, rüsumu tesviye su-
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reti ıımumiyede her Devlet kavanin ve nizamatımn istilzam ettiği kâffei muamelâtı icra eylemek 
üzere, işbu Muahedenin mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren ekallî bir sene mühlet verilmiş
tir. 

Bu muamelenin ikmal ve merasiminden birinin icra edilmemesinden veya bir resmin verilmeme
sinden- dolayı sakıt addediHmiş olan mülkiyeti sınaiye hakları - ihtira beratlariyle resimlere ait hu-
susat da mezkûr berat veya resimlerin gayrı mer'i addolunduğu zamanlarda bunları işleten veya is
timal eden eşhası salisenin hukukunu sıyanet için her Devletin muktazayı nasafet addedeceği teda-
biri ittihaz eyliyebileeeği kaydı ihtirazisiyle - tekrar iktisabı meriyet edeceklerdir. 

Bir İhtira Beratı hükmünün mevkii fiile vaz'ı veyahutbir alâmeti farika, ya ticariye veya birer 
resmin istimali için verilen mehilde 1 Ağustos 1914 ile işbu Muahedenin mevkii meriyete vaz'ı tari
hi arasındaki müddet dâhili hesabolmııyacak ve bundan başka, 1 Ağustos 1914 tarihinde muteber 
olan hiçbir Ihtirağ Beratı, alâmeti farika veya ticariye veya resim işbu Muahedenin mevkii icraya 
vaz'mdan itibaren iki sene müddet geçmedikçe, sırf mevkii fiile âdemivaz'ı veya ademiistimali ci-
hetiyle, sukut veya feshe tâbi olamayacaktır. 

Madde — 88. 

Bir taraftan Türk töbaası ile Türkiye'de mukim olan veya Türkiye'de sanatlarını icra etmekte bu
lunan eşhas, diğer taraftan müttefik devletlerin tebaası ile müttefiklerin arazisinde ikamet veya sa
natlarını icra eden eşhas ve kezalik bu eşhasın harb esnasında bâzı hukuk devretmiş olduğu eş
hası salise taraflarından, hali harb tarihi ile işbu muahede, tamamen mevkii meriyete vaz'ı tarihi 
arasında geçen müddet zarfında; diğer tarafın arazisinde, huduse gelmiş ef'al dolayısiyle ve bu 
efal, esnayı harbde her hangi bir zamanda mevcut bulunmuş olan veyahut 86. maddeye istina
den yeniden tesisi icalbeden mülkiyeti sınaiye, veya bediiye hukukunu haleldar etmiş addolu
nabilmek sebebiyle, hiçbir dâva 'ikame ve hiçbir talep dermeyan edilemiyecektir. 

Balâda zikrolunan efal meyanında, tarafeyni âliyeyni akııdeyn hükümetleri veya onlar he
sabına veya onların muvafakatiyle diğer eşini s tarafından mülkiyeti sınaiye, edebiye veya 
bediiye haklarının istimali ve keızalik bu hukukun tatbik olunabileceği mahsulât, alât ve mevad 
veya her türlü eşyanın füruhtu, mevkii füruhta vaız'ı veya istimali' fiilleri de dâhildir. 

Madde; — 89. 

Mülkiyeti sanaiye hukukunun işletilmesi veyahut asarı edebiye veya bediiyenin tab'ı ve tek
siri hakkında, bir taraftan müttefik devletler tebaaları veya onların topraklarında sakin ve
ya orada sanatlarını icra etmdkte olan eşhas ile diğer taraftan Osmanlı tebaası arasında esnayı 
harbte akdedilmiş olan itayı ruhsat mukaveleleri Türkiye ile her devleti müttefika arasında 
mültehaddis hali harb tarihinden itibaren mefsuh addedileceklerdir. Ancak her halde, bu nevi 
bir mukaveleden ibtidaen müsitefidolan kimse igbu muahedenin mevlidi meriyete vaz'ı tarihin
den itibaren altı ay zarfında sahibi hukuktan yeni bir ruhsat talebetmek halkkmı haiz olacak ve 
bunun şeraiti, tarafeyn arasında bilitilâf kararlaştırılamazsa, beşinci kısımda onünderiç muh
telit hakem mahkemesi tarafından tâyin olunacaktır. Bu takdirde mahkeme, ieabederse,. harb 
esnasında hukukunun istimalinden dolayı muhik göreceği lâzımıttesviye hısisa mikdarını tâyin 
edecektir. 

. Madde — 90. 

tşbu muahede mucibince Türkiye'den ayrılan arazi ahalisi, gerek bu iftiraka ve gerek bu
nun, neticesi olarak hâsıl olan tebdili tebaiyete rağmen, Osmanlı kavaninine göre bu tebdil anın
da saJh'iboldukları mülkiyeti sınaiye ve edebiye ve bediiye haklarından Türkiye'de tam ve kâ
mil bir surette istifadelerini muhafaza edeceklerdir. 
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Bu muahede ile Türkiye'den ayrılan arazide bu iftirak anında meri veya 86. maddeyi tatbikim 

yeniden tesis veya iade edilecek olan , mülkiyeti sınaiye, edebiye ve bediiye hukuku bu arazinin 
intikal edeceği devlet tarafından tanınacak ve Osmanlı kavanini mucibince devamı kabul edi
len müddetçe bu arazi üzerinde mevtkii meriyette kalacaktır. 

Madde — . 9 1 . 

. Osmanlı imparatorluğu Hükümetinin Dersaadette veya mahalli sairede 30 Teşrinievvel 1918 
tariihnden beri usulen vermiş olduğu ihtira Beratları veya alâmeti farika hakkında ifa etmiş 
olduğu muamelâtı tesciliye ve kezalik bu beratlarla alâmeti farikanın devir veya ferağına 
mütaallik her türlü kayıt ve tescil muameleleri işbu muahedenin mevkii meriyete vaz'mdan itiba
ren üç ay zarfında alâkadarların vukubulacak müracaatları üzerine Türkiye Hükümetine arz ve Hü
kümeti Müşarünileyha tarafından tesçiL edilecektir, işbu tescilin hükmü tescili iptidai tarihinden 
muteberdir. 

Fasıl :• 5 

Muhtelit Hakem Mahkemesi 

Madde — 92. 

Bir taraftan müttefik devletlerden herbiri ve diğer taraftan Türkiye arasında muahedei hazira
nın mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren üç ay müddet zarfında birer Muhtelit Hakem Mah
kemesi teşkil olunacaktır. 

Bu mahkemelerden herbiri, ikisi mütekâbilen alâkadar hükümetlerin herbiri tarafından tâyin 
olunmak üzere, üç azadan mürekkebolacaktır. Bu hükümetler birkaç zatı tâyin etmek salâhiyetini 
haiz olacaklar ve mahkemede âza sıfatiyle bulunacak zatı icabı hale göre bunlar meyanmdan inti-
habedeceklerdir. Reis alâkadar iki Hükümet arasında badelitilâf tâyin olunacaktır. 

Muahedei haziranın mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren iki ay müddet zarfında bu itilâf 
husulpez'ir olmadığı takdirde Reisi mumaileyh, alâkadar hükümetlerden birisinin talebi üzerine, 
Iiâlhey Beynelmilel Adalet Mahkemesi Daimesi Reisi tarafından harb esnasında bitaraf kalmış olan dev
letler tebaasına mensup zevat meyanmdan tâyin edilecektir. 

Eğer bu iki ay, zarfında alâkadar hükümetlerden birisi kendisini mahkemede temsil edecek aza
yı intihabedemiyecek olursa diğer alâkadar Hükümetin talebi üzerine mezkûr âzanm emri tâyini 
Cemiyeti Akvam Mecalisine aidolacaktır. 

Mahkeme âzasından birisinin vefatı veya* istifası takdirinde veyahut mahkeme âzasından birinin 
vazaifini ifa etmesi her hangi bir sebepten dolayı imkânsız bulunursa, vefat, istifa veyahut ademi-
imkânm usulü dairesinde sübutu gününden iptidar eden iki ay müddet zarfında, nasb için mukarrer 
usule tevfikan, yerine diğerinin tâyinine tevessül edilecektir. 

Madde — 93. 

Muhtelit Hakem mahkemelerinin merkezi istanbul'da olacaktır. Eğer masalihin kemiyet ve key
fiyeti muhik gösterirse alâkadar hükümetler her bir mahkemede bir veya birkaç şubei munzamma 
ihdas etmek salâhiyetini haiz olacaklardır. Bunların merkezleri) münasip görülecek bir yerde tâyin olu
nabilecektir. Bu şubelerin herbiri bir Reisisâni ile 92. maddenin 2 ilâ 5. fıkralarında mez
kûr olduğu veçhile mansup ilki azadan mürekkebolacaktır. 

Her hükümet mahkemede kendisini temsil etmek için bir veya birkaç memur CAjân) tâyin ede
cektir. 

Şayet muhtelit bir hakem mahkemesinin veyahut şubelerinden birisinin teşkilinden itibaren üç 
sene sonra işbu mahkeme veya şube mesaisini itmam etmemiş bulunur ve mezkûr mahkeme veya 
şubenin mer'kezi kendi arazisinde bulunan devlet de talebederse bu merkez işbu arazi hâricine 
naklolunaca'ktır. • • 
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Madde — 94. ' 

92 ve 93. maddeler mucibince ihdas edilen Muhtelit Hakem mahkemeleri işbu muahede mt; 
eibince kendi salâhiyetleri dâhilinde bulunan ihtilâfa! hakkında hüküm vereceklerdir. 

Ekresiyeti azanın verdiği karar mahkemenin karan olacaktır. 
Tarfeyni Âliyeyni Akıdeyn, Muhtelit Hakem mahkemelerinin mukarraratını katı addettikleri

ni ve kendi tebaaları hakkında bunları mecburiyüldttiba kılacaklarını ve Alâmat kendilerine tebliğ 
ediliredilmez 'hiç'bir tenfiz kararı ittihazına hacet Olmaksızın 'bütün arazileri dâhilinde, icrasını te
min edeceklerini kalbulde müttefiktirler. 

Bundan başka, tarafeyni âliyeyni âkıdeyn bilhassa tebligatın isaline ve delâilin cemine ait hususatta 
kendi mahkeme ve memurlarının Muhtalit Hakem #nahj£emelerine, yedi iktidarlarında, buluna
cak olan her türlü muaveneti doğrudan doğruya—ifa etmelerini taaihüdeylerler. 

Madde — 95. 

Muhtalit Hakem maihkemeleriiKİn rehberi; adalet, hakkaniyet ve hüsnüniyet olacaktır. 
Her mahkeme masâldha tamamii vukufu temin etmek için müktazi tercümelerin 'birlikte ita

sını emrederek huzurunda istimal olunacak lisanı tâyin edecek ve huzurunda takibedilecek usulü 
mtıihakeme kav aidini ve müddetlerini tanzim eyliyecektir. Bu kav aidin tanziminde, esasatı âtiye-
ye riayet olunacaktır: 

1 — Usulü muhakeme, lâyiha ve lâyilhai cevabiye ibrazını müteka'biien ihtiva edecek ve iâyihai 
reddiyei cevabiye ve 'mukabil İâyihai reddiyei cevabiyenirı itası ihtiyari olacaktır. Şayet tara
feynden «biri mülâhazatı şifahiye dermeyan etmek veya ettirmek .talebinde 'bulunursa, tarafı di
ğere de «böyle bir halde aynılyla hareket etmek salâhiyeti verilmek şartiyle, buna mezun olacaktır. 

2 — Mahkeme tahkikat icrasını, evrak ibrazını eihli -hibreye havaleyi emretmek, mahallerin
de keşif ve muayene icra, her gûna malûmatı talebeyi emek, şahitleri isfiıma etmek ve tarafeyn
den veyahut mümessillerinden her türlü izahatı şifahiye veya tahririyeyi taMbormek hususların
da kâffei salâhiyeti haiz olacaktır. 

" 3 — Muahede! hazırada Ihilâfma münderiç ahkâm müstesna olmak üzere, mldıkemenin teşkilin
den itibaren altı ay müddetin hitamından sonra hiçbir talep ve iddia kabul olunmayacaktır. 
Meğerki mahkemei mezkûrenin. bir kararı iie ita edilmiş ve bu'du mesafe veya kuvvei mücbire 
erbabına mübteni olarak sureti istisnaiyede muhik görülmüş bir müsaadeyi mahsusa mevcudola. 

4. Bir sene zarfında, mecmuu sekiz haftayı tecavüz et-miyecek olan tatil devreleri müstes
na olmak üzere, her hafta masâlilha sürat cereyanı temin ötmek için muktazi miktarda ed:-:;--
akdetmek mahkemenin cümlei vazaifindendir. 

5. Hükümler, işin, mahkemece müzakereye konukluğunu ifade eden hitamı muhakemeden. 
itibaren nihayet iki ay sonra her halde ısdar edilmiş olmalıdır. 

6. işin icabına göre mürafaatı şifahiye ile her halde hükümlerin tefhimi celsei ajeniyedo vu-
kulkufbulacaktır. 

7. Her Muhtalit Hakem Mahkemesi, masalihin hüsnü temşiyetine nafi addettiği takdimde! 
merkezinin haricinde bir veya birkaç celse akdi salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde — 96. 

Alâkadar hükümetler herbir mahkeme için bilititifak bir kâtibi unıuimi tâyin edecekler ve bir
biri ona bir veya mütaaddit kâtip tefrik eyleyeceklerdir. Kâtibi umumi ile kâtipler, alâkada;' 
hükümetlerin muvaffakiyetle muavenetlerine lüzum görülen eşlhası hizmetline ailaibilecek ve 
mahkemenin tahtı, emrinde bulunacaklardır. • 
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"Her mahkeme kalemeninin daireleri İstanbul'da olacaktır. Diğer her hangi bir mahalde mül

hak daireler ihdas etmek alâkadar hükümetlere aidolacasktır. 
Her mahkeme kendisine tevdi >edileeek olan masaliha ait evrak, muharrerat ve vesaik;, kalemin

de muhafaza, edecek ve vazifesinin hitanımda bunları merkezinin buuhumuş olduğu hükümetin 
Hazinei evrakına tevdi edecektir. Bu evrak, alakadar hükümetlere daima küşade bulunacaktır. 

Madde — 97. 

Her hükümet tâyin ettiği Muhtalit Hakem Mahkemesi âzasiyle tâyin edeceği memur (Ajan) 
veya kâtiplerin ücurat ve mulhassâsatını tediye eyliyecektir. 

. . Reis ile Kâtibi Umuminin ücurat ve muhassasatı alâkadar hükümetler tarafından müttefikan 
tâyin olunacak ücurat ve muihassasatı mezküre ile mahkemenin masarifi müşterekesi her iki hükü
met tarafından münasafatan tediye edilecektir'. 

» Madde — 98. 

işbu fasıl Japonya ile Türkiye beyninde Muh'adei Hazıra mucibince Muhtalit «Hakem Mahke
mesinin dairei salâhiyetinde bulunacak olan masâlih hakkında kaibili tatbik olmıyacaktır; ma-
sâlihi mezküre iki Hükümet arasında bilitilâf hal ve fasMun^caktır. 

Fasıl : 6 

Muahedename 

Madde,— 99. 

İşbu Muahedenamenin mevkii meriyete vaz'ı akabinde ve diğer cihetten cari olduğu aîraâır, 
haleldar'olmaksızın- zirde tadadoiunan iktisadi- veya fennî mahiyetteki zevilatraf ınuahedat, mu-
kavelât ve itilâfat Türkiye ile diğer düveli âkideden bunlara taraf olanlar arasında yeniden nıcv-
kiii meriyete «ireceklerdir. 

1. Tahtelbahir kabloların muhafazasına dair 14 Mart 1884, 1 Kânunuevvel 1886 ve 23-Mart 
1887 tarihli mukavelenamelerle 7 Temmuz 1887 tarihli ihtitami protokol; 

2. Gümrük tarifelerinin neşrine ve Gümrük tarifelerinin neşri için beynelmilel bir ittihat te-ş-
-kiline dair 5 Temmuz 1890 tarihli • Mukavelename; 

3. ..Paris'te Beynelmilel Hıfzıssıhai Umumiye-'Dairesi teşkiline dair 9 Kânunuevvel 1907 ta-
j-ihli İtilafname ; • -

4. Rama'da Beynelmilel bir Ziraat Enstitüsü teşkiline dair 7 Haziran 1905 tarihli Mukavele
name; 

5. Esko Nehiri üzerinde Müruriye Iiusmunuıı -mubayaasına ait 16 Temmuz 1863 tarihli Mu
kavelename ; ' • ' • ' 

6) İşbu muahedenin on dokuzuncu maddesindeki ahkâmı mahsusa kaydı ihtlrazisi tahtında, 
Süvey% kanalının serbestli istimalini,temin edecek bir usul tesisine ait J29* Teşrinievvel 1888 tarih
li mukyelename ; . 

7) 30 Teşrinisani 1920 tarihinde Madrid'de "imzalanan mukavelename ve itilâf nameler de 
dâhil-«olduğu halde Posta İttihadı Umumisi hakkındaki Mukavelename ve itilâf nameler ;* 

8) 22 - 1 0 Temmuz 1875 tarihinde, Sen - Petresburg'ta imzalanan Beynelmilel Telgraf muka-
velenameleri ve 11 Haziran 1908 de Lizbon Beynelmilel Konferansında (kararlaştırılan nizamna
meler ve tarifeler. • 

Madde — 100. 

Türkiye âtide zikrolunan mukavelename vey a itilâf nam el ere iltihak veya onları tasdik eyle
meyi ta ahhü devler : . 
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1) Otomobillerin mileli muhtelife memalikinde seyrine müteallik 11 Teşrinievvel 1909 ta

rihli mukavelename ; , ' 
2) Gümrüğe tâbi vagonların kurşunlanmalarına dair 15 Mayıs 1886 tarihli îtilâfname ve 18 

Mayıs 19*07 tarihli protokol ; 
.3) Müsademe, muavenet ve umuru tahlisiyei bahriye hakkındaki bâzı kavaidin tevhidine dair 

23 Eylül 1910 tarihli mukavelename ; '• x • 
4) Hastane gemilerinin limanlarda rüsum ve tekâliften muafiyeti hakkındaki 11 Kânunuev

vel 1904 tarihli mukavelename ; 
5) Kadınların fuhşiyata. teşviklerinin men'i hakkında 18 Mayıs 1904, 4 Mayıs 1910 ye 

30 Eylül 1921 tarihli mukavelenameler ; 
' 6) Mugayiri ahlâk neşriyatın men'ine dair 4 Mayıs 191Ö ..tarihli mukavelename ; . -

7) 54, 88 ve 90. maddeler hakkındaki kuyudatı • ihtiraziye mahfu'z kalmak şartiyle, 
17 Kânunusani 1912 tarihli mukavelei sıhhiye; v 

8) Floksray'a karşı ittihaz- olunacak tedabire ait 3 Teşrinievvel 1881 ve 15 Nisan 1889 
tarihli mukavelenameler ; > • 

9) Afyon ^hakkında 23 Kânunusani 1912 tarihinde Lahaye'de imzalanan Mukavelename ile 
1914 tarihli munzam protokol ; ' , . • 

10) 5 Temmuz 1912 tarihli Beynelmilel Tef siz Telgraf Mukavelenamesi; 
11) Afrika'da mevaddı kûuliyânin tâbi olacağı usule dair Senjermen - Anley'de imzalanan 

10 Eylül 1918 tarihli mukaıvelenanıe ;• " . 
12) 26 Şubat 1885 tarihli Berlin Senedi Umu misiyle, 2 Temmuz 1890 tarihli" ,Bürüksel Be

yanname ve Senedi Umumisinin yeniden tetkikini mutazammm Senjermen' - Anyel'de imzalanan 10 
Eylül 1909 tarihli Mukavelename ; 

13) 1 Mayıs 1920 tarihli protokol ahkâmını tatbikan vaziyeti coğrafiyesinin iktiza ettirdiği tadi-. 
lata, Türkiye nail olduğunu. gördüğü takdirde Seyahati havaiyenin tanzimine dair olan 13 Teş
rinievvel 1918 tarihli mukavelename ; ' ı 

14) Kibrit imalinde . beyaz fosfor istimalinin men'ine dair 26 Eylül 1906 da Bern'de imzala
nan mukavelename ; • 

Türkiye, bundan başka, telli ve telsiz telgarf hakkında beynelmilel yeni mukavelâtın tanzimi
ne iştirak etmeyi taahhüdeyler. 

Kısım : 4 

Turku münakale ve mesaili sıhhiye '"• 

Fasıl ': 1 
II 

, Turku münakale 

Madde — 101 
Türkiye transitin serbestisi hakkında Barselon Konferansı tarafından 14 Nisan 1921 talihinde 

kabul edilmiş olan mukavelename ve nizamname ile menafii beynelmilel olan kabili Seyrüsefer . 
yollara tatbik olunacak usul hakkında mezkûr konferas tarafından 19 Nisan 1921 tarihinde , 
kabul edilmiş bulunan mukavelename ve nizamname ve munzam protokolü kabul ettiğini beyan 

..eder. -, 
Binaenaleyh' Türkiye işbu muahadenin mevkii meriyete vaz'mdan itibaren bu muikavelenamıe, 

nizamname, ve protokoller ahkâmının mevkii tatbika vâz'ını taahhüdeder. 

Madde— 102 ' 

Türkiye, sahilden mahrum devletlerin bahrî bayrağa malikiyet haklarının tanınmasını mutaz 
anımın 20 Nisan 192.1 tarihli beyannameyi kabul ettiğini beyan eder. 
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' Madde — 103 

Türkiye 20 Nisan 1921 tarihM Barselon Konferansının beynelmilel usule tabi limanlara aid-
olan vasayasını kabul ettiğini beyan eder. 

. Türkiye bu usul altına vaz 'edilecek limanları bilâhara bildirecektir. 

Madde — 104. 

Türkiye 20 Nisan 1921 tarihli Barselon Konferansının beynelmilel demiryollarına mütaallik va- -
sayasını kabul ettiğini beyan eyler. Bu vasaya, mütekabil olmak kaydı ihtirazisiyle,- işbu muahede
nin mevkii meriyete vaz'mdan itibaren Türk Hükümeti tarafından tatbik edilecektir. 

J Madde — .105. # 

Türkiye işbu muahedenin mevkii meriyete vaz'mı mütaakip 14 Teşrinievvel 1890, 20 Eylül 1893, 
16 Temmuz 1895, 16 Haziran 1896 ve 19 Eylül 1906 tarihlerinde Bern'de imza edilen demiryollar va-
sıtasiyle emtia nakli hakkındaki mukavelenameleri ve suveri tesviyeyi kabul ve tasdik etmeyi taahr 
hüdeder. ' - . " * 

s • Madde —.106 ' 

Yeni. hudutların güzergâhı dolayısiyle, aynı -memleketin iki kısmını yekdiğerine rabteden bir hat 
diğer memleketi katettiği veyahut bir memleketten başlıyan bir şube hattı diğer bir memlekette' ni
hayet tnılduğu .takdirde iki memleket arasındaki ticari münakalâta mütaallik hususatta işletme şe
raiti, mukarreratı mahsusa mahfuz olmak kaydiyle, alâkadar şimendifer idareleri beyninde akdedi
lecek bir ihtilâfla tanzim edilecektir. Bu idareler işbu itilâfın şaraitinde uyuşmaya muvaffak olama
dıkları takdirde şeraiti mezkûre tahkim tarikiyle tayin edilecektir. 

Türkiye ile hemhudut devlet beynindeki bilûmum yeni hudut istasyonlarının tesisi ve bu istas
yonlar arasındaki hututun işletilmesi aynı şerait dairesinde akdolunacak itilâflarla tanzim edilecek
tir. . ' " . . . v 

s ' , Madde —, 107. 

Mevrid, veya mahreci Türkiye ve Yunanistan olup Yunan - Bulgar hududiyle -Kuleli, Burgaz 
Kurfaindeki Yunan - Türkiye hududu arasında kâin Şark şimendiferlerinin aksamı selâsesinden tran
sit suretiyle müstefidolan yolcular ve emtiai ticariye, işbu transitten dolayı hiçbir resim veya 
harca ve ne de birgûna pasaport veya gümrük muayenesi muamelesine %tâbi olmıyacaklardır. 

îşbu maddenin icrayı ahkâmı Cemiyeti Akvam Meclisi tarafından intihabedileeek olan bir komi
ser tarafından temin edilecektir. . 

Yunanistan ve Türkiye hükümetleri bu komiser nezdinde, salifüzzikir ahkâmın icrasına mütaal
lik meseleyi komiserin nazarı dikkatine vaz'etmekle mükellef ve vazifesinin ifası emrinde bilcümle 
tesnilâtı lâzimeye mazhar olacak olan bir 'mümessil tâyin etnrek hakkını haiz Olacaklardır. Bu mü
messiller ihtiyaçları olacak madun heyeti memurininin miktar ve evsafı hakkında komiserle itilâf 
edeceklerdir. 

Ahkâmı mezkûrenin icrasına mütaallik olup halline muvaffak olamadığı her meseleyi Cemi
yeti Akvam Meclisinin kararına arz etmek mezkûr komiserin uhdesine terettübedecektir. Yuna
nistan ve Türkiye hükümetleri ekseriyeti âra ile ittihazı nıukarrerat eyliyen mezkûr meclis tara
fından sâdır olan her karara riayet eylemeyi taahhüdederler. • 

Anifüzzikir. komiserin maaşl ve ifa edeceği hizmete mürettep masarif Yunanistan vq Türkiye 
hükümetleri tarafından münasafatan deruhde edilecektir. 

Türkiye bilâhara. Edirne'yi Kuleli Burgaz'la îstan'bul arasındaki hatta rapteden bir şimendi
fer hattı inşa eylediği takdirde işbu maddenin, mütekabilen Kuleli Burgaz ve Bosnaköy Kurbüıı-
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de kâin Yunanistan - Türkiye hududu nıkatı arasındaki transite''mütaallik ahkâmı (hükümsüz ka
lacaktır. 

Alâkadar hükümetten her biri muahedei haziranın mevkii meriyete vaz'ından itibaren 'beş se
nelik bir müddetin İri tamında, işibu maddenin ikinciden beşinciye" kadar olan fıkralarında muSar-
ralh murakabeyi idame etmeye mahal olup olmadığına dair bir karar verdirmek için Cemiyeti 
Akvam 'M edişine müracaat letmek hakkını haiz olacaktır. Maahaza şurası da mukarrerdir ki Yu
nan - Bulgar hududiyle OBosnaköy beyninde kâin Şark şimendiferlerinin iki kısmı üzerindeki 
transite dair olan 'birinci fıkranın ahkâmı m er'i kalacaktır. ' 

' _ . Madde — 108. 

Gerek Osmanlı 'Hükümetine ve gerek hususi şirketlere aidolup işbu muahede mucibince Os* 
inanlı-İmparatorluğundan ayrılan arazide kâin limanlar ile demiryollarının devrine mütaallik 
ahkâmı hususiye kaydı ihtirazisi ile l^ezalik işbu nıuahedenamenin ashabı imtiyaza ve memurinin 
umuru tekaüdiyelerine mütaallik alhkâmı maliye kaydı ihtirazisi tahtında, demiryollarının devri 
berveçhi âti şerait dâhilinde vukubulaea'ktır: 

1 — Bilûmum demiryollarının me'bani ve tesisatı tamamiyle ve mümkün olduğu kadar iyi bir 
halde terk edilecektir; 

2. Kendisine mahsus müteharrik malzemesi olan bir şebeke tamamiyle terk edilmiş olan arazi 
üzerinde bulunduğu takdirde bu malzeme 30 Teşrinievvel 191,8 tarihli son* müfredat cetveli muci
bince takımiyle terk olunacaktır; 

o. İşbu muahede mucibince idaresi inkısama uğrıyan hututun malzeme! müteharrikesinin tak
simi mütaaddit şuabatın tâbi oldukları idareler arasında sulhan uyuşmak suretiyle tesbit edilecek
tir. Bu uyuşma 30 Teşrinievvel 1918 tarihli son müfredat cetveline göre bu hutut üzerinde kayde
dilmiş olan .malzemenin ehemmiyetini, servis hatl arı da dâhil olmak üzere hututun uzunluğunu, ti
cari münakalâtın mahiyet ve ehemmiyetini nazarı itibara alacaktır. Ademiirilâf halinde ihtilâfat 
tahkim tarikiyle halledilecektir. Bu hükmü kararı, ledelicap her şubede bırakılması iktiza eden lo 
komatifleri, yolcu ve eşya vagonlarını tâyin, bunların tesellümü şeraiti tesbit ve mevcut atelyelere 
nakledilen malzemenin mahdut bir müddet zarfında muhafazasını temin için lüzum görülecek şu -
veri halliyeyi tanzim edecektir. ' • ' • • ' 

4. Malzeme, eşya ve edevat, malzemei müteharrikenin aynı, şeraiti tahtında terk edilecektir. 

Madde — 109. 

Hilâfına ahkâm mevcudolmadıkça, yeni bir hududun çizilmesi yüzünden bir Devletin usulü mi-
yahı (cetveli küşadı, feyezan, irva ve İska, teybis yahut buna mümasil hususat) diğer bir Devletin 
arazisinde icra edilecek mesaiye merbut bulunduğu veyahut bir Devletin arazisi üzerinde, harbden » 
mukaddemki, teamülât mucibince diğer bir Devletin arazisinde mütevellid miyaih veya kuvayı 
miyahiye istimal edildiği takdirde, alâkadar devletleı* arasında her birinin menafii ve hukuku 
müktesebelerini muhafaza edecek mahiyette bir itilâf tesis edilmek lâzımdır. 

xldemiitilâf h'alinde mesele-tahkim tarikiyle hallolunacaktır. 

Madde —.110, 

Romanya, ve Türkiye Köstence - İstanbul kablosunun işletme şeraitini muhik bir surette tesbit 
için aralarında uynşacaklardir. İtilâf husul, bulmadığı takdirde mesele tahkim tarikiyle halloluna
caktır. • 

Madde - 111. 

Türkiye bizzat kendi namına ve tebaası namına, artık kendi arazisinden geçmiyen kabloların 
cümlesi veya aksamı üzerindeki, her hangi bir mahiyette olursa olsun, bilcümle hukuk, müstenedat 
ve imtiyazatından sarfınazar eder. 
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Eğer balâdaki fıkra mucibince devredilmiş olan kablolar veya kabloların bir kısmı emvali husıı-

siyeden ise, ashabının zarar ve ziyanlarının tazmini, mülkiyetin müntakil okluğu Ihüıkümata aidola-
eaktır. Tazminatın miktarında âdemiitilâf halinde bu miktar,tahkim tarikiyle tâyin edilecektir. 

. • Madde — 112. 

Türkiye lâakal bir kısmı Türk arazisinde kara ile ittisal peyda eden kablolar üzerinde mukadde
ma haiz olduğu hukuku mülkiyeti muhafaza eder. 

Mârüzzikir kablolardan Türk olmıyan arazide bulunanların kara ile ittisal hukukunun istimali 
ve işletmelerinin şeraiti alâkadar devletler tarafından sureti müslihanede tanzim ofunaeaktır. Âde
miitilâf halinde ihtilâf, tahkim tarikiyle halledilecektir. 

Madde — 113. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkidgyn, her biri kendisine taallûku cihetinden Türkiye'de ecnebi postanele
rinin ilgasını kabul ederler. 

Fasıl : 2. • 

Mesaili Sıhhiye 

Madde — 114. 

İstanbul Meclisi Âlii Sıhhisi lâğvolunmuştur. Türkiye savahil ve hududunun teşkilâtı sıhhiyesiy-
le Türk idaresi vazifedardır. , 

Madde — 115. 

Makadir ve şeraiti muhik olacak olan yegâne ve aynı tarifei sıhhiye, Türk Bayrağı ile ecnebi 
bayraklarını tefrik etmeksizin, bütün gemilere ve Türkiye tebaasına tatbik edilen aynı şerait daire
sinde, düveli ecnebiye tebaasına tatbik olunacaktır. 

Madde'— 116. 

Türkiye, açıkta kalmış olan memurini sıhhiyenin sabık İstanbul Meclisi Âlii Sıhhisinin nuku-
dundan bittefrik verilmek üzere tazminata istihkaklarına ve işbu Meclisin memurini hâzıra ve 
sabıkasının veya onların m eni ehülhakl arının diğer bilcümle hukuku müktesebelerine tamamen ria
yet etmeyi taahhüdeyler. Bu hukuka, sabık istanbul Meclisi Âlii Sıhhisinin ihtiyat akçesinin ciheti 
tahsisine, eski idarei sıhhiyenin tasfiyei katîy esine ınütaallik bilcümle mesail ile kezalik buna müşabih 
veya merbut olan diğer her mesele, sureti mahsusada müteşekkil bir komisyon tarafından hal ve 
tesviye edilecek ve bu komisyon Almanya, Avusturya ve Macaristan müstesna olmak üzere İs
tanbul Meclisi Âlii Sıhhisine iştirak eden devletlerden her birinin bir mümessilinden mürekkeb-
olacaktır. Gerek yukarda beyan olunan tasfiyeye ve gerek bu tasfiyeden sonra kalan nükudun 
ciheti tahsisine nıütaallik bir meseleden dolayı işbu 'komisyonun azaları arasında ihtilâf zuhuru 
halinde mezkûr komisyonda temsil edilen devletlerden her biri. kararı katiyi ittihaz edecek olan 
Cemiyeti Akvam Meclisine hakkı müraeaatc malik olacaktır. 

Madde — 117. 

Türkiye ile Kudüs ve Hicaz hacılarına ve Hicaz Şimendiferine nezaretle alâkadar devletler, 
beynelmilel Mukavelâtı Sıhhiye ahkâmına tevfikan, tedabiri mahsusa ittihaz edeceklerdir. İcra
atta bir vahdeti tamme temini zımnında bu devletlerle Türkiye, Hac umuru sıhhiyesinin telif ve 
tanzimi için, bir komisyon teşkil edecekler ve bu komisyonda, Türkiye devairi sıhhiyesiyle Mısır 
Deniz Karantina • Sıhhiye Meclisi temsil edilmiş olacaklardır. 

Bu komisyon, arazisinde içtima edeceği devletin evvelce muvafakatini istihsal edecektir. 
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Madde — 118. 

Hac Umuru Sıhhiyesinin Telif ve Tanzimi Komisyonunun mesaisi hakkında gerek Cemiyeti 
Akvam Hıfsıssıhha Komitesine ve beynelmilel umumi hıfsıssıhha idaresine ve gerek Hac ile 'alâka
dar her memleketin müracaat edecek olan hükümetine raporlar verilecektir. Komisyon kendisine 
Cemiyeti Akvamdan, Beynelmilel Umumi Hıfsıssıhha idaresinden veyahut »alâkadar hükümetler 
tarafından vukubulaeak 'bütün sualler üzerine reyini beyan edecektir. 

Kısım : 5 
1 Ahkâmı müteferrika 

1 — Üserayı harb * 

Madde — 119. 

Tarafeyn âliyeyni âkıdeyn, ellerinde kalmış olan harb esirleriyle sivil mevkufları derhal mem
leketlerine iadeyi taalhhüdederler. 

Yunanistan ve Türkiye'nin mütekabilen ellerinde bulunan üserayı 'harbiye ve sivil mevkufi-
nin mübadeleleri işbu hükümetler arasında 30 Kânunusani 1923 tarihinde Lozan'da imza edilmiş 
olan hususi Itilâfnamenin mevzuunu teşkil eder. * 

Madde — 120. ' 

İnzibata mugayir harekâttan dolayı mahıkûmunaleyh veya takibata mâruz kalmış olan üse
rayı harbiye ve sivil mevkufdn, cezalarının veyahut aleyhlerine başlamış olan takibatı kanuniyenin 
ikmali nazarı dikkate alınmaksızın, iade edilecektir. 

inzibata ait ceraimden maada ef'alden dolayı, mahıkûmunaleyh veya takibata mânız olanla
rın hapis ve tevkifleri idame edilebilecektir. 

• Madde — 121. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn gaiplerin taharrisi veya ademiiade arzusunu izhar etmiş olan 
üserayı harbiye ve sivil mevkufinin tâyini hüviyetleri için mütekabilen kendi arazileri üzerin
de her türlü teshilâtı irae etmeyi taahhüdederler. 

Madde — 122. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn, işbu muahede mevkii meriyelte vaz'edilir edilmez, üserayı har-
biyeye ve sivil mevkufine aidolan veya, aidolmuş bulunan alıkonumuş bilcümle eşya, akça, se-
nedat, vesaik veya her nevi eşyayı zatiyenin iadesini taalhihüdederler. 

t 

Madde —- 123. 

. Tarafeyn Âliyeyni Âkıdeyn, orduları tarafından esir edilmiş olan üserayı harbiyenin idaresi 
için masruf mebaldğin mütekabilenl tediyesinden sarfınazar eylediklerini Ibeyan ederler. 

2 Mezarlıklar l 

Madde — 124. , ' • 

Âtide gelecek 126. maddede mevcut ahkâmı hususiyeye halel gelmeksizin, Tarafeyni Âliyey
ni Âkıdeyn, içlerinden her birinin 29 Teşrinievvel 1914 ten beri meydanı harbte veyahut mec-
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ruhiyetle veya kaza veya hastalık neticesinde vefat etmiş berrî ve bahrî askerleriyle aynı 'tarihten 
beri esarette iken ölmüş olan üserayı harbiye ve sivil mevkufinin kendi hâkimiyetleri altında 
bulunan arazi üzerindeki mezarlıklarına, merkadlerine ve medfenlerine ve tezkiri namları için te
sis edilen âbidelerine hürımet ve onları idare ve muhafaza ettireceklerdir. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn, içlerinden her birinin mazrüzrüzikir mezarlıklarını, medfen ve mer-
kadlerini tâyin, kayıt ve idareye ve bunların bulundukları mahallerde münasip âbideler rekzine 
memur edebilecekleri komisyonlara, arazileri üzerinde vazifelerini ifada bilcümle teshilâtı mü
tekabilen irae hususunda itilâf edeceklerdir. Bu komisyonlar hiçbir askerî mahiyeti haiz olmıya-
caklardır. 

Âkıdeyni mezkûre berveçhibalâ zikrolunan berrî ve bahrî askerlerin bakayai ecsadınm vatanla
rına iadesi hususundaki taleplerini tatmin zımnında, kavanini milliyeleri ahkâmı ve sıhhati umu
miye zaruretleri nazarı dikkate alınmak kaydı ihtirazisi tahtmda, her türlü teshilâtı mütekabilen 
irae etmeye muvafakat ederler. 

Madde — 125. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn : 
1. Esarette vefat eden üserayı harbiye ve sivil mevkufin'in, tâyini hüviyetleri için faideli taf

silâtın ilâvesiyle beraber, tam bir cetvelini; 
2. Hüviyetleri tâyin edilmeksizin defnolan emvanm mezarlıklarının aded ve mevkileri hakkında 

her türlü tarif atı mütekabilen yekdiğerine ita etmeyi taaMıüdeylerler. 

Madde — 126.. 

Romanya arazisinde 27 Ağustos 1916 dan beri vefat eden Türk asaSriri berriye ve bahriyesinin 
ve üserayı harbiyesinin merkad, mezarlık ve medf enlerinin ve tezkiri namları için dikilen âbidele
rin idare ve muhafazası ile, sivil mevkufine mütaallik hususatta 124 ve 125. maddelerden mütevel
lit sair her türlü mecburiyetler, Romanya Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında hususi bir itilâfa 
mevzu teşkil edecektir. 

Madde — 127. . 

124 ve 125. maddelerin umumi mahiyette olan ahkâmını ikmal için bir taraftan Biritanya İmpa
ratorluğu, Fransa ve İtalya hükümetleri ve diğer taraftan Türkiye ve Yunanistan hükümetleri 128. 
den 136. ya kadar olan maddelerdeki ahkâmı m ah susayı kararlaştırmışlardır. 

• • ' • Madde — 128. 

Türk Hükümeti, Biritanya imparatorluğu, Fransa ve İtalya hükümetlerine karşı, kendi arazi
si üzerinde bunların meydanı harbde veya mecruhiyetle veya kaza veya hastalık neticesinde ölmüş 
olan berrî ve bahrî askerleriyle esarette vefat eden üserayı •harbiyelerine ve sivil mevkufinine ait 
merkad; mezarlık ve medf enleri ve tezkiri namları için dikilmiş âbideleri muhtevi olan arsaları 
kendilerine ayrı ayrı ebediyen terk etmeyi taahhüdeder. Kezalik 130. maddede mezkûr komisyon
lar tarafından birleştirme mezarlıkları, medfenler veyahut âbideler tesisi için âtide lüzumu görüle
cek olan araziyi de onlara terk edecektir. 

Bundan maada işbu merkadlere, mezarlıklara, medfenlere ve âbidata serbestîi duhule müsaa
de etmeyi ve ledeliktiza lâzım olan cadde ve yolların yısasına ruhsat vermeyi taahhüdeder. 

Yunan Hükümeti kendi arazisine mütaallik olarak aynı hususatı taahhüdeder. 
Yukardaki ahkâm, terk. olunan arazide Türk veyahut, hale gçre, Yunan hâkimiyetine İrası 

halel etmez. * 
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Madde —129. ' 

Türk Hükümeti tarafından terk edilecek arsalar meya mn a hususiyle Britanya İmparator 
•ııığu İçin 8 No. 1u haritada gösterilmiş olan'Anzak (Anburnu) havalisi dâhil olacaktır. 

Britanya imparatorluğunun balâda beyan ohman araziden istifadesi berveçhiâti şeraite tâbi 
tutulacaktır : * 

1. Mezkûr arazi işbu Sulh Muahedenamesiyle tâyin olunan ciheti tahsisinden gayri bir su
retle istimal edilemiyecek; binaenaleyh hiçbir askerî veya ticari maksatla veya ânifülbeyan ci
heti tahsisine mugayir sair her hangi maksatla kul lanı hm ya çaktır; 

2. Türk Hükümeti, mezarlıklar da dâhil olduğu halde, mezkûr arsayı teftiş ettirmek hak
kını her zaman haiz bulunacaktır; • 

3. Mezarlıkların muhafazasına tahsis edilen sivil bekçilerin adedi her mezarlık için bir bek
çiden fazla olmıyacaktır. Mezarlıkların haricinde bulunan arsa için mahsus bekçiler bulundu-
rulmıyacaktır; 

4. Mezkûr arsada mezarlıkların gerek dâhi! ve gerek haricinde sır i' muhafızlara lâzım ola
cak meskenlerden başka ebn'iye inşa edilmiyecektir; 

5. Mezkûr arsanın sahili üzerinde eşhas ve emtia i ticariye ihraç irkâhmı tesiri İ e medar 
olabilecek hiçbir rıhtım, mendirek veya iskele inşa editemiyecektir; 

6. Bilcümle muamelâtı lâzime yalnız boğazların iç sahilinde icra edilebilecek ve arsaya 
Adalardenizi sahilinden duhule ancak mezkûr muamelenin icrasından sonra müsaade olunacak
tır. Türk Hükümeti mümkün olduğu kadar basit olması lâzımgeien işbu muamelâtın, bu mad
denin diğer ahkâmına halel gelmemek şartiyle. Türkiye'ye giden diğer ecnebiler hakkında mev
zu muamelâttan ziyade zahmeti mucib olmam asını ve lüzumsuz her nevi teahhura mahal vermiyecek 
şerait tahtında ifasını ka'bul eder; 

7. . Arsayı ziyaret etmek istiyen eşhas müsellâlı olmıyaeaklar ve Türk Hükümeti i^bu memnui-
yeti katiyenin tatbikine nezaret etmek (hakkını haiz bulunacaktır; 

8. 150 kişiden ziyade olan her züvvar kafilesinin muvasalatından lâakal hır hafta evvel Türk 
Hükümetinin haberdar' edilmesi mu'k'tazidir. 

Madde — 180. 

Britanya, Fransa ve İtalya hükümetlerinden hor biri Türkiye ve Yunan hükümetlerinin de birer 
mümessil memur edecekleri hirer komisyon tâyin eyliyecekler ve bn komisyon merkadlere, mezar
lıklara, medfenlere ve âbidata ımütaallik mesaili mahallinde halletmeye memur olacaktır. 

Bu komisyon bilhassa: 
1. Em vatın defnedildiği veya defnedilmiş olabileceği 'manatıkı keşif ve tâyin ve mevcut mer-

kadleri, mezarlıkları, medfenleri ve â'bidatı tesbit ütmek; 
2. Merkadlerin, eğer mahal varoşa, ibir araya yeniden eemmedilmesine ne gibi şerait tahtında 

tevessül edileceğini tâyin etmek, Türk arazisinde Türk mümessiliyle, Yunan arazisinde Yunan mü
messiliyle 'bilitilâf yeniden 'bir a.ray» cemmolunacak. mezarlıklarla medfenlerin ve tesis edilecek 
âbidatm mevkilerini tâyin eylemek, ve işgal edilmiş olan sathı lâzım olan haddi asgariye tenzil 
suretiyle işhu 'mevakiin hudutlarını tahdicletmek; • ' • 

.'->. Kendi tebaaları için tesis edilmiş veya edilecek merkadlerin, mezarlıkların, medfenlerin ve 
âbidatm katı plânlarını mensuboldukları hükümetleri namına Türk ve Yunan hükümetlerine teb
liğ etmek; . 

Yazifo I eriyle mükellef olacaklardır. 
Madde — 131. 

Arsanın terk olunduğu hükümetler terk .edilen arsaları yukarda zikrulunandan gayrı surette 
istimal etmemeyi ve istimale müsaade eylememeyi taahhiidederler. Bu arsalar deniz kenarında 
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vâki ise sahili, arsanın terk olunduğu hükümet ta:-:; ,'mdan her hangi askerî, bahrî veya ticarî hiç
bir maksat için istimal edilemiyecektir. Tahsisi i'ekkedilecek ve âbide r.ckzi için de istimal edii-
miyecek olan merkacl ve mezarlık arsaları Türk veyahut hale göre Yunan Hükümetine avdet 
edecektir. 

'Madde — .132. 

128. den 130. ya kadar olan maddelerde zikrolunan arsaların tam ve kâmil intifamı Britanya, 
Fransa ve İtalya hükümetlerine müel'beden tprk için icabeden teşriî veya idari tedabir, 130. mad
denin 3. fıkrasında beyan edilen tebliği takibedecck olan altı ay zarfında. Türk Hükümeti ve Yu
nan Hükümeti tarafından ittihaz edilecektir. Eğe;- istimlâkat lâzımgelirse işbu istimlâkler Türk 
ve Yunan hükümetlerine ait arazi üzerinde mütekabilen mezkûr hükümetler marifetiyle ve masarifi 
kendilerine aidolmak üzere icra edilecektir. 

Madde — 133. 

Britanya, Fransa ve İtalya hükümetleri tebaalarının- merkad, mezarlık, medfen ve âbidelerinin 
tesis, tanzim ve idaresini münasip gördükleri her hangi vasıtai icraiyeye tevdie!e serbest olacak
lardır. Bu vesait mahiyeti askeriyeyi haiz olmayacaktır. Merkadlerinsbirleştirilmesini ve mezarlık 
ve medfen tesisini temin için lâzım addedilecek olan ihracı emvat ve nakli eesad ile kendilerine 
arsaların terk olunduğu hükümetlerce vatanlarına iadesi ieabcdcccğine hükmolunacak emvatın ihraç 
ve ecsadm nakli keyfiyetlerine tevessül ettirmek hakkını yalnız bunlar haiz olacaklardır. 

Madde'— 134. 

Britanya, Fransa ve İtalya hükümetleri Türkiye'de kâin merkadterinin, mezarlıklarının, medfen
lerinin ve âlbidatmın tebaaları meyanından tâyin edilmiş bekçiler tarafından muhafazasını temin et
tirmek hakkını haiz olacaklardır. Bu bekçiler Türk memurini tarafından tanınacaklar ve merkadler, 
mezarlıklar, msdfenler ve âbidatın muhafazasını .•temin için bu memurların muavetine mazhar olacak
lardır. Mezkûr bekçiler hiç'bir sıfatı askeriyeyi haiz olmıyacaklar ve fakat şahıslarının müdafaası için 
birrovelver veyahut otomatik tabanca, ile müsallâh olabileceklerdi]'. 

Madde — 135. . » • 

128. den 131. maddeye kadar olan maddelerde zikrolunan arsalar Türkiye ve Türk memurini 
veya hale göre Yunanistan ve Yunan memurini .tarafından hicJbir nevi bedeli icar, resim veya vergi
ye tâbi tutumrıyaeaktır. Britanya, 'Fransa ve İtalya hükümetleri mümessilleriyle merkadleri, mezar
lıkları, medf enleri ve âbidatı ziyaret arzusunda bulunan eşhas için oralara duhul her zaman serbest 
olacaktır. Türk Hükümeti ve Yunan Hükümeti ıncy.'uır arsalara mûsıl olan yolların müebbeden 
idare ve muhafazasını deruhte edecektir. 

Türk Hükümeti ve Yunan Hükümeti marüzzikir mezarlıklar, merkadlar, medfenler ve âbi
datın idare ve muhafazasına memur eşhasın ihtivacatı ve arazinin İskası için lâzım olan miktar
da suyu tedarik edebilmeleri zımnında Britanya, Fransa ve İtalya hükümetlerine her türlü teş
kilâtı bahşetmeyi taahhüdederler. * 

* Madde — 136. 

Britanya, Fransa ve İtalya hükümetleri, Tir. k iye'den ayrılan arazidekiler de dâhil olmak 
üzere, kendi hükümlerine tâbi arazide in.ed.fun bulunan Türk asakiri berriye ve bahriyesinin 
merkadlerinin, mezarlıklarının, medfenlerinin ve tezkiri namlarına mahsus âbidatın tesisi hak
kındaki 128. ve 130. dan 135. ye kadar olan maddeler ahkâmından istifadeyi Türk Hükümetine 
bahşetmeyi taahhüdederler. - ' ' , 
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3. — Ahkâmı, umumiye 

Madde — 137. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn arasında hilâfına takarrür eden ahkâm müstesna olmak üzere, 
30 Teşrinievvel 1918 tarihinden itibaren işbu muahedenin mevkii meriyete vaz'ma kadar İstan
bul'u işgal eden devletler tebaalarının, ecnebilerin veya Türk tebaasının hukuk, emval ve me
nafime ve bunlardan her birinin Türkiye memurini ile olan ^nünasebetlerine dair mezkûr devlet
lerin memurları tarafından veya onlarla bilittifak ittihaz olunan kararlar veya ita edilen eva-
mir muteber olacak ve bunlardan dolayı mezkûr devletler veya memurları aleyhine hiebir talep 
dermeyan edilemiyecektir. 

Bâlâda mezkûr mukarrerat veya evamirden dolayı duçar ,olunan bir zarardan münbah.is diğer . 
kâffei metalip muhtalit hakem mahkemesine teArdi olunacaktır. 

Madde — 138. 

Affı umumiye dair bugünkü tarihli beyannamenin dördüncü ve altıncı bentleri ahkâmına ha
lel gelmemek şartiyle, me^addı adliyede 30 .Teşrinievvel 1918 tarihinden itibaren işbu muahede
nin mevkii meriyete vaz'ma kadar, Türkiye'de, istanbul'u işgal eden devletlerin hâkimleri, mah-

\ kemeleri veya memurini tarafından ve kezalik 8 Kâ unuevvel 1921 tarihinde teşkil olunan Muh
talit Encümeni Adlî canibinden sâdır olan mukaarrerat ve evamir, tedabiri icraiye de dâhil ol
mak üzere muteber olacaktır. 

Şu kadar ki bir askerî mahkeme veya polis mahkemesi tarafından mevaddl hukukiyeye dair 
sâdır olan bir kararı adlîden dolayı efrattan biri lehine duçar olduğu bir zararın tamiri zımmmda 
diğer bir ferd canibinden bir talep dermeyan olunduğu takdirde, işbu talep Muhtalit Hakem Mah
kemesinin tetkikine arz 'O'lunaea'k ve o da ieabederse 'bir bedeli tazmin tediyesine hüküm ve hattâ 
'bir iadeyi emredebilecektir. , 

Madde — 139. 

Mülki, adlî veya malî idarelere ve Idarei Evkafa mütaallik olup Osmanlı İmparatorluğundan 
ayrılan bir toprağın hükümetini münhasıran alâkadar eden ve Türkiye'de bulunan evrak, defatir, 
plânlar, senedat ve diğer her nevi -vesaik ve bilmukabele bunlardan Osmanlı imparatorluğundan 
ayrılan bir toprakta hulunup Türk Hükümetini münhasıran alâkadar edenler mütekabilen iade 
olunacaklardır. Balâda beyan olunan evrak, defatir, plânlar, senedat ve diğer vesaika vâzıülyed-
olan hükümet, onlar da kendisini alâkadar •addedîyor'sa onları kendisi muhafaza edebilecek alâka
dar hükümete, talep varsa, fotoğraflarını veya musaddak suretlerini ita ile 'mükellef olacaktır. 

Gerek Türkiye'den ve gerek arazii münfekkelen götürülmüş olan evrak, defatir, plânlar, sene
dat ve diğer vesaik, münhasıran alındıkları araziye mütaallik bulundukça,' asılları ınüte'kabilen 
iade olunacaktır. 

işbu muamelâttan mütevellit masarif talibolan hükümete aidolacaktır. 
Ahkâmı ânife, eski Osmanlı imparatorluğuna aidolup 1912 senesinden »sonra Yunanistan'a in

tikal eden kazalarda kâin emlâk ve araziye veya Evkafa mütaallik defatire de aynı şerait tahtın
da mafoilhittatbiktir. • •. 

Madde — 140. 

Esnayı harbde Türkiye ile diğer düveli âkıdearasmda 30 Teşrinievvel 1918 tarihinden mukad
dem mütekabilen icra olunan iğtinamatı bahriye yekdiğerlerine karşı hiçbir talep ve iddiaya 
mahal vermiyec ektir. Mütarekenin ihlâli sebebiyle istanbul'u işgal eden devletler tarafından ta
rihi mezkûrdan sonra vâki zabıtlar hakkında dahi aynı hüküm caridir. 

— 148 — 



I .-7 21.8.1339 C : 2 
Şurası mukarrerdir ki İstanbul'u' işgal' eden devletlerin hükümetleri ya. Türk Hükümeti ta

rafından 29 Teşrinievvel 1914 tarihinden 1 Kânunusani 1923 tarihine kadar kendi limanlarında 
veya işgal ettikleri limanlarda tasarruf ata tâbi tutulmuş olan her nevi meraıkibi bahriye, hac
mi istiabisi az sefain, yatlar ve mavnalar hakkında gerek .mezkûr devletlerin hükümetleri ve 
tebaaları canibinden ve gerek Türk Hükümeti ve tebaası •tarafından hicjbir talep dermıeyan olun-
mıyacaktır. Maahaza işbu hüküm, affı umumiye dair bugünkü tarihli beyannamenin altıncı 
bendi ahkâmını ihlâl etmediği gibi 29 Teşrinievvel 1914 tarihinden ımuıkaddemki hukuka müs-
tenidolarak efrat tarafından efradı saire aleyhine vâki olabilecek metalip ve müddeiyata da 
halel getirmiyecektir. ' 

Kuvayı Yunaniye tarafından 30 Teşrinievvel 1918 tarihinden muâhher olarak zaptolunan. 
Türk Bayrağını hâmil sefain Türkiye'ye iade olunacaktır. 

Madde — 141. 

İşbu muahedenin yirmi beşinci maddesi ve 22 Haziran 1919 talihli Versay Sulh Muahedesi-
ııin 155. ve 250. ve 440. maddeleri ve kezalik sekizinci kilsimin (tamirat) üçüncü lahikasının cüm-
lei tatbikatından olmak üzere, elhaletü hazihi vâzıülyed bulunan müttefik hükümetlerin rıza
sı lâhik olmaksızın, esnayı harbde. Alman Hükümeti veya tebaası tarafından • Osmanlı Hükü
metine veya tebaasına devir' ve ferağ edilmiş olan Alman sefaininin kâf fesine mütaallik olarak 
Alman Hükümetine veya tebaasına karşı terettübedebilmiş olan her gûna taahhütden Türk Hü
kümetinin ve tebaasının beriy oldukları beyan olunur. 

Türkiye ile kendi yanında harb etımiş olan diğer devletlerin münasebatmda dahi, eğer _mahal 
varsa, aynı hüküm cari olacaktır. 

Madde.— 142. 
» 

Yunanistaıf ile Türkiye beyninde Rum ve Tünk ahalinin mübadelesine dair 30 Kânunusani 
1923 tarihinde • akdolunan hususi mukaveleııam e, mezkûr iki tarafı âlii âkıd arasında, işbu mua-
heclenamede muharrer o lduğu takdirde» haiz olacağı kuvvet ve kıymetin aynını haiz olacaktır. 

Madde — 143. 
- * 

İşbu muahede mümkün olduğu kadar kısa bir müddet zarfında tasdik edilecektir. 
Tasdiknameler Paris'te mevdu ve mahfuz. . • • j 

Japon Hükümeti tasdikin icra edilmiş olduğunu Paris'teki Mümessili siyasisi vasıtasiyle 
Fransa Hükümeti Cumhuriyesine bildirmekle iktifa salâhiyetini haiz olacak. Bu takdirde muahede-
nameyi mümkün olduğu kadar süratle tevdi edeceMtir. 

Düveli mümziyeden her 'biri işbu muahedeyi, kendi tarafından imza edilmiş ve Lozan Konfe
ransının senedi nihaisinde zikir ve tasrih edilmiş ©lan senedatı siaire ile birlikte eğer bunlar bir 
tasdiki istilzam ediyorsa - tek ve aynı vesika ile* tasdik edecektir. «. ' . 

Bir taraftan Türkiye, diğer taraftan Britanya. İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya veya
hut aralarından üçü, tasdiknamelerini tevdi eder etmez ilk tevdi zabıtnamesi tanzim edilecektir. • 

Bu ilk zabıtnamenin tarihinden itibaren 'muahedename bu suretle onu tasdik eden tarafeyni 
Âliyeyni Âkıdeyn arasında mevkii meriyete girecektir. Diğer devletler için, tasdiknamelerinin 
tevdii tarihinde, mütaakıben mevkii meriyete girecektir. 

Şu kadar ki Yunanistan ve Türkiye'ye ımütaallik olmak üzere,ıbirinci maddenin ve ikinci 
'maddenin 2 numaralı fıkrasiyle beşinciden on birinci (dâhil) ye kadar olan maddeler ahkâmı, 
Yunan ve Türk hükümetleri.' kendi tasdiknamelerini'tevdi etmeleri akabinde, işbu tarihte bâlâ
da beyan olunan zabıtname henüz tanzim edilmemiş olsa bile, mevkii meriyete girecektir. 

Fransa Hükümeti tasdiknamelerin tevdii zabıtnamelerinin musaddâk birer suretini bilcümle 
düveli mümziyeye verecektir. " . 
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Tasdikaıı lilnıakal marüzzikir murahhaslar işbu mııahedenam-eyi imza etmişlerdir. 
24 Temmuz bin dokuz yüz yirmi üç tarihinde Lozan'da 'bir nüsha olmak üzere tanzim edil

miş olup bu nüsha Fransa Hü'kümeti Cumhuriyesi mahzeni evrakına vaz'edilecek ve Hükümeti 
mezkûre düveli âkideden her 'birine musaddak 'birer nüshasını tevdi edecektir. 

Horas Rumbold E. K. Venizelos ismet 
Pelle . I). Caclamanos -Dr. Rıza Nur 
Garroni Costantin Diyamandi Hasan 
G. G. Montagna (Costantin Contozesco 
K. Otçhiai 

2. — Boğazların tâbi olacağı usule dair Mukavelename 

Bir taraftan, 
Britanya imparatorluğu, Fransa, İtalya» .Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Rusya, 

Sırp, Hırvat - Sloven Devleti, 
Ve diğer taraftan, 

„ Türkiye, ' ' 
Bugünkü tarihli Muahedei Sulhiyeııiıı 33. maddesiyle müeyyed esasa tevfikan boğazlarda 

bütün milletlere Bahrisefid ile Karadeniz arasında serbestli mürur ve seyrisefaini temin etmek 
e mniy esiyle, . . • 

Ve bu serbestinin idamesi sulhu umumi ve ticaı eti âlem için lâzım olduğunu nazarı dikkate 
aldıklarından, 

Bu maksatla bir Mukavelename akdine karar vermişler ve her biri kendi murahhasları olmak 
üzere : . 

Hasmetlû Büyük Britanya ve Mânda Kıraliyeti müttehidesi, Maverayı ebhar Britanya arazisi 
'Kiralı ve Hindistan imparatoru Hazretleri : 

İstanbul'da Fevkalâde Komiser Asaletin Sir Horas Jorj Montagu Rumbold, Baronet, G. C. M. G. 

Fransa Cumhuriyeti Reisi ; • 
Fransa Sefiri Kebiri, Cumhuriyetin Şark Fevkalâde'Komiseri, Lejyon Donör Nişanı Millîsinin 

Grand Offisiyer rütbesini haiz Ferik General Müsyü Maurice Pelle; 

Hasmetlû İtalya; Kiralı Hazretleri : 
Kıraliyetin Senato Âzası, İtalya Sefri Kebiri, ve istanbul'da Fevkalâde Komiser ve Lavzar ve 

Kuron Ditali nişanlarının Gran Kuruva rütbesini haiz Asaletlû Markı Gamille Garroni; 
Atina Fevkalâde Murahhas ve Ortaelçisi, S^nnıoris ve 'Lazar Nişanlarının komandör rütbesini 

ve Kurt>n Ditali Nişanının Grand ofisiye rütbesini haiz Müsyü Jüles Cesar Montagna; 

Haşmetiû .laponya İmiparat-oru Hazretleri : , 
Soleylövan Nişanının birinci rütbesini haiz, Roma Fevkalâde Sefiri Kebir ve Murahhası 

Müsyü Kentaro Otchiai Jusammi; *> 

Haşmetlu Bulgar Kiralı Hazretleri : 
Şimendifer, Posta ve Telgraf Nâzın sabıkı Müsyü Boğdon Morphoff, 
Londra Fevkalâde Murahhas ve Ortaelçisi, Hukuk Doktoru Sen Aleksandır Nişanının Gran 

Kruva rütbesini haiz Müsyü Dimitri Stançieff • 

Hasmetlû Yunanlılar Kiralı Hazretleri : . 
Sabık Heyeti Nuzzar Reisi, Sovör Nişanının Gran Kruva rütbesini haiz Müsyü Eleftherios K. 

Venizelos, 
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Londra Ortaelçisi Sovör Nişttnmm komando»' i'ü-tbesini haiz Müsyü Denıetre Oaclamanos; 

Haşmetin Romanya Kiralı Hazretleri : • .« 
Ortaelçi Müsyü Costaırtin J. Deyamandy; 
Ortaelçi Müsyü Oostantin Oentzesco; 

Rusya : 
Müsyü Nikolas îvanoviç Yt.rdanski; 

Haşmetin Sırplar - Hırvatlar - Slovenler Kiralı Hazretleri; 
Bern'de fevkalâde Murahhas ve Ortaelçi Doktor Müsyü Milovtine Yuvanoviç; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti : 
Edirne Mebusu, Umuru Hariciye Vekil i İsmet Paşa, ttinob Mebusu. Umuru Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili Doktor Rıza Nur Bey, r 

, Trabzon Mebusu, Sa'bik Vekil Hasan Bey, 
Hazaratmı tâyin etmişlerdir. Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber tanınan salâhiyetna-

melerini ibrazdan sonra ahkâmı âtiyeyi kararlaştırmışlardır : 

Madde — .1. .. 

Tarafeyni âliyeyni âkıdeyn aşağıda «Boğazlar» tâbiri ıımumisiyle beyan edilen Çanakkale 
Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz Boğazında denizde ve havada seyrüsefer ve mürur serbes
tisi esasını tanımak ve ilân etmek hususunda müttehidül efkârdır. 

Madde — 2. 

Boğazlardan harb ve sulh zamanlarında ticaret sefine ve tayyarelerinin ve harb sefine ve tayya
relerinin müruru ve seyir ve seferi bademJa merbut lahika ahkâmına tevfikan tanzim edilecektir. 

Lahika 

Boğazlardan ticaret sefine ve tayyarelerinin ve harb sefine ve tayyarelerinim müruru hakkında 
kavaid : , 

§ i-

Hastane gemileri, yatlar, balıkçı sefineleri ve gayri askerî tayyareler dâhil olduğu halde; ticaret 
sefaini, 

A) Sulh zamanında : 
Sancak ve hamule ne olursa olsun, beynelmilel ahkâmı sıhhiyenin meriyeti baki olmak ve 

kılavuzluk, fener, Römorkör Resimleri veyahut aynı mahiyçtteki diğer Rüsum gibi doğrudan doğru
ya ifa edilen hidemata mukabil ve rüsuma şamil olmamak ve Türkiye Hükümeti tarafından elha-
letühaizi imtiyazı verilmiş" idare ve müesseseler tarafından bu hususta istimal olunan hukuka ha
lel gelmemek şartiyle hiç bir muamele, rüsum veya mükellefiyet olmaksızın gündüz ve gece seyrü
sefer ve mü-'iır serbestîi tanımı. 

Bu rüsumun cibayetdni teshil için boğazlardan geçen ticaret sefineleri Türk Hükümeti tarafın
dan tâyin edilecek mevakıa isimlerini, tâbiiyetlerini, tonilâtolarının miktarım ve semti maksutları
nı bildireceklerdir. 

Kılavuz ahzi ihtiyari kalmaktadır. 
B) Harb zamanında Türkiye bitaraf kaldığı takdirde : 
Bâlâda muharrer aynı şerait dâhilinde, gündüz ve gece seyrüsefer ve mürur serbestîi tanımı, bi

taraf bir Devlet sıfatiyle Türkiye'nin hukuk ve v&zaifi, harb esnasında Türkiye, bitaraf, kaldığı 
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takdirde suları ve havası, sulh zamanında olduğu gibi tamamen serbest kalması lâzımgelen boğaz
larda seyrüsefaini tas"ibedilece.k mahiyette hiçbir tedibir ittihaz etmesine salâhiyet, verıhiyeeektir. 

Kılavuz ahzi ihtiyari kalmaktadır. ' 
C) Harb zamanında Türkiye .muhariboldu takdirde : 
Bitaraf sefineler ve bitaraf gayriaskerî tayyareler için işbu sefine ve tayyareler düşmana bil

hassa kaçak eşya, düşman kıtaatı veya tebaası taşımak suretiyle yardım etmedikleri takdiirde, 
seyrisefer serbestisi Türkiye'nin bu sefine ve, tayyareleri teftişe hakkı bulunacak ve bu maksatla 
mezkûr tayyareler Türkiye tarafından bu huşu için tâyin ve iihzar olacak manatıkta, karaya 
veya denize inmeye mecbur olacaklardır. Düşman sefinelerine Hukuku Düvelin kabul ettiği 
tedabiri tatbik etmek hususunda Türkiye'nin haiz olduğu hukuka halel gelmemiştir. 

Türkiye, düşman sefinelerinin boğazlardan istifadelerini men için lâzım addedeceği tedabiri 
ittihaz salâhiyeti tammesine maliktir. Mamafih bu tedabir bitaraf sefainin serbestli mürurunu me-
nedecek mahiyette olmıyacaklır ve bu maksatla Türkiye sefaini mezkûreye lâzımgelen talimatı 
veya kılavuzları vermeyi taahhüdeyler. 

• . § 2 

Muavin sefineler, asker nakliye sefineleri, tayyare taşıyan sefineler ve askerî tayyareler dâ
hil olduğu halde sefaini harbiye. 

a) Sulh zamanında : 
Sancak ne olursa olsun, hiçbir muamele, resim veya mükellefiyet olmaksızın, kuvvetlerin 

mecmuuna mütaallik âtideki kuyudu ihtiraziye tahtında, gündüz ve gece mürur serbestii tanımı. 
Bir Devletin Bahrisiyah'a müteveccihen boğazlardan inırar edebileceği âzami kuvvet Kara

deniz'e sahildar devletlere mensup ve mürur senasında Bahrisiyah'ta mevcut en kuvvetli donan
manın âzami kuvvetini tecavüz etmiyecektir. Mamafih" devletler Bahrisiyah'a her zamanda ve 
her halde, beheri on bin tonilâtoyu geçmiyen üç sefineyi tecavüz etmiyecek bir kuvvei bahriye 
göndermek hakkını muhafaza ederler. 

Boğazlardan geçecek sefainin miktarı hususunda Türkiye'ye hiçbir mesuliyet terettübetmi-
yecektir. 

işbu kaideye müraata imkân bahşolmak için onuncu maddede muharrer Boğazlar Komisyo
nu Bahrisiyah'a sahildar devletlerin her bi.-inden her sene Kânunusaninin ve Temmuzun birinci 
günleri Bahrisiyah'da malik bulundukları zırhlıların, muharebe krovozörlermin, tayyare taşıyan 
sefinelerin, kroVozörlerin, torpido muhriplerinin, tahtelbahirlerin veyahut sair her şekil (tip) se-
fain ile deniz tayyarelerinin miktarını sefaini müsellehayı, mevcudu tenzil edilen veya ihtiyatta 
veya. tamirde veyahut hali tadilde bulunan sefainden tefrik 'etmek suretiyle, talebedecektir. 

Bunun üzerine Boğazlar Komisyonu; alâkadar devletleri Karadeniz'deki en kuvvetli donan
manın ihtiva ettiği zırhlıların muharebe kruvazörlerinin, tayyare taşıyan sefinelerin, krovozörlerin, tor
pido muhriplerinin, tahtelbahirlerin, tayyarelerin ve icabı halinde sair şekildeki sefainin miktarından 
haberdar edecektir. Bundan başka mezkur kuvvete mensup 'bir sefinenin Bahrisiyah'a duhulünden 
veya oradan 'hurucundan mütevellit her gûna tahavvülât derhal alâkadar devletlerin ıttılaına isal 
edilecektir. 

Boğazlardan Karadeniz'e müteveccihen geçirilecek bir kuvvei bahriyenin hesabında yalnız 
müsellâh sefinelerin adedi ve şekli (tipi) peşin mülâhazaya alınacaktır. 

b) Harfe zamaninda Türkiye hitaraf olduğu takdirde: 
Sancak ne olursa olsun hiçbir muameleye, rüsuma veya hiçbirgûna mükellefiyete tâbi olmak

sızın, ikinci bendin (a) işaretli fıkrasında mezkûr tahdidatın aynı tahdidat dairesinde gündüz 
ve gece mürur serbestîi tammı. 

Mamafih, hu tahdidat 'malharip devletlere bunların Karadenizdeki muhariplik hukukuna îras 
halel edecek surette tatbik edileimiyecektir. 

Türkiye bitaarf bulunduğu cihetle zamanı ısulhde olduğu gibi zamanı harbde dahi suları 
ve havası tamamen serbest kalması lâzımgelen boğfezlarda Türkiye'nin bitaraf bir Devlet sıfatiy 
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le hukuk ve vazaifi seyrisefaini tas'ibedecekbir mahiyette hiçbir tedbir ittihaz etmesine sala 
hiyet vermiyecektir. 

, Mahariplerin harb sefinelerine ve askerî tayyarelerine 'boğazlarda 'birgûna zabıt ve müsade
reye tevessül etmek, hakkı muayene icra eylemek veya diğer her (hangi bir 'hareketi hasmane yap-
ma'k memnu olacaktır. 

Harb sefineleri tamirat yapmak ve erzak almak hususlarında bahrî bitaraflığa dair 1907 ta
rihli 13. Lahey Mukavelenamesi ahkâmına tâbi olacaklardır. 

Tayyarelerin bitaraflığı hakkındaki kavaidi tâyin edecek beynelmilel bir mukavelenamenin akdine 
intızaren askerî tayyareler boğazlarda 1907 tarihli 13. Lâlhey Mukavelenamesinin 'hanb sefinelerine 
bahşettiği muameleye mümasil bir muameleden müstelidolacaklardır. 

c) Harb zamanında Türkiye muharibolduğu takdirde : 
Bitaraf harb sefineleri için hiçjbir muameleye, resme veya hiçjbir gûna mükellefiyete tâbi olmaksı

zın ve fakat ikinci (bendin (a) işaretli fıkrasından zikredilen tahdidatın aynı tahdidata tâlbi olarak 
* mürur serbestii tammı. 

Düşman sefine ve tayyarelerinin boğazlardan istifadesine mâni olmak üzere Türkiye tarafından it
tihaz edilecek tedabir, bitaraf sefine ve (tayyarelerin serbestli müruruna mâni olacak mahiyeti haiz 
bulun mıyacaktır. Ve Ibu maksatla Türkiye mezkûr sefine vetay yarelere lâzımgeien talimatı veya 
klavuzları vermeyi taaihlhüdeyler. 

Bitaraf askerî tayyareler boğazlardan, tehlike ve muhatara kendilerine aidolmak suretiyle geçebile
cek ve mahiyetleri anlaşılmak üzere teftiş hakkına tâbi bulunacaklardır. Bunun için- (tayyareler Tür
kiye tarafından 'bu 'hususta tâyin ve Hızar olunacak manatıkta karaya veya denize inmeye mecbur ola
caklardır. 

§ 3. 

a) Türkiye ile hali sulhda bulunan devletlerin tahtelbahirleri boğazlardan ancaik suyun yüzün
de geçeceklerdir. 

b) G-erek Bahrisefild'den gerök Bahrisiyah'tan gelen bir kuvvei bahriyei ecneibiyenin kumanda
nı tahtı kumandasında bulunup boğazlara girmesi lâzımgelen sefinelerin miktarını ve isimlerini te
vakkufa mecbur olmaksızın Çanakkale'nin veya Karadeniz Boğazı'nm methalinde 'bir < işaret istas
yonuna tebliğ edecektir. 

Türkiye bu işaret istasyonlarını bildirecektir. Ve boğazlara duhul keyfiyeti teahhura uğratılma
mak lâzımgeldiğinden tebliği mezkûr vukubuluncaya kadar ecnebi harb sefinelerinim boğazlardan 
serbestli mürurları baiki kalacaktır. 

c) Askerî ve gayriaskerî tayyareler için işbu kavaid ile tâyin edilen şerait dairesinde boğazla
rın üzerinden tay aran müsaadesi mezkûr tayyareler için : 

Evvelâ — Boğazların dar kısımlarının her bir tarafının fevkinde beşer kilometrelik bir ara
zi şeridi üzerinden uçmak serbestisini; 

Saniyen •— Tevakkufu ârizi (pan) halinde Türkiye'nin sahilinde karaya veya kara sularında de
nize inmek salâhiyetini tazammun eder. 

' . - , § 4. 

Harb sefinelerinin müddeti mürurlarının tahdidi. 
Boğazlardan transit halinde geçen harb sefineleri haşarat veya ânzai bahriye ahvali müstesna 

olmak şartiyle ve emniyeti sefer demirlemeyi icabettirdiği takdirde esnayı leylde demirleme müd
deti de dâhil olmak üzere, hiçbir halde mürurları için elzem olan zamandan fazla bir müddet boğaz
larda tevakkuf edemiyeceklerdir. 

§ 5. 

Boğazların ve Karadenizin limanlarında tevakkuf 

a) îşbu lahikanın birinci, ikinci, ve üçüncü bentleri, boğazlardan ve boğazların fevkinden ge
milerin, harb gemilerinin ve tayyarelerin müruruna tatbik olunurlar ve Türk limanlarını ve tayyare 
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menzillerini aynı zamanda ziyaret edebilecek bir devletin harb sefiııeleriyle askerî tayyarelerinin 
miktarı ve kezalik bunların müddeti ikametleri hakkında Türkiyenin lüzum göreceği nizamname
leri vaz'etmek hakkına halel îras etmez. 

b) Karadeniz'e sahiidar devletler kendi limanları ve tayyare menzilleri için aynı hukuka malik 
olacaklardır. 

e) Elyevnı Tuna Avrupa Komisyonunda temsil edilen devletlerin işbu nehrin mansaplarmda ve 
Kalas'a kadar istasyoner olmak üzere bulundurdukları hafif sefain ikinci bentte zikrolunan se-
faine inzimam edecek ve icabı halinde diğer sefain ile tebdil edilebilecektir. 

, • ' • § 6 . 

Muhafazai sıhhiyeye mütedair ahkâmı mahsusa 

Derunlannda veba, kolera veya tifüs vukuatı zuhur eden veya yedi günden beri zuhur etmiş 
olan sefaini harbiye ve keza bulaşık bir limanı beş kere yirmi dört saatten daha az bir zamandan 
beri terk etmiş bulunan sefain boğazları karantina halinde geçmeye ve boğakları (bulaştırmak ih
timalini bertaraf etmek için nuıktazi tedaibiri vâkıyeyi sefine vesai tiyle ittihaz etmeye mecbur ola
caklardır. 

Derunlannda 'bir taibip bulunan ve boğazlardan bilâtevakkuf veya eşya eıkarmaksızın doğru
dan doğruya geçen sefaini ticariye de aynı hükme tâbi*olacaktır. 

Tabibi bulunmıyan sefaini ticariye boğazlarda tevakkuf .etnıiyecek olsalar bile oraya duhul
den evvel fcavaidi sıhhiyei beynelmilele riayet mecburiyetindedirler. 

Boğazlar limanlarından birine uğrıyaeak olan sefaini harbiye ile sefaini ticariye bu limanda, 
orada tatbik edilmekte olan kavaldı sıhhiyei beynelmilele tâbi tutulacaklardır. 

Madde — 3. 

Boğazlarda müruru ve seyri seferi her türlü mevanjdetı azade bulundurmak için 4. den 9. ya 
kadar olan .maddelerde münderiç bulunan tedaibir, boğazların sularına, sahillerine, kezalik ora
larda 'kâin veya, oralara karibolan adalara da tatbik olunacaktır. 

. . •• •• , - •• " ' y - t * • ' * : % 

Madde — 4. 

Âtide tâyin edilen mmtakalar ve adlar gayri askerî hale ifrağ edileceklerdir: 
1. Çanakkale ve Karadeniz 'boğazlarının berveehiâti tahdidedilmiş mmtakalar ittisaınea iki 

sahilleri (merbut haritaya müracaat) : 
Çanakkale Boğazı: Şimali - Garbide, Gelibolu şibiheeziresi ve Saros körfezinin Baklaburnu Şi

mali - Şarkisinden dört kilometre buutta kâin bir noktasından bed'ile Marmara Denizi üzerinde 
Kunrbağı'da nihayet bulan ve Kavak'ın (bu mevki hariçtir) Cenubundan gecen bir hattın Cenu
bu - Şarkisindeki saha; 

Cenubu - Şarkide, sahil ile Bozcaada karşısında eski İstanbul burnundan bed'ile Marmara 
denizi üzerinde sahilin (heman. Karabiga Şimalinde kâin bir noktasında nihayet 'bulmak üzere sa
hilden yirmi kilometre 'buutta çizilmiş olan hat arasındaki saha. 

Karadeniz Boğazı (İstanbul hakkındaki usulü mahsusaya halel gelmemek şartiyle, Madde 8) : 
Şarkta, Karadeniz Boğazının Şark sahilinden on beş kilometre mesafede çizilmiş 'bir (hatta kadar 
imtidadeden mıntaka; 

Garpta; Karadeniz,Boğazının Garp sahilinden on beş kilometre mesafede çizilmiş bir hatta ka
dar imtidadeden mıntaka. 

2. îmralı adası müstesna olmak üzere bütün Marmara Denizi adaları.. 
;•>, Adalar denizinde Semadirek, limni : İmroz, Bozcaada ve Tavşan adaları. 
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Madde — 5. 

Fransa, ingiltere, İtalya ve Türkiye hükümetleri tarafından birer kişi olarak mansup dört 
âzaid'an mürekkep bir komisyon 4! maddenin 1 işaretli fıkrasında muharrer mmtakalarm ıhudut-
]arını mahallimde tesbit etmek kzere işbu ınıukavdlenin tarihi ımeıüyetindein on beş gün sonra 
iç'tîıma edecektir. 

işbu komisyonda temsil edilen hükümetlerden her biri kendi mümessillerinin istihkakı olan tah
sisatı verecektir. 

Komisyonun ifayı vazife etmesinden münbais masarifi umumiye temsil edilen devletler tarafından, 
hısası mütesaviye veçhile, deruhde edilecektir. 

Madde — 6. 

istanbul'a dair olan sekizinci madde ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle, gayriaskerî hale ifrağ 
edilmiş nımtakalar ve adalarda hiçbir istihkâm, daimî topçu tesisatı tahtelbahir işliyen aletler (Tah
telbahir sefain müstesna) ve askerî tayyare tesisatı ve hiçbir üssübahrî bulunmıyacaktır. 

Buralarda inzibatın muhafazası için elzem bulunan ve silâhları, top müstesna olmak üzere, tü
fek, rovelver, kılıç ve beher yüz nefer için dört makinalı tüfek (füzil mitralyöz) den ibaret bulu
nacak olan polis ve jandarma kuvvetinden başka hiçbir kuvvei müsellâha tevakkuf etmiyecektir. 

Gayriaskerî hale ifrağ edilmiş mıntakaların ve adaların karasularında tahtelbahir sefinelerinden 
başka hiçbir gûna tahtelbahir işliyen alet bulunmıyacaktır. 

Bâlâda mezkûr fıkralara rağmen Türkiye, Türk topraklarının gayriaskerî hale ifrağ edilmiş ınm-
takalarmdan ve adalarından ve onların Türk Donanmasının demir atmak hakkına malik bulundu
ğu karasularından kuvayı müsellehasmı transit suretiyle geçirmek hakkını muhafaza edecektir. 

Bundan başka Türk Hükümeti boğazlarda, tayyareler veya balonlar vasıtasiyle denizin sat
hını ve ka'rmı tarassut ettirmek salâhiyetini haiz olacaktır. Türk tayyareleri Boğaz suları ve 
Türk arazisiniin gayriaskerî hale ifrağ edilmiş mmtakıaları üzerinde uçabilecekler ve oralar dâ
hilinde her tarafta kemali serbesti ile karaya veya denize inebileceklerdir. 

Kezalik Türkiye ile Yunanistan gayriaskerî hale ifrağ edilmiş mmtakalarda ve adalarda vs 
bunların (karasularında, tahtı silâha alınacak efradın, mezkûr mıntaikalar ve adalar haricinde, 
talim ve terbiyeleri için icabeden eşhas harekâtım icra etmek salâhiyetine maliktirler. 

Türkiye ile Yunanistan kendi arazilerinin mezkûr mıntaka ve adalarında her türlü taras
sut ve telgraf ve telefon ve vesaiti zıyaiye muhaberatı sistemini tesis hususunda haizi serbesti 
olacaklardır. Yunanistan gayriaskerî hale ifrağ edilmiş Yunan adalarının karasularından donan
masını geçirebilecek ve fakat bu suları Türkiye'ye karşı üssülharekât olarak veyahut bu mak
satla bahrî veya askerî tahşidat için kullananı syacaktır. 

Made — 7. 

Tahtelbahir sefinelerden başka tahtelbahir işliyen hiçbir alet Marmara denizi sularına 
vaz'edilemiyecektir. 

Türk Hükümeti Marmara denizinin ne Avrupa sahai sahiliyesinde ve ne de Karadeniz Boğazı 
mmtakai gayriaskeriyesinin şarkında kâin Anadolu sahai sahiliyesi kısmında, Danca'ya kadar, 
boğazlardan müruru tas'ibedebilecek hiçbir daimî top bataryası veyahut torpil endaht mevkileri 
tesis etmiyecektir. 

Madde — 8. 

Payitahtın ihtiyacatı için, istanbul, Beyoğlu, Galata, Üsküdar ile adalar (Prens adaları) dâ
hil olduğu halde istanbul'da ve mezkûr şehrin civarı karibimde âzami on iki bin kişirîk bir kuv
vet bulunabilecektir. 

İstanbul'da bir tersane ve bir üssübahrî muhafaza edilebilecektir, 
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Madde — 9. 

Eğer harb halinde Türkiye yahut Yunanistan muharip Devlet haklarını istimal ederek bâ
lâda-muayyen gayriaskerîlik hale tadilât icra edecek olurlarsa sulh teessüs eder etmez işbu mu
kavele ile muayyen usulü iadeye mecbur olacaklardır. 

Madde — 10. 

İstanbul'da 12 nci maddede beyan edildiği veçhile müteşekkil bir beynelmilel komisyon te
sis edilecek ve işbu komisyon «Boğazlar Komisyonu» unvanını alacaktır. 

ı Madde —< 11. 

Komisyon vez/aifini boğazların suları hakkımda ifa edecektir. 

Madde — 12. 

Komisyon Ibir Türk mümessilinin tahtı Kiyasetinde, işbu mukaveleye vazıülimza devletler ol
mak hasebiyle ve mukavelei mezkûreriin iş'bu devletler tarafından tasdiki vâki oldukça, Fransa, 
Büyük Britanya, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Rusya ve Sırp - Hırvat -
Sloven Devleti mümessillerinden mürekkebolacaktır. 

Amerika Düveli Müttehidesi Hükümeti için işbu mukaveleye iltihak keyfiyeti, komisyonda 
kezalik. bir mümessil Ibulundurmak hakkını istilzam edecektir. ' 

Aynı flralk iş'tnı maddenin 'birinci fıkrasında isimleri zikredilmiyen Bahri Siyah'a sahildar dü
ğer müstakil devletler için aynı şerait dairesinde mahfuz olacaktır. 

Madde — 13. 

Komisyonda mümessil bulunduran hükümetler kendi mümessillerinin müstahak olabilecekleri 
tahsisatı kendileri tesviye edeceklerdir. Komisyonun sair masarifi Cemiyeti Akvamın masarifi
ni taksim için tesbit edilmiş olan nispet dairesinde mezkûr hükümetler tarafından deru'hde olu
nacaktır. 

Madde — 14. 

Komisyon ikinci maddeye merbut lâih'ikanm ikinci, üçüncü ve dördüncü (bentlerinin mevzuunu 
teşkil eden harb gemilerinin ve askerî süfünü kavaiyenin müruruna ımütaalMk ahkâima lâyikıyle 
muraât dlunup olunmadığına balkmakla mükellef olacaktır. 

Madde —15. 

Boğazlar Komisyonu vazifesini Cemiyeti Akvamın (himayesi tahtında icra edecek ve her sene 
cemiyeti mezkûreye vazifesinin sureti ifasından bâihis bir rapor gönderecek ve buludan başka ti
caret ve seyrisefer nıoktai nazarından faideld her türlü malûmatı ita edecektir. Bu maksatla ko
misyon (boğazlardaki seyrisefer meselesiyle iştigal eden Türk Hükümeti devairi ile münasebette 
bulunacaktır. , 

Madde — 16. 

Vazifesinin ifası için lâzım olan nizamnameleri yapmak komisyona aidolacaktır. 

Madde —17. 

îşbu mukavelename ahkâmı Türkiye'nin Türk sularında donanmasını serbestçe cevelân ettirmek 
hakkına İrası halel etmiyecektir, 
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Madde — 18. 

Boğazların ve civar mmtakalarm gayriaskerî hale ifrağının Türkiye için askerî noktai nazardan 
bigayrihakkin bir tehlike teşkil etmemesini ye ef'âli harbiyenin boğazlar serbestisini veya gayriaskerî 
hale ifrağ edilmiş olan manatıkm inzibatım tehlikeye ilka eylememesini arzu eden tarafeyni âliyeyni 
âkıdeyn ahkâmı âtiyeyi kabul ederler : 

Eğer serbestîi mürura mütaallik ahkâma ika edilen bir tecavüz, nagehani bir taarruz, yahut 
her hangi bir fiilî harb veya tehdidi harb, boğazlarda seyriseferin serbestisini veya gayriaskerî mmta
kalarm emniyetini tehlikeye koyacak olursa tarafeyni âliyeyni ve âkideyn ve her halde Fransa, Bü
yük Britanya, İtalya ve Japonya bu hususta Cemiyeti Akvam Meclisinin karar vereceği bütün ve
saitle onları müştereken menedeceklerdir. 

Yukarıki fıkrada' muharrer harekete sebebolan efal nihayet bulur bulmaz, boğazlar nizamı işbu 
mukavele ahkâmı ile muayyen olduğu veçhile yeniden tamamiyle tatbik olunacaktır. 

Boğazların gayriaskerî hale ifrağına ve serbestîsine taallûk eden ahkâmın bir cüz'ü mütemmimi
ni teşkil eden iişbu hüküm, tarafeyni âliyeyni âkıdeynin Cemiyeti Akvam Ahitnamesi mucibince 
haiz olabilecekleri hukuk ve vazaife halel iras etmez. 

Madde — 19. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn, gayrimumzi devletleri işbu mukavelenameye iltihaka imale için bü
tün gayretlerini sarf edeceklerdir. 

tşbu iltihak diplomasi tarikiyle Fransa Cumhuriyeti Hükümetine ve Hükümeti mezkûre tarafın
dan da mümzi veya mültahik olan devletlerin kâffesine tebliğ olunacaktır. İltihak, Fransa Hüküme
tine yapılacak tebliğ gününden itibaren muteber olacaktır. 

Madde — 20. 

İşbu mukavelename tasdik edilecektir. 
Tasdiknameler sürati mümküme ile Paris'de tevdi olunacaktır. 
İşbu mukavelaname bugünkü tarihli muahedei sulhiye ile aynı şerait dâhilinde meriyete gire

cektir. Muattıedei mezkûreye vazıülimza olmayıp bu esnada işbu mukavelenameyi henüz tasdik 
etmemiş olcak olan devletler hakkında bu mukavelename, düveli mezkûre, diğer düveli âkideye 
Fransa Hükümeti Cumhuriyesi tarafından ihbar edilecek olan, tasdiknamelerini tevdi ettikçe meri
yete girecektir. 

Tasdikan lilmakal, balâda mezkûr murahhaslar işbu mukavelenameyi imza etmişlerdir. 

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da bir nüsha olarak tanzim edilmiş olup işbu nüsha Fransa 
Hükümeti Hazinei Evrakına vaz'edilecek ve hükümeti mezkûre âkıcl devletlerden her birine onun 
musaddak birer nüshasını verecektir. 

İsmet Horace Rumbald 
* Dr. Rıza Nur Pelte 

Hasan Hüsnü Garroni 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Veniselos 
D. Caclamonas 
Constantin Diyamandy 

- , Constantin Oontzesco 
B. Morphoff 
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Trakya hududuna dair Mukavelename 

Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırp -
Hırvat - Sloven Devleti ve Türkiye, Trakya hudutlarında sulhun idamesi ümniyesiyle, 

Ve bugün imza edilen Sulh Muahedenamesinin 24 neü maddesinde beyan edildiği üzere bu hu
dutların her iki tarafta bâzı tedabiri malhsusai mütekabil enin ittihazı lüzumunu bu malksatla. 
tekrar ederek, 

Bu bapta bir mukavelename akdine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere: 
Haşmetlû Büyük Britanya ve irlanda Kıraliyeti. Müttehidesi, Maverayı Ebhar Britanya Arazisi 

Kralı ve Hindistan İmparatoru Hazretleri: 
İstanbul'da Fevkalâde Komiser asaletlû Sir Horas Gorge Montagû Rumlbokl, Baronet O. MT 

a; 
Fransa Cumhuriyeti Reisi: 
Fransa Sefiri Kebiri, Cumhuriyetin Şarkta Fevkalâde Komiseri, Lejyon Donör Nişanı Millî

sinin Grand - Ofisiye rütbesini haiz Ferik Ceneral Müsyü Maurice Pelle*; 
Haşmetlû İtalya Kiralı Hazretleri: ^ 
Kıraliyetin Senato Azası, İtalyan Sefirikebiri, İstanbul'da Fevkalâde Komiser, ıSenmoris ve Lâ-

zar ve Kronditali nişanlarının Gran Krvas nişanını haiz asaletlû Marki Gamille Garroni, 
Atina Fevkalâde Murahhas ve Ortaelçisi, Sen Moris ve Lâzar nişanlarının Komandör ve Kron 

Ditali Nişanının Grand Ofisiye rütbesini haiz Müsyü Jules Cesar Montagna, 
Haşmetlû Japonya İmparatoru Hazretleri: 
Soley Lövan Nişanının birinci rütbesini haiz, Roma Fevkalâde Sefirikebiri ve Murahhası Müs

yü Kentaro Otchiai; 
Haşmetlû Bulgar Kiralı Hazretleri, Şimendifer, Posta ve Telgraf Nâzın Sabıkı Müsyü Boğdan 

Morphoff, 
Londra Fevkalâde Murahhas ve Ortaelçisi, Hukuk Doktoru ve Sen Aleksandır Nişanının 

Gran Kruva rütbesini haiz Müsyü Dimitri Stançiyof; 
Haşmetlû Yunanlılar Kiralı Hazretleri : 
Bsbak Heyeti Nuzzar Reisi Savör Nişanının Gran Kruva rütbesini haiz Müsyü Eleftherios 

K. Venizelos, 
Londra Ortaelçisi, Savör Nişanının Komandor rütbesini haiz Müsyü Demetr Caelamanos; 
Haşmetlû Romanya Kralı Hazretleri: 
Ortaelçi Müsyü öonstantin î. Diyamandy, 
Ortaelçi Müsyü Costantin Contzeseo; 
Haşmetlû Sırp - Hırvat - Sloven Kralı Hazretleri: 
Bern'de, Fevkalâde Murahhas ve Ortaelçi Müsyü Dr. Milutine Yuvanoviç; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti : 
Umuru Hariciye Vekili ve Edirne Mebusu İsmet Paşa, Umuru Sıhhiye ve Muaveneti İçtima

iye Vekili Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Bey, 
Trabzon Mebusu, Sabık Vekil Hasan Bey, 
Hazaratını tâyin etmişlerdir. Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber tanınan salâhi-

yetnameleri ibrazdan sonra ahkâmı âtiyeyi kararlaştırmışlardır. 

' Madde — 1. 

Adalar Denizi'nden Karadeniz'e kadar Türkiye'yi Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan tefrik 
eden hududun tarafeynindeki arazi âtideki hudutlar dahilinde (Merbut haritaya müracaat) ve tak
riben otuz kilometre vüsatinde olarak gayriaskerî hale ifrağ edilecektir. 
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1. Türkiye arazisinde. Adalar Denizi'nden Karadeniz'e kadar : 
Bugünkü tarihle imza edilen Sulh Muahedesinin ikinci maddesinin 1 ve 2 numaralı kısımla-

« rnıda tâyin edilen Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'la olan hududuna oldukça muvazi 
bir hat ile tahdidedilecektir. Bu hat Kırkkilise havalisinde Kırkkilise kasabası ile kasabanın 

• merkezinden itibaren asgari beş kilometrelik bir daireyi gayriaskeri hale ifrağ edilen mınta-
kadan hariç bırakmak şartiyle ve huduttan asgari otuz kilometre mesafede çizilecektir. Bu 
hat Adalar Denizi'nde İbrice (îbridje) burnundan bed'ederek Karadeniz'de Serbes (Serbes) bur
nunda nihayet bulacaktır. 

2. Yunanistan arazisinde, Adalar Denizi'nden Yunan - Bulgar hududuna kadar : 
Mekri burnunun ucundan (Mekri kasabası haricolmak üzere) başlıyarak ve Şimale doğru 

Tahtalı'ya kadar Merç'e oldukça muvazi bir istikamet takibederek ve badehu Meherkoz (Meher-
koz) un Şarkından Küçük Derbend'in takriben on beş kilometre Garbinde Yunan - Bulgar 
hududu üzerinde tâyin edilecek bir noktaya vâsıl olan bir hat ; 

3. Bulgar arazisinde, Yunan - Bulgar hududundan Karadeniz'e kadar : 
Berveçni bâlâ tâyin edilen noktadan bed'edip Papasköy'ün beş kilometre Garbinde Edime şo 

sesini Koşukavâk (Kusskavak) da kat'ederek badehu Yunan - Bulgar ve Türk - Bulgar hududun
dan asgari otuz kilometre bir mesafeden geçerek ve yalnız Harmanlı mıntakasmda Harmanlı ka-
sabasiyle kasabanın merkezinden itibaren asgari beş kilometrelik bir daireyi gayriaskeri hale 
ifrağ edilmiş mmtaka haricinde bırakarak Kaıadeniz'de Anberler (Anberler) in Şimali - Garbi
sinde kâin körfezin içerlek noktasında hitam bulacak bir hat. 

Madde — 2. 

işbu mukavelenamenin mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren on beş gün zarfında teşkil edi
lecek bir Tahdit Komisyonu, birinci maddede izah edilen hudutları arazi üzerinde tâyin edip çize
cektir. Bu komisyon Fransa, Büyük Britanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye tarafından - her 
devlet için bir mümessil bulunmak şartiyle - tâyin edilecek mümessillerden mürekkebolaeaktır. Bul
gar, Yunan ve Türk mümessilleri ancak mütenazıran Bulgar, Yunan ve Türk arazisine ait ameliya
ta iştirak edebileceklerdir. Mamafih bu ameliyattan hâsıl olacak mesainin heyeti mecmuası komis
yonun celsei umumiyesince kayıt ve tesbit edilecektir. 

Madde — 3. 

Birinci maddede muharrer mıntakalarm gayriaskeri hale ifrağı âtideki şeraite göre icra ve ida
me edilecektir : 

1. Elyevm mevcut bulunan bilûmum daimî veya sahra istihkâmati, bunların arazisinde bulundu
ğu Devlet tarafından silâhtan tecrit ve hedmedilecektir. Bu kabilden hiçbir yeni müessese inşa edil -
miyecek ve hiçbir silâh ve levazımı harbiye deposu ile taarrazi veya tedafüi olsun, askerî bahrî 
veya havai sair hiçbir tesisat vücude getirilmiyecektir. 

2. Jandarma, polis kuvveti, gümrük memurları, hudut muhafızları gibi asayişi dâhiliyi temine 
ve hudutları tarassuda muktazi anasırı mahsusadan maada hiçbir kuvvei müselleha, ne ikame edile
cek, ne de harekâtta bulunabilecektir. 

Tayyareyi ihtiva etmiyecek olan işbu anasın m ah susan m mevcudu âtiyüzzikir miktarı tecavüz 
etmiyecektir. 

a) Gayriaskeri hale ifrağ edilen Türk arazisinde ceman 5 000 kişi, 
b) Gayriaskeri hale ifrağ edilen Yunan arazisinde ceman 2 500 kişi, 
e) Gayriaskeri hale ifrağ edilen Bulgar arazisinde ceman 2 500 kişi. 
Bunların teçhizatı her gûna top haricolmak şartiyle ancak rüvelver, kılıç, tüfek ve beher 100 

nefer başına 4 makinalıtüfenkten ibaret olacaktır. 
Bu ahkâm 27 Teşrinisani 1919 tarihli Novi Muahedenamesi mucibince Bulgaristan'a terettübeden 

mecburiyetleri ihlâl etmiyecektir. 
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3. Askerlikten tecridedilen manatık üzerinde her hangi bayrağı hâmil askerî veya bahrî tayya

relerin tayaranı memnudur. 

Madde — 4. 

İşbu mukavelenamede arazileri mevzuubahsolan hemhudut devletlerden birisinin ahkâmı saüfeye 
riayet hususunda dermeyan edeceği bir talebi olduğu takdirde mezkûr devlet işbu talebi Cemiyeti 
Akvam Meclisine tevdi edecektir. 

Madde — 5. 

İşbu mukavelename tasdik edilecektir. 
Tasdiknameler sürati mümküne ile Paris'te tevdi edilecektir. 
İşbu Mukavelename Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye taraflarından tasdik edildiğinden iti

baren mer'i olacaktır. Bir zabıtnamei mahsus bu tasdikleri kayıt ve tesbit edecektir. O zamanda 
bunu henüz tasdik etmemiş olan diğer Devletler hakkında bu Mukavelename, düveli mfezkûre, di
ğer düveli Âkideye Fransa Hükümeti Cumhuriyesi tarafından ihbar edilecek olan, tasdiknamelerini 
tevdi ettikçe meriyete girecektir. 

Japon Hükümeti tasdikin icra edilmiş olduğunu Paris'teki mümessili siyasîsi vasıtasiyle Fran
sa Hükümeti Cumhuriyesine bildirmekle iktifa salâhiyetini haiz olacak ve bu takdirde tasdikna
mesini sürati mümküne ile tevdi edecektir. 

Tasdikanlilmekal marüzzikir murahhaslar işbu Mukavelenameyi imza etmişlerdir. 
İşbu Mukavelename Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde yalnız bir nüsha olarak tanzim edilmiş 

olup mezkûr nüsha Fransa Hükümeti Hazinei evrakına tevdi edilecek ve Hükümeti mezkûre birer 
nüshâi musaddakasmı düveli omumziyeden her birine tevdi edecektir. 

Horace Bumbold M. İsmet 
Pelle Dr. Rıza Nur 
Garroni Hasan 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
B. Morpkoff 
Stancioff 
E. K. Venizelos 
D. Caclamanos 
Constantin Diamandy 
Constantin Contzesco 
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4. — İKAMET VE SALÂHİYETİ ADLİYE HAKKINDA MUKAVELENAME 

24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir. 

Bir taraftan, 
Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp - Hırvat -

Sloven Devleti, 
Diğer taraftan, 

t Türkiye, 
Türkiye'de diğer düveli Âkide tebaasının ve işbu Devletler arazisinde Türkiye tebaasının şeraiti 

ikametlerini ve salâhiyeti adliyeye ait bâzı mesaili asri hukuku düvele tevfikan tanzim eylemek arzu
sunda bulunduklarından, 

Bu hususta bir mukavele akdine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere : 
Haşmetlû Büyük Britanya ve İrlanda Kıralıyeti MüMehidesi ve Maverayı elblhâr Britanya ara

zisi Kiralı ve Hindistan İmparatoru Hazretleri : 
İstanbul'da Fevkalâde Komiser Asaletlû Sir Horace Gorge Montagu Rumbold Baronet, 
G. C. M. G.; ' • , 

Fransa Cumhuriyeti Reisi : 
Fransa Sefiri Kebiri, Cumhuriyetin Şark'ta Fevkalâde Komiseri, Lejyon Donör Nişanı Mil
lîsinin Gradofisiye rütbesini haiz Ferik General Müsyü Maurice Pelle: 

Haşmetlû İtalya Kralı Hazretleri : 
Ayandan, İtalya Sefiri Kebiri, İstanbul'da Fevkalâde Komiser, Sen Moris ve Lâzar ve Ku
ron Ditali nişanlarının Grankruva rütbesini haiz Asaletlû Marki Kamille Garroni; * 
Atina Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçisi, Sen Moris ve Lâzar Nişanının Komandör ve 
Kuron Ditali Nişanının Grandofisiye rütbesini haiz Müsyü Jules Cesar Montagna; 

Haşmetlû Japonya İmparatoru Hazretleri : 
Soley Lövan Nişanının birinci rütbesini haiz Ronfa Fevkalâde Sefiri Kebir ve Murahhası 
Müsyü Kentaro Otchiai Jusammi; -

Haşmetlû Yunanlılar Kiralı Hazretleri : 
Esbak Heyeti Nuzzar Reisi, 3avör Nişanının Gran Kurovasını haiz Müsyü Elefetherios K. 
Veniselos; 
Londra Orta Elçisi, Sovör Nişanının Komandör rütbesini haiz Müsyü Demet re Caelamanos; 

Haşmetlû Romanya Kiralı Hazretleri : 
Orta Elçi Müsyü Constantin 1. Diamandy; 
Orta Elçi Müsyü Constantin Contzeseo; 

Haşmetlû Sırplar - Hırvatlar - Slovenler Kiralı Hazretleri : 
Bern'de Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçi Dr. Müsyü Miloutine Yuvanoviteh; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti : 
Umuru Hariciye Vekili, Edime Mebusu İsmet Paşa; 
Umuru Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili, Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Bey; 
Sabık Vekil, Trabzon Mebusu Hasan Bey; 

Hazaratmı tâyin etmişlerdir. Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetna-
melerini ibrazdan sonra ahkâmı âtiyeyi kararlaştırmışlardır : • 

Fasıl : 1. 

Şeraiti ikamet 

;';;";';:; Madde — ı. 

İşbu fasılda inünderiç ahkâmdan her birinin Türkiye'de Diğer Düveli Âkıd tebaa ve şirketle-
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rine tatbiki. Düveli mefkure arazisinde Türk tebaa ve şirketleri hakkında tanı bir muamelei mü
tekabile tatbiki şartı sarihine muallâktır. 

Düveli raezkûreden biri gerek kanunları iktizasuKm. ve gerek diğer bir suretle me bhu.su anh 
ahkâmdan her hangi birisi için muamelei mütekabile ifasından, imtina edecek olursa onun tebaa 
v* şirketleri, Türkiye'de zikrolunan ayın hükümden istifade edemiyeeektir. 

îşhıı maddenin tatbikmda, Düveli Âkidenin dominyonları, müstemlekâtı ile. himaye veya hü
kümleri altındaki memleketlerden ayrı ayrı nıemaliki Âkide ad ve itibar edilecektir. 

KISIM : 1. * 

v Duhul ve İkamet 

Madde — 2. 

Türkiye toprağında. Diğer Düveli Âkide tebaası şahısları ve malları itibariyle umumî hukuku 
beyneddüvele tevfikan mazharı kabul olacak ve haklarında o suretle muamele edilecektir. Tebaai 
mezkûre Türkiye'de şahıslan, malları hukuk ve menfaatleri hususunda kavanin ve memurini 
mahaîliyenin himayei tamme ve müstemirresine nail olacaklardır. Hariçten muhacerete mütaal-
iik ahkâma hale) gelmemek üzere ve tebaai mezkûre, memlekette mer'i kavanin ve nizamata tev-
Cikı hareket sartiyle, Türkiye'ye duhul ve orada ikamet hususunda .serbestli tamme malik olacak
lar ve binaenaleyh Türkiye'ye gidip gelebilecek ve orada meks eyleyebileceklerdi»1. 

Madde — .°». 

Türkiye'de, Diğer Düveli Âkide tebaasının kavanin ve nizamatı mahalliyeye tevfikan her türlü 
emvali menkule ve gayrimenkuleyi ihraza, tasarrufa ve devre ve ferağa hakları olacaktır, tebaai 
mezkûre bilhassa bey' ve mübadele ve hibe, vasiyet ile veyahut diğer her suretle emvali mebhıı-
seyi tasarruf edebilecekleri gibi bermucibi kanun veraset tarikiyle veya hibe veyahut vasiyet 
suretiyle emvali mezkûreye malik olabileceklerdir. 

' Madde — 4. 

Türkiye'de Diğer Düveli Âkide tebaasının ve bilmukabele Düveli mezkûre arazisinde Türk te
baasının ticaret, meslek veya sanatın envai muhtelifesine kabulleri için işbu Mukavelenamenin 
tarihi meriyetinden itibaren on iki ay zarfında Türkiye ile Düveli mezkûre arasında mukavelâtı 
hususiye akdedilecektir. 

Şurası mukarrerdir ki, mebhûsü anlı mukavelenamelerin, akdine kadar 1 Kânunusani .1928 tari
hindeki istatüko muhafaza edilecek ve zikrolunan on iki ay müddetin inkızasma kadar- Mukavele
name akdolunmadığı takdirde, efradın 1 Kânunusani 192o tarihindeki hukuku müktesebesine ri
ayet kaydiyl e Düveli Âkideden her biri betekrar serbestli hareketini iktisabeyliyecektir. 

Madde — 5. 

Diğer Düveli Âkideden her hangi birinin memalikinde usulüne tevfikan teşekkül etmiş olan ti
carî, sınaî veya malî şirketler - nakliye ve sigorta şirketleri dâhil olduğu halde - Türkiye'de ta
nınacaktır. 

Şirekâtı mezkûre teşekküllerine, ehliyetlerine ve dâva ikamesi ve defi hakkına mütaallik bil
cümle-- hususatta kanunu millîlerine tevfikan muamele göreceklerdir. 

Mezkûr şirketler, Türkiye memalikinde tees^is edebilecekler ve teşekkül eylemiş oldukları 
memleket tebaası tarafından icra edilebilen ve mezkûr memalikte millî şirketlere memnu olmıyan 
her türlü ticaret ve sanatları icra eyliyeceklerdir. MehMsü anh şirketler intizamı âmmeye mütaal-
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lik ahkâma riayet kaydiyle, zikrohınan memalikte serbestçe muamelelerini ifa edebilecekler ve bu 
hususta her mümasil millî şirketin hukukundan aynen istifade eyliyeecklerdir. 

Şirekâtı mezkûre, kavanin ve nizamatı memlekete tevfikı hareket eyliyerek, her türlü emvali 
menkuleyi ihraz, tasarruf ve devi- ve füruht hakkına malik olacaklardır. Şirketin . ifayı muamele 
edebilmesi için lâzım olan emvali gayrimenkule hakkında dahi aynı hüküm cari olacak ise de, bu 
ahvalde, emvali gayrimenkule ihrazı keyfiyeti şirketin hedefi mahsusa teşekkülü olmamak mukar
rerdir. 

' • . - / « . - • • • ; " . • ^ 

Madde — fi. 

Türkiye'.de, diğer Düveli Akide tebaası hizmeti askeriyeye müteallik kavanine tâbi olnııyaeak-
lardır. Bunlar hizmeti askeriye yerine kaim olan hei' nevi hizmet ve mecburiyet veya tekliften 
muaf olacaklardır. 

Menfaati ammeye müstenidolduğu kanunen mütehakkak bir sebep bulunmadıkça ve kendilerine 
evvelce muhik tazminat verilmedikçe tebaai mezkûrenin emvali istimlâk olunamıyacak veya, velev 
muvakkaten olsun, bunlar mallarındaki hakkı intifalarından mahrum edilemiyeeektir. Evvelce ilân 
edilmedikçe hiçbir istimlâk muamelesi icra oluna mıyacaktı*. ' 

Madde — 7. 

Türkiye, gerek bir hükmü kanuni üzerine, gerek zabit ai ahlâkiye ve sıhhiye veya teseül hakkın
daki kavanin veya nizamata imtisalen ve gerek Devletin emniyeti dahiliye veya hariciyesine mütaallik 
esbaptan dolayı, diğer Âkıd Devletler tebaasını, ferden tatbik olunacak tedabir suretinde . tard ve 
teb'id hakkını muhafaza eder. Düveli Âkıdei mezkûre gerek bunları, gerek ailelerini her vakit kabul 
etmeği taahhüt eylerler. 

Tart ve tob'id muamelesi hıfzıssıhha ve insaniyete muvafık şerait tahtında icra olunacaktır. 

KISIM : 2. 

g> Tekâlife ait ahkâm • - ' ' ' ' ' - . 

Madde — 8. 

Türkiye! arazisi üzerinde meksetmek ve yerleşmek ve kezalik Türkiye'de diğer Düveli Âkide tebaa
sına 4 neü maddede beyan edilen şeraite tevfikan müsaade edilen her nevi ticaret, meslek, sanat 
ve istismarat icra eylemek veya her ne suretle olursa olsun faaliyette bulunmak için, Düveli Âkı
dei mezkûre tebaası her ne mahiyette ve her ne nam ile olursa olsun Türkiye tebaasının tâbi oldu
ğu vergi, rüsum veya tekâliften başka veya daha ağır bir gûna vergi, rüsum veya tekâlife tâbi tu
tulmayacaklardır. 

Hariçte yerleşmiş olup Türkiye arazisinden mü rurları esnasında her hangi 'suretle faaliyette bu
lunacak Düveli mezkûre tebaası aynı ehemmiyet ve mahiyette faaliyette bulunan Türk tebaasiyle 
Türkiye'de yerleşmiş sair ecnebilerin" memlekette vergiler hakkında cari ahkâm mucibince tâbi olduk
ları vergi, resim ve mükellefiyetten her ne m̂ ^ ve her ne nam ile olursa olsun, başka veya 
daha ağır bir gûna vergi, resim veya tekâlife tâbi tutulmıyacafelardır. 

Salifülbeyan Devletler tebaasının Türkiye arazisindeki emval, hukuk ve menafii gerek ihraz, 
tasarruf ve intifa ve gerek ferağ, intikal veya tevarüs hususlarında Türk Tebaasının emval, hukuk • 
ve menafiine bu hususlarda tahmil olunan bilcümle mükellefiyetlerden ve bilvasıta veya bilâvasıta 
resim veya vergiden başka veya daha ağır mükellefiyet, resim veya vergiye tâbi tutulmıyacaktır. 

• Madde — 9. 

Nakliyat veya sigorta şirketleri de dâhil otaıak üzere, diğer Düveli Âkideden birinin kavanini mu-
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cibince teşekkül etmiş olup işbu mukavelenamenin beşinci maddesi ahkâmına tevfikan Türkiye'de te
essüs veya orada icrayı muamele eden ticarî, sı naî veya malî şirketler, Türkiye kavanini mucibince 
teşekkül etmiş aynı mahiyeti haiz şirketlerin tâbi tutulmadıkları hiçbir vergiye, resme veya harca 
her ne mahiyette ve her ne nam ile olursa olsun tâbi tutulmıyacaklardır. 

Aynı ahkâm mezkûr memleketlerin firma veya şirketlerinin işbu mukavelenamenin beşinci mad
desi ahkâmına tevfikan Türkiye'de müesses bulunan veya orada icrayi faaliyet eden füyal, şube, 
acenta veya sair mümessilliklerine dahi tatbik olunacaktır. Şurası mukarrerdir ki işbu firma veya 
şirketlerin müdüriyeti Türkiye haricinde bulunduğu takdirde zikrolunan filyal, şube, acenta ve mü-
mesillikleri ancak Türkiye'de hakikaten mevzu sermayeleri üzerinden, veyahut vergiye tâbi ola
cak sermaye tahkik edilmediği takdirde, mezkûr sermayeyi tâyine medar olabilecek hakiki temettü ve 
iratları üzerinden vergi veya sair tekâlife tâbi olabileceklerdir. 

Maddo — 10. - -•- . - . 

Eğer Türkiye Hükümeti her ne nam veya mahiyette olursa olsun vergi muafiyetleri ihdas ede
cek olursa işbu muafiyetler Türkiye tebaasına ve Türkiye kavanini mucibince müteşekkil şirketlere 
olduğu gibi Türkiye'de müesses Düveli Âkide tebaa ve şirketlerine de bahşolunacaktır. 

îşbu hüküm Devleti vücuda getiren müessesata veya bir hizmeti umumiye imtiyazım haiz 
olanlara bahşedilen vergi muafiyetlerinden istifadeyi talep için mabihilihticaç 'olamaz.-

v Madde — 11. 

Sekizinci maddeden onuncu maddeye kadar mevzuubahsolan hususatm kâffesinde Türkiye'de di
ğer Düveli Âkide tebaasına vilâyatça veya mahallî idarelerce tarh olunabilecek tekâlif, rüsum ve 
harçlar Türkiye tebaasının tâbi tutulacağından başka veya daha ağır okuyacaktı .T 

Maddo — 12. 

Türkiye'de teessüs eyleyen veya icrayi faaliyet eden diğer Düveli Âkide tebaasına veya bunların 
Türkiye toprakları üzerindeki emval, hukuk ve m nn af üne ve Düveli mezkûreden birinin kanunî mu
cibince teşekkül etmiş olup Türkiye'de teessüs veya icrayi faaliyet eden. şirketler,firyallere ve şu
belere veya acentalara, hattâ hali harbte bile, bir gûna istikraz mecburî tahmil orunmıyaeak ve 
servetlerinden ifrazen sair mehuzatı istisnaiyede bulunulmıyacaktır. 

v ' e:- *" •'•'•" &M&J Maddo• — -13. 

Kapitülâsyonların lağvına binaen Türkiye, Düveli ecnebiye tebaasına, kendi tebaasına bahşettiği 
muameleden daha müsaadekâr bir muamele bahşetmiyecefc ve işbu fasılda tasrih olunan mevad hak
kında kendi tebaasına ve diğer Düveli Âkide tebaasına müsavi muamele esasını tatbik edecektir. 

Pasıl •: 2. 

Salâhiyeti adliye 

Madde — 14. 

Türkiye'de diğer Düveli Âkide tebaası ve bilmukabele Düveü mezkûre arazisinde Türk tebaası 
18. nci madde ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle, her hususta tebaai mahalliyenin tâbi oldukları aynı 
şerait dairesinde mehakime serbestçe müracaatle dava ikâme ve def edebileceklerdir. 
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Madde — 15. 

16 ncı madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle, Türkiye ve diğer düveli Âkide arasındaki müna-
sebatta, salahiyetli adliye mesaili hukuku beyneldüvel esasatına tevfikan hallolunacaktır. 

Madde — 16. 

Türkiye ile diğer düveli Âkide arasında mukarrerdir ki ahkâmı şahsiye mevaddmda yani nikâh, 
iştiraki emvali zevceyn, talâk, tefriki ebdan, cihaz, übüvvet( bünüvvet, tebenni, ehliyeti'şahsiye, rüşt, 
vesayet, kayyımlık, hacir mesailinde ve emvali menkuleye dair mevadda vasiyet veya tevarüs veya
hut taksim ve tasfiypi tereke mesailinde ve alelıtlak hukuku aile mesailinde düveli mezkûrenin 
Türkiye'de mütemekkin olan veya orada bulunan tebaasına karşı ancak ahkâmı şahsiyesi mevzuu-
bahsolan tarafın tâbi olduğu memlekette münakit mahakimi milliye veya diğer makamatı milliye 
haizi salâhiyet olacaktır. 

işbu hüküm, hukuku beyneldüvele veya aktolunabilecek mukavelâtı hususiyeye nazaran konsolos
ların nüfus vukuatına mütaallik mevadda haiz oldukları vazaif i mahsusayı haleldar etmediği gibi 
tarafeynin mahakimi milliye veya diğer makamatı milliyelerinin dairei salâhiyetlerine dâhil olduğu 
berveçhibâlâ tasdik kılman mesaile ait delâil ve beyyinatı Türkiye mahakiminin talep ve kabul 
hususundaki haklarına da halel vermez. 

İBirinci fıkra hükmünden müstesna olarak, şayet dâvada alâkadar olanların kâffesi Türkiye 
mehakiminm kazasına tahriren razı olurlarsa, mehakimi mezkûre, tarafeynin kanunu millisi mu^ 
cibince karar vermek üzere* birinci fıkrada münderiç mesail hakkında dahi haizi salâhiyet olabile
ceklerdir. 

Madde — 17. 

Türkiye'deki ecnebilerin şahısları ve malları hakkında Türkiye ımeihalkiımi nıezdinde hukuku 
düvele ve diğer memleketlerde sureti uı'nıumiye de tatbik edilen esas ve usullere muvafık bir hi
maye altına alınacakları hususunda müemmen bulundurulacağını Türkiye Hükümeti beyan eyler. 

Madde — 18. 

Türkiye ile diğer düveli Âkide beynindeki münasebatta, masarifi muhakemeyi müemmen kefalet 
akçasına, ilâmatın icrasına evrakı adliye ve gayri adliyenin tebliğine, istinabeye, masarifi muha
kemeye ait mahkûmiyetlere, meccani müzahereti adliyeye ve deyin için hapse mütaallik bilcümle 
mesail, alâkadar devletler arasında akdolunacak mukavelâtı mahsusa ile hallolunacaktır. 

Fasıl : 3. 

Ahkâmı nihaiye 

Madde - . 19. 

Düveli Âkide, kendi hâkimiyet ve idarelerine tâbi o]an bir Hükümeti muhtareye malik domin
yonlarının, müstemlekelerinin memaliki mahmiyelerinin veya Maverayı Ehbardaki memleket 
veya arazilerinin kâffesinde veya bâzılarında işbn Mukavelenamenin ahkâmının tatbik olunmıyaca-
ğını, Mukavelenamei mezkûrun mevkii meriyete duhulü anında, beyan etmek hakkını muhafaza 
ederler; bu takdirde Türkiye zikrohınan dominyonlara müstemlekâta, memaliki mahmiyeye, 
memleketlerle ve araziye karşı işbu Mukaveleden münbais taahhüdattan berî olacaktır. 

Şu kadar ki, düveli mezkûre işbu mukavele mucibince yapacakları beyanat ile mukaveleden ihraç 
ede!/ilecekleri Hükümeti muhtareden müstefit dominyon, müstemleke, memleketi mahmiye, memle
ket "veya araziden her hangi biri namına mukaveleye muahharan iştirak edebileceklerdir. 
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Madde — 20. 

. İşbu mukavelename tarihi meriyetinden itibaren yedi sene müddet için aktedilıniştir, 
Mukavelenamenin müddeti mezkûre inkızasmdan lââkal bir sene mukaddem Tarafeyni Âldyeyni 

Akıdcynden her hangi biri tarafından feshi beyan edilmediği takdirde ahkâmı, feshi tebliğ edi
linceye kadar mer'i kalacak ve fesih, ancak tebliğinden itibaren bir sene müddetin iııkizasmdan 
sonra haizi tesir olabilecektir. Mukavelenamenin feshi Türkiye'den gayri Âkid Devletlerden her 
hangi biri tarafından beyan olunursa, işbu fesih, ancak mezkûr Devletle Türkiye arasında haizi 
tesii' olacaktır. * 

Türkiye, Mukavelenameyi gerek diğer bilcümle Devletlere karşı ve gerek bu Devletlerden yal
nız birine karşı fesih salâhiyetini haiz olacak ve şıkkı ahirde Mukavelename, diğer Devletlere 
karşı mevkii meriyette kalacaktır. 

Madde — 21. 

İşbu Mukavelename tasdik edilecektir. 
Tasdiknameler sureti mümküne ile Paris'te tevdi olunacaktır. 
İşbu Mukavelename bugünkü 'tarihli Sulh Muahedesi ite aynı şerait tahtında mevkii meriyete 

girecektir. 
Tasdikanîilmekaİ, balâda zikrolunan murahhaslar işbu Mukavelenameyi imzalamışlardır. 
Lozan'da 24 Temmuz .1923 tarihinde yalnız bir nüsha olarak tanzjm edilmiş olup bu nüsha 

Fransa Hükümeti Cumhuriyesi Hazinei evrakına tevdi olunacak ve Hükümeti mezkûre vaziülimza, 
Devletlerin her birine onun birer musaddak nüshasını ita eyliyecektir. 

Horace Rumbold 
Pette 
Oarroni 
(Jr. €. Montagnu 
K. Otchiai 
E. K. Venizelos 
1). Caclamanos 
(fonstantin Dİamcmdy 
Cotutantin Conizesco 

M. İsmet 
Dr. Rıza Nur 
Hasmı 

5. — TİCARET MUKAVELENAMESİ 

24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir, 

Bir taraftan, 
Britanya İmparatorluğu, Fransa, italya, Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırp 

- Hırvat - Sloven Devleti, 
Ve diğer taraftan, 

Türkiye, 
Münasebatı iktisadiyelerini hukuku düvel esası üzerine ve ticareti teşvik ve mübadelâtı teshil 

edecek en münasip şekillerde tesis arzusiyle mütehassis olarak, 
Bu maksatla bir Mukavelename akdine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere : 
Haşmetlû Büyük Britanya ve İrlanda Kıraliyeti Müttehidesi ve Maverayı ebhar Britanya ara

zisi Kiralı ve Hindistan İmparatoru Hazretleri : 
İstanbul'da Fevkalâde Komiser Asaletlû Sir Horace Gorge Montagü Rumbold, Baronet, 
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Fransa Cumhuriyeti Reisi': 
Fransa Sefiri Kebiri, Cumhuriyetin Şark'ta Fevkalâde Komiseri, lejyon donör nişanı milli-
sinin Grandofisiye rütbesini haiz Ferik. Çene rai Müsyü Mauriee Pelle; 

Haşmetlû italya Kiralı Hazretleri : 
Ayandan, İtalya Sefiri Kebiri, İstanbul'da Fevkalâde Komiser, Sen Moris ve Lazar ve Kron 
Ditali nişanının Grankruva rütbesini haiz'Asaletlû Marki Kamille Garroni : 
Atina Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçisi, Sen moris ve Lâzar nişanının Komandör ve Kuron 
•Ditali nişanının Grndofisiye rütbesini haiz Müsyü Jules Cesar Montagna; 

Haşmetlû Japonya İmparatoru Hazretleri : 
Soley Luvan nişanının birinci rütbesini haiz, Roma Fevkalâde Sefiri Kebir ve Murahhası 
Müsyü Kentar Otehiai Jusammi; • 

Haşmetht Yunanlılar Kiralı Hazretleri : 
Esbak Heyeti Nuzzar Reisi Sovör nisanının Grankruva rütbesini haiz Müsyü Eleftherios 
K. Veniselos; . • . . - • 
Londra Orta Elcisi, Sovör nişanının Komandör rütbesini haiz Müsyü Demetre Caclamonos : 

Haşmetlû Romanya Kiralı Hazretleri : 
Orta Elçi Müsyü Konstantin 1. Diyamandy; 
Orta Elçi Müsyü Konstantin Conçesco; 

Haşmetlû Sırplar - Hırvatlar - Slovenler Kırah Hazretleri : 
Bren'de Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçi Dr. Müsyü Miloutine Yovanovitch; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti : 
Umuru Hariciye Vekili Edirne Mebusu İsmet Paşa; 
Umuru Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili, Sinob mebusu Dr. Rıza Nur Bey; 
Sabık Vekil, Trabzon Mebusu Hasan Bey; 

Hazaratını tâyin etmişlerdir. Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber görülen salâbiyetna-
melerini ibrazdan sonra ahkâmı âtivevi kararlaştırmışlardır : 

Fasıl : 1. , . , . , . . . . . . . , .... , , 

Madde — 1. ' • ' 

İşbu Mukavelenamenin mevkii meriyete vaz'ını mütaakıp diğer Düveli Âkide arazisinden neşet 
ve vürudeden mahsulâtı tabiiyeye veya mamuley e, Türkiye'ye hini ithallerinde, tatbik olunacak ta-
rifekr-1 Eylül 1916 tarihinde mevkii meriyete konulan Osmanlı sıklet eşya tarifeleri olacaktır. 

Madde — 2. . 

1 Eylül 1916 tarihli Osmanlı tarifesinde muharrer ve Türk evrakı nakdiyesi ile istifa kılman 
rüsum, berveçhi âti tâyin edilen şerait dairesindekambiyo fiyatına göre zaman zaman tadü ve tas
hih olunacak olan emsali tezyide tâbi tutulacaktır. 

İşbu emsal 1 Mart 1923 tarihinde mevkii meriyette bulunan emsal olacaktır. Ancak merbut 
(1) numaralı cetvelde tadadedilen mevad (9) misle tâbi olacaktır. 

Berveçhi bâlâ zikredilen emsal kambiyo fiyatına göre âtideki kavaide tevfikan tanzim ve telif 
olunacaktır. 

B,u emsal İngiliz lirası 745 kuruş kâğıt para kıymetinde olduğu bir zamanda tesbit edilmiş 
olduğundan eğer işbu mukavelenamenin mevkii meriyete vaz'ına takaddüm eden ay zarfında Türk 
lirasında fii ınezkûre nispetle !% 30 dan fazla vasati bir tezayyüdü kıymet husule gelirse 12 ve 9 
misilleri aynı ayın fii vasatisi ile mütenasiben tonzil edilmek lâzımgelecek bu suretle tadil ve 
tashih edüen misil; mütaakıp üç ay zarfında mabehüttatbik olarak devam edecektir; bu misil üç ay 
hitmaında ieabederse, son ayın vasati kambiyo fiyatına göre yeniden tadil olunacaktır. Aynı 
veçhile eğer işbu mukavelenamenin mevkii meriyete vaz'ına takaddüm eden ay zarfında Türk H-
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rası bir İngiliz lirası için 745 kuruştan ibaret fii - iptidaiye nispetle % 30 dan fazla vasati bir te
nezzülü kıymet gösterirse 12 ve 9 misilleri aynı ayın vasati fiyatına göre tezyidolunabileceklerdir. 
Bu suretle tadil ve tashih edilen misil, mütaakıp üç ay zarfında nıabihütitatMk olarak devam ede
cektir; bu misil, üç ayın hitamında, icabederse, son ayın vasati kambiyo fiyatına göre yeniden ta
dil olunacaktır. 

Türk lirasının tenezzül kıymeti halinde «5» misli, 12 ve 9 misillerinin tâbi oldufeları şerait dâ
hilinde tezyidolunabilecek ve fakat Türk lirasmı-n tezayüt kıymeti halinde misli mezkûr ancak 
İngiliz lirası evrakı nakdiye olarak beş Türk lirasından dun bir kıymette bulunduğu zamandan itiba
ren tenzil olunmak icabedecektir. 

Meskukâtın ıslahı halinde, berveçhi bâlâ tesbit olunan muhtelif misiller Gümrük Rüsumunun 
miktarına halel getirmiyecek surette yeni ve eski sikke arasındaki farka göre tadil olunacaklardır. 

Madde — 3. 

Türküye, âtideki hususat için lüzum görülebilecek olanlardan maada bilcümle ithalât veya ihra
cat memnuiyetlerini işbu mukavelenamenin mevkii meriyete vaz'mı mütaakıp ref'etmeyi ve işbu 
mukavelenamenin devamı müddetince tekrar tesis eylememeyi taahhüdeder : 

1. Hayatı gidaiyeye elzem olan menabii muhafaza ve milletin faaliyeti iktisadiyesini vikaye et
mek; 

2. Selâmeti Devleti temin eylemek; 
3. Eşhas ve hayvanat ve nebatatı emrazi sariye, ve hayvaniye ve nebatiyeden vikaye etmek; 
4. Afyon ve sair semmiyatm istimaline mâni olmak; 
5. Türkiye'de istimali memnu bulunan mevadı küuliyenin ithalini meneylemek; 
6. Altın sikkenin veya altm madeninin ihracını menetmek; 
7. Devlet inhisarları tesis ve idame eylemek. 
Diğer Düveli Âkideden her biri tarafından, kendisine mezkûr Devletin ahkâmı kavanini muci

bince, muhik bir muamelei mütekabile ifası şartiyle, Türkiye, memnuatı hiçbir nevi fark gözet
meksizin tatbik etmeyi ve eşyayi memnua için istisnalar veya ruhsatlar bahşeylediği halde, hiçbir 
Âkıd Devlet ticaretinin zararına olarak diğer bir Devleti Âkide veya her hangi bir Devletin ticaretini 
asla mazharı müsaade etmemeyi taahhüdeyler. n İ ~ V'"' V '" . . . 

• 
Madcle — 4. 

Muamelei mütekalbile şartiyle Türkiye'de aksiz veya istihlâk resmi, diğer Düveli Âkide memalikin-
den neşet ve vurudeden emtiaya, ancak Türkiye'de istihsal edilen aynı veya mümasili eşya üzejrinden 
istifa olunduğu miktarda olmak üzere tatbik edilecektir. 

Bundan maada Türkiye merbut 2 numaralı cetvelde muharrer mevaddın mezkûr cetvelde gösteri
len istihlâk rüsumunu kendi tebaasiyle diğer Düveli Âkide tebaası arasında aynı şaraiti müsavat 
dairesinde olmak üzere tahsilde devam edebilecektir. 

Muamelei mütekabüe şartiyle oktrova rüsumu veya memurini mahaliyece istifa kılman diğer her 
resim, eğer Türkiye'de istihsal edilen mevad üzerine mevzu ise, Türk mahsulâtiyle diğer Düveli 
Âkide memalikinden neşet ve vurudeden mahsulât arasında bir fark* gözetilmeksizin tatbik olunacak 
ve eğer Türkiye'de istihsal edilmiyen mevad üzerine mevzu ise, menşe ve mevridleri neresi olursa 
olsun aynı veya mümasili bilcümle ecnebi mahsulâtına hiçbir nevi fark gözetilmeksizin aynı suretle 
tatbik edilecektir. 

Madde — 5. 

Diğer Düveli Âkideden her biri tarafından kendi kavaninine tevfikan Türkiye'ye muhik bir 
muamelei mütekabile yapılmak şartiyle, Türkiye'nin, mahsulâtı tabiiye veya mamulâttan her hangi 
bir madde üzerine vaz 'etmiş olacağı veya edebileceeeği her ihracat resmi, hiçbir vasıta ile diğer Dü-
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veli Âkideden her hangi birisinin ticareti zararına bir fark ihdas edilemiyerek, bilcümle mürse
lünileyh memalik için müsavi suretle tatbik edilecektir. 

Madde — 6. 

Türkiye'nin, tarife hususunda veya alelûmum diğer her günâ ticarî hususatta, bugünkü tarihli 
Muahedename mucibince Türkiye'den ayrılan araziden her hangi birisine veyahut, hudut ticareti için, 
hemhudut bir Devlete tatbik edebileceği fevaidi mahsusa müstesna olmak üzere, Türkiye birinci
den beşinciye kadar olan maddelerde mevzuubahis hususatta diğer her hangi bir memlekette tatbik 
edeceği daha müsait her muameleden diğer Düveli Âkideyi istifade ettirecektir. 

Madde — 7. 

Türkiye ve diğer Düveli Âkide, ithal edilen eşyanın menşei olan memleketi irae etmek üzere 
işbu eşyanın mezkûr memleket istihsalât ve imalâtı milliyesinden olduğunu veyahut mezkûr mem
lekette uğradığı tahavvülât dolayısiyle o surette telâkki edilmek lâzımgeldiğini müspet resmî bir şaha
detname ibrazını ithalâtta bulunan eşhastan mütekabüen talep edebileceklerdir. 

işbu fasla merbut 3 numaralı numuneye tevfikan tertip olunacak menşe şahadetnameleri, gerek 
ticaret veya ziraat nazereti, gerek mürsilin mensubolduğu ticaret odası gerekse mürselünileyh mem
leketin kabul edeceği diğer her teşkilât veya heyet tarafından ita edilecektir. Mezkûr şahadetname
ler mürselünileyh memleketin bir mümessili siyasî veya şehbenderisi tarafından tasdik olunacaktır. 

Posta paketleri, mürselünileyh memleket bunların bir mahiyeti ticariyeyi haiz irsalattan olma
dığını anladığı takdirde menşe şahadetnamesinden vareste tutulacaklardır. 

Madde — 8. 

Maahaza işbu fasıl ahkâmından istifade keyfiyeti, diğer her hangi bir ecnebi memlekete bahşettiği 
muamele kadar müsait bir muameleyi, Mukavelenamenin bütün müddeti devammca, Türkiyeye te
min etmivecek olan Düveli Âkideden hiçbiri tarafından talep edilemiyecektir. 

Merbut - 1. 

9 misle tâbi m-evadm listesi 

Tarife numarası 
\ 65 Patates. 

69 . . . . Portakal. 
121 Şekerli müstahzarat. 
130 Maden suları. 
178 Parlak deriler. 
1*80 Domuz derileri. - • , 

185-187-188 Ayak kapları. 
192 Eldivenler. 
200-201 İşlenmiş veya işlenmemiş kürkler. 
317-218 Mobilye. 
273-274-275 El işlemeleri (Broderi), dan'telâlar ve pamuk şeritler. 
302 Kaba ipek kırpıntısı. 
305 Gaze... ilâh. 
306 . İpek tül ilah. 
308 İpekli mensucat. 
311-312 , , . , . , . . . İpek tuhafiyeler (Çamaşırlar). 
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314 îpekii kumaş ve elbise hardan (Paa maateri) 
324 . . Yün kuşak ve şallar. 
339 Elbise. 
348 Yazlık, kışlık şemsiyeler, ilah. 

Merbut - 2. 

İstihlâk rüsumu 

Çay 40 kuruş kilosu 
Kahve 20 » » 
Petrol 6 » » 
Pirinç 10 » » 
Margarin ve ııleü margarin | an 
ve diğer şuhumu hayvaniye f 
Starın mumları 30 kuruş kilpsu 
Âdi sabun 5 » » 
Yeni ve müstamel torba ve envai 5 » » 
Balıarat 30 » » 
Kibrit 1/2 » .60 kibritlik her kutusu 
Mum kibrit 1 » 60 » » » 
Sigara kâğıdı 1 »50 yaprağı 
Çakmak 25 » tanesi 
Şeker 15 kuruş kilosu 

Bisküvit 1 
Çikolata. J 
Süt hulâsası [ Muhtevi oldukları yüzde miktarındaki n^kerv no-t?-
Şe'kerleme ve glikoz f raıı bir istihlâk resmine tâbidil'ler. 
Meşrubatı gayri küııliye, gazoz, limonata j 
Diğer bütün şekerli müstahzarat j 

Tömbeki 40 kuruş kilosu 
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Merbut • 3. 

Menşe şahadetnamesi numunesi 
¥- • v l 

de mukim 
C Müstahsil veya fabrikatör ] 

fi] J [ efendinin 
] de mukim. . . efendinin ve- f * \ 
[ kili tüccardan • - J 

Kendi mesuliyeti altında olarak âtide muharrer emtianın mürsil tarafından bize ibraz edilen vesaiki 
mutebereye istinaden [2] (Türk yahut . . . . ) menşe veya mamulâtından olduğunu huzurumuzda 
beyan eylediğini tasdik eyleriz. 

(Şalhadetnameyi ita eden daire) [3] 
Bu emtia ya aidolarak de tacir 

veya fabrikatör efendi namına 
( vapuru veya kara tariki) ile, gönderilmiştir. 

Veznisâfi ve gayrisâfi 
(Kilogram hesabiyle) 

Denklerin adedi ve nev'i Markalar Nü: yahut Ihaemi istiap ve kıymet Cinsi emtia 

Mösuliyetim tahtında olarak bu suretle tarafımdan teyit kılındı. 
tarih: sene 

(Beyannameyi verenin imzası) 
Keyfiyet tarafımızdan (Şahadetnameyi ita eden daire) bittasdik bâlâda muharrer emtianın mna-

nıelei beyiyesinin filhakika bu memlekette ifa edildiğini de ayrıca teyit eyleriz. 
(Tarih ve şahadetnameyi ita eden dairenin imzası) 

Şehbenderhane.ilnce görülerek işbu imza tasdik olunmuştur. 
(Tarih, imza ve şeÛıbenderihane mührü) 

Fa&ü : 2 

Madde — 9. 

Türkiye, ayni hususta kendisine muamelei mütekabilede bulunulmak şartiyle, .millî sefaine tatbik 
tmekte olduğu muameleye müsavi bir muameleyi veya diğer her ıhangi bir Devlete tatbik etmekte 
•Iduğu veya edebileceği d<aha müsait bir muameleyi diğer Düveli Âkide sefainine tatbik etmeyi taâh-
ıüt eyler. > 

Türkiye, diğer Düveli Âkideden her birisine karşı ve Düveli mezkûreden her biri Türkiye'ye 
:arşı saydımahiyi, bahrî kaibotajı yani ülkesinin bir limanından alınan emtia ve yolcuların aynı 
ilkenin diğer bir limanına ba'hren naklini ve limanlar hidematını yani cer ve kılavuzluk ve her 
angi mahiyette olursa olsun bilcümle hidematı dâhiliyeyi kendi sancağına hasretmek hakkını muha-
aza eder. 

[1] Lüzumsuz meşruhat tayyedilecektir. 
[2] Şahadetname müstahsil veya fabrikatör veyahut vekili tarafından alındığı zaman Mürsil kira

mdan bize ibraz edilen vesaiki mutebereye istinaden kelimeleri hazfedilecektir. 
[3] Şahadetnameler gerek ticaret veya ziraat nazaretleri, gerek mürsilin mensubolduğu ticaret 

lası ve gerek mürselünileyh memleketin muvafık göreceği diğer her nev'i teşkilât veya cemiyet taba
ndan ita edilecektir. 
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Madde — 10. 

Saydimahi, baihrî kabotaj ve liman bidem atı hakkında maddei ânifede zikrolunan istisnaat mah
fuz kalmak şartiyle, memlekete vürut edecek veya memleketten çıkacak 'her nevi emtianın ithal veya 
ihracı veya yolcuların nakli 'hukukuna ve sefainin liman, dok, rıhtım ve mersalarda tevakkuf tahmil 
ve tahliyelerine mütaallik bilcümle teshilâttan istifadelerine ait hususatta bir taraftan Türkiye ve 
diğer taraftan Düveli Âkidei sairenin her biri, millî sefaine tatbik ettikleri muameleye müsavi bir 
muameleyi mütekabil en yekdiğerine tatbik edeceklerdir. 

Kezalik, aynı muamelei mütekabile şartiyle, Hükümet, memurin, eşhası hususiye, cemiyat veya her 
nevi müessesat nam veya menfaatine olarak tahsil olunan rüsumu sıhhiye, liman, rıhtım, demirleme, 
kılavuzluk, karantine, fener rüsumu ve rüsumu mümasilei saire gibi, sefainin mükellef olduğu her 
nevi rüsum, tekâlif ve tediyat hususunda da müsavatı mutlaka cari olacaktır. 

İthal veya ihracedilen emtia üzerine mevzu rüsum ve tekâlif, ancak emtiai mezkûrenin men
şe ve mevrit veya mahreçlerine göre tâyin edildiği ve birinci faslın ahkâmına tevfikan diğer bil
cümle düveli Âkideye sureti mütesavıyede mabihüttatbik bulunduğu cihetle Türkiye, muamelei mü-
tekabileye mazhar olmak şartiyle, ithal veya ihracedilen emtiayı, ithalât veya ihracata tavas
sut eden sefinenin sancağı, muvasalat veya azimet limanları, geminin seyrüseferi ve iskele
lerde tevakkufu üzerine müesses hiçbir resmî mütefavit, resmî munzam veya her hangi mahiyet
te veya ne nam altında olursa olsun bir gûna tezyidi rüsuma tâbi tutmamayı kezalik taahhüt 
eyler. ~~ " 

Madde — 11. 

Sefine ve gemilere ve bunların hamulelerine ve yolcularına mütaallik olup harbden evvel Türkiye 
tarafından muteber tanınmış veyahut başlıca düveli bahriye tarafından âtiyen muteber tanılabilecek 
olan her nevi vesaik veya şahadetnameler Türkiye tarafından diğer düveli Âkide tâibiiyetinde bu 
liman sefain hakkında muteber ve Türkiye sefine ve gemilerine ita edilen mütekabil şahadetname
lere muadil addedilecektir. 

Bu ahkâm, Türkiye tarafından Türk sefine ve gemilerine, başlıca bahrî Devletler tarafından tat
bik edilen usule muadil şerait dairesinde olmak üzere, ita edilen vesaik ve şahadetnameler ancak 
düveli Âkidece bizzat kendileri tarafından verilen vesaik ve şahadetnameye muadil addedildiği tak
dirde muteber olacaktır. 

Fasıl : 3. 

Madde — 12. 

Türkiye, muamelei mütekabile şartiyle, diğer düveli Âkideden her hangi birisinin memleketin
den neşet eden mahsulâtı tabiiye veya mamûleyi muamelâtı ticariyede her türlü gayrikanunî re
kabete karşı temin etmek üzere bilcümle tedabiri teşriiye veya idariyeyi itttihaz ve ikamei dâvaya 
müsaade etmeyi taahhüdeyler. 

Türkiye, kezalik muamelei mütekabile şartiyle, üzerlerinde veya asıl ilk zarflarında yahut haricî 
zarflarında menşe, cins, mahiyet veya evsafı mahsusaları hakkında doğrudan doğruya veya bilva
sıta sahte tarif atı hâvi marka, isim, işaret veya her türlü alâmatı taşıyan bilcümle mahsulât veya 
emtianın ithal veya ihracı ile dâhilde imalini, tedavülünü, bey'ini ve meydanı füruhte vazını, mü-
cazatı mahsusa ile men ve terhibetmeyi taahhüdeyler. 

Madde — 13. 

Türkiye, aynı hususta kendisine muamelei mütekabilede bulunulmak şartiyle, evsafı mahsusala-
rını toprak veya iklimden alan mahsulâtın bir unvanı mahallî taşıması hakkını veya unvanı ma
hallî istimalinin caiz olabileceği şeraitini tâyin veya tanzim edip diğer Âkıd bir memlekette mev-
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kii meriyette bulunan ve salâhiyettar memurini tarafından Türkiye'ye sureti mûrita^amâda tebliğ 
olunan kavanine ve kavanini mezkûre mucibince müttehaz idarî veya adlî mukarrerata tevfikı ha
reket etmeyi taahhüdeyler; kavanin veya mukarr eratı mezkûre hilâfına olarak unvanı mahallî taşı
yan malısulât veya emtianın ithal ve ihraciyle imal, tedavül, bey'i ve mevkii füruhte vaz'ı Türkiye 
tarafından menedilecek ve 12 nci maddede zikrolunan tedabir ile cezalandırılacaktır. 

F - ^ v ^ ^ c y a ^ v » ^ , Madde — 14. 

Türkiye işbu mukavelenin mevkii meriyete vaz'mdan itibaren on iki ay müddetin inkızasından 
evvel : 

1. Mülkiyeti sınaiyenin himayesine dair olup 2 Haziran 1911 tarihinde Vaşington'da tadil 
edilen 20 Mart 1883 tarihli beynelmilel Paris mukavelenamesine, muamelât ve usulü mahsusasına 
tevfikan, iştirak etmeyi; 

2. Kezalik edebiyata ve sanayii nefiseye ait asarın himayesine mütaallik olarak 13 Teşrinisa
ni 1908 tarihinde Berlin'de tekrar tadil edilen 9 Eylül 1886 tarihli beynelmilel Bern Mukavele
namesi ile edebiyata ve sanayii nefiseye ait asarın himayesine dair 20 Mart 1914 tarihli Bern 
munzam protokoluna iştirak eylemeyi taahhüdeyler. 

Balâde mezkûr Mukavelenamelerle protokolün Türkçe lisanına tercüme hakkına dair ahkâmı
na mütaallik olarak Türkiye tarafından derme yan edilen kay di ihtiraziye bu Mukavelenamenin 
mevkii meriyete vaz'ını takibeden sene zarfında mezkûr Mukavelenamelerle protokolü müştereken 
imza etmiş bulunan diğer Devletler tarafından hiç itiraz vukubulmaıdığı takdirde işbu Muka
velenameye vâziülimza bulunan düveli sairede salifüzzikir kaydi , ihtiraziye işbu Mukavelename-' 
nin müddeti devammca itiraz eylemiyeceklerdir. 

işbu Mukavelenameye vâziülimza bulunan Devletler Türkiye'nin hakkı tercümeye mütaallik kay
di ihtirazisine iştirakte devam edemedikleri takdirde Türkiye ânifüzzikir Mukavelenamelerle pro-

, tokola iştirakte devama mecbur tutulmıyacaktır. 
3. Türkiye, aynı müddetin inkızasından evvel, mezkûr Mukavelenameler esasatma tevfikan, dü

veli sairei Âkide tebaasının sanaate, asarı edebiyeye ve sanayii nefiseye ait mülkiyetini kavanini 
müessire ile tasdik ve himaye etmeyi taahhüdeyler. 

Madde — 15. 

Mülkiyeti sınaiye, edebiye veya sanayii nefise mülkiyeti umuruna mütaallik evrak, defatir ve 
plânlara ve bunların Türkiye devairinden, lehlerine Türkiye'den arazi tefrik olunan Devletler 
devaîrine, muhtemel olan devir veya tebliğine dair bilcümle mesail alâkadar memleketler arasında 
mahsus mukavelenameler ile tanzim edilecektir. 

' "" ' **';"' ?; ' V'"; " '!-'' , * Ahkâmı umumiye 

Madde — 16. 

Düveli Âkide, işbu mukavelenamenin mevkii meriyete vaz'ı ânında, kendi hâkimiyet veya ida
relerine tâbi bulunan bir hükümeti muhtareye malik dominyonların, müstemlekelerinin:, memaliki 
ımahmiyeleririin veya Maverayi ehbar'da kâin memalik veya. arazilerinin kâffesinde veya bâzıların
da mukavelenamei mezkûr ahkâmının tatbik edilmiyeceğini beyan etmek hakkını muhafaza etmek
te olup bu takdirde Türkiye, mezkûr dominyonlar, müstemlekeler, memaliki mahmiye, memalik 
veya araziye karşı işbu Mukavelenameden mütevellit taahhüdatından azade kalacaktır. 

Şu kadar ki, düveli mezkûre, işbu Mukavelename mucibince yapacakları beyanat ile mukave
leden ihracedebilecekleri Hükümeti muhtareye malik ve her dominyon, müstemleke, memleketi 
mahmiye, memleket veya arazi namına işbu Mukavelename ahkâmına muahharen iştirak edebile
ceklerdir. 
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Madde — 17. 

Trablusgarp'ten neşet eden veya oraya giden emtia ve mahsulâ Türkiye'de İtalyan emtia ve 
mahsulâtının tâbi olduğu usulün aynına tâbi tutulacaktır. 

Türkiye'den neşet eden veya Türkiye'ye giden emtia ve mahsulât Trabiusgarp'te diğer her ecne
bi memlekete yapılan en müsait muameleden raüstefidolacaktır. 

Madde — 18. 

İşbu mukavelename beş sene müddet için akdolunm ustur. 
Birinci fasla mütaallik olarak bir taraftan Türkiye diğer taraftan Yunanistan, Romanya, Sın) -

.Hırvat - İsloven Devleti daha kısa bir müddet zarfında mübadelâtı tüccariyeleri için yeni bir nizam 
tesisine tevessül lüzumunu gördüklerinden,, işbu mukavelenameyi, otuz aydan ibaret olan ilk bir 
devrenin inkızasmdan sonra, her zaman feshetmek hakkını, fesheden altı ay sonra salifüzzikir muka
velenamenin tesiri nihayet bulmak üzere, yekdiğerine karşı tanımakta mutabık kalmışlardır. 

Bir taraftan Türkiye ve diğer taraftan Düveli Âkidei saireden her biri, mukavelenamenin tatbiki 
hakkında berveehi bâlâ tesbit edilen müddetler zarfında her zaman ve kendilerinden bu hususta 
talep vâki olur olmaz yeni ticaret muahedeleri akdi zımnında mezkûr müddetlerin inkizasındam ev
vel ikmalini temin için kemali faaliyetle takibedecekleri müzakerata. girişmeyi taahhüdederler. 

'Eğer mebhûsün anh müzakerat salfülbeyan müddetlerin inkızasmdan evvel neticepezir olmamış 
bulunursa, tarafeyni Âliyeyni Âkideynden her biri serbestli hareketini tekrar iktisabedebileeektir. 

Madde — 19. 

İşbu mukavelename tasdik edilecektir. * 
Tasdiknameler sürati mümküne ile, Paris'te tevdi olunacaktır. 
İşbu mukavelename bugünkü tarihli snlb muahedenamesi ile ayni şerait dâhilinde mevkii-meri

yete girecektir. , 
Tasdikanlilmakal, balâda zikrolunan murahhaslar işbu mukavelenameyi imza etmişledir. 
Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde yalnız bir nüsha olarak tanzim edilmiş olup bu nüsha Fransa 

Hükümeti Cumhuriyesi Hazinei evrakına tevdi olunacak ve Hükümeti mezkûre vâziülimzn devlet
lerin her birine birer musaddak nüshasını ita. edecektir. 

Constantin M. İsmet 
Horacc Dr. Rıza Nur 
Pette Hasmı. 
Garroni 
G. C. Motıtar/na 
K. Otchiai 

E. K. Venizelo. 
D. Cachtmanös 
Constantin Diamaıulı, 
Constantim Contzescr, 
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6. TÜRK VE RUM AHALÎNÎN MÜBADELESİNE DAİR MUKAVELENAME VE PROTOKOL 

30 Kânunusani 1923 tarihinde imza edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle Yunan Hükümeti, âtideki, mevaclı kararlaştırmış
lardır : 

Madde — 1. 

1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren Türkiye arazisinde mütemekkin Rum Ortodoks dininde bulu
nan Türkiye tebaası ile Yunan» arazisinde mütemekkin müslüman dininde bulunan Yunan tebaa
sının mecburi mübadelesine iptidar edilecektir. 

Eşhası mezkûre Türkiye ve Yunan Hükümetlerinin kendi memleketleri hakkında müsaadesi ol
madıkça ne Türkiye'de, ne de Yunanistan'da gelip tekrar yerleşemiyeceklerdir. 

Madde — 2. 

Birinci maddede musarrah olan mübadele âtideki ahaliye şâmil değildir: 
A) Dersaadet Rum ahalisi; 
B) Garbi Trakya'nın müslüman ahalisi. 
Dersaadet'in Rum ahalisi addedilecekler 1912 Kanunu mucibince tahdidedilmiş bulunan Dersaa-

det şehremaneti havzasında 30 Teşrinievvel 1918 tarihinden mukaddem sakin bulunmuş olan bilcüm
le Rumlardır. Garbi Trakya'nın müslüman ahalisi addedilenler, Bükreş muahedenamesiyle 1913 te 
tâyin edilen hattı hududun şarkmdaki havalide mütemekkin bilcümle müslümanlardır. 

Madde ~ 3. 

Rum ve Türk ahalisi mütekabilen mübadeleye tabi bulunan araziyi 18 Teşrinievvel 1912 tarihin
den itibaren terketmiş olan ram ve müslümanlar birinci maddede. musarrah olan mübadeleye dâhil 
addolunacaklardır. 

îşbu mukavelenamede zikri geçen «muhacir» tâbiri muhaceret edecek veya 18 Teşrinievvel 1912 
tarihinden beri ̂  muhaceret etmiş bulunan bilcümle eşhası maddiye ve mâneviyeyi kasteder. 

Madde — 4. 

Aileleri Türkiye arazisini terk etmiş olup da kendileri elyevm Türkiye'de alıkonulmuş bulunan 
Rum ahalisine mensup bilcümle gayrimâlûl eşhas işbu muahedename ahkâmı mucibince Yunanis
tan'a sevk edilecek ilk Rum kafilesini teşkil edeceklerdir. 

Madde — 5. 

İşbu mukavelename mucibince icra edilecek mübadele dolayısiyle, işbu mukavelenamenin doku
zuncu ve onuncu maddeleri ahkâmı mer'î olmak üzere, ne Türkiye'deki ramların ve ne de Yunanis
tan'daki Türklerin hukuku tasarruf iyesine ve matlubatma hiçbir halel iras edilmiyecektir. 

Maddo — 6. 

Mübadeleye tâbi ahaliden bir şahsın her ne sebebe mebni olursa olsun azimetine bir gûna hâil 
vaz'edilmiyecektir. Bir muhacir afeyhine bir cezayi terhibi ile mahkûmiyeti katiye lâhik olduğu 
veya henüz katiyet kesbetmemis mahkûmiyet veya takibatı cezaiye bulunduğu takdirde o muhacir, 
aleyhinde takibat icra eden memleket memurini tarafından cezasını çekmek veyahut muhakeme edil
mek üzere azimet edeceği memleket memurinine teslim edilecektir. 
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Madde — 7. 

Muhacirler terk ettikleri memleketin tâbiiyetini kaybedecekler ve azimet ettikleri memleketin ara 
/isine vusulleri ânında o memleketin tâbiiyetini iktisabeyliyeceklerdir. İki memleketten bir veya 
diğerini akdemce terk etmiş ve henüz yeni tâbiiyetlerini iktisabetmemiş olan muhacirler işbu muka
velenamenin imzası tarihinde işbu tâbiiyeti cedideyi iktisabeyliyeceklerdir. 

Madde — 8. 

Muhacirler her cinsten menkul mallarını beraberlerinde götürmek veya naklettirmekte serbest ola
caklar ve bu yüzden ne ihraç, ne ithal resmine, nede başka hiçbir resim vermeğe tâbi tutulmıya-
caklardır. 

Kezalik işbu itilâfname ahkâmı mucibince Hükümet aynı Akideynden birinin arazisini terkede-
cek olan cemaat âzası (Cevami, tekkeler, medreseler, kiliseler, manastırlar, mektepler, hastaneler, şir
ketler, cemiyetler ve eşhas mâneviye ve her hangi mahiyette olursa olsun diğer tesisat memurin 
ve mensubini dâhil olduğu halde) kendi cemaatlerine ait emvali menkuleyi serbestçe beraberle
rinde. götürmek veya naklettirmek hakkına maliktirler. 

Her iki memleket memurini 11 nei maddede muharrer Muhtelit Komisyona tavsiyesi üzerine 
bunların nakli hususunda âzami teshilât ibraz edeceklerdir. 

Emvali menkulelerinin tamamını veya bir kısmını beraberlerinde götüremiyecek olan muhaci
rin bunları mahallerinde bırakabileceklerdir. Bu takdirde memurini mahalliye bırakılan emvali men-
kulenin müfredat defterini ve kıymetini muhaceret eden şahsın muvacehesinde tesbit edeceklerdir. 
Muhacir tarafından bırakılan emvali menkulenin müfredalt ve kıymetini mülbeyyin olan zalbıt va
rakaları dört nüsha üzerine tanzim edilecek ve bunlardan biri memurini mahalliye nezdinde kala
cak, ikincisi dokuzuncu maddede muharrer tasfiye muamelesine esas teşkil etmek üzere l'l nei mad
dede zikredilen Muhtelit Komisyona, üçüncüsü muhacirin hicret ettiği memleketin Hükümetine tev
di edilecek, dördüncüsü de muhacire ita olunacaktır. 

Madde — 9. 

Muhacirine ve sekizinci maddede musarrah cemaate ait şehir dâhilinde veya kuradaki emvali gay-
rimenkule ve mezkûr muhacirin veya cemaat tarafından bırakılmış olan emvali menkule 11 nei mad 
dede musarrah Muhtelit Komisyonlar tarafından âtideki ahkâma tevfikan tasfiye edilecektir. 

Mecburi mübadeleye tâbi havalide bulunup mübadeleye gayritâbi havalide mütemekkin cemaat
ların müessesatı diniyye veya hayriyesine ait olan emval dahi kezalik aynı şerait dâhilinde tasfiye 
edilecektir. 

Madde — 10. 

Tarafeyni Aliyeyni Âkideynin arazisini akdemce terketmiş olan ve işbu mukavelenamenin üçüncü 
maddesi ahkâmı mucibince mübadelei ahalide dâhil addedilen eşhasa ait emvali menkule ve gayri-
menkulenin tasfiyesi 9 ncu maddeye tevfikan ve 18 Teşrinievvel 1922 tarihinden beri Türkiye'de Yu
nanistan'da müsadere veya mecburi bey ve saire gibi işbu emval üzerindeki hakkı mülkiyete her. hangi 
bir tahdit ve kayit iras edici bir surette tesis edilmiş bilcümle kavanin ve nizamattan münbais, her 
ne mahiyette olursa olsun bilcümle tedabire tâbi tutulmaksızın icra edilecektir. İşbu maddede ve 
9 ncu maddede muharrer emval bu cinsten bir tedbire mâruz kalmış oldukları takdirde kıymetleri 
on birinci maddede Musarrah Komisyon tarafından işbu tedabir tatbik edilmemiş gibi tâyin ve tesbit 
olunur. 

İstimlâk edilmiş olan emvale gelince Muhtelit Komisyon her iki memlekette mübadeleye tâbi 
eşhasa ait ve mübadeleye tâbi arazide kâin olup 18 Teşrinievvel 1912 den beri istimlâk edilmiş olan 
i::;bu emvale yeniden kıymet takdir edecektir. Komisyon, müşahede edeceği zararları mal sahipleri le-

— 1İ6 — 



1 : 7 21.8.1339 C : 2 
hinde tamir eyliyecek bir tâviz tâyin edecektir. Bu tavizin miktarı mezkûr mal sahiplerinin matlu
buna ve istimlâk edilmiş olan emvali gayrimenkulenin bulunduğu arazideki Hükümetin zimmetine 
geçirilecektir. 

Sekizinci ve dokuzuncu maddelerde mezkûr e;has intifamdan şu veya bu suretle mahrum edil
miş oldukları mallarının varidatını ahzeylememiş oldukları takdirde işbu varidat kıymetinin kendi
lerine iadesi harbten evvelki iradı vasati esası üzerine ve Muhtelit Komisyon tarafından tesbit edil: 
cek eşkâle tevfikan temin olunacaktır. 

11 nci maddede zikrolunan Muhtelit Komisyon Yunanistan'daki evkafa ait emvalin ve bundın 
mütevellit hukuk ve menafiin ve Türkiye'de Rumlara ait mümasili tesisatın tasfiyesine başlarken 
mütekaddem muahedenamelere işbu tesisatın ve bunlarla alâkadar eşhasın hukuk ve menafiini ta-
mamiyle ihkak etmek% maksadiyle tesbit edilmiş b.ılunan esasattan mülhem olacaktır. 

11 nci maddede zikrolunan Muhtelit Komisyon işbu ahkâmı tatbika memur olacaktır. 

Madde'— 11. 

İşbu mukavelenamenin mevkii meriyete vaz'ından itibaren bir aylık bir mühlet zarfında Tara
feyni Aliyeyni Âkideynden her biri için dört ve 1914 - 191'8 harbine iştirak etmemiş olan Hükü
met tebaası arasından Cemiyeti Akvam Meclisince intihap edilmiş üç azadan mürekkep ve Türkiye'de 
veya Yunanistan'da münakit olacak muhtelit bir Komisyon teşkil olunacaktır. Komisyonun riyaseti 
işbu üç bitaraf azanın her biri tarafından münavebeten deruhde edilecektir. 

Muhtelit Komisyon kendisine lâzım görünecek mahallerde her biri bir Türk, bir Yunanlı âza ile 
kendi tarafından tâyin edilecek bitaraf bir reisten mürekkep ve kendi emri altında çalışacak tâli 
komisyonlar teşkil etmek hakkma malik olacaktır. Muhtelit Komisyon, Tâli komisyonlara verilecek 
salâhiyetleri tâyin edecektir. 

Madde — 12. 

Muhtelit Komisyon işbu mukavelede mezkûr muhacerette nazaret ve onu teshil etmek ve dokuzun
cu ve onuncu maddelerde mezkûr emvali menkule ve gayrimenkulenin tasfiyesine tevessül eylemek 
vazifesiyle mükellef olacaktır. 

Mezkûr komisyon muhaceretin ve marüzzikir tasfiyenin suver ve eşkâlini tesbit edecektir. 
Umumî bir suretle Muhtelit Komisyon işbu mukavelenamenin icrasının istilzam edeceği tedabiri 

ittihaz etmek ve işbu mukavelenamenin mahal verebileceği bilcümle mesailde karar vermek hususla
rında bütün salâhiyetleri haiz olacaktır. 

Muhtelit Komisyonun mukarreratı ekseriyeti âra ile ittihaz olunacaktır. 
Tasfiye edilecek emval, hukuk ve menafia müteallik bilcümle itirazat komisyon tarafından su

reti katiyede. halledilecektir. 

Madde — 13. 

Muhtelit Komisyon, alâkadaran dinlendikten veyahut berayi istima usulüne tevfikan davet edil
dikten sonra işbu mukavelenameye tevfikan tasfiye edilecek olan emvali menkule ve gayrimenkule
nin takdiri kıymetine başlattırmak için bütün salâhiyetleri haiz olacaktır, 

Tasfiye edilecek emvalin takdir kıymetine işbu emvalin altın kıymeti esas olacaktır. 

Madde — 14. 

Komisyon alâkadar mal sahiplerine elinden alman ve kâin olduğu arazi Hükümetin emrine kala
cak olan emvalden dolayı kendisine borçlu kalınan meblâğı mübeyyin bir beyanname tevdi ede
cektir. 
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İşbu beyannamelerdeki esas üzerine zimmet olacak mebaliğ tasfiyenin vukubıılacağı memleket 

Hükümetinin muhacirin mensubolduğu Hükümete karşı bir borcunu teşkil edecektir. Bu muhacir 
esas itibariyle hicret ettiği memlekette alacağı olan mebaliğe mukabil terk ettiği emvale kıymet 
ve mahiyetçe müsavi emval alacaktır. Her altı ayda bir Hükümetler tarafından' ber-
veçhibalâ zikrolunan beyannameler esası üzerine mütekabilen vacibüttediye mebaliğin bir hesabı 
tanzim edilecektir. 

Tasfiyei nihaiyede eğer düyunu mütekabile arasında muadelet mevcut ise buna müteallik he-
sabat yekdiğerine mahsubedilerek kapatılacaktır. Eğer işbu mahsup muamelesinden sonra Hükü
metlerden biri diğerine karşı borçlu kalırsa işbu borç bakiyesi berveçhi peşin tediye edilecektir. 
Eğer borçlu Hükümet bu tediye için mühlet talebederse, meblâğı medyununbih âzami üç taksiti se
nevi ile tediye edilmek şartiyle, komisyon bu mühleti bahşedebilecek ve işbu mühlet esnasında 
tediye edilecek faizi tâyin edecektir. 

Eğer tediye edilecek meblâğ oldukça mühim olur ve daha uzun mühletleri istilzam ederse 
medyun Hükümet borçlu olduğu miktarın yüzde yirmisine kadar muhtelit komisyonca tâyin edi
lecek bir meblâğı peşin olarak tediye edecek ve bakisi için Muhtelit Komisyon tarafından tâyin 
edilecek miktar faizli ve âzami yirmi senelik bir mühletle kabili itfa istikraz tahvilâtı ihracede-
cektir Medyun Hükümet bu istikrazın tesviyesine karşılık olarak komisyon tarafından kabul 
edilmiş rehinler tahsis edecektir. Bu rehinler Yunanistan'da Beynelmilel Komisyon ve İstanbul'da 
Düyunu Umumiye Meclisi tarafından idare ve varidatı kabzedileeektir. Bu rehinler için ademi iti
lâf halinde bunları tâyin etmek Cemiyeti Akvam Meclisline ait olacaktır. 

Madde — 15. 

Muhacereti teshil maksadiyle alâkadar Devletler tarafından Muhtelit Komisyona mezkûr komis
yonca tâyin edilen şerait dâhilinde avans olarak mebaliğ tahsis edilecektir. 

Madde — 16. 

Türkiye ve Yunanistan Hükümetleri ıi§bu Mukavelename mucibince arazilerini terk mecburiye
tinde bulunan eşhasa ve muhacirinin azimet edecekleri memleketlere nakilleri zımnında sevk edi
lecekleri limanlara yapılacak tebligata mütaallik bilcümle mesailde on birinci maddede ~ mezkûr 
Muhtelit Komisyonla itilâf edeceklerdir. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn mübadele edilecek ahaliye azimetleri için tâyin edilen tarihten 
evvel memleketlerini veya mallarını terk ettirmek için ne doğruudan doğruya ve ne de dolayısiylc 
hiçbir tazyik icra edilemiyeceğini mütekabilen taahhüt ederler. Kezalik memleketi terk eden veya 
terk edecek olan muhacirini hiçbir vergi veya fevkalâde resme tâbi tutmayacaklarını dahi taah-
hüdederler. İkinci madde mucibince mübadeleden istisna edilen menatık sekenesinin, menatıkı 
mezkûrede kalmak veya tekrar oraya duhul etmek haklarına Türkiye ve Yunanistan'da hürriyet
lerinden ve hakkı tasarruflarından serbestçe istifade etmelerine hiçbir mâni ika edilmiyecektir. Bn 
hüküm mübadeleden istisna edilmiş menatıkı mezkûre sekenesine ait emvalin serbestii ferağını ve 
işbu sekene me3ranında Türkiye'yi ve Yunanistan'ı terk etmek arzusunda bulunanların ihtiyariy
le azimetini men için bir sebep olarak ileri sürülmiyecektir. 

Madde — 17. 

Muhtelit Komisyonun ve uzuvlarının idarelerine ve ifayi vazifelerine muktazi masarif komis
yon tarafından tâyin edilecek nispetlerde alâkadar Hükümetler tarafından deruhte olunacaktır. 

Madde — 18. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn kavanini mevzularında işbu Mukavelenamenin icrasını temin içjn 
lâzım olacak tadilâtı mütekabilen icra eylemeyi taahhütdederler. 
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Madde — 19. 

İşbu Mukavelename Tarafeyni İJiyeyni Âkideyn nazarında Türkiye ile akdolunacak Sulh Mua* 
hedenamesinde münderiç imiş gibi aynı hüküm ve kuvveti haiz olacaktır. Mezkûr Muahedenamenin 
iki taraf âliî müteakit tarafından tasdikim mütaakıp derhal mer'i olacaktır. 

Tasdikenlilmekal, salâhiyetnamelerinin, usule muvafık ve muteber olduğu görülen, vâziini imza 
murahhaslar, işbu Mukavelenameyi imza etmişlerdir. 

Lozan'da 30 Kânunsâni 1923 te üç nüsha üzerine tanzim edilmiş olup biri Yunanistan Hüküme
tine ve biri Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetince ita edilecek ve üçüncüsü, Türkiye ile münakit 
Sulh Muahedenamesine vâz'ı imza eden düveli saireye birer musaddak sureti verilmek üzere, Fransa 
Hükümeti Hazinei evrakına tevdi kılınmıştır. 

D. Caclamanos M. îsmet 
E. K. Venizelos Dr. Rıza Nıır 

ffasan 

PROTOKOL 

Usulen haizi salâhiyet olan zirde vaziini imza Türkiye murahhasları, Türkiye Hükümetinin Rum 
ve Türk ahalinin mübadelesine dair Yunanistan'la akdûlunan bugünkü tarihli Mukavelena
menin mevkii meriyete girmesini beklemeksizin ve işbu Mukavelenamenin birinci maddesi ahkâ
mını gözetmeksizin. Sulh Muahedenamesi imza olunur olunmaz mezkûr Mukavelenamenin dördüncü 
maddesinde mevzuubahis olan gayrimâlûl eşhası tahliye ve bunların azimetlerini temin edeceğini 
beyan ederler. 

30 Kânunusâni 1923 tarihinde Lozan'da üç nüsha olarak tanzim olunmuştur. 
M. îsmet 
Dr. Rıza Nur 
Hasan 

7. __ SİVİL MEVKUFİNİN İADESİYLE HARB ESİRLERİNİN MÜBADELESİNE DAİR 
TÜRK - YUNAN İTİLÂFNAMESİ 

30 Kânunusani 1923 tarihinde imza edilmiştir. 

, Zirde vaziülimza Türk ve Yunan murahhasları, usul ve nizamına muvafık buldukları salâhiyetna-
meler iktizasına tevfikan hareketle, elyevm Türkiye'de ve Yunanistan'da alıkonulan sivil mevku-
finin mütekabilen iadesini ve üserayi harbiyenin mübadelesini temin için ahkâmı âtiyeyi kararlaş
tırmışlardır. 

Faal : 1. 

Sivü mevkuf in 

Madde —. 1. 

Elhaletihazihi Yunanistan'da alıkonulan sivil Türk üserası ve rehineleri Yunanistan Hükümeti 
marifetiyle memleketlerine iade olunacaklardır. Hükümeti mezkûre esas itibariyle Anadolu seke
nesinden olan eşhası İzmir'e ve Trakya ahalisinden olan kesânı da İstanbul'a naklettirecektir. 
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Yunanistan'da mevkuf inin vapura irkâbı esnasında tebyin edilecek olan iade keyfiyeti esas iti

bariyle işbu itilâf name imzalandıktan yedi gün sonra başlıyacak ve beryeçhi âti hitam bulacaktır. : 
a)' Yunan Hükümeti tarafından ihzar ve ita olunan listelerde isimleri mezkûr eşhas için iki 

haftayı teacvüz etmiyecek bir müddette, 
b) Türkiye Hükümeti tarafından ihzar ve ita olunan listelerde görülen ve taharrisi icabeden 

©şhas için en kısa bir müddet zarfında. 

Madde — 2. 

Türkler tarafından tevkif edilen sivil Yunan üserası ile rehineleri birinci maddenin (a) fıkra
sında işaret olunan sivil Türk rehinelerinin iadesi akabinde iade olunabümek ve taharrisi icabe-
denlerin iadesi mümkün olduğu kadar kısa bir müddet zarfında icra edilebilmek üzere Türk 
Hükümeti marifetiyle İzmir'de veyahut İstanbul'da cemedileceklerdir. 

Madde — 3. 

Türkiye ve Yunan Hükümetleri tarafından tevdi ,olunan iade listeleri bil âhara'itmam ve ikmal 
olunacaklardır. 

Fasıl : 2. 

Vserayı harbiye 

Mladde — 4. 

Birinci maddenin (a) fıkrasında gösterilen sivil Türk rehinelerini Yunan Hükümetinin Tür
kiye Hükümetine iade edeceği tarihten mümkün mertebe az( bir zaman sonra ve bu tarihten 
itibarne on beş günü tecavüz etmiyecek bir müddet zarfında Yunan Hükümeti, elinde bulunan 
üserayi harfoiyeriin mecmuunu bir defada Türkiye'ye iade ve İzmir'e nakledecektir. 

Badehu Türkiye zabite mukabil zabit ve nefere mukabil nefer ohuak üzere Yunanistan'a mü
savi miktarda Yunan harb esirlerini iade edecektir. Bu harb esirleri Türk üserayi harbiyesini ge
tiren Yunan, sefinelerinin avdet seyahatlerinde mezkûr vapurlarla memleketlerine iade olunabü
mek üzere Türk Hükümeti tarafından zamanı lâzımında münasip mahallerde cemettireceklerdir. 

Yunan harb esirlerinin mütebakisi sulh muahedenanıesinîn imzalanmasını mütaakip ve imza 
tarihinden sonra üç hafta zarfında Türkiye marifetiyle iade olunacaktır. 

Madde — 5. 

Türk ve Yunan Hükümetleri teskini ezhan maksadiyle ellerinde bulunan bilcümle harb esir-
leriyle .sivil mevkufine, gerek hukuku umumiyeye ait cinayet veya cünhalardan ve gerek inzibata 
mugayir hatiaatan dolayı cezaya mahkûm veya ceza tertibi için takibata mâruz bulunmuş olsun
lar, affı umumîden istifadeyi teşmil hususuna karar vermişlerdir. Her iki Hükümet, cezalarının 
veyahut aleyhlerine başlamış; olan takibatın ikmalini nazarı itibara almaksızın işbu kesanı bilâ-
tefrik iade hususunda müttehittirler. 

. . ^ ^. ^ . ... . .^ ^ .̂  . . ... _.. . . ... 
V. 

" ~ Pası] : 3. 
İcra komisyonu 

Madde — 6. 

1914 - 1918 harbine iştirak etmiyen Devletlere tâbi Salibiahmer cemiyetlerinin üç mümessili ile 
Türk ve Yunan Hükümetlerinin birer mümessilinden müteşıekkil beynelmilel bir komisyon, anifül-
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beyan birinci ve ikinci fasıllarda zikrolıınan şerait dâhilinde, rehinelerle sivil üseraııın iadesine ve 
üserayı harbin mübadelesine mütaallik muamelâtı idare ile mükellef olacaktır., işbu komisyon mez
kûr muamelâtın tarz; ve suretini tesbit ve icrasına nezaret ejdiyecek ve bilhassa : 

a) î rkâp noktalarında memleketlerine iade olunmak rehinelerle esirleri Türkiye ve Yunan 
memurlarından almak ve mezkûr rehine ve esirlerin hüviyet ve adedini tahkik eylemek ve ihraç 
noktalarında Türkiye ve Yunan memurlarına teslim etmek; 

b) î rkâp limanlarından itibaren iade olunacak Türk ve Yunan rehine ve harb esirlerinin nak
lini Türkiye ve Yunan Hükümetleriyle müştereken tanzim eylemek. Yunan Hükümeti bnnun için 
lüzumu olan vesaiti nakliyei bahriyeyi ita edecektir; 

c) Her iki Hükümetten biri tarafından talebolunan ve teslim edilmemiş bulunan harb esir-
leriyle sivil rehinelerin mukadderatını tâyin için lâzımgelen bilcümle tahkikat ve taharriyatın 

• icrasına Türkiye ve Yunan Hükümetlerinin ve memurlarının iştirak ve muavenetiyle mübaşeret 
eylemek; hususlariyle mükellef olacaktır. 

Alâkadar Hükümetler bu hususta komisyona bütün müzaheretlerini ibraz ve bilcümle teshilâtı 
irae etmeyi taahhüdeylerler. 

Madde — 7. 

Komisyonun idarelerine ve ifayi vazifelerine muktazi masarif mütesaviyen Türkiye ve Yunan 
Plükümetlerine aidolacaktır. 

îşbu itilâfname derhal mevkii meriyete konacaktır. 
Lozıan'da 30 Kânunusani 1923 tarihinde üç nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

E. K. Venizelos M. İsmet 
D. Caclûmanos < -Dr. Rıza Nur 

Hasan 

8. — AFFI UMUMÎYE MÜTAALLÎK BEYANNAME VE PROTOKOL 

24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir 

Bugünkü tarihli muahedei sulhiyeye vaz'ı imza eden Devletler Şark ' ta sulhu ihlâl etmiş olan 
vekayiin mensi kalması arzusiyle dahi mütehassis olduklarından-.;: 

Salâhiyetnameleri mucibince hareket eden zirde vazıini imza hususatı âtiyeyi beyanda mütte
fiktirler : 

1 

Türkiye'de ikamet eden veya ikamet etmiş olan hiçbir kimse ve mütekabilen Yunanistan*da 
ikamet eden veya etmiş olan hiçbir kimse 1 Ağustos 1914 ve 20 Teşrinisani 1922 tarihleri bey
ninde askerî veya siyasî tarzı hareketinden veyahut bugünkü tarihli Sulh Muahedenam esine vazı 
imza eden bir ecnebi Devlete veya tebaasına her hangi bir muavenette bulunmasından dolayı- hiç
bir vesile ile Türkiye'de ve mütekabilen Yunanistan'da izaç veya tâzibedilemiyecektir. 

•'"'-• 2 

Kezalik mezkûr Sulh Muahedenam esi mucibince Türkiye'den ayrılmış olan arazi ahalisinden 
hiçbiri gerek 1 Ağustos 1914 tarihinden 20 Teşrinisani 1922 tarihine kadar güzeran olan müd
det zarfında Türkiye'ye müsait veya muhalif, siyasî veya askerî hal ve hareketinden ve gerek 

mezkûr Muahedename mucibince tâbiiyetinin sureti tâyininden dolayı izac veya tâzibedilmi-
yeeektir, 
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3 

Zikrolunan müddet zarfında mütehaddis vekayii siyasiyeye bedihi bir surette mürtabıt olarak 
yine aynı müddet esnasında irtikabedilmiş olan bilcümle cinayet ve cünhalar hakkında Türkiye 
ve Yunan Hükümetleri tarafından mütekabilen tam ve mutlak bir affı umumî ilân edilecektir. 

4 

Türkiye tebaasından ve mütekaoilen bugünkü tarihli Sulh Muahedenamesine vazıinıza eden di
ğer Devletler tebaasından olup 20 Teşrinisani 1922 tarihinden mukaddem, mezkûr Sulh Muahe-
denamesi neticesinde Türk kalacak olan arazide mahiyeti siyasiye veya askeriyeyi haiz esbaptan 
dolayı, Düveli mezkûre memurini veya mütekabilen Türkiye memurini tarafından derdest, takip 
veya mahMm edilmiş olanlar affi umumiden müshefidolaeaklar ve mevkuf iseler tebaalarından 
bulundukları Devletlerin memurini yedine teslimedileceklerdir. îşgal ordularına mensup bir fert 
hakkında mevti veya ağır bir cerihayı intacetmiş olan bir fiile mütecasir olanlar müstesna olmak 
üzere, işbu hüküm, velev tarihi mezkûrden mukaddem irtikabedilmiş olan hukuku umumiyeye 
ait bir cürümden dolayı olsun veya failleri Türkiye haricine sevk "edilmiş bulunsunlar bâlâda 

beyan edilen arazinin bir kısmını işgal etmiş olan Devletlerin memurini tarafından derdest, takip 
\eya mahkûm edilmiş olan Türk tebaası hakkında dahi mabihüttatbik olacaktır. 

5 

Bu bapta ita olunmuş hükümlerin kâffesi iptal edilecek ve derdest bulunan bilcümle takibat 
tevkif olunacaktır. 

./ 6 

Bütün Devletlerin perverde eyledikleri müsalemeti ıımumiyenin temini arzusuna iştirak eden 
Türkiye Hükümeti, hâ rb dolayısiyle dağılmış aileleri tekrar cemetmek ve meşru menlehülhukukun 
emvallerini yedi tasarruflarına iade etmek maksadiyle müttefiklerin ziri himayelerine ve 20 Teş
rinievvel 1918 tarihiyle 20 Teşrinisani 1922 tarihi arasında icra olunan muamelâta itiraz etmemek 
niyetinde bulunduğunu beyan eder. 

Mahaza bu niyet, alâkadaranın müracaatları halinde marülzikir muamelâtın yeniden tetkiki 
imkânını selbetmez. Eşhasa ve emvale ait müddeiyat Hilâliahmerin bir murahhası ile Salibiah-
inerin bir murahhasından mürekkep bir komisyoı» marifetiyle tetkik olunacaktır, ihtilâf zuhurun
da işbu murahhaslar bir hakemialelhakem intihabedeceklerdir; şayet bu intihapta itilâf edemez
lerse hakemi alelhakem Cemiyeti Akvam Meclisi tarafından tâyin olunacaktır. 

7 
Sivil mevkufinin iadesi ve üserayi haıfbiyenin mübadelesi hakkında Yunanistan Hükümeti ile Tür

kiye Hükümeti beyninde 30 kânunusani 1923 tarihinde münakit îtilâfnamenin 5 nci maddesinin 
mevzuunu teşkil eden tedaJbiri teskiniyenin nef'ini tasdik eden Britanya, Fransa ve italya Hükü
metleri, Türkiye Hükümeti tarafmdan muamelei mütekabile şartiyle 20 Teşrinisani 1922 tarihin
den sonra hukuku umumiyeye mütaallik cinayet ve cünhaları irtikâibetimiş olanlar müstesna olmak 
üzere elyevm mevkuf olarak kendi nezdlerinde bulunabilen Türk üserayi harbiyesi ve sivil mevkufi-
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ıi lehinde ayni ahkâmı kabule müheyya olduklarını beyan ederler. 

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da tanzim olunmuştur. 

Horace Rumbold M. îsmet 
Pelle ' Dr. Rıza Nur 
Garroni Hasan 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Venizelos 
D. Caclamanos 
Constantin Diyamancly 
Constantin Contzesco 

PROTOKOL 

Şurası mukarrerdir ki, affı umumiye ait beyannamenin birinci fıkrası mer'i olmakla beraber 
Türkiye Hükümeti fıkrai mezkûrede istihdaf edilmiş olan kısım eşhasa dâhil bulunan yüz elli ki
şinin Türkiyeye duhul ve orada ikametini menetmek hakkını muhafaza eyler. Binaenalâzalik 
Türkiye Hükümeti mevzuubahsolan eşhastan elyevm kendi arazisinde bulunanları oradan ihraç 
ve memaliki ecnebiyedekilerin avdetlerini men edebilecektir. îşbu eşhasın esamisi, bugünkü tarihli 
Sulh Muahedenamesinin mevkii meriyete hini vaznıda, affı umumî beyannamesinin kendisine 
ait cihetçe intacı zımnında, Hükümeti mezkûre tarafından neşredilecek olan affı umumî beyanna
mesine raptedilecektir. Bundan maada şurası da mukarrerdir ki, Türkiye Hükümeti, bu husustaki 
arzusunu izhar eylediği veçhile, eşhası mezkûrenin Türkiye dâhilinde bulunan emlâklerinin ve 
diğer emvallerinin tasfiyesine iptidai* eylemelerine karar verdiği takdirde, işbu tasfiyeyi kendi hüs
nü rızalariyle icra etmek üzere bunlara salifüzz kir beyanname tarihinden itibaren dokuz aylık 
bir mühlet bırakılacak ve bu mühletin inkizasmdan sonra tasfiye muamelesi Türkiye Hükümeti tara
fından yapıldığı takdirde hasılatı ibitenıamiha eşhası mezkûrenin yedlerine teslim olunacaktır. 

Kezalik şurası da mukarrerdir ki, affı umumiye müteallik beyannamenin 'birinci bendinde mün-
deriç hiç bir kayıt Yunan Hükümetinin Yunaııistanla Türkiye arasındaki muhasamat esnasında veza-
ifi askeriyelerince kusur teşkil eden erbaptan dolayı kendi ordusuna mensup 'bulunan veya mensup 
olmuş olan gayrimüslim tebaasını takibetmek hakkını ihlâl etmiyece'ktrr. 

24 Temmuz 1928 tarihinde Lozan'da tanzim edilmiştir. 

M. İsmet 
Dr. Rıza Nur 
Hasan 
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9. — YUNANİSTAN'DA BULUNAN EMLÂKİ ISLÂMİYEYE MÜTEALLİK BEYANNAME 

24 Temmuz 1923 tarihimde imza "edilmiştir 

Haiz oldukları salâhiyetnameler mucibince hareket eden zirde vâziini Miza, mübadelei' ahali hak
kında 30 Kânunusani! 1'9'23 tarilhiride Lozan'da imza olunan mukavelename ahkâmiyle istihdaf edil
memiş olan ve 18 Teşrinievvel 1912 tarihinden mukaddem, Girit adası da dâhil olduğu halde, Yuna
nistan'ı terketmiş veyahut minelkaditaı Yunanistan haricinde mukim bulunmuş olan eşhası müslim'e-
riin 'hukuku mülkiyetlerine hiç bir halel iras edil'miyeceğini, Yunan Hükümeti namına beyan ederler. 
Eşjhası mezkûre emlâklerine serbestice tasarruf .etmek ve bunlardan serbestçe istifade eylemek hak
kını muhafaza edeceklerdir. 

Mezkûr Müslümanların emvali hakkında sureti istisnaiyede ittihaz veya tatbik edilmiş olan bil
cümle ahkâm ve tedalbir refedilecektir. îşjbu emvalin varidatı şimdiye kadar iade edilmeksizin veya
hut Hükümetle alâkadaran 'beyninde itilâf atı mahsusaya mevzu teşkil etmeksizin Yunanistan 
Hükümet veya memurini tarafından aihiz ve ka'bzedllmiş olduğu takdirde varidatı mezkûre eshabı em-' 
lâkin yedine teslim olunacaktır. Varidatı me'bhûsünanihaya mütaallik bilcümle nıetalip ile eşhası mez-
kûrenin, sureti umumiyede müttehaz tedaibirin guyrimüsavi bir surette tatbikından dolayı hukukla
rının haleldar olduğunu iddia etmeleri' keyfiyetinden münbais bilûmum metalip hakkında marüzzikir 
mukavelenamede mün'deriç komisyon tarafından karar ita oilunacaktır; malhaza meStalibi mezkûrenin 
bugünkü tarihle mümzi sulh muahedenamesinin mevkii meriyete vaz'm'dan itilbaren altı ay müddet 
zarfında 'olermeyan edilmiş olmaları şarttır. Metalibi mebhûsünanha muahedenamei mezkûrun mevkii 
meriyete vaz'mdan itibaren nihayet bir sene zarfında bir karara raptolunabilımek için komisyon tara
fından müstacelen tetkik oilunacaktır. " .<-»•» 

Yunanistan Hükümetti, salifüzzûkir eşhasın, gaybubetlerinden nâşi malllarına serbestçe 'hakkı ta
sarrufları hususunda talhaddüs edebilecek müşkülâtı fiil iyeyi nazarı itibara alarak bunların arzu 
eyledikleri takdirde mülklerini ferağ etmek için balâda mezkûr Muhtelit Komisyonun vesateti müra-
milekârisinden istifade edebilmelerini kabul eyle,-. Şurası mukarrerdir ki, bu takdirde Muhtelit Ka-
misyonun müdahalesi Yunanistan Hükümeti için. mevzuubahsolaıı emlâkin iştirası hakkında bir 
gûna mecburiyet istilzam etmiyecek ve komisyonun vazifesi bunların ferağını teshile münhasır 
kalacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki, işbu beyanname 18 Teşrinievvel 1912 tarihinden evvel Türkiye'yi terketmiş 
olan veyahut minelkadim Türkiye haricinde ikamet eylemekte bulunan Rum ashabı emlâki lehinde 
muamelei mütekabile icrası şartiyle tanzim'olu muştur. 

Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim olunmuştur. 
E. K. Vmiselos 
D. Caclamanos 

10. — MESAİLİ SIHHİYEYE MÜTAALLİK BEYANNAME 

24 Temmuz 192'3 tarihinde imza edilmiştir 

Haiz oldukları salâhiyetnameler mucibince hareket eden zirde vâziini imza, Türkiye Hükümetinin, 
beş senelik bir müddet için, hududu sıhhiye idarisine müşavir olarak üç mütehassıs Avrupa'lı tabip 
tâyin edeceğini beyan eder. Bu tabipler Türkiye memuru olacaklar ve Sıhhiye Vekiline tâbi buluna
caklardır. Etibbayi mumaileyhim, Türkiye Hükümetince Cemiyeti Akvam Hıl'zıssıhha Encümeni ile 
Beynelmilel Umumî Hıfzıssıhha İdaresi taraflarından müştereken tanzim olunan altı esamiyi havi 
bir cetvel üzerinden intihabolunacaklardır. Bunbınn maaşlariyle diğer şeraiti tâyin ve istihdamları 
Türkiye Hükümeti ile marrüzzikir iki beynelmilel müessese beyninde müttefikan karargir olacaktır, 
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Türkiye idarei S]hhiyesi sallifüzzikir üç Avrupalı mütehnassısm inzimamı muavenetiyle Türkiye 

sihil ve hudutlarının hidematı sıhhiyesi teşkilâtını tâyin eden bir nizamname vücuda getirecektir. 
işbu nizamname beynelmilel mukavelâtı sıhhiye ahkâmına ve boğazlara ait kısım için boğazlar usu
lüne mütaallik bugünkü tarihle mümzi mukavelename ahkâmına tevafuk eyliyecektir. 

Türkiye idaresi tarafından istifa olunan rüsumu sıhhiye hasılatı münhasıran Türkiye'nin umu
ru sıhhiyesi ihtiyacatma hasır ve tahsis olunacak ve Sıhhiye Vekâletince bu husus için tanzim edile
cek bir mülhak bütçede, münderiç bulunacaktır. 

Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. 
M. îsmet 
Dr. Rıza Nur 
Hasan 

11. — ÎDAREÎ ADLİYEYE DAİR BEYANNAME 

24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir 
Türkiye Heyeti Murahhasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin eeanibe Türkiye 

mahakimi huzurunda hüsnü tevzii adaletin bilcümle teminatını ita eylemeye ve hâkimiyetini ta-
mamiyle istimal eylemek suretiyle ve hiçbir müdahalei ecnebiye olmaksızın buna nezaret etmeye 
kadir bulunduğunu evvelce de beyan eylemek fırsatına nail olmuş idi. Mamafih Hükümeti mez-
kûre terakkiyatı ahlâkiye ve medeniyenin muhik göstereceği ıslâhatı icra için tetkikat ve teteb-
buat ifa ettirmeye amadedir. 

Haiz oldukları salâhiyetnameler mucibince hareket eden zirde vazıini imza, işbu nîülâhazara 
mebni, berveçhiâti -beyanatta bulunmaya lüzum görürler : 

1 
Türkiye Hükümeti 1914 - 1918 harbine iştirak etmemiş olan memalik tebaası hukukşinasanı 

meyanında olmak üzere Lâhey Beynelmilel Adalet Mahkemei daimesi tarafından tanzim kılınacak 
listeden intihabedeceği Avrupalı hukuk müşavirlerini, beş seneden dûn olmamak üzere lüzum gö
receği bir müddet için, Türkiye memuru sıfatiyle bilâtehir hizmetine almak niyetindedir. 

2 
İşbu hukuk müşavirleri Adliye Vekiline merbut bulunacaklar ve birtakımlarının mahalli me

muriyeti İstanbul şehri ve diğerlerinin mahalli memuriyeti İzmir şehri olacaktır. Mumayileyhim 
Kavanin komisyonlarının mesaisine iştirak edecekler ve sınıfı hükkâmm vazaifine müdahale et
meksizin Türk hukuk, ticaret ve ceza mahkemelerinin tarzı ifayi vazaifini takibe ve Adliye 
Vekiline lüzum görecekleri bütün raporları itaya memur edileceklerdir; mumaileyhim gerek hu
kuk, ticaret veya'cezaya mütaallik muamelâtı adliyeden, gerek mücazatm icrasından ve gerek ka-
vaninin takibatından tevellüdedebilecek bilcümle şikâyatı, - Türkiye kavaninine tamamii riayeti 
temin için - Adliye Vekilini haberdar eylemek üzere kabul salâhiyetini haiz olacaklardır. 

Hukuk müşavirleri mesakine duhulün ve taharriyat veya tevkif atın mahal verebileceği şikâ
yatı dahi kabule salâhiyettar olacaklardır. Diğer taraftan İstanbul ve İzmir devairi kazaiyesinde 
zikrolunan muamelât, icra olunduktan sonra, Adliye Vekilinin mahallî mümessili tarafından bilâ
tehir hukuk müşavirine bildirilecektir. Mumaileyh hâkim bu gibi hususatta hukuk müşaviriyle 
doğrudan doğruya muhabere salâhiyetini haiz olacaktır, 

3 
Cünha mevadmda kefaletle tahliyei sebil yüzünden asayişi umumî haleldar olmadıkça veyahut 

muvakkaten tahliye keyfiyeti tahkikatı kanuniyenin selâmeti cereyanını ihlâl etmedikçe kefalete 
rapt ile tahliyei sebil daima mecburiyülifa olacaktır. 
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4 

Meyaddı hukukiye ve ticariyede bilcümle tahkimnamelerle tahkimname mahiyetindeki ahkâm 
mecaz olup bu suretle verilecek hakem kararlan, bidayet mahkemesi reisinin tasdiki üzerine icra 
edilecektir. Mumaileyh bddayet reisi, intizamı âmme mugayir olmadıkça hakem karannı tasdikten 
imtina,edemiyecektir. 

îşbu Beyanname beş senelik bir müddet için meridir. 
Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. 

M. îsrnet 
Dr. Rıza Nur 
Hasan 

12. — OSMANLI İMPARATORLUĞU MEMALtKlNDE İTA EDİLMİŞ BÂZI İMTİYAZ ATA 
DAİR PROTOKOL VE BEYANNAME 

24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir. 
Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Yunanistan, Romanya, Sırp - Hırvat - Sloven Devleti 

ve Türkiye, 
Osmanlı İmparatorluğu dâhilinde verilmiş olan bâzı imtiyazata mütaaîlik mesaili müttefikan 

hal ve tesviye etmek arzusunda olduklanndan usulen haizi salâhiyet bulunan zirde vaziini imza 
ahkâmı âtiyeyi kararlaştırmışlardır : 

Fasü : 1. 
Madde — 1. 

29 Teşrinievvel 1914 ten evvel bir taraftan Hükümeti Osmaniye veya her idarei mahalliye ve 
diğer taraftan Türkiye'den maada düveli Âkide tebaası (şirketler de dâhil olduğu halde) arasın
da usulü dairesinde münakit olarak vukubulmuş imtiyaz mukavelâtiyîe onlara mütaaîlik olarak 
araahharen münakit itilâf at ahkâmı ipka edilmiştir. 

Madde -^ 2. 
1. Hükümeti Osmaniye ile Sir A. G. Armistrong Whittwarth ve Şürekâsı Limitet ve Vicers Li

mitet arasında 1913 ve 1914 seneleri zarfında Doklar, Tersaneler ve İnşaatı Bahriye Müşterekül-
menfaa Şirketi Şahanei Osmaniye'sinin teşekkülüne ve imtiyazına mütaaîlik akdolunmuş olan mıı-
kavelâtta- münderiç muamelât, Türkiye Hükümetinin talebi üzerine tatil olunacaktır. 

Tarafeyn arasında, bu mukavelâtm tadili şeraiti veya aynı derecei ehemmiyeti haiz bir teşeb
büs hakkında yeni bir imtiyaz itası maksadiyle müzakerat açılacaktır. 

Bugünkü tarihli Sulh Muahedenamesinin mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren altı aylık 
bir müddet zarfında Türkiye Hükümetiyle mezkûr şirketler arasında gerek mukavelâtı mebhûsün-
anhanm tadili şeraiti gerek yeni bir imtiyazın itası hususlarında bir ittifak hâsıl olmadığı takdirde 
anifüzzilçir şirketlerin, beşinci madde mucibince mansup ehlihibreye eski mukavelâtm feshini 
telâfi edecek olan yeni imtiyazın tesbiti şeraitini tevdi etmeye hakları olacaktır. 

Maahaza şurası mukarrerdir ki, yeni imtiyaz için ehlihibre tarafından tesbit edilecek olan 
şerait, Tarafeynden birinin veyahut diğerinin muvafakatine iktiran etmediği tekdirde, eski inı-
tiyazlannıh feshi keyfiyetinden dolayı maddeten dncaı* oklukları zarar için ehlihibrenin muhik gö
receği miktarı tazminatı mezkûr şirketlere tesviye etmeyi Türkiye Hükümeti taahhüdeyler. 

•?. Bugünkü tarihli Sulh Muahedenamesinin mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren altı aylık 
bir müddet zarfında «Regie generale des ehemin de fers» şirketi kendisine 1914 de verilmiş olan 
Samsun - Sivas şimendiferinin inşası ve işletilmesi hakkındaki imtiyaza her hangi bir sebepten do* 
?ayı tekrar sahip kılmamadığı takdirde Türkiye Hükümeti bu şirkete talebi üzerine ve telâfi malî-
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sadiylo yeni bir imtiyaz ita etmeyi deruhde eyler. Eski imtiyazla yenisinin bir değerde olup olmadı
ğında itilâf olunmazsa işbu muadelet noktai nazarından yeni imtiyazın vüsatiyle işletme şeraitini tâ
yin, beşinci madde mucibince maıısup ehlihibreye aidolacaktır. 

Şu cihe't mukarrerdir ki eğer Regie Generale Şirketi Samsun - Sivas imtiyazına tekrar sahip 
kılınırsa bu imtiyaz, (Beşinci maddede gösterilen ehlihibre usuliyle) şeraiti cedidei iktisadiyeye 
tevfik edilecektir. Yeni bir imtiyaz ile telâfi takdirinde dahi şeraiti cedidei iktisadiyeye tevfik sa
lâhiyeti kezalik hesaba alınacaktır. 

Ehlihibre tarafından tâyin edilen yeni imtiyaz şeraiti tarafeynden birinin veyahut diğerinin 
muvafakatine iktiran etmediği takdirde Samsun Sivas şimendiferi imtiyazının feshinden dolayı şir
ketin maddeten duçar olduğu zarara ve Bahrisiyah şebekesinin diğer aksamı hakkında şirket tara
fından mahallinde ameliyatı. keşfiye için yapılan masarifine mukabil ehlihibrenin muhik göreceği 
miktar tazminatı mezkûr şirkete tesviye etmeyi Türkiye Hükümeti taahhüdeyler. 

Türkiye, yukarda gösterilen şerait dâhilinde ister Samsun - Sivas imtiyazına şirketi tekrar sa
hip kılmak, isten yeni bir imtiyaz ita eylemek ve nihayet isteı*se tazminat vermek ile şirkete karşı 
kâffei taahhüdatmdan tamamen t ebem edecektir. 

Madde - 3. ' " ' " * .' 
Birinci ve ikinci maddelerde gösterilen mukavelâtla itilâfattan müstefidolanların emlâkinden ve 

idarelerinden Devletçe, şimdiki arazisi dâhilinde istifade yüzünden Devlete veya mezkûr mukave
lâtla îtilfıfattan müstefidolanlara rüyeti muhasebe neticesinde aidolacak mebaliğ mevcut mukavelât 
veya itilâf at mucibince yahut, mukavelât veya İtilâf at meveudolmadığı surette, işbu protokolde gös
terilen ehlihibre usulüne tevfikan tesviye olunacaktır. 

Madde — 4. ' . ' 

Altıncı madde ahkâmı mahfuz kalmak kaydiyle birinci maddede gösterilen mukavelâtla îtilâfatı 
mualhhara ahkâmı, bilitt-ifak ve ilci tarafa da mütaallik olmak üzere, şeraiti iktisadiydi cedideye tev
fik edilecektir. 

Madde —. o. 

Bugünkü tarilüi Sulh Muahedenamesinin mevkii meriyete vaz'nidan itibaren bir sene müddet 
zarfında itilâf hâsıl olmadığı takdirde Tarafeyn gerek rüyeti. muhasebata, gerek inıtiyazatın şeraiti 
iktisadiyei cedideye tevfikma mütaallik hususatta yukarda zikredlen bir sene müddetin iııkızasm-
dan itibaren iki aylık bir müddet zarfında tâyin edecekleri iki ehlihibrenin münasip ve muhik gö
receği ahkâmı kabul edeceklerdir. îşbu ehlihibre, ittifak hâsıl edemezlerse 1914 - 1918 Muharebesine 
iştirak etmemiş memleket tebaasından, İsviçre Hükümeti Cumhuriyesi Umuru Nafıa İdaresi, reisinin 
yapacağı üç kişilik liste meyanından Türk Hükümetince iki aylık bir müddet içinde tâyin edilecek 
bir üçüncü ehlihibreye müracaat edeceklerdir. 

Madde — 6: * 

Birinci maddede mezkûr olup bugünkü tarihte .bir mukaddenıei tatbikıyeye iktiran etmemiş olan 
mukavelâtı imtiyaziye ashabı bu protokolün şeraiti iktisadiyei cedideye tevfi'kı hakkındaki ahkâ
mından istifade edemiyeceklerdir. Bu mukavelât bugünkü tarihli Muahedei Sulhiyenin mevkii me
riyete vaz'ından itibaren altı aylık bir müddet zarfında ashabı imtiyaz tarafından vukubulaeak 
müracaat üzerine fesholunbilecektir. Bu takdirde sahibi imtiyaz, eğer mahal varsa, ameliyatı keş
fiye için, tarafeyn arasında ademi ittifak halinde, işbu protokolde mezkûr ehlihibre tarafından mu 
hik görülecek olan miktar tazminata müstahak olacaktır. 

.Madde — 7. 

Hükümeti Osmaniye ile birinci maddede mezkûr mukavelât ve imtiyazattan müstefidolanlaı bey
ninde 30 Teşrinievvel 1918 tarihi ile 1 Teşrinisani 1912 tarihi arasında vukubulan itilâflar ile efradı 
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hususiye arasında ve yine bu müddet zarfında imtiyaz devir ve ferağını mutazammm olarak müna-
kidolmuş mukavelât Türkiye Hükümetinin tasvibine iktiran edinceye kadar mevkii meriyette kala
caklardır. Bu tasvip vâki olmadığı takdirde ashabı imtiyaza, eğer mahal varsa, maddeten duçar 
oldukları hasarı hakikiye mukabil beşinci maddedeki şerait dâhilinde mansup ehlihibre-tarafından 
tâyin olunacak bir tazminat tahsis olunacaktır. Bu ahkâm, 29 Teşrinievvel 1914 den evvel akdolun-
muş mukavelât hakkında, işbu protokolde münderiç şeraiti iktisadiyei cedideye tevfik hakkını ih
lâl etmez. 

Madde — 8. 

îşbu protokolün ahkâmı 25 Nisan 1920 den itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle 
ashabı imtiyazat arasında vâki olmuş itilâf ata tatbik olunmaz. 

Fasıl : 2. 

Madde — 9. 

Bugünkü tarihli Sulh Mııahedenamesi ile Türkiye'den ayrılan arazi dâhilinde Türkiye'yi istihlâf 
eden Devlet Hükümeti Osmaniye veyahut her Osmanlı idarei mahalliycsi ile 29 Teşrinievvel 1914 
tarihinden evvel akdolunmuş mukavelâtı imtiyaziyhden müstefidolan diğer Düveli Âkide tebaasına 
veya Düveli mezkûre tebaası sermayesinin mütefevvik bulunduğu şirketlere karşı Türkiye'nin hu
kuk ve vazaifine tamamen kaim olmuştur. Türkiye'den Balkan muharebeleri neticesinde ayrılmış 
olan arazi dâhilinde dahi işbu arazinin intikalini tasrih eden muahedenin mevkii meriyete vaz'mdan 
mukaddem Hükümeti Osmaniye veya bir Osman'', idarei mahallyesi ile münakidolmuş mukavelâtı 
imtiyaziye hakkında aynı muamele cari olacaktır. Bu kaimiyet, arazinin intikalini tasrih eden mu
ahedenin mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren muteber olacaksa da bugünkü tarihli Sulh Mu-
ahedenamesi ile Türkiye'den infikâk eden arazi hakkında istisnaen 30 Teşrinievvel 1918 tarihinden 
itibaren mer'i bulunacaktır 

Madde — 10. 

işbu protokolün birinci faslı ahkâmı 7 ve 8 nci maddeler müstesna olmak üzere, dokuzuncu mad
dede gösterilen mukavelâta tatbik edilecektir. Üçüncü madde, arazii münfekke dâhilinde ancak as
habı imtiyazatm emlâk veya hidematından orada icrayı hüküm etmekte olan Devlet tarafından isti
fade edilmiş olduğu takdirde tatbik edilecektir. 

Madde — 11. 

Gerek bugünkü tarihli Sulh Muahedenamesi hükmünce ve gerek Balkan Muharebatmı mütaakıp 
Türkiye arazisi dâhilinde icrayi faaliyet edip Osmanlı Kanuna tevfikan teşekkül etmiş olan Tür
kiye'den maada Düveli Âkide tebaası menafimin mütefevvik bulunduğu her şirket, mezkûr mua
hedenin mevkii meriyete vaz'mdan itibaren beş sene zarfında emval, hukuk ve menafiini ge
rek mevzuübahs arazide icrayi hüküm etmekte oran Devletin, gerek tebaası evvelki şirketi mura
kabe eden Türkiye'den maada diğer Düveli Âkide'den birinin kanununa tevfikan müteşekkil sair 
her hangi bir şirkete devretmeye salâhiyattar olacaktır. Bu emval, hukuk ve menafiin devredilece
ği şirket, işbu protokol ahkâmının temin ettiği hukuk ve imtiyazata dâhil olduğu halde, evvelki 
şirketin haiz bulunduğu hukuk ve imtiyazattan müstefidolacaktır. 

Madde — 12. 

On birinci madde ahkâmı , bir kısım sahai faaliyeti Türkiye toprağında kalmış olacak sahibi 
imtiyaz hidematı umumiye şirketlerine tatbik olunmaz. 

Maahaza mezkûr şirketler, Türkiye haricindeki sahai faaliyetleri aksamını yeni bir şirkete dev
retmek suretiyle o akşam için 11 ve 13 ncü maddeler ahkâmmdan müstefit olabileceklerdir. 
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Madde — 13. 

On birinci madde mucibince Osmanlı şirketlerinin emval, hukuk ve menafii, üzerlerine dev
redilecek olan şirketler Türkiye'den infikâk eden arazi üzerinde bu devir muamelesinden veya de
vir hasebiyle teşekküllerinden dolayı hiçbir resmi mahsusa - mevkii meriyette olan beynelmilel 
mukavelât muktezasmca buna bir mâni bulunmadığı takdirde - tâbi tutulmıyacaklardır. Bu şirket
ler tâbiyetlerini iktisabedecekleri Düveli Âkideden her birinin arazisinde dahi, kendi ahkâmı 
kanuniyesine göre mezkûr Devlet muhalefet etmedikçe, aynı muameleye tâbi olacaklardır. 

Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim kılınmıştır. 

H^race Bumbold M. İsmet 
PellA Dr. Rıza Nur 
Oarroni Hasan 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Venizelos 
D. Caclamanos 
Constantin Diyamandy 
Constantin Contzesco 

BEYANNAME 

Usulen haizi ^salâhiyet olan zirde vazıind imza beyan ederleırıki; Türkiye Hükümeti, Osmanlı 
İmparatorluğu tarafından verilmiş olan bâzı imtiya zata mütaallik bugünkü tarihli Protokolün bi
rinci faslı ahkâmını, mezkûr Protokolü akdeden diğer Devletler tebası sermayesinin 1 Ağustos 1914 
tarihinde mütefevvik bulunduğu Osmanlı şirketlerinde tatbik etmeyi taahhüdeyler. 

Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim kılınmıştır. ı 
M. îsrnei 
Dr. Rıza Nur 
Hasan 

13. — LOZAN'DA ÎMZA EDİLEN SENEDATI DÜVELİYENİN BÂZI AHKÂMINA BELÇİKA 
VE PORTEKİZ'İN İLTİHAKINA DAİR PROTOKOL 

VE İŞBU IKI DEVLETİN BEYANNAMELERİ 

24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir. 

Bugünkü tarihli Sulh muahedenamesini imza eden Tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn mezkûr Mua-
hedenamenin ikinci kısmının (Malî ahkâm) birinci faslı ahkâmiyle üçüneü kısmı (İktisadî ahkâm) 
ahkâmına Belçika ve Portekiz Devletlerinin iltihakını kabulde müttefik olup bu iltihak işbu Muahe-
denamenin aynı zamanda ve aynı şeraiti dairesinde iktisabı meriyet edecektir. Osmanlı İmparator
luğunda verilmiş bâzı imtiyazata mütaallik bugünkü tarihli Protokole aynı şerait dâhilinde Belçi
ka'nın dahi iltihakını kabulde kezalik müttefiktirIer.. 

Binaenaleyh Tarafeyni Âliyeyni Âkıdeyn Belçika ve Portekiz'in usulen haizi salâhiyet mümes
silleri tarafından bugün vâki olan iltihak beyanatını senet ittihaz ederler. Mezkûr beyanatın 
mevkii meriyete geçmesiyle bir taraftan Türkiye ve diğer taraftan i§bu iki Devletten her biri ara
sında hali sulh ve münesbatı resmiye dereeei ihtiyaca göre yeniden teessüs etmiş addolunacaktır. 

Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim kılınmıştır. 
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Horetce Rumbold 
Pelte 
Gdrroni 
ü. O. Motvtagno 
K. Otchiai 
E. K. Venizelos 
İ). Caclamanos 
Constantin Diyamandy 
Con-stantin Contzesco 

BELÇİKA'NIN İLTİHAK BEYANNAMESİ 

Zirde vûziülimza usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamesini bugünkü tarihli 
Sulh muahedenamesini imza etmiş Devletlerin mümessillerine badelibraz, işbu Beyanname ile, Bel
çika namına mezkûr Sulh Muahedenamesinin ikinci kısmının (Malî ahkâm) birinci faslı ahkâ
mı ile üçüncü kısım (İktisadî ahkâm) ahkâmına ve kezalik Osmanlı İmparatorluğunda verilmiş olan 
bâzı hntiyazata mütaaİlik ve bugünkü tarihli protokol ahkâmına, iltihak ettiğini beyan eder. 

Hali sulhu ve münesabatı resmlyeyi iadeten tesis edecek olan bu iltihak, mezkûr Sulh Muahede
namesini imzalayan Devletlerin, Belçika'nın iltihakını •kaimi ettikleri bugünkü tarihli Proto
kolde gösterilen unda ve mezkûr Protokelde münderiç ahkâm ve şerait dairesinde iktisabı meriyet 
cdocektiı*. -

Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim .olunmuştur. 
Fernand Peltzer 

PORTEKİZ'İN İLTİHAK BEYANNAMESİ 

Zirde vâziülimza ılsule muvafık, ve muteber görülen salâhiyetnamesini bugünkü tarihli Sulh Mu
ahedemin esini imza etmiş Devletlerin mümessillerino badelibraz, işbu Beyanname ile, Portekiz na
mına, Sulh Muahedenamesinin ikinci kısmının (Malî ahkâm) Birinci faslı ahkâmı ile üçüncü kıs
mı (İktisadî ahkâm) "Ahkâmına iltihak ettiğini beyan eder. 

Hali sulhu ve münasebatı resmiyeyi iadeten tesis edecek olan bu iltihak, mezkûr Sulh Muahede-
namesini imzalıyân Devletlerin, Portekiz'in iltihakını kabul ettikleri bugünkü tarihli Protokolde 
gösterilen ande ve mezkûr Protokolde münderiç ahkâm ve şerait dairesinde, iktisabı meriyet edece-
coktir. 

Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim olunmuştu?. 
A. M. Bartoîomu Ferreym 

14. _ BRİTANYA, FRANSA VE İTALYA KITAATI TARAFINDAN İŞGAL EDİLEN TÜRKİYE 
ARAZÎSÎNtN TAHLİYESİNE DAİR PROTOKOL VE BEYANNAME 

24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir 

Kıtaatı elhaletü hazihi Türkiye arazisinin bâzı aksamını işgal eden, Düveli müttefika yani 
Fransa, Büyük Britanya ve İtalya Hükümetleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti millet
lerinin amali sulhperveranelerini bilâtehir tatmin etmek emniyesini mütesaviyen perverde et
tikleri cihetle; 

Alelusul mezuniyeti haiz olan zirde vâzıini imza mütekabildi tedabiri âtiyeyi ittihaz huhusıın-
da mutabık kalmışlardır. ' -
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Lozan'da takarrür eden sulh muahedenamesi ve diğer senedatm Türkiye Büyük Millet Meclisi 
• tarafından tasdik kılındığı Düveli müttefikanm istanbul'daki fevkalâde komiserlerine tebliğ edilir 

edilmez, Düveli mezkûre kıtaatı, kendileri tarafından işgal edilmiş olan arazinin tahliye ameliya
tına tevessül edeceklerdir. 

îşbu ameliyat Çanakkale Boğazı, Marmara denizi ile Karadeniz Boğazında bulunan İngiliz, 
Fransız ve İtalyan süfünü harbiyesinin de çekilmesini ihtiva edecektir. 

2 

Tahliye ameliyatı altı hafta zarfında ikmal edilecektir. 

3 ' • • . : . . 

Tahliye vukubuldukça tahliye olunan arazide Türkiye Hükümetine veya Türkiye umumî- idare
lerine aidiyeti alelusul tahakkuk eden ve elhaleti hazini müttefikin memurininin tahtı işgal veya tasar
rufunda bulunan her nevi emvali gayrimenkul e ve emvali Türkiye Hükümetine iade olunacaktır. 

Her nevi haciz ve istimval tedabiri ref'olunacaktır. îşbu iade ve fekki haciz hakkında, kaftî ve 
tam bir tesellüm senedi kıymetini haiz olacak zabıt varakaları tanzim edilecektir. 

İşgal memurini Türkiye Hükümetine aidolup da eşhası saliseye ve bilhassa Osmanlı şirketlerine 
tevdi edilmiş olan emval; eşya ve .mevaddın mümkün olduğu kadar tam bir defterini Hükümeti 
nıezkûreye vereceklerdir. 

İşgal memurini ile efrat arasında münakit rnukavelâttan mütevellit düyun, mukavelâtı mezkurede 
muayyen şerait dâhilinde tesviye olunacaktır. 

• 4 

Evvelce Osmanlı-Hükümetine aidolup 30 Teşrinievvel 1918 tarihinde Mondorots'ta imza olunan 
mütareke mukavelenamesi mucibince Düveli mü ti ef ika emrine gecen ve işbu protokolün imzası ta
rihinde Türkiye'de Düveli müttefike! mezlcûre memurini yedinde bulunmakta olan «Yavuz Sultan 
Selim» dâhil olduğu halde sefaini harbiye, eslilrı, cephane ve sair malzemei harbiye ikinci bendde 
zikredilen mühlet zarfında hali hazırıyla bulundukları mevakide Türkiye'ye iade olunacaklardır. 

" . 5 • . -

11 Teşrinievvel 1922 tarihinde Mudanya'da imza edilmiş olan mukavelename! askerî ahkâmı, 
işbu protokolün ikinci bendinde zikrolunan müddet zarfında mer'i kalacaktır. 

İşbu müddet zarfında bir gûna hâdiseye meydan vermemek için muktazî tedabir, Müttefikin ve 
Türkiye memurini askeriyesi arasında bilittifak ittihaz olunacaktır. 

Tahliye ameliyatının tevlidedefbiieceği diğer kâff ei mesaili, Türkiye memurini ile bilittif ak, tan
zim etmek, işgal memurinine aidolacaktır. 

• 6 ' . ' • ' • , 

Türkiye Hükümeti, Sulh muahedenamesinin mevkii meriyete vaz'mı beklemeksizin mezkûr mu-
ahedenameye vâzıülimza Devletler tebaalarının 69, 72, 77 ve 91 nci maddelerinden (72 ve 91 nci mad
delerde zikrolunan müddetler cereyana başlamamış olsa bile) ve kezalik îkamet Mukavelesi ahkâmm-

' dan istifade etmelerini kabıü edecektir-.; Türkiye Hükümeti Sulh muahedenamesinin 137, 138 ve 
140 nci maddelerinde münderiç ahkâma dahi rlıyet edee^ktirr 

7 
Sulh muahedenamesinin mevkii meriyete vaz'in a intizaren Britanya ve Türkiye Hükümetleri, 

hududun tâyinine kadar mezkûr muahedenin üçüncü maddesinin ikinci numarasının üçüncü fıkra
sında muhafazası mevzıuıibahsolan istatükoyu tadil edebilecek hiçbir şey yapmamayı mütekabiİen 
taahhüdederter. 
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Mezkûr Hükümetler Sulh Muhadenamesinin üçüncü maddesinin ikinci numarasının birinci 

fıkrasında zikrolunan ve Türkiye ile Irak arasındaki hududa ait bulunan müzakeratm birinci bend-
de musarrah tahliye ameliyatı ikmal olunur olunmaz başlamasında ve mezkûr fıkrada zikrolu
nan dokuz, ay müddetlin mebhusüanh müzakeratm başladığı tarihten itibaren, cereyan etmesinde 
müttefiktirler. 

Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tarizdin olunmuştur. 

Horace Rumbold M. İsmet 
PeUe Dr. Rıza Nur 
Garroni Hasan 
G. C. Montagna 

BEYANNAME 

Salâhiyet nameleri mucibince hareket eden zi'rde vaziini imza hususatı atiyeyi^ beyan ederler : 

1, . " 

Boğazlar usulüne daıir bugünkü tarihli Mukavelenamenin mevkii meriyete vaz'ma intizaren üç 
Müttefik Devlet donanmalarının Boğazlardan tam ve kâmil Ibir serbestli mürur muhafaza etmeleri 
takarrür etmiştir. Boğazlardan transit suretinde geçen Düveli mezkûre sefaini harbiyesi, haşarat veya 
ârızai bahriye ahvali- müstesna olmak şartiyle, emniyeti sefer icabettiği takdirde, -geceleyin' demirle
me müddeti de dâhil olduğu halde Boğazlardan mürurları elzem olan zamandan fazla tevakkuf ede
ni iyeceklerd ir. 

2. 

Balâdaki! Protokolün birinci) bendi ahkâmına halel gelmeksizin ve Boğazlar usulüne dair bugünkü 
tarihli Mukavelenamenin mevkii meriyete vaz'ına kadar veyahut 31 Kânunuevvel 1923 tarihinde mez
kûr mukavele mevkii meriyete girmemiş ise mezkûr tarihe kadar, Türkiye Hükümeti, Boğazlarda üç 
Müttefik Devletten her biri için bir kravazör ve iki torpido muhribinin (Contere torpilleur) bulun
masına muhalefet etmiyecekt'ir, işbu sefainin beraberlerinde kömür ve levazım tedariki için muktazi 
ve harfe bayrağını gayrihâmil sefaıin bulunabilecektir. 

. . 3 . • 

Vâzıini imza bugünkü tariMi 'Sulh Muah'edenamesİnin mevkii meriyete vazondan itibaren kabotajın 
ve liman hidematmın Türk Millî Bayrağına hasroiunacağını derhatır ettirirler. 

Mamafih 1 Kânunusani 1923 te Türkiye'de kabotaj yapan veyahut liman hidematı işleten müesse-
satm 31 Kânunuevvel 1923 tarihine kadar işlerine devamda tamamen serbest bırakılacağını beyan 
ederler. 

Her halde Türkiye bugünkü tarihli Ticaret Mukavelenamesine vaziülimza diğer Devletler sefaini-
ne, Ticaret Mukavelesinin ikinci kısmında sefain ve 'hamuleleri ve yolcular için musarrah ve seyrise-
faine ve duhule ve ticarete mütaallik bulunan bilcümle teshilâtı hiçbir Devlet lehine fark yapmak
sızın, 31 Kânunuevvel 1923 tarihine kadar bahşedecektir. 
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4. - .. . . 

Vâziini imza is/bu (beyanatta (bulunurken Lozan'da imza olunan Sulh Mualhedenaımesiyle diğer se-
nedatın sürati mümkine ile mevkii meriyete dâhil olacakları ümidini izhar ederler. 

Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim kılınmıştır. 
M. îsmet 
Dr. Rıza Nur 
Hasan 

15. KARAAĞAÇ ARAZİSİYLE BOZCAADA VB İMROZ ADALARINA DAİR BRİTANYA İM
PARATORLUĞU, FRANSA, İTALYA, JAPONYA, YUNANİSTAN VE TÜRKİYE TARAFIN

DAN 24 TEMMUZ 1923 TARİHÎNDE İMZALANAN PROTOKOL 

Alelusul salâhiyeti tammeyi haiz zirde vâziini imza nıevaddı âtiyeyi kararlaştırmışlardır : 

1. 

Meriç ile bugünkü tarihli Mualhedenamenin ikinci maddesinin ikinci numarasında tarif kılınan 
Türkiye - Yunan hududu arasında kâin olup Türküye'ye iade edilecek olan arazi 15 Eylül 1923 t e 
Türk memurinine teslim olunacaktır. Şu şartlaki Muahedei mezkûrenin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından keyfiyeti tasdiki İstanbul'daki Müttefikin fevkalâde komiseri vaısıtasiyle Yunan Hü-
kümetitne tarilhi mezkûrde tebliğ olunmuş ola. Eğer işbu tebliğ balâda mezkûr tarihte ifa kılınmamış 
ise arazii mezkûrenin teslimi muamelesi tarihi tebliğinden itibaren on beş günlük bir müddet zarfın
da icra edilecektir. 

2. . . . * . . . . ' 

Sulh Muahedenamesinin beşinci maddesinde mezkûr tahdit muamelesinin İkmal edilmemiş olması 
keyfiyeti balâdaki arazinin Türkiye memurinine teslimini tehir edemiyecektlir. Bu Ihalde Yunan ve 
Türkiye Hükümetleri Sulh Muahedenamesinin ikinci maddesinin ikinci numarasında tarif olunan 
hattı, arazi üzerinde muvakkat Ibir surette tersim edeceklerdir. İşbu muvakkat hudut tarafeynce 
mezkûr Muahedenamenin beşinci maddesinde muşarrah komisyonun ikmali mesai etmesine kadar merî 
olacaktır, 

3. . , 

Karaağaç Rum ahalisi 30 Kânunusanii 1923 te Yunanistan ile Türkiye arasında imza olunan Mu
kavelenamede münderiç ahali mübadelesine tâbi olacaklardır; bunlar mezkûr Mukavelename ahkâ
mından istifade edecekler fakat Yunanistan'la Türkiye arasında hali 'suMhun tesisinden altı ay geçme: 
den hicrete mecbur edlemiyeceklerdir. 

4 . : . . . • • . • • • . • • . • . . 

İmroz ve Bozcaada adalarından Yunan kıtaat ve memurini bugünkü tarihli Sulih Muahedenamesi 
Yunan ve Türkiye Hükümetleri taraıfmdan tasdik edilir edilmez çekileceklerdir. Bunların çekilme
sini mütaakıp mezkûr Muahedenamenin 14 ncü maddesiindekil ahkâm Türkiye Hükümeti tarafından 
tatbik olunacaktır. 

v "• 5-
İşbu protokolün birinci bendinde mezkûr arazi sekenesinden ve keza dördüncü fıkrada bahso-

lunan adalar ahalisinden hiçbiri askerî veya siyasî hattı hareketlinden veyahut bugünkü Sulh 
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Mııahedenaanesini imza eden Devletlerden birine'veya tebaasına. ifa ettiği her hangi bir muavenetten 
dolayı TürMye'd'e hieibir 'baihane üe izaç, veya taföbolunmıyaeaktır. 

Pıkrai ândfedte zikrolunanarazı ve addarm .^âffei abulisine bugüne kaklar drtikâbolunan 
siyasi veya hukuku umumiycye mütaallik bilcümle cinayet ve cünhalardan dolayı tam ve kâmil, affı 
umumî bahşolunmuştur. 

Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Ho,race Bvmhold 
PelU 
Garröm 
G. C. Montagna 
K. Ötekim 
E. Kf Venizeloa 
D. Caclnmano-s 

16. ~- YUNANİSTAN'DA EKALLİYETLERİN HİMAYESİNE DAİR, 10 AĞUSTOS 1920 
TARİHİNDE BAŞLICA 'DÜVELİ MÜTTEFİKA İLE YUNANİSTAN ARASİNDA SEVR'DE 
MÜNAKİT MUAHEDENAMEYE VE TRAKYA'YA AİT OLMAK ÜZERE AY1sTî DEVLETLER 
ARASINDA AYNİ TARİHTE AKDEDİLEN MUAHEDENAMEYE MUTA ALLI K PROTOKOL 

24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmişi ir. 

Britanya İmparatorluğu, Fransa, italya, Japonya ve Yunanistan Hükümetleri işbu konferans 
esnasında akdolunan sulh muahedenamesiyle diğer senedatın mevkii meriyete vaz'ı Yunanistan'daki 
ekalliyetlerin himayesine dair başlıca müttefik Devletler ile Yunanistan arasında 10 Ağustos 1920 
tarihinde Sevr'de akdolunan muahedenamenin ve kezalik Trakya'ya dair ayni Devletler arasında 
Sevr'de akdolunan 10 Ağustos 1920 tarihlî muahedenamenin mevkii icraya vaz'ım zaruri kıldığı ka
naatinde bulunduklarından, * 

Usulen haizi salâhiyet olan #irde vâzıini imza kendi Hükümetleri namına ahkâmı ' atiyeyi karar
laştırmışlardır : 

1. -; Sevr'de akdolunan salifüzzikir iki muahedenin tasdiknameleri eğer şimdiye kadar tevdi olun
mamış ise bugünkü tarilıle Lozan'da imza olunan sulji mnahedenamesine ve senedatı saireye mütaalr 
lik tasdiknameler ile aynı zamanda te\rdi olunacaktır. 

2. - Ekalliyetlerin himayesine mütaallik salifüzzikir Sevr muahedenamesinin 7 nci maddesinin 
ikinci bendiyle 15 nci maddesinde münderiç a-hkâm feshedilmiştir ve mülga bulunmaktadır. 

3 - Trakya'ya mütaallik salifüzzikir Sevr muahedesinin birinci maddesinde münderiç ahkâmın 
tatbiki bugünkü tarihli sulh muaihedenamesinin ikinci m.addesinin 2 numarasındaki fıkarat ile mu-
kayyet olacaktır. 

Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. 
Horme Rmnbold 
pm 
Gmrom 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Venizelos 
D. Cadammas 

M. İsmet 
Dr. Hıza, Nur 
Hasan 
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17. _ siR-P - HIRVAT - SLOVEN DEVLET İNİN İMZASINA MÜTEDAİR PROTOKOL 

v 24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir 

Zirde vâzıind imza bugünkü tarihle her biri mensubolduğu . Hükümet namına berveçhi âti tadat 
olunan senedatı veyahut onlardan bâzılarını yani .* 

Sıılh müahedenamesini; 
Boğazlar usulüne dair mukavelenameyi; 
Trakya hududuna dair mukavelenameyi; 
ikamet ve salâhiyeti adliye hakkında mukavelenameyi; 
Ticaret mukavelenamesini; * 
Affı umumiye mütaallik beyannameyi ve protokolü; 
Osmanlı İmparatorluğu dâhilinde verilmiş bâzı imtiyazata mütaallik protokolü; 
Lozan'da imzalanan senedatı Düveliye ahkâmından bâzısına Belçika ile Portekiz'in iltihakına mü

taallik protokolü. 
Lozan'da imzalamış olduklarından bunlardan her biri, imza etmiş olduğu senedata mütaallik ol

mak üzere Sırp - Hırvat - Sloven Devletine işbu Lozan konferansı senedi nihaisinde zikrolunan -mu
rahhaslarından her hangi biri vasıtasiyle, muahede mevkii meriyete girmiş olmadıkça, .salifüzzikiı-
sencdatın heyeti mecmuasını imza edebilmek salâhiyetini tanımakta mutabık kalmışlardır. 

' Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim kılınmıştır. 
Ilarace Rumbold M. İsmet 
PelU Dr, Rıza Nur 
Garrmd Hasan 
G. C^Montagnu 
K. OtchtAai 
E. K. Venizelos 
D. Caclamanos 

Conştmtin Diyammıdy 
Constg/rıtin Contzesco ' 
& Marphoff 
Stancieff 

18. — LOZAN KONFERANSININ SENEDİ NİHAİSİ 

24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir 

Biritanya İmparatorluğu, Fransa ve İtalya Hükümetleri, Japonya Hükümetiyle müttefikan 
Şark'ta sulhu sureti katiyede iade etmek emniyesiyle bir taraftan Yunanistan'ı, Romanya'yı Sırp 
- Hırvat • İsloven Devletini ve kezalik Amerika Düveli müttehidesini ve diğer taraftan Türkiye'yi 
bütün milletler tarafından temenni olunan Wr neticeye vusule salih ahkâm ve mevaddı müştereken 
tet^fka davet etmiş olduklarından; 

Diğer taraftan işbu konferansta müzakere edilmesi iktiza edecek olan mesailden boğazlar mesele
si Bahri siyahta sahildar olan Bulgaristan ve Rusya'nın müzakerata ve ittihaz kılınacak mukarrera-
ta iştirake davet edilerek sureti mahsusada tetkik olunması iktiza edeceği kanaatinde bulunduk
larından; 

Ve Şarkta hali harbin Belçika ve Portekiz için tevlideylediği mesaili iktisadiye ve maliyenin 
münakaşasına mezkûr iki Devletin iştirakini kabule karar verdiklerinden; 

Âtiyüzzikir murahhaslar Lozan'da toplanmışlardır : 
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Britanya İmparatorluğu için : 
Umuru Hariciye Nâzın Asaletlû George Nathaâniel, Margus Gurzon dö Kedleston, K. G. G. C. 
S.î. G. C.IfE; 
İstanbul'da Fevkalâde Komiser Asaletlû Sir Horace, George Montagu Rumbold, Baronet, 
G. C.M. G. 
Fransa için : 

Haşmetlû italya . Kiralı hazretleri nezdinde Fransa Cumhuriyeti Sefiri Kebiri, Lejyon donör 
nişanı millîsinin Grankruva rütbesini haiz Mösyö Camille Barrere; 
Ayandan, Fransa Sefiri Kebiri, Lejyon Donör nişianı millîsinin Grandofisiye rütbesini haiz 
Mösyö Maurice Bompard; 
Fransa Sefiri Kebiri, Cumhuriyetin garkta fevkalâde Komiseri, Lejyon Donör nişanı millî
sinin Grandofisiye rütbesini haiz Ferik General Mösyö Maurice Pelle; 

İtalya için : 
Ayandan, İtalya sefiri kebiri, İstanbul'da Fevkalâde Komiser Sen Mauris ve.Lâzar ve Kuron 
Ditali nişanlannın Grankruva rütbesini haiz Asaletlû Marqui Kamille Garroni; 
Atina fevkalâde murahhas ve Ortaelçisi Sen Mauris ve Lâzar nişanının Komandör ve Kuron 
Ditali nişanının Grandofisiye rütbesini haiz Mösyö Jüles Cesar Montagna; 

Japonya için : -
Londra fevkalâde sefiri kebir ve murahhası .Soley Lövan nişanının birinci rütbesini haiz Ba
ron Hayashi Jonii; 
Roma fevkalâde sefisi kebir ve murahhası Soley Lövan nişanının «birinci rütbesini haiz, Mös
yö Kentaro Otehiai Jusammi; 

Yuunanistan için : 
Esbak Heyeti Nuzzar Reisi, Sovör nişanının Grankruva rütbesini haiz Mösyö Eleftherios 
K. Veniselos; 
Londra Ortaelçisi Savör nişanının Komandör rütbesini haiz Mösyö Demetre Caclamanos; 

Romanya için : 
Hariciye Nâzın Mösyö ton G. Duca; . 
Ortaelçi Mösyö Konstantin 1. Diyamandy; 
Ortaelçi Müsyü Konstantin Contzesco; 

Sırp - Hırvat - Sloven Devleti için : 
Hariciye Nâzın Mösyö Montehilo Nintchitch; 
Paris Fevkalâde Murahhas ve Ortaelçisi Mösyö Miroslav Spalaikovitch; 
Sofya Fevkalâde Murahhas ve Ortaelçisi Mösyö Milânrokiteh; 
Bern Fevkalâde Murahhas ve Ortaelçisi Mösyö Miloutine Yuvanovitch; 

Düveli Müttehidei Amerika için : 
Düveli Müttehidenin Roma Sefiri kebiri Asaletlû Richard Wasbrum Child; 
Düveli Müttehidenin İstanbul'da Fevkalâde Komiseri Kontr Amiral Mark L. Bristol; 
Düveli Müttehidenin Bern Sefiri Asaletlû Joseph C. Grew; 

Türkiye için : 
Umuru Hariciye Vekili, Edirne Mebusu İsmet Paşa; 
Umuru Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili, Sinob Mebusu Doktor Rıza Nur Bey; 
Sabık Vekil, Trabzon Mebusu Hasan Bey, 

Bulgaristan için : 
Reisi Nuzzar ve Umuru Hariciye ve Mezahip Nâzın Mösyö Alexandre Stanbulisky; 
Londra Fevkalâde Murahhas ve Ortaelçisi, Sen Alexandre nişanının Grankruva rütbesini haiz, 
Hukuk Doktoru Mösyö Dimitri Stançioff; 
Belgrad Fevkalâde Murahhas ve Ortaelçisi Mösyö Kosta Todöroff; 

Sonra : ; • < • • • - . . . . • 
Sabık Şimendifer, Posta ve Telgraf Nazırı Mösyö Boğdan Morphoff; ; 
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Rusya için : 

Mösyö Geörges V. Tehitcherine; 
Mösyö Kristinan Rakovsky; 
Mösyö Polikarp G. Mdivani; 
Mösyö Watezlâw W. Vorovski; 

Belçika için : 
Bern Fevkalâde Murahhas ve Ortaelçisi, Leopolt nişanının Ofisye rütbesini haiz Mösyö F, 
Peltzer; - • . 

Portekiz için • 
Bern Fevkalâde Murahhas ve Ortaelçin, Sen Jak Dölepe nişanının komandör^ rütbesini 
haiz Mösyö Antonio Maria Bartholomeu Ferreira. 

20 Teşrinisani 1922 tarihinden 24 Temmuz 1923 tarihine kadar akdeyled'ikleri içtimalar netice
sinde - ki işbu içtimaat vesilesiyle bâzı devletler, kendilerini alâkadar eylediğini farzeyledikleri 
mesail hakkında noktai nazarlarını beyan edebilmişlerdir - Berveçhi âti tadadolıman vesaik ta
karrür ettirilmiştir. 

1. — Sulh Muahedenamesi; . 2 4 Temmuz 1923 te imzalanmıştır. 
2. — Boğazların tâbi olacağı usule dair mukavelename; » » » 
3. — Trakya hududuna dair mukavelename; » » » 
4. — ikamet ve salâhiyeti adliyeye dair mukavelename; » » » 
5. — Ticaret mukavelenamesi; » » » 
6. — Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair mukavelename 30 Kânunusani 192l3 te imzalan-

ve protokol; mıştır. 
7. — Sivil mevkuf inin iadesiyle üserayi harbiyenin mübadelesine 

dair Türk - Yunan İtilâf namesi; » » » 
8. — Affı umumiyeye dair beyanname ve protokol; 24 Temmuz 1923 te imzalanmıştır. 
9. — Yunanistan'da bulunan emlâki îslâmiye hakkında be

yanname; » » » 
10. — Mesaili sıhhiyeye dair beyanname; » » » 
11. —• îdarei adliyeye dair beyanname; » » » 
12. — Osmanlı İmparatorluğu memalikinde verilmiş bâzı im-

tiyazata dair protokol ve beyanname; » * » 
13. — Lozan'da' imza edilen senedatm bâzı ahkâmına Belçi

ka ve Portekiz'in iltihakıne dair protokol ile işbu iki 
Devletin mezkûr iltihakını havi beyannameler; » » » 

14. — Britanya, Fransa ve İtalya kuvvetleri tarafından iş
gal edilen Türkiye arazisinin tahliyesine dair proto
kol ile beyanname; » » » 

15. — Karaağaç arazisi ile Bozcaada ve İmroz adalarına dair 
olup Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, 
Yunanistan ve Türkiye tarafından imzalanan protokol; » » » 

16. — Yunanistan'da akalliyetlerin himayesine dair 10 Ağus
tos 1920 tarihinde başlıca Düveli Müttefika ile Yuna
nistan arasında Sevr'de münakit Muahedenameye ve 
Trakya'ya aidolmak üzere aynı devletler arasında aynı 
tarihte akdedilen Muahedenameye mütaallik protokol; » » », 

JT. —• Sırp - Hırvat - Sloven Devletinin imzasına dair protokol » » » 
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Balâda tadadolunan senedatm ve işbu senedin asılları Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Hazinci 

evrakında mevdu kalacaklar ve Hükümeti mezkûre senedatı mezbureden her birinin birer musad-
dak suretini mezkûr senedi imza eden devletlere veya indelicap' kabul ve tasvibedecek olanlara ve 
Sulh muahedtenamesini imza eyliyen -devletlere ita eyliyecektir. 

Tasdikan lilmakal, vazıini imza, işbu senedat zirine imzalarını ve •mühürlerini vaz'eylemişler
dir. 

Lozan'da 24 Temmuz bin dokuz yüz yirmi üe tarihinde yalnız bir nüsha olarak tanzim edilmiş
tir. 

Horace Bumboid lamel 
PelU Dr, Htm Nur 
Gmroni Hasan 
O. C. Mohtagm 
K. Otchiai 
E. K. Venkelos 
D, Caddmmos 
Comtantin Diamaudy 
Gonstantin CmUesco 
B. Morpkoff 
Stancieff 
Verncmd Pettze-
A. M. Barthohm.eiı Ferreira 

* Lozan; 24 Temmuz 1923 

Lozan Sulh Muahedenamesine merbut olarak teati edilen mektuplar 

Fransa Cumhuriyetinin Sulh Konferansında Murahhası CSîeneral Pelle Hazretlerine 
Haizi salâhiyet Murahhas Efendi; 
Ankara'da 20 Teşrinievvel 1921 tarihinde imza olunan Türk - Fransız İtilâfnamesi ahkâmının 

teyidini 4azammun etmek ü^ere bana gönderdiğiniz 24 Temmuz tarihli mektupla merbut beyanna
meyi aldığımı ihbar ile keafbi şeref eylerim. 

Bâlâdaki beyanname münclerecatmı senet ittihaz eylediğimi zatıâiilerine beyan ile kedbi şeref ey
lerim. 

Tazimat ... ti âh., , 
tsmet 

Lozan; 2i Temmuz 1923 
Sulh Konferansında Haşmetlû İngiltere Kiralı Hazretlerinin Murahhası Sör Horace Rumbold 

Hazretlerine 
Ekselans; 
Armsturoııg. Vitvart Bnd Kompani Limitet ve Vikres Limitet Şirketine bugün gönderdiğim mek

tubun bir suretini lef fen irsal ile kesbi şeref eylerim. 
Tazimat İlâh. ' . tsmet 
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Lozan; 24 Temmuz 1923 

Armsturong Vitvart End Kompani Limitet ve Vikres Limitet şirketlerinin Reisi Efendiye 

Reis Edendi; a 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Nafıa Vekili namına ve inutiyazat hakkında bugünkü 

tarihli protokolün ikjnci maddesinde Arınsturvmg Vitvart End Kompani Limitet ve Vikres Limitet 
şirketleri hakkında munderic bulunan ahkâma atfen zirdeki hususu nazarı ıttılaınıza vaz'ile ke.sbi gem»!' 
ederim. 

Şurası mukarrerdir ki, Muahedei SuHıiyenln imzasından beş senelik bir mühlet zarfında bâlâ
daki tarihten muaüıhar olarak akdedilecek mukavelelerle Türk Hükümeti, zikrolunan mukavelâtta iya-
ret edilen ameliyatın tamamen veya kısmen sahai fiile isalini veya işletilmesini temin zımnında ecnebi 
sermaye veya sanayiine müraeaati tasavvur ederse işjbu şirketleri" niyetinden haberdar edecek ve oıı-

• larm diğer her hangi bir şahıs veya şirket ile tamamen müsavi olarak rekabete gi ninesini mümkün ki ~ 
lae aktır. 

îhtiramat.... îlâlı. • 
İsmet 

# 

Lozan; 2i Temmuz 1923 

Japonya'nın Roma'da Fevkalâde Murahhası ve Büyükelçisi ve Lozan Konferansında Murahhası Mösyö 
K. Otdıiai Hasretlerine 

Ekselans; 
Bugünkü tarihli ikamet mukavelesinin ikinci maddesinde münderiç ve dahilî memlekete muhace

rete mütaallik ahkâmına aidolan kaydı ihtiyatînin Japonya tebeası aleyhine ve diğer devletlerin 
tebaası lehine ırk mülâhazatına nıüsteaıiden tefriklere hiçbir veçhile müsait olabilecek tarzda 
tefsir edilemiyeeeğini hükümetim namına zatiâlilc rine ihbar ile keshi şeref eylerim. 

Tazimat... İlâh. 
ismet 

Lozan, 24 Temmuz 1923 
Sulh Konferansında Haşmetin ingiltere Kralı Hazretlerinin Murahhası Sor Horace Rumboîd 

Hazretlerine 

Sulh Konferansında Haşmetin ltlflya Kralı Hazretlerinin "Murahhası Mösyö G. C. Moııtangna 
Hazretlerine 

Ekselans; - . • 
Lozan'da bugünkü tarihle imza edilen Ticaret Mukavelenamesinin dokuzuncu maddesine atfen 

zatiâlilerinin nazarı ıttılaına zirdeki hususu iblâğa mesamat eylerim : 
Kabotajı, Millî sancağa hasra karar veren T ürk Hükümeti şimdiye katlar Türk sularında mun

tazam se.yrisefer icra eden ve zirde işaret edilen kumpanyaların Türkiye'de bir limandan diğeri
ne eşyayi ticariye ve yolcu nakletmelerine muvafakat etmiş- olduğunu ve kendisiyle akdedecekleri 
mukavelede musarrah kâffei müddetler zarfında işbu nakliyatı ticariyeyi muhtemel ne gibi şerait 
dairesinde devam ettirebileceklerini onlarla müzakerejre mütemayil bulunduğunu zatiâlilerine ih
bar ile kesbi şeref eylerim. 

1 Kânunusani 1924 tarihinden itibaren altı aylık bir mühlet zarfında işbu müzakerat bir iti
lâfa müncer olmıyaeak oiuısa balâdaki kumpanyalar faaliyetlerini şeraiti hâzıra dairesinde ancak 
muah haren iki senelik bir müddet zarfında devam ettirmek hakkına malik olabileceklerdir. 
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İşbu sureti tesviyeden istifade edecek balâda işaret olunan kumpanyalar âtidekilerdir: 

Khıdiviyal Mİ Seytim Şip eüd Grevning 
Dok Kompani Limitet \- İııtiltere 
M. J i Konstant 

. Eilerman Lâyu Limitet 
tfosyeta Loid Tristimo - Tiıyest'e ) 
Sosyeta İtalyana di Serviçi Maritimi - R'oma \-
Sosyeta İtalyana 'di Navulgazyonej. Bosi - Roma J 
Türkiye'de bugünkü tarihte fcaibotaj yapan Türk kumpanyaları Büyük Britanya, (İtalya) sa

hillerinde muamelei mütekaıbileden istifade edeceklerdir. 
Hükümetinin 'mutafbık olduğunu (bana 'teyidet meşini zatıâTilerinden rica ve tazimat. IlâJh. 

.. İsmet 

Lozan ; 24 Temmuz 1923 

Sulh Konferansında Fransa •Hükümeti Murahhası General Pelle Hazretlerine 

Ekselans; 
Lozan'da bugünkü tarilhle imza e'dilen Ticaret Mukavelenamesinin dokuzuncu maddesine at

fen zatıâlilerinin nazıarı ıttılaına zirdeki tasusıı iblâğa mesaaret öderim. • 
Ka'botaji 'Millî Sancağa Ihatere karar veren Türk Hükümeti şimdiye kadar Türk sularında 

muntazam seyrisefer icra eden vfe zirde işaret edilen kumpanyaların Türkiye'de bir limandan di
ğerine eşyayı ticariye ve yolcu nakletmelerine muvafakat etmiş 'olduğunu ve 'kendisiyle akdede
cekleri mukavelede musarraJh kâffei müdldetler zarfında işbu nakliyatı tieariyeyi muhtemel ne 
gîbi şerait dairesinde devam ettirelbileeelklerini onlarla müzaıkereye mütemayil bulunduğunu zatıâli-
lerine ihbar il'e kesîbi ş'eref ederim. $ 

1 Kânunsâni 1924 tarihinden itibaren altı aylık bir mühlet zarfında işbu müzakerat bir itilâfa 
müncer olmıyaeak olursa balâdaki kumpanyalar faaliyetlerini şeraiti hazıra dairesinde ancak mu-
ahharen iki senelik bir müddet zarfında devam ettirmek hakkına malik olabileceklerdir. 

tşbu sureti tesviyeden istifade edecek bâlâda işaret olunan kumpanyalar âtidekilerdir : 
Mesejari Maritim, 
Pake Kumpanyası, 
Presine Kumpanyası, 
Türk -Hükümeti bâzı Fransız müessesatma bahşa mütemayil olduğunu beyan ettiği fevaitten is

tifadeyi Fransa sahillerdnde Türk firma ve kumpanyaları için muamelei mütekabile şartına tâbi 
kılabileceğini takdir etmekte ise de Fransa kavanini ecnebi gemilere kabotaj hakkını menetmiş ol
duğundan bu talebin elyevm nâbemahal olduğunu nazarı itibara almaktadır. Fakat eğer Fransa bu 
baptaki kavaninini âtiyen tadil edecek olursa hiç olmazsa bugünkü tarihte Türkiye'de kabotaj ya
pan Türk kumpanyalarının en ziyade naili müsaade millet muamelesinden istifadeye kabul edile
cekleri hakkında teminat talebetmekte kendini haklı görür. 

Hükümetin mutabık olduğunu bana teyidetmesini zâtı âlilerinden rica ve tazimat... ilâh. 

İsmet 
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Lozan 24 Temmuz 1923 

Sulh konferansında Haşmetlû İngiltere Kralı Hazretlerinin Murahhası Sör Horace Rumbold 
Hazretlerine 

Sulh Konferansında Haşmetlû İtalya Kralı Hazretlerinin Murahhası Mösyö Montagna 
Hazretlerine 

" Sulh Konferansında Fransa Hükümeti Murahhası General Pelle Hazretlerine 

Ekselans; 
Lozan'da bugünkü tarihle imza olunan ikamet Mukavelesine atfen ve mezkûr mukaveleye rapdedi-

lecek olan beyannamenin mektuplarla tebdili hakkında Birinci Komitenin 19 Mayıs 1923 tarihli Cel
sesinde müttehaz kararına tevfikan Türkiye'de 30 Teşrinievvel 1914 tarihinden mukaddem mevcu
diyeti musaddak ve Büyük Britanya (italya'ya Fransa'ya) mensup müessesatı mezhebiye, tedrisiye, 
sıhhiye ve hayriyenin mevcudiyetini tanıyacağını ve bugün imza edilen muahedei sulhiye tarihinde 
Türkiye'de fiilen mevcut sair ingiliz (italyan, Fransız) müessesatı mümasilenin vaziyetlerini nizama 
tevfik etmek üzere hayırhahane tetkik edeceğini Hükümetim namına beyan ile kesbi şeref eyle-
eylerim. 

Her nevi teklif atı maliye noktai nazarından balâdaki müessesat Türk müessesatı mümasilesiyle 
tamamen müsavi muameleye mazhar edilecek ve işbu müessesat hakkında câri olan nizamı âmme 
ahkâmiyle kavanin ve nizamata tâbi olacaklardır. Maahaza şurası mukarrerdir ki, Türk Hükümeti 
işbu müessesatm şeraiti faaliyetini, mekteplere gelince tedrisatın amelî teşkilâtım nazarı itibara ala
caktır. 

Tazimat... ilâh. 
İsmet 

Lozan 24 Temmuz 1923 
Lozan Konferansında Haşmetlû ingiltere Kralı Hazretlerinin Murahhası Sör Horace Rumbolt 

Hazretlerine 

Lozan Konferasında Haşmetlû italyan Kralı Hazretlerinin Murahhası Mösyö Montagna 
Hazretlerine 

Lozan Konferansında Fransa Hükümeti Murahhası General Pelle* Hazretlerine 

Ekselans; 
Mütedahil vergilerin tesviyesi hakkında Iktisdi Komitede yapılan beyanata atfen konferansa 

davet eden üç devletin aynı hissiyatı insâniyatkârane ile mütehassis olan Türk Hükümetinin (Ah
kâmı iktissadiye) 69 ncu maddeye bir istisna teşkil etmek üzere izmir harikinde musabolan müt
tefikin tebaasının 1922 - 1923 senesi maliyesi için borçlu oldukları Temettü Vergisine ait mebâ-
liği mütedahilenin tahsilinden istisna edilmeleri zımnında tedabiri muktaziyeyi ittihaz edeceğini 
zatıâlilerine teyit ile kesbi şeref ederim, 

Tazimat... ilâh 
İsmet 
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Lozan, 24 Temmuz 1923 

Paris'te Pobodvi sokağında Reji Jeneral Dö Şömendöfer'in Reisi Efendiye 
Reis Efendi; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Nafıa Vekili namına ve imtiyazat hakkındaki bugün

kü tarihli Protokolün ikinci maddesinde Reji Jeneral Dö Şömendöfere aidolarak münderiç bulu
nan ahkâma atfen zirdeki hususu nazarı ıttılaınıza vaz'ile kesbi şeref eylerim. 

Şurası mukarrerdir ki Sulh Muahedesinin imzasından beş senelik bir mühlet zarfında Türkiye 
Hükümeti balâdaki tarihten muahhar olarak akdedilecek mukavelelerle ecnebi sermaye ve sanayiine 
müracaat ederek Bahri - Siyah şebekesinin bir veya ınütaaddit aksamının inşasını sahai fiile isal 
veya işletilmesini tamamen Veya kısmen teminini tasavvur ederse Reji Jeneral'i haberdar edecek ve 
onun diğer her hangi bir şahıs veya şirketle tamamiyle mütesavi olarak rakabete girebilmesini 
mümkün kılacaktır, 

îhtiramat... tlâh 
îsmet 

Lozan, 4 Haziran 1923 

İtalya Kiralı Hazretlerinin Ortaelçisi ve İtalya'nın Lozan Konferansında Murahhası Müsyö 
G. C. Montagna Hazretlerine 

Elçi Efendi; 
Hükümetiniz ri&mma ve haiz olduğunuz salâhiyeti kâmile mucibince hareket ederek müttefikin 

hükümetleriyle Türkiye arasında, Sulh Muahedenamesinin mevkii meriyete vaz'ını mütaakıp İtal
ya'nın Meyis adasında hiçbir "batarya top bulundurmıyacağını, adanın Anadolu sahili karşısındaki 
sahilinde hiçbir istihkâm yapmıyacağını ve mezkûr adayı askerî veya bahrî üssülhareke olarak 
kullanmıyaeağmı bana tebliğ için bugünkü tarihle göndermek lûtfunda bulunduğunuz notayı al
makla kesbi şeref eylerim. 

Maahaza şurası mukarrerdir ki, İtalya'nın-Türkiye bitaraf kaldığı halde bir devleti sâliseye 
karşı dâhil olacağı bir harbin müddeti devamı esnasında tedabiri mezburenin tatbiki tatil olunabi
lecektir. 

İşbu tebliği senet ittihaz ederek tecdidi teminatı ihtiramkâriye müsaberet eylerim Elçi Efendi. 

İsmet 

Lozan, 25 Temmuz 1923 

Fransa Cumhuriyeti Murahhası General Pelle Hazretlerine 
Murahhas Efendi; 
Ticaret Mukavelenamesinin 8 nci maddesi mucibince Türkiye'den neşet ve vürudedip Fransa'

ya ithal olunan mahsulâta Fransa Hükümetinin bahşetmek tasavvurunda bulunduğu muameleyi 
müş'ir irsal buyurulan 24 Temmuz 1923 tarihli mektup ile merbutunu aldığımı beyan ile kesbi şeref 
eylerim. 

Salifüzzikir mektup ile merbutunun muhteviyatını senet ittihaz eylediğimi size beyan ile şeref
yabım. 

Tazimat... İlâh 
îsmet 
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Lozan, 24 Temmuz 1923 

Üçüncü Komite Reisi ve Haşmetlû İtalya Kiralı Hazretlerinin Lozan Sulh Konferansında 
Murahhası Mösyö Montagna Hazretlerine 

Ekselans; 
Hükümeti Osmaniye ile, 29 Teşrinievvel 1914 tarihinden evvel berveçhiâti tadadolunan Anado

lu - Bağdad, Mersin - Adana demiryolları ile Şark şimendiferleri ve Haydarpaşa limanı hakkında 
usul ve kanuna muvafık olarak akdolunmuş mukavelâtı imtiyaziye ile onlara mütaallik itilâfatı 
muahharenin mahfuz olduğunu beyan ile kesbi şeref ederim. 

Mezkûr mukavelât ile itilâf ahkâmı bugünkü tarihli nıuahedei sulhiyenin înevkii meriyete 
vaz'mdan itibaren bir sene müddet zarfında şeraiti cedidei iktisadiye ile telif edilecektir. 

İhtii'amatı faikamın kabulünü... ilâh. . . 
İsmet 

' ' *ç Lozan : 24 Temmuz 1923 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Harieiye Vekili ve aynı Mecliste Edirne Mebusu ve 
Lozan Konferansında Türk Heyeti Murahhasası Reisi İsmet Paşa Hazretlerine 

Ekselans; 
İşbu ayın yirmi dördü tarihli mektupla bugünkü tarihli İkamet Mukavelenamesinin ikinci 

maddesinde münderiç ve dahilî memlekete, muhacirine mütaallik ahkâma aidolan kaydı ihtiya
tinin Japon tebaasının zararına ve diğer hükümat tebaasının menfaatine olarak ırk mülâhaza
tına müstenit tefriklere müsaidolabilecek bir tarzda tefsir edilemiyeceğini bana bildirmek 
lûtfunda bulundunuz. -

Senet ittihaz etmekle bahtiyar olduğum işbu lûtufkâr tebliğden dolayı zatı âlilerine teşekkür 
etmekle mübahiyim. 

Tazimat... ilâh. 
K. Otchiai 

Lozan : 24 Temmuz 1923 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Hariciye Vekili ve Lozan Sulh Konferansı Türk Heyeti 

Murahhası Reisi İsmet Paşa Hazretlerine 

Ekselans; 
Mütedahil rüsum tediyatı hakkında İktisadî Komitede vukubulan beyanata atfen üç davet 

edici devletlerle aynı hissiyatı insaniyetkârane ile mütehassis olan Türk Hükümetinin İzmir ha-
rikından musabolan müttefikin tebaasının 69 ncu maddeye (Ahkâmı İktisadiye) bir istisna teşkil 
etmek üzere 1922 - 1923 senei maliyesi için borçlu oldukları Temettü Vergisi bakayasının tediye
sinden istisnaları zımnında mukarreratı lâzimeyi ittihaz edeceğini müeyyidolan bugünkü tarihli 
mektubunuzu almakla kesbi şeref eylerim. 

İşbu işarı senet ittihaz ve ondan dolayı size teşekkür ederek tazimatı faikamın teminatının 
kabulünü rica ederim Ekselans, 

Montagna 
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Lozan: 24 Temmuz 1923 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Hariciye Vekili ve Lozan Sulh Konferansında Türk Heyeti 
Murahhasası Reisi îsınet Paşa Hazretlerine 

Ekselans; 
Türkiye'de mevcut italyan müeseesatı mezhebiye, tedrisiye, sıMıiye ve hayriyesi hakkında bu

günkü tarih}i ve zirdeki şekilde muharrer mektubu âlilerini almakla kesbi şeref eylerim. 
«Lozan'da bugünkü tarihle imza olunan î'&amet Mukavelesine atfen ve işbu mukavelenameye rap

tedilecek olan beyannamenin mektuplarla tebdili hakkında Birinci Komitenin 19 Mayıs 1923 tarihli 
celsesinde müttehaz kararına iptinaen Türkiye'de 30 Teşrinievvel 1914 tarihinden evvel mevcut ve 
italya'ya mensup, musaddak müessesatı mezhebiye ve tedris iye, sıhhiye ve hayriyenin mevcudiyeti 
tanınacağını Türk Hükümeti namına beyan ile kesbi şeref eylerim. Hükümetim bugün imza edilen 
Muahedei Sulhiye tarjhinde Türkiye'de fiilen mevcut sair italyan müessesatı mümasilesinin vaziyet
lerini nizama tevfik etmek üzere hayırhane surette tetkik edecektir. Her nevi mükellefiyatı maliye 
noktai nazarından balâdaki müessesat Türk müessesatı mümaselesiyle tamamen müsavi muameleye 
mazlhar edilecek ve işüra müessesat hakkında câri olan nizamı âmme aihkâmiyle kavanin ve rîizamata 
tâbi olacaktıi'. Maahaza şurası mukarrerdir ki, Türk Hükümeti işbu müessesatın şeraiti faaliye
tini ve mekteplere gelince tedrisatın amelî teşkilâtını nazarı itibara alacaktır.» 

Balâdaki mektubu senet ittihaz eyledim. Ondan dolayı teşekkür ederim. 
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı rica ederim. 

Montagna 

Lozan : 24 Temmuz 1923 

Türkiy Büyük Millet Meclisi Hükümeti Hariciye Vekili ve Lozan Sulh Konferansında Türk Heyeti 
Murahhıasası ReM ismet Paşa Hazretlerine 

Ekselans; 
Türkiye'de kabotajın icrası hakkında bugünkü tarihli ve zirdeki şekilde muharrer metotubu âlinizi 

almakla kesbi şeref eylerim: 
«Bugünkü tarihle Lozan'da imza edilen Ticaret Mukavelenamesinin 9 ncu maddesine atfen 

zatıâlilerinin nazarı ıttılaına zirdeki hususu vaz'a müsaraat eylerim. 
Kabotajı, millî sancağa hasra karar veren Türk Hükümeti Türk sularında şimdiye kadar mun

tazam bir sefer icra etmekte olan ve zdrde işaret olunan kumpanyaların Türkiye'de bir limandan 
diğer lamana emtiai ticariye ile yolcu nakliyatını icra etmelerine muvafakat etmiş olduğunu ve 
kendisiyle akdedecekleri mukavelede musarrah kâffei müddetler zarfında işbu nakliyatı ticari-
yeyi muhtemel ne gibi şerait dairesinde devam ettirebileceklerini onlarla müzakereye mütemayil 
bulunduğunu zatıâlinize ihbarla kesbi şeref eylerim. 

. 1 Kânunusani 1924 tarihinden itibaren altı aylık bir mühlet zarfımda işbu müzakerat bir itilâfa 
müncer olmıyacak olursa balâdaki' kumpanyalar şeraiti hâzıra dairesinde faaliyetlerini ancak <mu-
alhharen iki senelik bir müddet için idame etmek halikına malik olabileceklerdir. 

işbu sureti tesviyeden^ istifade edecek halâda işaret olunan kumpanyalar âtidekilerdir: 
Sosyeta Italyana di Serviçi Martima - Roma; ^*»>«*««***' ••-.--••• 
Sosyeta Loid Trdyestino - Triyeste; 
Sosyeta Italyana di Navilgaziyone J. Rosi - Roma 
Bugünkü tarihte Türkiye'de kabotoj yapan Türk kumpanyalarının vapurları italya sahillerinde 

muamelei mütekabileden istifade edebileceklerdir. Hükümetin hu bapta mutabık olduğunu hama lütfen 
teyideylemesini zatıâlilerinlen rica ve ilâh...» 

Balâdaki mektubu senet ittihaz eyledim. Hükümetim namına muhteviyatı hakkında mutabık bu
lunduğumu beyan eylerim, 

Tazimatı ilâh... Montagna 
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Lozan : 24 Temmuz 1923 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Hariciye Vekili ve Lozan Sullh Konferansında Türk 
Heyeti Muraihfhasası ReM İsmet Paşa Hazretlerine 

Ekselans; 
Hükümetli 'Osmaniye ile 29 Teşrinievvel 1914 {tarihinden evvel berveejhi âti tadadolunan Ana

dolu, Bağdad, Mersin, Adana demiryolları ile Şark şimendiferleri ve Haydarpaşa Limanı hak
kında usul ve kanuna muvafık olarak akdolunonuş ımufcavelâtı fiımtİyaziye Sle onlara mütaalliık iti
lâf atı muahharenin mahfuz olduğunu ve bugünkü ftarüh ile iimza edilen ımuahedei sulhiyenin mev
kii meriyete vaz'mdan itibaren bir sene mühlet zarfında mezkûr mukavelât ve itilâf art aihkâmı-
rim şeraiti cedidei iktisadiyeye tevfik edileceğini bana ıbiMrmek üzere (bugünkü tarihle gönder
miş olduğunuz mektubu alhzile kesfci şeref ^eylerim. 

işbu işarı senet itltühaz ve ondan dolayı size 'teşekkür ederek tazimatı faikamm teminatının 
kabulünü rica ederim; Ekselans. 

Montagna 

Lozan: 24 Temmuz 1923 

Türkiye Büyük Millet Meelisi Hükümeti Harieiye Vekili ve Lozan SuHh Konferansında Türk 
Heyetü Muraihhasası Reisi İsmet Paşa Hazretlerine 

Vekil Efendi; 
Haiz olduğum salâhiyeti kâmile (mucibince hareket ederek Türkiye ile Düveli Müttefika ara

sında Sulh Muahedenamesinin mevkii meriyete vaz'mdan sonra İtalya'nın Meyas Adasında hiçbir 
top bataryası (bulundurtmıyaeağını, Adanın Anadolu sahiline karşı olan tarafında Ihiçjbir istihkâm 
yapmıyacağını ve mezkûr adayı 'askerî veya bahrî üssülhareke olarak kuillanmıyaeağmı Hükümetim 
namına zatı âlilerine ihbar ile fcesibi şeref ederim. 

Maahaza şurası mukarrerdir ki, İtalya'nın devleti saliseye karşı Türkiye bitaraf kıldığı hal
de dâhil olduğu bir muharebenin müddetli devamı esnasında balâda mezkûr ttedabirin tatlbülkı itatil 
olunabilecektir. 

Tazimart ilâh. • 
J. S. Montagna 

Lozan : 24 Temmuz 1923 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Hariciye Vekili ve Lozan Sulh Konferansı Türk Heyeti 
Murahhassası Reisi ismet Paşa Hazretlerine 

Reis Efendi; 
Bugünkü tarihli Ticaret Mukavelenamesinin 8 nci maddesi mucibince Fransız Hükümetinin 

Türkiye'den neşet ve vürudedip Fransa'ya ithal olunan mahsulâta bahşetmek tasavvurunda bulun
duğu muameleyi size bildirmekle kesbi şeref eylerim. 

Merbut cetvelde tadadolunan mahsulât mezkûr mukavelenamenin mevkii meriyete vaz'm
dan itibaren Fransa'nın gerek tarifelere mütaallik ittihaz edeceği tedabir mucibince, gerek tat
biki mukavelât suretiyle diğer her hangi bir memleketten neşet ve vürudeden mahsulâta halen 
tatbik ettiği yahut âtiyen tatbik edebileceği en ziyade duçarı tenzilât olmuş miktar Rüsum
dan istifade edecekler Ve en müsait muamele keyfiyeti esamii mevad ile tarifenin diğer kaffei 
anasırı hakkında dahi aynı suretle iemin edilecektir. Salifüzzikir merbut, cetvel, Türkiye'nin 
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Fransa "'ya vukubulân ihracat ticareti hakkındaki istatistiklere tevfikan tertibedildiği cihetle 
eğer Türkiye, Ticaret Mukavelenamesinin mevkii meriyete vaz'mdan itibaren üç ay müddet zarfında 
bir ehemmiyeti hakikiyeyi haiz mahsulâtı milliyesinden bâzılarının orada asla münderiç bulun
madığını ispat ederse Fransa mezkûr cetveli ikmal etmeyi reddeylemiyecektir. 

Şarap ve şarap müstahzaratı müstesna olmak üzere, Türkiye'den neşet ve vürudedip diğer bil
cümle mahsulât umumî tarife ile asgari tarife arasındaki farkın yüzde ellisi nispetinde tezyide-
dilmiş olan asgari tarifeye tâbi tutulacaktır. 

Türkiye'den neşet ve vürudeden Fransa ve Cezayir'e ithal olunan mahsulâta tatbik edilecek 
usul Fransa'nın aynı usulü rüsumiyeyi haiz bütün Fransız müstemlekâtında dahi aynı suretle 
tatbik edilecektir. Diğer müstemlekât, müstemerat ve himaye memleketlerinde Türkiye'den neşet 
ve vürudeden mahsulâta tatbik edilecek usul en ziyade mazharı müsaade millet muamelesi olacak-

Muvafakati erinin teyiden inhasına lütuf buyurmalarını, zatıâlilerinden rica ile takdimi ihtira
ın a t eylerim. • 

* • PelU 

r •, * • 

Tarife No. 
Türk Hükümetine tevdi olman mektuba merbut cetvel 

Emtianın esamisi 

15 
20 Mükerrer 
21 
22 
23 
24 
25 
26' 
O i ) 

•>> 
84 
89 
45 - 58* • 
59 - 67 

68 - 73 
79 
80 
82 
84 
85 

86 

87 
88 

89 
93 
95 

Sülük 
Bağırsak; taze, kuru, veya tuzlu 
Ham deri, taze. veya kuru, büyük veya küçük 
Ham kürk, ada tavşanı, tavşan ve sair hayvanat postları 
Yün 
At kılı 
Ham tüy, tara.muş veyaatılmış 
îpek 
Balmumu 
Kümes hayvanatı yumurtalarına mütaallik mevad 
Azotlu gübre 
Saydımahi mahsulâtı, mercan, inci ve saire 
Tababete ve ıtriyata mütaallik ham mevaddı hayvaniye, sünger, kemik, 
ham mevaşi tırnağı, ham mevaşi boynuzu ve saire 
Hububat 
Pirinç -
Kuru sebze faaulya.vc mercimek, dâhil olmak üzere 
Dan, kuş yemi alpiste 
Sofra meyvalav,ı : . 
Ceviz müstesna olmak üzere kuru sofra yemişleri ezcümle ihüm, incir, 
şamfıstığı ve a* ire *'V"*t; . * " 
Meyva şekerlemesi ve şe-Ver veya bal ile konserve edilmiş sofra mevva-
ları • " 
Taze anason 
Ardıç meyvas: ve fenotsi1 rezene ve taktir olunacak diğer • moyvalar ve 
yağlı meyvaîar . * i •. • " 
Tohum • ; . . . ' • 
Şurup ve m a m u l şeker . . . •. 
E e ç e l • i ' " •':'. • 
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111 • 
115 
141 

Tarife No. 

- 112 Mükerrer 

• 1 4 2 
İVO Mükerrer 

174 
184 
189 
202 
204 
218 
219 
221 
222 
223 
226 
227 
233 

311 
312 
315 
321 
327 
343 -
346 
368 -

382 
404 -
407 

' • 

-

344 

• 381 ' 

405 
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• % 

Emtianın esamisi 

419 

420 Mükerrer 
438 ilâ 442 
442 : 444 
445 
447 
453 
459 

476 
477 
492 - 494 

Zuyutu tayyara, gül, Nane ve diğer yağları 
Zift* ve katran 
Pamuk, keten, ham, yıkanmış ve sair şekillerde kendir 
Gayrimezkûr mahsulâtı nebatiye döküntüleri bilhassa meyankökü ve usa
resi, cehri 
Her nevi mermer 
Kireç ve alçı, çimento 
Kükürt 
Kuyumcu külü, reğret * 
Demir cevheri 
Demir toz ve talaşı 
Dökme demir 
Bakır köhne mamulâtı enkazı ve talaşı 
Kurşun 
Çinko, cevher, harn külçe halinde, külçe çubuk veya levha. 
Cıva 
Antimuvan 
Başka yerde zıkrolunmıyan maden cevherleri, deniz köpüğü, goverçile ve 
göverçileli fitil 
İspirtosuz ıtriyat (sabundan gayrı) 
Âdi sabun 
İspirtosuz maimukadder 
Her nevi mum • • ' 1 ' * "' • 
Albomiıı 
Hini 
İnce çini ve majolique 
Pamuk ipliği, yün ipliği, kıl iplik keten ipliği, kamçıbaşı ve her nevi 
ipek ipliği 
Keten ve kenevir dokuma 
Pamuk mensucat, ham, kaşarlı, seyrek, gaz, tül ve sair mümasilleri 
Her nevi kalemkârlar, atkılar, kuşaklar, ve mümasil örtüler, perdeler, 
havlular, ve pamuk peştemallar 
Pamuk işlemeler makina ile olmıyarak pamuk mensucat üzerine, tül üze
rine, chimiquees yahut aereienne ve zemini oyulmuş • 
Elişi pamuk danteller * > ( * » * ^ ' r - -
Halı ve diğer yün dokumalar 
Halı (Acem ve Türk ve Hint) 
Fes ve külah . . " \ . ' ' •. ;> -; •. , ; , , 
Yün şal 
Yün kadifeler 
İpek ve kamçı başı mensucat, siyahtan gayrı renkli (altın, gümüş veya 
diğer mevadla mahlut düz, fasone veya işlemli kamçıbaşı veya ipek men
sucat, safi ipek veya kamçıbaşmdan kadife ve floş) 
İşlenmiş keçi, koyun, kuzu derileri saraçlık için işlenmiş, crouponne deri 
Taban ve saraç için kösele • 

•Âdi mamul ve terbiye!enmig kürk, işlenmiş elbise haline konmuş veyahut 
parçalardan dikilmiş pos: ve kürkler 
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Tarife No. 

495 
525 
573 ve 

591 

574 

591 Mükerrer 
592 
615 
629 
637 ilâ 

fi38 ilâ 
(»41 ilâ 
654 

i) 

26 
122 
216 
377 

% 
640 

640 
64* 

8.1339 C : 2 
Emtianın esamisi 

Gümüş ve altından yaldızlı gümüşten kuyumcu eşyas, 
(Sex) bilûmum m akmalar, gayrimezkûr tam cihazlar 
Madenden hâlis veya mahîût bakırdan nmmulât, sanat ve ziynet eşyası 
bölümlü mineler dâhil olarak 
İşlemeli, oyma!, kakmalı veya eğilmiş ağaçlardan gayrı mobilya koltuk 
ve aksamı 

Demir veya çelikten meıvkibi bahriye 
Yontulmuş fakat takılmamış mercan 
(Quater) alâtı musikiye perdeleri, sigara ağızlığı ve sedeften mamul sair 
eşya, bağa, kehribar, ambroide 
Ambroide kehribar, bağa, sedef vo fildişi sedefçilik mamulâtı 
Diğer mevaddan sedefçilik 
Her nevi koleksiyon ve eşya, her nevi âsâr ve eşyayı atîka 
Kibritiyeti arsenik 
Hamboraks, porat dö şo 
Hamızı nuhas 
Nitrat dö potas 
Mazı veya sumak hulâsaları 
Koli postalların bir mahiyeti tieariyesi yoktur. 

Hariciye Vekili ve 

Lozan: 24 Temmuz 1923 

Lozan Konferansında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Heyeti 
Murahhasası Reisi İsmet Paşa Hazretlerine 

Beis efendi; 
Lozan Konferansında zatıâlilerine vermiş olduğum teminata zeylen ve Fransa Hükümeti tara

fından bilhassa bu hususta mezuniyeti haizolduğum halde bugünkü tarihli Muahedei Sulhiyenin 
20 Teşrinievvel 1921 tarihinde Ankara'da imza edilmiş olan Fransız - Türk itilâfı ahkâmına bir-
gûna halel iraas etmemiş olduğunu, merbut beyanname ile zatıâlilerine teyidederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin, mezkûr itilâfın bilcümle merbutatiyle beraber 
tamamen iner'i kaldığının teyidedildiğini görmek hususundaki arzusunu irsal etmekle mübahi ol
duğum beyanname, hiç şüphe etmem ki, tamamen tatmin edecektir. 

Tazimat ilâh. 
Pelle 

Âtide vazıülimza, Fransa Hükümeti tarafından bu bapta mezuniyeti haiz olarak İsmet Paşa 
Hazretlerine teyideder ki, 20 Teşrinievvel 1921 tarihinde Ankara'da imza edilen Fransız Türk iti
lâfı, Fransa Hükümetince tasvibedilmesi üzerine itilâfın tamamen meriyeti için muktazi tasdik, 
Hükümeti mezkûre tarafından vâki olmuş ve bunun neticesi olarak işbu senedi düveli, ahkâmı 
mahsusasından birine tevfikan, kesbi meriyyet eylemiştir. 

Şunu da İsmet Paşa Hazretlerine teyideder ki Fransa Hükümetinin nazarında bugünkü tarih 
ile imza edilen Muahedei Suihiye, 20 Teşrinievvel 1921 tarihli Fransız - Türk itilâfının ahkâ
mına halel iras etmemiş ve itilâfı mezkûr ve merbutatı tamamen mevkii mer'iyette kalmıştır. 

Lozan : 24 Temmuz 1923 
Pelle 
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Lozan : 24 Temmuz 1923 

Hariciye Vekili ve Lozan Konferansında Türk Heyeti Murahhasası Reisi tsmet Paşa Hazretlerine 

Reis Efendi; 
Havaî sefer hakfclMaki Mukavelenin müzakeresi esnasında Türkiye'nin bu Mukaveleye iltiha

kını derpiş eden zâtı âlileri işbu Mukaveleye vaz'ülimza olan memleketlerle imzadan sonra iltihak 
edeceklerin isimlerini öğrenmek arzusunu izhar etmişti. Kezalik mezkûr Mukavelenamenin otuz 
dördüncü maddesinin tadil edilip edilmiyeeeğini öğrenmek istemiştiniz. Mezkûr Mukavelename
ye vaz'ülimza veya mültehak olan devletlerin bir cetvelini zâtı âlinize merbutan tebliğ ile kesbi 
şeref eylerim. îşbu Senedi Düvelinin otuz dördüncü maddesinin tadili hakkında müzakerât cere
yan etmekte olduğunu ilâve eylerim. 

Tazimat ilâh... 
Pelle 

Mukavelei Havaiyeyi tasdik eden memleketler: 

Belçika Yunanistan Portekiz Bolivya İtalya Sırbistan 

İngiltere İmparatorluğu Japonya 

Mukavelei Havaiyeye iltihak eden memleketler : 

Bulgaristan İran 

Lozan : 24 Temmuz 1923 

Hariciye Vekili ve Lozan Konferansında Türk Heyeti Murahhasası Reisi İsmet Paşa Hazretlerine 

Reis Efendi; 
Bugünkü tarihli bir mektup ile zâtı âliniz Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin İz

mir harikı musabinini vergi hususunda istifade ettireceği hayırhâhane ahkâmı teyit lûtfunda bu
lundunuz. Bu tebliğden dolayı zatı âlilerine teşekkürle mübahiyim; 

Tazimat ilâh...' 
Pelle 

Lozan ; 24 Temmuz 1923 

Hariciye Vekili ve Lozan Konferansı Türk Heyeti Murahhasası Reisi İsmet Paşa Hazretlerine 

Reis Efendi; 
Zatiâlileri bugün bana Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti namına Türkiye'deki Fransız 

müessesatı mezhebiye, tedrisiye, sıhhiye ve hayriyesinin vaziyetine dair mektup şeklinde bir be
yanname göndermek lûtfunda bulundunuz. Bu mektupten dolayı zatiâlilerine teşekkürle mübahi
yim. ' 

Tazimat ilâh... 
Pelle 
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Lozan : 24 Temmuz 1923 

Hariciye Vekili ve Lozan Konferansında Türk Heyeti Murahhasası Reisi îsmet Paşa Hazretlerine 

Reis Efendi; 
Bugünkü tarihli bir mektupla zatiâliniz Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Mesajeri, 

Maritim, Pake Presine kumpanyalarının Türkiye limanları arasında iki sene müddetle kabotaj yap
maya devam etmesine ne şerait dairesinde müsaadeye mütemayil olduğunu bana teyidetmek lût
funda bulundunuz. 

Fransa Hükümetinin balâdaki şerait hakkında mutabık olduğunu zatiâlinize bildirmekle kesbi 
şeref eylerim. 

Tazimat ilâh... , • 
Pelte 

Lozan : 24 Temmuz 1923 

Hariciye Vekili ve Lozan Konferansında Türk Heyeti M'urahhasası Reisi İsmet Paşa Hazretlerine 

R«is Efendi; 
Bahri - siyah şebekesinin inşası veya işletilmesine muhtemel iştiraki hakkında Şimendifer Reji 

Jenerali Şirketine gönderdiği mektubun bir suretini zattiâlileri bugünkü tarihli bir mektupla bana 
göndermek lûtfunda bulunmuştur. Bu tebliğden dolayı zatiâlilerine teşekkürle mübahiyim. 

Tazimat ilâh... 
Pelle 

Lozan : 24 Temmuz 1923 

Türk Heyeti Murahhasası Reisi İsmet Paşa Hazretlerine 

Reis Efendi; 
Kabotaj hakkında zatiâlilerinin bugünkü tarihle bana göndermek lûtfunda bulunduğu mektubu 

almakla keshi şeref eylerim. Hükümetim namına balâdaki mektup muhteviyatını senet ittihaz eder
ken orada işaret olunan üç İngiliz seyrisefain kumpanyasının yapacağı kabotajın şeraiti hakkında ve 
Türkiye'deki bugünkü tarihde kabotaj yapan Türk kumpanyaları vapurlarına Büyük Britanya sahil
lerinde bahşolunacak muamele i mütekabil eye dair mutabık olduğumuzu size ihbara müracaat eylerim. 

Tazima't ilâh. ş 
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Lozan : 24 Temmuz 1923 

Türk Heyeti Murahhasa s t Reisi İsmet Paşa Hazretlerine 

Reis Efendi; 
Alâkadar Heyeti Murahhasa arasında .vukua gelen itilâfa tevfikan Büyük Britanya'ya mensu'bola-

rak Türkiye'de bulunan müessesatı mezüıebdye, tedrisiye, ve sıhhiyeye Türkiye tarafından ba'hşoluna-
cak muamele hakkında bugünkü tarihle irsal lûtfunda bulunduğunuz mektubu almakla kesfoi şeref 
eylerim. 

Talimat ilâh. . . 
•Ho-ra-ce Rumbold 

Lozan : 24 Temimiz 1923 

Türk Heyeti Muraıhhasası Reisi İsmet Paşa Hazretlerine 

Keis Efendi; 
Aramızda takarrür eden itilâfa tevfikan zatı âlilerinin Sör ve J. Armstrong Vitvort ve Kumpan

yası Ticaret Eviyle Ve'kers Limitet Ticaret Evine aynı tarihle gönderdiğiniz mektubun bir suretini 
bana berayı tebliğ bugünkü tarihle 'bana göndermek lûtfunda bulunduğunuz mektubu almakla kesbi 
şeref eylerim. 

Tazimat ilâh. 
Horae-e Rumbold 

Lozan : 24 Temmuz 1923 

Türk Heyeti Muraıhhasası Reisi İsmet Paşa Hazretlerine 

Reis Efendi; 
Alâkadar Heyeti Murahhasa!ar arasında takarrür eden itilâfa tevfikan Türk Hükümetinin 69 ncu 

madde (Ahkâmı iktisadiye) ahkâmına bir istisna teşkil etmek üzere izmir harikinde musa;boîan müt
tefikin tebeasmm 1922, 1923 senei maliyesi için borçlu oldukları Temettü Vergisi bakayasının tedi
yesinden istisna edilmeleri zımnında mıikarreratı lâzimeyi ittihaz edeceğini bana teyideylemek üzre zatı 
âlilerinin bugünkü "tarihle bana göndermek lûtfunda (bulunduğunuz mektubu almakla kesbi şerey ey
lerim. 

Tazimat ilâh. . . 
Iforace Rumbold 

Lozan : 24 Temmuz 1923 

211 -



İ : 1 21.8 
15 . 8 . 1339 

Türkiye Büyük Müllelt Meclisi Riyaseti Celiİesdne 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Hükümeti İle 
Büyük 'Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, Yu
nanistan ve Romanya (hükümetlerinin salâhiyet-
tar •muralhlbasları araısında 24 Temmuz 1339 
(1923) tarihlinde Lozan'da afkit ve imza edilen, 
Muabedename (ile ona merbut diğer on beş mu
kavelename ve senedin kaflbûl ve tasdikine dair 
tanzim ve îcra Vekilleri Heyetinin 15 . 8 . 1339 
tarihli içtimaında (kabul edilen kanun lâyiha-
sriyle Muahedename ve ımukavelenaıme ve sene
din bir »üMıai matbuası Meclisi Âlice berayı 
tetkik ve tasdik raptan tafcdkn kılınmıştır. 
Müstaceliyet kararı ile müzakeresi için icabı
nın (ifasını istirham eylerim, efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fuad 

24 Temmuz 1339 Lozan Sulh Muahedenamesi 
ve merbutatı hakkında lâyihai Kanuniye 

MADDE 1. — T. B. M. M. Hükümeti ile Bü
yük Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, Yunan
istan ve Romanya hükümetlerinin salâhiyettar 
murahhasları arasında 1339 senesi Teımımuzunun 
yirmi dördüncü günü Lozan'da akit ve imza 
olunan Sulh Mu'ahedenamesi ile berveçhizir ta-
dadolunan mukavelât ve senedat T. B. Mecli
since kabul ve itasdik olunmuştur : 

1. — Boğazların usulüne dair Mukavelena
me 24 Tenumuz 1923 te imza olunmuştur. 

2. — Trakya hududuna dair Mukavelename 
24 Temimuz 1923 te imza olunmuştur. 

3. — İkamet ve salâhiyeti adliyeye dair Mu
kavelename 24 Temimuz 1923 te imza lolummuş-
tur. 

4. — Ticaret Mukavelenamesi 24 Temmuz 
1923 te imza olunmuştur. 

5. — Rum ve Türk ahalinin mübadelesine 
dair Mukavelename ve Protokol 30 Kânunusani 
1923 te imza olunmuştur. 

6. — Sivil mevkufinin iadesine ve üserayı 
harbiyenin mübadelesine dair Yunan - Türk 
İtilâfı 30 Kânunusani 1923 te imza edilmiştir. 

7. — Affı Umumiye dair Beyanname ve 
Protokol 24 Temmuz 1923 te imza olunmuştur. 

8. — Mesaili sıhhiyeye dair Beyanname 24 
Temmuz 1923 te imza olunmuştur. 

1339 C : 2 
9. — İdareli adliyeye dair Beyanname 24 

Tenumuz 1923 te imza olunmuştur. 
10. — Devleti Osmaniye tarafından bâzı im-

tiyazata dair Protokol ve Beyanname 24 Tem
muz 1923 te îmraa olunmuştur. 

11. — Lozan'da imza edilen senedatın bâzı 
aksamına Belçika ve Portekiz'in iltihakına dair 
Protokol 24 Temmuz 1923 ite imıza olunmuştur. 

12. — Britanya, Fransa ve İtalya kuvvet
leri tarafından işgal edilen Türk arazMnin (tah
liyesine dair Protokol ve Beyanname 24 Tem
muz 1923 te imza olunmuştur. 

13. — Karaağç arazisi ile Bozcaada ve İmroz 
adalarına dair olup Britanya İmparatorluğu, 
Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Türlü
ye tarafından imzalanan. Proıtofcol 24 Temmuz 
1923 te imza. olunmuştur. 

14. — Sırp - Hırvat - Sloven Devleti tara
fından Muahedei Sulhiyenin imzasına mütedair 
Protokol 24 Temmuz '1923 te imza, olunmuştur. 

15. — Senedi nihai 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

14 Ağustos 1339 
İcra Vekilleri Heyeti Şer'iye Vekili 

Reisi Musa Kâzım 
Ali Fethi 

Müdafaai Milliye Adliye Vekâleti 
Vekili Vekili 
Kâzım Musa Kâzım 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Ali Fethi İsmet 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hassan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa; Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Mahmut Esad 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 

İçtimaiye Vekili Umumiye Reisi 
Doktor Rıza Nur Fevzi 

Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Balkan Muharebelerinden sonra Şark 'm he
nüz teessüs etmeye Ibaışlıyan huzur ve sükûnunu 
1914 senesinde yenilbaştan ihlâl eden ve bedbaht 
(Mondros) Mütarekenamesinin daha ferdayı " 
akit ve imzasında Hükümatı Mütt'efika tarafın
dan bilfiil çâk edilimiş olmasiyle tekrar alev
lenmiş olan hali harbe artık tamamiyle hâteme 
vermek, her vesile ve münasebetle evvel ve 
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ahir ilân edildiği üzere en ttatbiî hakkını (dâva
dan ve onun tasdikini talepten Ibaşka "bir emel 
arkasında koşmıyarak bizzarure silâha sarıl-. 
imaya mecbur edilmiş olan Türkiye ile Britanya 
İmparatorluğu-, Fransa, İtalya, Japonya, Yu
nanistan, Romanya, Bırp - Hırvat - Sloven dev
letleri arasında milletlerinin müşterek refah 
ve saadeti için elzeni olan dostluk ve ticaret 
münasebetini tekrar tesis ve idame eylemek ar
zuyu ımütekalbilesi ile Lozan'da aylarca devam 
eden uzun ve münakaşalı müzâkerat neticesin
de sahibi salâhiyet muralhlhaısları tarafından 
24 Teimimuz 1339 (1923) tarihinde imza edilip 
encümenimize tevdi olunan Sulh Muahedena-
mesi ve nıerbutatiyle buna ımütaallik kanun lâ
yihası serâpâ mütalâa, ve tetkik olundu. 

Bir taraftan balâda isimleri mezkûr yedi 
Devlet, diğer taraftan Türkiye arasında akdedi
len bu muahedenin en bariz cevheri kıynıetdarı 
sulha bibakkin susıyan dünyayı medeniyete 
ibir mıübeşşiri ımüsalümet olmak kaldar düveli 
âkidenin mütehassis »bulundukları muahede mu-
kaiddemesinde sarahatle ifade edilen arzu ve 
âm'âl milletler Ve devletler için vücubu hürmeti 
kabul ye beyan olunan düsltürü hâkimiyet ve 
istiklâldir. 

İşte bu âli maksatlarla akdedilmiş olan işbu 
sulh muahedeııatmesi yüz kırk üç maddeyi muh
tevi beş kısım ile yine muahedenameye merbut 
beş mukavelename, beş protokol ve beş be
yannameden ibarettir. 

Birinci kistim araziye, tâbiîyyete ve alkalli-
yetlerin himayesibe dair üç fasıldan mürekkep 
siyasî mevaiddı ihtiva etmektedir. 

Amaziye mütaallik ahkâmın hulâsai müfadı 
Türkiye'nin işbu muahedede ımusarrah hudut
lar haricinde kâin bilcümle arazi üzerindeki ve 
bu araziye mütaallik ve kezali'k üzerlerinde ken
di hakkı hâkimiyeti tanınmış olan atalardan 
gayricezirlere aid bilûmum hukuk ve müsteşhe-
datıüıdan feragat etmesi ve Misakı Millî dairei 
hududunda bulunan ve akdettikleri mütarake-
nametnin şeraiti sarihasına mugayir olarak iş
gal Edilmiş olan birkısım eczayı vatanın fiilen 
ordumuz tarafından istirdaidma hacet bırakıl-
mıyarak Anavatana iltihakına sulhan rıza göıs-
teirilmiş oUımıasudır. 

20 Teşrinievvel 1921 tarihli Ankara İtilâf -
namesinin bütün merbutatiyle beraber tamamen 
mevkii »meriyette olduğu ve işbu muahedename-

1339 C : 2 
nin mezkûr İtilâfname ahkâmım ihlâl etmediği 
Fransa'nın salâhiyye'ddar murahhası tarafından 
muahedename tarihiyle müverrah olarak veri
len resmî beyannamede tmusarrah ve müeyyed-
dir. 

Şurasını arz ve izaha lüzum vardır ki,- bu 
faslın gerek müeddeyı mukarreratı ve gerek 
nıurahhaslarıımızın bu fasla mütaallik zabıt-
namelerdeki ifadat ve müddeiyatı Türkiye'nin 
istihsali bir gayei milliye olan Misaki Millî hu-
dutlaın haricin'de istilâ kaısdiyle tevsii arazi 
emelinde asla bulunmadığmı en vâzih surette 
göstermiştir. 

Fıkrai mahsusası mucibince tâyini yakm bir 
âtiye bırakılan Cenubî - Şarki hudutlarımızın 
tesbi'ti esnasında oraya aid matalibi ımilliyemi-
zin tahakkuk edeeeğiriden şüphe etmek iste
meyiz. 

İşbu faslın iııuvaffakıyatı milîiyenıizd'en en 
mühimini başlıbaşıftra ifada eden bir maddesi de 
istiklâl ve haysiyetimizle kabili telif olmıyan 
ve memleket ve milletimizin inkişafına asır 
lardan beri esaslı bir etngel teşkil eden kapi
tülâsyonların kâffei n&atı nazardan ilgasını 
sarahat ve katiyyetle beyan eden yirmi sekizin
ci maddesidir. 

Bu madde 'milletimizin istiklâl uğrunkla re
van olan kanının 've katlandığı bunca meşak 
ve mihaninin müsbet ve müsmir netayici mat-
lubeye vardığını gösteren büyük bir zaferi, 
istiklâl muharebatında fedakârlık ibraz eden 
luıhraim anlarımızın ve şehit düşen kardeşlerimi
zin ımesaii meşkûr.elerini evlâttan ahfada nak
ledecek bir heykali m'eiktub ve Büyük Millet 
Meclisinin §âh esaridir. 

Birinci kısmın ikSnci faslı tabayet hakkın
dadır. Bu bahisteki mevad cari olan usûl ve 
kavakle tevfikan tanzim edilmiştir. 

Birinci kısmın üçüncü faslı ekalliyetlerin 
himayesine dairdir. 

Harbi Umumiden sonra arazilerinde şayanı 
kayıt ve işaret ekalliyetlere malik olan devletler 
arasında akdedilen muahedelerde mündvriç ah
kâmın hemen aynıdır. Bu ahkâmı kabul eden iş
bu devletler meyanmda Romanya - Sırp - Hır
vat - Sloven gibi Harbi Umumide galip gelen 
devletler zümresine mensup bulunanlar da var
dır'. , 

Şurası memnuniyetle şayanı kayıttır ki, 
Sulh Muahedemizdeki ekalliyetlere mütedair 
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maddelerin diğer muahedelerdeki mümasili me-
bahis muhteviyatından farkı Türkiye halkın
dan olan müslümanlar arasında vahdet ve tesa-
nüdü millimizi ihlâle mâtüf olabilecek mevaddm 
mezuubahsettirilmemiş olmasıdır. 

İkinci kısım ahkâm maliye beyanındadır. 
Bu kısmın birinci faslı Duyunu Umumiyei 

Osmaniyenin sureti tevzii ve tevezzuunu göste
ren mevad ve cetvelleri ihtiva eder. 

Bir taraftan mütemadi ve mütaakıp hatiatı 
siyasiye ve muhaberat, diğer taraftan saray ve 
saltanata ait israfat yüzünden birike birike mü
him bir kütlei yekûn teşkil eden bu düyun Hü-
kümatı salife tarafından milletimizin duşu tah
miline yükletilen ve tasfiyei hesabı neslimize 
düşen gaflet senelerinin mirası seyyiatmdan 
başlıeasıdır. İşte bu düyunu Osmaniyenin bu
gün birbirinden ayrılmış İmparatorluk aksamı 
arasında zarurî ve tabiî olan taksim ve tevziini 
tâyin ve tesbit eden maddeler muhteviyatı Ber
lin Muahedenamesindeki bu hususa mütaallik 
mevaddm tatbik edilmemiş olması dersinin na
zarı dikkate alındığını ve aynı zamanda Balkan 
Muhaberesinden sonra Paris'te akdedilen maliye 
Konferansı mukarreratmın da göz önünde tutul
muş olduğunu ve binaenaleyh Türkiye 'nin kendi 
hissesine düşen düyunun gayrısından artık asla 
muhatap ve mesul tutulamıyacağını vazıh bir 
surette ifade etmektedir. 

Harbi Umumiden mütevellit düyundan bir 
kısmının haksız tecavüzler ve istilâlar neticesin
de harabolan ahvali maliye .ve iktisadiyemizden 
kasden tegafül edilerek ibraz olunan insafı gi-
rizane mukavemet karşısında taksime ithal 
ettirilemediğini kaydederken Düyunu Umumiyei 
Osmaniyenin re'sülmal üzerinde taksimi ve bu 
taksimin Muahedenamenin mevkii meriyete 
vaz'ı tarihinde her istikraz re'sülmalinin ba-
ilğ olduğu miktar üzerinde icra edileceği sara
hatinin metni mevadda dercedilmiş olması dik
kat ve itinasını teşekkürle zikretmek vecibeden 
addolunur. 

Bundan başka mezkûr düyunatın eşkâl ve 
taksim ve tesviyesi esnasında pek haksız olarak 

* ihdas edilen ve ahval ve şeraiti hazıraya naza
ran gayrikaabili kabul olan faizlerin ve amor
tismanların altun ve isterlin gibi akçe üzerin
den tesviyesi teklifinin murahhaslarımız tara
fından sureti sarihada reddedilmiş olduğunu 
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i ve bu sebeple Muahedenameye mülhak cetveller

de altun ve isterlin kaydının ve bunu müfessir 
izahnamenin dercedilmemiş bulunduğunu ehem-

I miyetlo kaydetmek lâzımdır. 
Zira Düveli Âkidenin kuyudatı mezkûreyi 

Muahedenameye dereden sarfı nazar etmeleri bu 
husustaki haklı ve meşru matalibimizin kabul 

I edilmiş 'olduğunu mutazammındır. 
İkinci kısmın ikinci faslı mesaili maliyeye 

mütedair ahkâmı muhtelifeden bâhisdir. 
Bu fasılda harb kavaninine mugayir olarak 

Anadolu'da Yunan ordu ve idaresinin ef'alinden 
mütevellit haşaratın tamiri mecburiyetini Yu
nanistan'a bir vesikai düveliye ile tahmil eden 
maddenin fıkrai saniyesi mezkûr Hükümetin 
vaziyeti maliyesini nazarı dikkate alarak her 

I türlü metalipten feragatimizi mübeyyindir. Fil
hakika memleketimizin en mâmur bir kısmı is
tilâcı gâretgerler tarafından her .türlü kavaidi 
medeniyet hilâfında ve bütün bir cihanı mede
niyetin gözleri önünde yakılmış ve yıkılmış ve 
pek çok kasaba ve şehirlerimiz ve köylerimiz 
bugün bir kül ve taş yığınından ibaret kalmış
tır. Şu kadar ki, feragati vakıanın sulhumuzun 
ve sulhu âlemin biran evvel takarrürü ve samimî 
idaresi için müellîm fakat eivanmerdâne bir fe-

j dakârlık olduğunu teslim etmek lâzımdır. 
Yine bu fasılda Yunanistan haricolmak şar-

tiyle bir taraftan Türkiye, diğer taraftan Dü
veli Sairei Âkide arasında eşhası hükmiye de 
dâhil olduğu halde 1 Ağustos 1914 tarihiyle 

I nıuaheclei haziranın mevkii meriyete vaz'ı tari
hi beyninde güzeran olan müddet zarfında ge
rek ef'ali harbiyeden, gerek istimval, zabıt, ha
ciz, tasarruf veya müsadere tedabirinden müm-
bais zayiat ve zarar ve ziyanlarından dolayı her 
türlü matalibi nakdiyede bulunmaktan müteka-
bilen feragat olunduğu ve Türkiye'nin Yuna
nistan müstesna olarak diğer Düveli Âkide lehi
ne Almanya ve Avusturya tarafından devredil
miş altın nukut üzerinde hukukundan ve keza-
lik Hükümeti Osmaniye tarafından mukaddema 
İngiltere'ye sipariş olunup Büyük Britanya Hü
kümeti canibinden 1914 tarihinde vazıyed edil
miş olan harb sefinelerine mukabil tediye kılın
mış mebaliğe ait metalibinden vazgeçtiği ve Al
manya ile düveli mütefikai mezkûre arasında 
münakid 28 Haziran 1918 tarihli (Versay) Sulh 
Muahedenamesinin 261 nci maddesi ve 10 Ey-

I lûl 1919 tarihinde Avusturya ile 27 Teşrinisani 
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1919 tarihinde Bulgaristan ile ve 4 Haziran 1920 
tarihinde Macaristan ile münakit muahedename-
leri mevaddı mütenazırası mucibince Almanya, 
Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan'ın bil
cümle matlûb atının devrini Türkiye kabul et
mekle sair Düveli Âkidenin bu husustan dolayı 
zimmetimize mürettep duyundan bizi ibra et
tikleri münderiçtir. 

Üçüncü kısım ahkâmı iktisadiyeye aittir. 
Bu kısmın birinci faslı Düveli Âkide tebaa

sının mütekabilen emval ve hukuk ve menafii-
nin bulundukları hal üzere iade edileceğine dair 
ve ikinci faslı mukavelat ile müruruzamanlara 
aittir ki ahkâmı umumiyeye muvafık ve İstan
bul Hükümetinin İstanbul'un işgalinden sonra 
yapmış olduğu mukavelâtm Büyük Millet Mec
lisimizin tasvibine muallak tutulduğunu hatık-
tır. 

Üçüncü fasıl düyunu umumiyeden maada 
münakit duyunun sureti tesviyesini ahkâmı 
umumî kanuniyemize tevfik etmekle yani mu
kavelede münderiç cins para ile bu düyunun 
eda edileceğini göstermektedir. 

Dördüncü 'fasıl mülkiyeti edebiye ve sınaiye 
ve bediiye hakkındadır ki, lıarbdeıı evvel âkıd 
memleketlerin mevcut kanunlarına göre iktisab-
edilmiş olan hukuku iade ve tesis etmektedir. 

Üçüncü kısmın beşinci faslı Muhtelit Hakem 
Mahkemelerinin sureti teşkillerine dairdir. İşbu 
istisnai mahakimin mevcudiyeti muvakkateleri 
bir kereye mahsus ve maziden müdevver mesa
ili mahdudeye münhasırdır. 

Üçüncü kısmın altıncı faslı bu muahedenâ-
menin mevkii meriyete vaz'ı akabinde ve diğer 
cihetten hâvi bulunduğu ahkâm haleldar olmak
sızın iktisadî ve fennî mahiyetteki zeviletraf' mu-
ahedat, mukavelat ve itilâf ata Türkiye 'nin il
tihak ve iştirakini mübeyyindir. 

Türkiye'de kapitülâsyonlar idadından sayı
lan ecnebi postanelerinin ilgası düveli âkidenin 
kabul ettikleri bu mebhasin bir maddesiyle de 
müekkettir. 

Dördüncü kısmın mesaili sıhhiyeden bahis 
ikinci faslında, mukaddema yektaraf olarak 
teşkil edilmiş olduğu halde bâzı hâdisatı muah
hara ile «Kapitüler» bir vazı' ve şekil almış 
olan ve Harbi Umumî esnasında lâğiv ve feshe
dilmiş bulunmasına rağmen Mondros Mütareke
sini takibeden eyyamda düveli muttefika tara-
f nidan • yenibaştan ihya edilen İstanbul Meclisi 
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Âlii Sıhhiyesinin lâğvolunduğu, Türkiye sevâ-
hil ve hududunun teşkilâtı sıhhiyesiyle de Türk 
idaresinin vazifedaı* bulunduğu musarrahaıı 
mezkûrdur. 

Hac umuru sıhhiyesinin telif ve tanzimi için 
teşekkül edecek komisyonlarda Türkiye devairi 
sıhhiyesi de temsil edilecektir. 

Beşinci kısım ahkâmı müteferrika sernamesi 
altında harb esirlerinin iadesine dair mûtat ve 
müteamel olunan ahkâmı ve mezarlıklar hakkın
da lıer türlü şerait ve ihtimalât nazarı itibara 
alınarak tanzim edilmiş mevaddı havidir. Mua-
hedenamenin mevaddı mütebakıyesi bâzı ahkâ
mı umumiye ile şeraiti tasdikıyesine aittir. 

Mukavelenamelere gelince : Bunların birin
cisini (Boğazların usulüne dair mukavelena
me) teşkil eder. Muahedei sulhiyenin yirmi 
üçüncü maddesiyle müeyyet esasa tevfikan ve 
sulhu umumî ile ticareti âlem için Boğazlar'da 
bütün milletlere Akdeniz ile Karadeniz arasın
da serbestli mürur ve seyri sefaini temin ümi-
nesiyle akdolunan işbu Mukavelename mevad-
.dı Millî Misakımızın bu bahse mütedair ve Lo
zan müzakerafından çok sene evvel ilân edilen 
ahkâmına tamamiyle muvafık olmakla beraber 
bu meselenin müzakeresinde komşumuz Rusya 
Hükümetinin huzuru temin edilmek suretiyle 
devleti müşarünileyha ile aramızda Moskova'da 
akdedilen Muahedename icabatı da yerine ge
tirilmiştir. 

Mukavelenamelerin ikincisi Sulh Muahedena
me sinin yirmi dördüncü maddesinde de beyan 
edildiği üzere Trakya hudutlarında sulhun ida
mesi maksadiyle bu hudutların her iki tarafında 
tatbik edilecek olan tedabiri mahsusai mütekabi
le hakkındadır. 

Türkiye Balkanlar'da bir âmili sulh ve müsa-
lemet olmak gayei siyaisiyesini takibeylediği ci
hetle bu yolda gayriaskerî bir mıntakanm müte
kabilen teşkil edilmiş olması memnuniyetle telâk
ki ve işbu mıntakanın müstakbelen bir zamanı sü
kûn ve huzur olması temenni olunur. İşbu silsile
nin üçüncüsü ikamet ve salâhiyeti adliye hakkın
daki mukavelenamedir. 

Bunun birinci faslı şeraiti ikametten bahis 
olup tamamiyle muamelei mötekaibile esasına göre 
yapılmıştır. İkinci faslı ahkâmı tetoâlMe mütedair 
bulunup kapitülâsyonların lağvına binaen Tür
kiye'de düveli ecnebiye tebeasına kendi tebeamı-
zın tâbi olduğu muameleden daha mmaadeikâr 
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bir muamele baıhşedilmiyeceği ve fakat düveli I 
âkide tebeasına müsavi muamele esasının tatbik I 
olunacağı hususunu tazammun eder. Türkiye ile I 
düveli âkide beynindeki münasebatta masarifi I 
muhakemeyi müemmin kefalet akçesine, ilâma/tın I 
icrasına, evrakı adliye ve gayriadliyenin tebliğine, I 
istinabeye, masarifi muhakemeye ait mahkûmi- I 
yetlere, meccani müzahereti adliyeye, deyn için I 
hapse mütaallik mesailin mütekabil esasait daire- I 
sinde halli alâkadar devletler arasında bu huşu- I 
sat için akdolunaoak mukaveMtı mahsusaya talik 
edilmiştir. I 

Üçüncü fasıl düveli âkidenin hâkimiyet ve 
idarelerine tâbi olan ve bir hükümeti muhtareye I 
malik (bulunan dominyonlarının ve müstemleke-
leriyle memaliki mahmiyelerinin işbu Mukavele
nameye iştirakini ve bu mukavelename müddeti- I 
nin tarihi meriyetinden itibaren yedi sene için 
cari olduğunu ve işkâli tasdikiyesini gösterir. 

Mukavelenamelerin dördüncüsü ticaret hak
kındaki mukavelenamedir. Ticareti teşvik ve mü-
badelâtı teshil maksadiyle münasebatı iktisadiye-, I 
lerini hukuku düvel esası üzerine ve en münasip 
şekillerde tesisi arzuyu müştereki ile akdedilen 
bu mukavelename, birinci faslı, faslı mezkûrun 
sekizinci maddesi ahkâanı dairesinde ve fusulü 
sairesi tamamen muamelei mütekabile esasatı dâ
hilinde tanzim olunmuştur. I 

Mukavelenameler silsilesinin beşincisini Kum I 
ve Türk ahalinin medburî mübadelesine dair olanı I 
teşkil eder. I 

öteden beri memleketin huzur ve sükûnunu I 
ihlâl etmekten ve tâbi oldukları devletin hayat ve I 
emniyetini tehlikeye ilka edecek harekâtı ühanet-
kâranede bulunmaktan bir an fariğ olmayanlar
dan tasaffi etmek yeni Türkiye için bir zaruret
tir. Işjbu Mukavelenamenin <hiyni tatbikinde hal
ikımızın hukuk ve menafiinin ziyadan vikayesini I 
temin için vakit ve zaımaniyle musip tedbirler itti
hazı ve tetarifcâtı muktaziyenin istihzarı lüzumu- -
nu ehemmiyetle kaydetmek icaJbeder. 

Bulundukları memleketin kavanin ve nizama-
tına hiçbir zaman itaattan inhiraf ötmedikleri I 
halde Türkiye'de bulunan Rumların neticei sey- I 
yiatı'olarak dolayısiyle yurtlarını cebren terke 
mecbur edilen bu masum ve zulmdide kardeşleri
mizin hiyni muhaceretlerinde hukuk ve menafii- I 
nin sıyaneti ve hayatlarının temini selâmeti 
için ihtimaımatı lâzdmenin ibraz olunacağı ımuh- I 
telit komisyonlfu-a tâyin edilecek bitaraf dev- j 

* 
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I 1 etler tebeasmdan ımüntahap rüosanın hissiyatı 
I iıısaniyetfkâraneleriniden memul ve ınıımtazardır. 
I Bundan sonra sıra protokollere geliyor. Bun-
I 1ar ımeyanında Britanya, Fransa, İtalya kıtaatı 
I tarafından işgal edilen arazimizin tahlitesîne 
I dair olan protokol bilinci numarayı teşkil eder. 
I Sulh Muahedenamesi Türkiye Büyük Millet 
I Meclisinin tasdikine iktiran etttiği takdirde tah

liye ameliyatı bu tasdikin düveli fmezkûrenin 
İstanbul'daki mümessillerine tebliği tarihinden 

I itibaren altı 'hafta 'zarfında ikmal edilecektir. 
Vatanı mukaddesin beliyei işgalden (bir an 

evvel halâsını Ibütün millet saibıreıdıkla bekle
mektedir. 

Karaağaç arazisiyle Bozcaada ve İmroz ada
larının Anavatan'a iltihakına ve affı umumiye 
ve Lozan'da İmza edilen senedatı düveliyenin 
bâzı ahkâmına Belçika ve Portekiz devletleri
nin de iştirakine ve Sırp - Hırvat - ISloven Dev-

I Ietâ tarafından Muahedei Sulhiyenin imzasına 
I dair protokoller de sayılınca Osmanlı lunpara-
I torluğu tarafından bâzı ecnebi şirketlere ita 

edilmiş olan imtöyazata mütedair protokolün 
arzı kalır, hu sonuncu protokolün mahiyetini 

I izhar için mevaddı ımündereeesine şöylece nazar 
atmak kâfidir. Esasatı tsulhiyenin (hemen cüm
lesi ikmal edildikten sonra başlıbaşma bir sahi-

I fei siyaset teşkil etmiş olan ve belki de sulhu 
günlerce tavik eylemiş ibulunan bu protokol 
munhaısıran birkaç şirketin menafii huSusiye-

I sini ımüemmin olup Osmanlı Hükümeti tarafın-
I dan verilmiş olan Ibu kalbîl- imtiyazları da tas-
I iüyeleri hep neshimize düşen diğer, mevrusatı 

müellime ımeyanma ithal etmek zarureti vardır. 
Şurası da şayanı dikkattir ki, tarihin bir safhai 
fecaati tekrar açılmaması Itemenniyatı hârri ile 
örtmeye ımüvekkil olan bu «muahedenamenin ev-

I rak ve ımenbutatı arasına ibu protokolün karış
mış olsmaisı bugünün ımüzafeeratı düveliy esinde 
dahi 'halen âmil olan ısevaiki »hususiye hakkında 
hakayıkı ahvali tenvire medar olsa gerektir. 
İşlbu Muahedename mıerfout atının arzı kaydını 

I ikmal edebilınıek için beş aded 'beyannameyi de 
I zikretmek lâzımdır. Bunlardan biri tahliye pro-
I tokolüne, biri imtiyazat protokolüne, biri de 

affı umumi protokolüne merbut beyannameler-
I dır. Müstakil olanları ımesaili sıhhiyeye ye 4da-
I rei adliyeye mütaallîk beyannamelerdir. 

Son iki beyanname mucibince Türkiye Dev-
I letii umuru (sıhhiye ve adliyesinde kendi memu-
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rıı olaralk hizmet görmek ve aidolduğu vekâlet
lere ımerlbut bulunımalk suretiyle ve umuru ad
liye için 'alınacak .müşavirler Adliye Vekâletine 
merlbut Kavanin komisyonlarında dahi çalış
mak üzere ecnebi müşavirlerinden istifade ede
ceğini 'beyan ediyor. Asrî bir devlet kurmak 
için ruhu istiklâli alsla rencide olmamak şartiyle 
ve münasip vasıta ve usullerden istifade etmeyi 
esasen ıkalbul etmiş olan Büyülk Millet Meclisi 
Hükümeti idin mezkûr senedat lüzumu olmıyaıı 
müeyyidattan ibaret ise de müddeti memdudo 
ile mukayyet bulunduğu için Mualıedei Sıılhiye-
nin taksimini tavik eder mahiyette görülmemiştir. 

'Buraya kadar münderecatı müemelen arz ve 
beyan olunan Lozan Sulh Muahedenamesi heyeti 
umumiyesi ve ruh ve mânası «itibariyle Türk' Mil
leti aleyhine asırlardan beri hazırla'nmakta bulun
muş ve Sevr Mualhedenamcsi ile ikmal edildiği 
zannedilmiş büyük 'bir suikasdin inhidamını ifa
de eden ve 'bugün beynelmilel hazaini evrakta a'h-
zi mevki edecek olan bir vesikai düveliyedir. Bü-
yük milletimizin yüksek ve harikanüma azmi hu
zurunda, onun mümessili ve zadei inkılâbı olan 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin akdettiği bu 
muahedename hakkında «Sevr» gibi bugünün 
medeniyeti için tarih sayfalarında' daima leke teş
kil edecek bir suikast vesikası ile değil, Osmanlı 
İmparatorluğunun son asırlar zarfında akdettiği . 
'bilcümle muahedelerle de mukayese ederek hü
küm vermeye lüzum yoktur. Bunu ancak âmâl 
ve mcnafii mrlliyemız ile ölçmek icabedcr. 

Sade istiklâl aşkının ocağı, değil milletlerin tam 
ve kâmil hakimiyeti esasının en samimî ve en bariz 
bir tecelligâhı olan inkılâpçı Türkiye'nin sakin
lerine, bu serlhaddi hürriyetin mücahitlerine em- , 
peryalist âlemin her taraftan tevcih ettiği cihan
şümul gayz ve savleti karşısında akdi husulpezi-
rolan bu Sulhname milletimizin ahdü pey m anı ile 
tahakkuku ve muhafazasını müeyyit Türkiye is
tiklâlini esas itibariyle haleldar etmedikten başka 
metni muahedenin marrülarz mücmel tahlili esna
sında gösterildiği veçhile tayyı ve kal'ı başlıca. 
umdei esasiyemiz olan kapitülâsyonların ilgası 
ve elyevm meşgul bulunan eczaca vatanın tahliye
si ve düyunu, müdevvere resülmalinin taksimi sa
rahatle mezkûrdur ve muamelât ve müzakeratta 
mütekabiliyet düsturuna riayet edildiği muahe
dename ve mukavelename metinlerinde mastur-. 
dur. Bu sulh, istiklâl ve inkişaf yolunda muhalle
ri mümkün kılan Türk milletine hakkının bütün 
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cihan tarafından ittifakla kalbul ve teslim edil
miş olmasiyle insaniyet için, medeniyet için, hak-' 
km zulme, istiklâl aşkının istilâcılık hırsına, inkı
lâbın irticaa galebesinin ve daima galebe edeceği
nin bir ifadei bedihiyesidir. Filvaki bu sulhu 
akdetmekle de milletimizden birtakım fedakârlık 
daha talebolunduğu ve bu Muahedenamenin gay-
rikâmil bâzı cihetleri mevcut bulunduğu iddia 
olunabilse de bir muahedenin .ve (bahusus Garp 
Devletleriyle yapılan bu ilk muahedenin kemali, 
hiyni akit ve tanziminde kendisine verilen şekil
den ziyade bilhassa ahkâmının tatbikinde ibr^z 
olunacak- dikkat ve basiret ve gayelerimizin mu
hafazası hususunda gösterilecek sebat, itinaya ve 
kiyasetle ikmal ve istihsal olunacağı mülâhazasiy-
le ve heyeti umumiyesi itibariyle âmâli millîye-
mizi tatmin edecek bir mahiyette görülmektedir. 

Zaten bu Muahedename sulhumuz için bir 
mukaddeme demektir. Sulh onu istihsal eden 
vahdet ve kudreti milliyemizin hüsnü muhafazası 
ve inkişafiyledir ki, teessüs ve teeyyüdeder. 

Binaenaleyh bu mazbataya merbutan takdim 
kılman mevaddı kanuniye lâyihasının Heyeti Ce-
lilei Muhtereme tarafından kabul buyurulması 
arz ve teklif olunur efendim. 

Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Sinob Mebusu İzmir Mebusu . 
Yusuf Kemal Tevfik Rüşdü 

Kâtip Âza 
Mardin Mebusu Kütahya 

Yakub Kadri Ahmed Ferid 
Âza Âza 

Erzincan Tokad 
Hamdi Bekir Sami 
Âza Âza 

Gelibolu Bolu 
Celâl Nuri Cevad Abbas 

Âza. Âza 
İzmir İzmir 

Yunus Nâdi Şükrü 
Âza Âza 
Kars Maraş 

Ağaoğlu Ahmed Midhad _ 
Âza Âza 

Aydın Karahisarı Sahib 
Zekâi Ruşen Eşref 

Âza 
İstanbul 

Hüseyin Rauf 
Bulunmadı 
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Lozan Sulh Muahedenanıesi levayıhı 

Kanuniyesi 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti ile Britanya İmparatorluğu, Fransa, 
İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya hükü
metlerinin salâhiyettar murahhasları arasında 
1339 (1923) senesi Temmuzunun yirmi dördün
cü günü Lozan'da akit ve imza olunan Sulh 
Muahedenamesiyle berveçhi zir tadadolunan 

, mukavelât ve senedat Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur. 

1. — Boğazların usulü idaresine dair 24 
Temmuz 1923 tarihinde Lozanda itnizalanan 
Mukavelename. 

2. — Trakya hududuna dair 24 Tonumuz 
1923 tarühinde Lozan'da imza olunan MukaJve-
lename. 

3. — Türk ve Rum ahalinin mübadelesine 
dair 30 Kânunusani 1923 tarihinde Lozan'da 
imza 'olunan Mukavelename. 

4. —- Affı umumiye dair 24 Tem/muz 1923 
tarihinde Doızan'da imzalanan Beyanname ve 
Protokol. 

5. — Lozan'da imza edilen senedatın bâzı 
ahkâmına Belçika ve Portekiz devletlerinin il
tihakına dair 24 Temımuz 1923 tarihinde Lo
zan'da, imza olunan Protokol. 

6. — Briltan'ya, Fransa, İtalya,, kıraati tara
fından işgal edileni Türk arazdsinin tahliyesine 
dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da ilmza 
olunan Protokol. 

7. — Karaağaç arazisi ile Bozcaada ve İm
roz adalarına. dair olup Türkiye ve Briitanya 
İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yuna
nistan tarafından 24 Temmuz 1923 tarihinde Lo
zan'da imzalaman Protokol. 

8. — 'Sırp - Hırvalt - 'Sloven Devleti tarafın
dan Mualhedei Sulhiyenin imzasına mütedair 
24 Temmuz 192:3 tarihinde Lozan'da imza olu
nan Protokol. 

MADDE 2. — İşbu. kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetiyle Britanya İmparatorluğu, Fransa, 
İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya hükü
metlerinin salâhiyettar murahhasları arasında 
1339 (1923) Temmuzunun yirmi dördüncü günü 
Lozan 'da akit ve imza olunan ikamet ve .salâhiyeti 
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adliyeye dair Mukavelename Türkiye Büyük Mil
let Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti, ile Britanya İmparatorluğu , Fransa, 
İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hü
kümetlerinin salâhiyettar murahhasları arasında 
1339 (1923) Temmuzunun! yirmi dördüncü günü 
Lozan'da akit ve imza olunan Ticaret Mukavele
namesi' Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2. —• İşbu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Hıeyeti memurdur. 

MADDE 1..—. Türkiye Büyük Miltet Meclisi 
Hükümeti ile Britanya İmparatorluğu, Fransa, 
İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hü
kümetlerinin salâhiyettar murahhasları arasında 
1339 (1923) senesi Temmuzunun yirmi dördüncü 
günü Lozan 'da akit ve imza olunan Devleti Osma
niye tarafından verilmiş bâzı imtiyazata dair 
Protokol Türkiye Büj'ük Millet Meclisince tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 2. — İşbu Kânunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim, Heyeti Vekile Reisi bu oku
nan dört Kanım lâyihasının müstacelten müzake
resini teklif ediyor. Malûmufıliriiz müstaceliyetten 
maksat bir kere müzakeresidir. Bunu kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. Efendim! Esasen müzakere edeceğimiz me
seleler kanun lâyihalarıdır. Bunların heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere yapacağız. Zaten 
Söz almış arkadaşlarımız vardır. Encümen Reisi 
Yusuf Kemal Bey izahat verecektir. 

HARİCİYE ENCÜMENİ REİSÎ YUSUF 
KEMAL B. (Sinob) — Arkadaşlar! Lozan Mu
ahedenanıesi yeni Türkiye Devletinin âkıd diğer 
devletlerle, münasebatı mütekabelesihf tâyin edi
yor. Bunu heyeti umumiyesine, ruhuna, esasına 
atfınazar edilirse Osmanlı İmparatorluğunun 
akdettiği muahedelere nispetle bir yenilik görü
lür. Bu yenilik Lozan Muahedenamesinde su
reti umumiyede Türkiye'ye diğer devletler gibi 
muamele edilmesi ve müsavi tutulmasıdır. Cüm-
lenizce malûmdur ki, Osmanlı İmparatorluğu 
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en şevketli, en kudretli zamanlarda da bugün i 
onun dörtte biri mi, beşte biri mi- belki diyebili
rim - onda biri kadar araziye malik olan bu yeni 
Türkiye Devletinin gördüğü muameleyi gör
medi. (Alkışlar) Osmanlı Devleti. İmparatorlu
ğun en şevketli zamanlarında da birtakım kayıt
larla bağlı idi. Elleri, kolları birtakım zeneir-
lerle muhkem bir surette raptedilmişti. Osmanlı 
imparatorluğunun yerine kaim olan bugünkü 
Türkiye Devletinde o zeneirler yoktur ve o zen-
cirler parçalanmıştır. O zeneirler kırılmıştır. Aca
ba o zeneirler nasıl parçalanmış nasıl kırılmış
tır? Lozan! Muahedesini doğrudan doğruya mey
dana getiren bu hali me yapmıştır ? 

Şark meselesinin ne olduğunu cümlemiz bili
riz. Şark meselesinin mâna, Avrupa'nın Şarkın
da bulunan Osmanlılığa karşı evvelâ Avrupa'yı 
müdafaa etmek ve bir müddet müdafaa ile meş
gul olduktan sonra - Bilhassa Karlofça Muahede
sinden sonra - onu geriye geriye itmek, bununla 
•beraber kaleyi içinden fetha çalışmaktır. Bir ta
raftan harb meydanlarında Osmanlı ordularını' 
cemmedebildikleri kuvvetle mağlûbedon muhâ-
sımlar diğer cihetten her türlü vesaite müracaat 
ederek Osmanlılıktan imtiyazat namı altında .bir
takım şeyler almışlardır. Bu imltiyazat öyle şekil 
lere girmiş, o kadar tevessü etmiştir ki, ben Os
manlıyım diyen Osmanlı İmparatorluğu tebaası 
bu imtiyazat sahihi olan devletler için her vakit 
vasıtalar, âletler oluyordu. Bilirsiniz ki : Osmanlı 
İmparatorluğunun inihitatı Mondros Mü ta: eke si
ne kadar devam etti, ricat Mondros Mütarekesi
ne kadar geldi. Fakat bu inhitat ilerlerken Türk 
zihinlerinde, Türk düşüncelerinde yavaş yavaş I 
bir inkılâp başlıyordu. Bir zamanlar falan ku
mandanın hatasına veyahut filân paşanın kusu
runa atfedilen felâketlerin sebebinin başka şey 
olduğu başka yerde bulunduğu yavaş yavaş gö- I 
rülmeye başladı. Türk tarihi efkârını tetkik eder
sek o halleri görürüz. Ecnebilerin her türlü vası
talarla, en ufak sebeplerle ınmuru dâhil iyemize I 
müdahaleleri hamiyetli Osmanlıların, Türklerin I 
zihinlerinde daimî bir endişe teşkil ediyordu. 
Bunların neticesi olmak üzere efkârda vukua ge
len bu tedrici inkılâbın ilk eserini Abdülhamidi 
Saninin idaresi şeklinde görünen dahilî istibdadı 
yıkmakla gösterdi. Meşrutiyet geldi. Fakat Meş
rutiyet devletin derdine deva bulamadı, Meşru- I 
tiyet devresinde de o inhitat menedilemedi. Belki I 
Meşrutiyet devresinde demin başladığım arz etti- | 
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ğim büyük fikiri inkılâp birtakım hat veler daha 
attı, yani bütün Avrupa'nın, bütün cihanın teali
sine, terakkisine en kavi esas olan fikri milliyet 
yavaş yavaş yol alıyordu. .Harbi Umumî netice
sinde Osmanlı Devleti parçalandı. Şark meselesi 
hallolundu. Bunu Türk milliyetperverleri bir za
rureti tarihiye olarak gördüler. Eğer o zaman ke
mali debdebe ile ilân edilen her milletin kendi 
mukadderatını idare etmek kaidesi tatbik edilmiş 
olsaydı, belki bu işler olmıyacaktı. Fakat bir kuv
vet kendini tahdideder, diğer bir kuvvet olma
dıkça her vakit icrayı fiil ve hareket edeceği için 
bir taraftan bu kaideyi ilân edenler diğer taraf
tan o kaidenin tamamiyle na'kîzı olan bir yola git
tiler. Osmanlı İmparatorluğunun yalnız taksimi 
ile iktifa etmediler. Türk'ün en mukaddes hisle
rine ve öz yurduna göz diktiler, onu mahvetmek 
istediler. Fakat bu tesirin aksitesiri, tesir nispe
tinde oldu. Türkiye'de bu darbeler üzerine daha 
ziyade keslbi kuvvet etmiş olan millî cereyanın 
başına geçenler Mondros Müterekenamesini ve 
onu takibeden şeraiti sulhiyyeyi nazarı itibmre al
dılar ve onun şiddeti nispetinde olarak ve tabiî 
pek haklı bulunarak yalnız Osmanlı yurtlarının 
sahibi olduğunu iddia etmekle kalmadılar; biz bu 
yurdun sahibi yegânesi, hür ve müstakil sahibi 
olarak kalacağız dediler. Nazarı dikkatinizi celb-
ederim arkadaşlar! Bu ne zaman ilân ediliyordu? 
Mondros Mütarekenamesi ilân edilmiş, acaba bu 
millette kıpırdamak ihtimali var mıdır, yok mudur? 
diye her tarafta şüpheler cari, bütün silâhla
rımız ellerimizden alınmış, ordumuz âdeta yok 
olmuş, Hazine! Millet gâasıplarm elinde, mil
letçilerde bir Heyeti Murahhasayı göndermek 
için verecek harcırah yok. Böyle bir zamanda 
Türk milletinde meknuz olan kuvveti fceşfede-
derek bu kuvveti meydaina çıkarmış olanlara 
Türkler ilelebet minnettar kalacaklardır. (Al
kışlar) Sivas Kongresinin kararı üzerine M'i-
saki Milli yapıldı. Misaki Millî Türkün men
faatlerini ihtiva ediyordu ve diyordu ki, be
nlim menafii esasiyem bunlardır. Fakat âlem
de cari, ezelî bir kaide hükmünce yalnız kâğıt 
üzerinde ifade edilen menfaatler bir hak teşkil 
etmiyor. Misalki Millî o zaman âlemce âdeta 
bir beyanname şeklinde telâkki ediliyordu. Mi
saki Millîde ımünderiç Türk menfaatlerinin bak 
olması, ancak o Türk 'menfaa'tlerinin Türk kuv
vetiyle mahfuz bulunduğunu ispat etmekle ka
imdir, İşte Mondros Mütarekesinden 'Lozan 
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Muahedesinin imzasına kadar geçen bütün müd
det bu dâvanın ispatına çalışmakla igeçımişltir. 
Türkün mübarek kanı pek çıolk akmıştır. Fakat 
înönü Muharebelerimle yavaş yavaş görünen o 
Türk kuvveti - cümlesini sayamam - Ijnönü Mu
harebeleri, Erımanistan Seferi, bâzı taraf lar-
larda halkın kendi kendine yaptığı ımüeaihedat 
ve mücadelâtla görünmeye başladı, hani o bi
zim isilâhlarıımızı aldıkları, zaimıan ki, bizi yok 
farzetmişler ve herkesi acaba bu Türk milleti 
hareket elder mi ? Etmez mi diye nevmit Ibırak-
mışlardı; işte o kuvvet yok mu, o kendini 
göstermeye başladı. Sakarya'da Türk sinele
ri, Türk göğüsleri memlekete çelikten bir du
var çekti. (Alkışlar) Afyon Karahisar'ında, 
Dumlupmar muharebelerinde ise Türk menfaat
lerinin Misakı Millîde münderiç Türk hakları
nın Türk kuvvetine müstenidolduğu sabit oldu. 
(Alkışlar) O zaman Misakı Millî bir ilânname 
olmaktan çıktı, o zaman Misakı Millî riayeti 
vâcib, lâzım, hukuku ihtiva eden âli bir be
yanname haline geldi, çünkü; hak herkesin 
ttiıazarMida olduğu gibi taımamiyle tecelli etmiş
ti. Türk, istiklâlinin sahibiydi, Türk hür
riyetinin sahibiydi ve bunu vermiyecekti. Bunu 
ispat etti.. İşte arkadaşlar; bunu kim ispat 
ettiyse o deminki dediğim zincirleri kıran on
lardır. Revan lolam mübarek Türk kânı ve Türk 
azim ve celâdeti onları böyle çözülür ve dö
külür bir hale getirdi ve bunu vaktiyle «'beş 
kişi de kalsak, elimizde ufak Ibir tepe de bu
lunsa o tepenin üzerifne çıkacak, • Bıayrağımızı 
dikecek, ölecek fakat teslim olmıyacağız!» di
yenler yaptı. (Alkışlar) Mııaimelei mütesâviyet 
esasını başta büyük Türk evlâdı reisi nıübec-
celimiz bulunduğu halde kuranların kurduktan 
sonrada uğraşmaları lâzılmıgeliyor. % 

Arkadaşlar, şurayı da arz etmek isterim 
ki bir taraftan yeni Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti kuvvetini izhar ediyordu. Diğer 
cihetten de burada ımütesekkil Büyük Millet 
Meclisinde ve Hükümetinde Osmanlı impara
torluğunda bulunan * Devlet mefhumlarından 
başka Devlet mefhumları vardı. Yani deminki 
&rz lettiğim o velût ve feyyaz his ve o velût 
mefkure hükümeti de daha muntazam, dalı?; 
yeni ve daha asrı Ibir yola sevk ediyordu. Şüp
hesiz bu; karşımızdaki hasımların manzurı 
oluyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi me 
murini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi vüke 
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lâsiyle muamele 'ederken karşılarıııdakilerin im
paratorluğun o muazzam paşalarındafn, o (mu
azzam efendilerinden başka kimsel'er bulundu
ğunu pek iyi biliyorlardı. Muamelei mütesavi-
ye esasının istihsalinde elbette bunun da bir de
receye kadar tesiri olduğu inkâr olunamaz. Böy
le olmakla beraber malûmuâliniz tabiatta atalet 
hassası vardır. Tabiî insanlar ellerindekini ver
mek istemezler. Bütün bu hakayıkı görmekle 
beraber Heyeti Murahhasamız karşılarına gider 
gitmez ne istiyorsanız efendiler, o istediklerini
zi tamamiyle size veriyoruz, demediler. Safa
hatını mufassalan bildiğiniz veçhile pek uzun 
mücadeleler oldu. Heyeti Murahhasamızm gös
terdiği metanet - şüphesiz Hükümetimizden al
dığı talimat üzerine ve Hükümetimizle müşte
rek idi.- cümlenin müsellemidir, dostun ve düş
manın... Binaenaleyh hukukumuzu müdafaa ve 
istihsale memur ettiğiniz kimseler en iyi iiiti* 
habedilmiş zevat idi. Hükümetin eski bir Ha
riciye Vekili olarak onları bütün samimî ruhum
la ve bilerek pek çok tebrik ederim. (Şiddetli 
alkışlar) 

REFİK B. (Konya) — Biz de iştirak ederiz. 
YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Efendi

ler! Muahede ahkâmı umumiyesinin mevaddı 
müteferrikasının tafsilâtını Mazbata Muharriri 
arkadaşım size arz edecektik Bendeniz buraya 
yalnız bir borcu ifa için çıktım Ve şükran ve 
minnetimi arz ederken o şükran ve minnetin 
müessirleri neier olduğunu hikâye ettim. Son
ra bütün bu işin başından .nihayetine kadar en
dişeli zamanlarda - belki hiç meyus olunmamı^ 
tır ya - meyüsiyet geldiği anlarda, daima ve 
daima bunu demir eliyle tutan o büyük Türk 
Evlâdına bütün Türklük namına demelidir ki, 
sana yalnız minnet, şükran değil, Mustafa Ke
mal Paşa bu senin eserindir, (Şiddetli ve sü
rekli alkışlar) ki bu eser Türk'ün hürriyet ve 
istiklâlidir. Arkadaşlar! Türk, memleketinde 
bundan sonra müstakildir. Arkadaşlar^! Bir za
manlar sahiden dâhile cephane sevk ederken 
yağmur yağdığını görüp de çocuğunun örtüsü
nü alarak cephane sandığını örten anaların ço
cuğu hasta olmuşsa bugün bilsinler ki, maksat
ları istihsal edilmiştir. Bu memleketin yolunda 
her türlü mahrumiyete katlanarak uzun müd
det siperlerde bekliyen, orada harb eden gaziler 
bilsinler ki, mesailerinin mükâfatı istihsal edil-. 
niştir. Şüphesiz bu yolda terki hayat eden 
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mübarek şehitlerimizin de ruhu şâdolmuştur. 
Yetimler, bu yolda can vermiş ölülerini düşü
nürken bununla müteselli olsunlar, iftihar et
sinler. Arkadaşlar! Bütün maruzatımdan bir 
netice çıkıyor. Biz bu muahedeyi cidalimiz saye
sinde elde ettik. Hayat dün de, bugün de, bun
dan sonra da cidaldir ve cidalden ibaret kala
caktır. Onun için arkadaşlar! Eh bu zamana 
kadar çalıştığımızın sermayesi istihsal edilmiş
tir, bundan sonra yapacağımız bir iş kalmamış
tır» yoluna elbette ve elbette hiçbir zaman git-
miyeceğiz. Yalnız bu büyük dersten ibret ala
cağız. Deminden beri arz ettiğim bu safha bi
ze pek güzel gösteriyor ki, bu millet hiç yok
tan ortaya kuvvetli bir ordu çıkardı. 

Osmanlı İmparatorluğuna nazaran mutazam 
bir Hükümet meydana getirdi. Sonra hiç para
sı olmıyan bir Devlet üç dört seneyi hiç istikraz 
akdetmeksizin bu mühim cidali nihayete erdir
di.. Bu, meydanda iken neden bu millet ümitsiz 
olsun? Bu mazi bize gösteriyor ki, biz cidal 
edersek - şüphesiz cidalden maksadım harb ede
lim demiyorum - hayat mücadeleden ibarettir, 
hayat daima uğraşmak ve çalışmaktan ibarettir; 
onun için yaptığımız (bu muahedenin semeratmı 
ancalk ve ancak bundan sonra eiddî bir eüdâl 
ile elde edebileceğiz. Bundan evvelki istihsal 
edilen (muvaffakiyet founu ibize âmirdir. Bunu 
bize yükletiyor. 

Bir noktayı daha arz etmeden evvel kürsü
den inmiyeceğim. DeımÜn arz ettiğim zevatı âli-
yenin ımeısaMyle beraber bu Muahedenin istih
salinde farından evvelki arkadaşlarınızın da bü-
yük hizmetli ssebk etmiştir. (Alkışlar) Lozan Mu
ahedesini tetkik edenken, 'bu muamelei ımütesa-
viyeden foahjseylerken, bundan evvelki Meclisin 
şahsiyeti ımâneviyesine arzı minnet ve hürmetle 
elbette ve ellbeltte mecburuz. (Alkışlar) Muahe
denin ahkâmı ımuhteviyesinden icabedenleri 'ar
kadaşlardan Mazbata Muharriri Beyefendi izah 
edecektir. 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (İzmir) — 
Arkadaşlar, milletimizin daima nihayetsiz azmi
ne ve her vakitte duçar olduğumuz hudutsuz 
mezalime mâkesi beyan olarak bu kürsüden Lo
zan Sulh Mualhedenamesini tetkik eden Hari
ciye Encümeni namına Ibugün Heyeti Aliyeniz 
huzurunda şu katî sözü haiber vermek" mazhari
yetine nail olmak benlim için çok (büyük bir ime-
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serrettir. Evet arkadaşlar! Şark'm âfakı maz-
lümesinde «senelerden beri, - hayır isenelerden 
beri değil - asırlardan beri devam etmiş olan 
Şark meselesi, Şark suikastı .nihayet bugün Bü
yük Milletimizin azmi bülendiyle ve yalnız Tür
kiye'nin eliyle ve milletlerin foilâ kaydüşart hâ
kimiyet ve istiklâli düsturu sayesinde bir daha 
hortlamamalk üzere ımünlhedim oldu, yıkıldı ve 
tarihin en kanlı Ibir sahifei fecaati şimdi huzuru 
tetkikinize arz edilen 'bu kırmızı kaplı kitapla 
örtülüyor ve kapanıyor. Artık Şark'a ve Garp'a 
beşaret olsun ki, çok zamanlardan ıberi insafsız 
ve kanlı entrikalarla 'birbirinden tefrik edilen 
hicranzede hak, müeyyidesi kuvvet ile buluştu. 
Medeniyet, insaniyet artık utanmadan, yüzü kı
zarmadan ayağa kalkabilir. Evet arkadaşlar! 
Dünyayı medeniyetin iştiyakiyle yanıp yakıl
dığı perîisulh artık aramızda dolaşıyor. Vata-

. nıımızm müdafaasını nasıl civanimerdane ve kud
retle yapmasını hildikse ve yaptıksa bu maşuku 
ruhumuzun da, (bu maşukai vicdanımızın da 
hüsnümulhafazasını bileceğiz, ibizli zaferden za
fere isal eden ordularımızı hüsnüidare ederek 
son zafere kadar eriştiren Büyük Millet Meclisi, 
milletin beklediği, cilhaddan gaye olan, sulhu da 
akdetmeye ımuvaffak olmuştur. İşte bendeniz 
Ibugün huzurunuza tetkikini Hariciye Encüme
nine emir buyurduğunuz kitap hakkında Encü
meniniz namına arzı malûmat ve ımütalâata gel
dim, Ancalk, bu esasata girişmezden evvel En
cümen Reisimiz Yusuf Kemâl Beyefendi tara
fından Büyük Reisimize hitaben iradedilen sa
mimî hitabeyi Ibütün encümen arkadaşlarımız 
namına arz ve tekrar etmeyi bir vazife bilirim. 
(Bütün Meclis ve bütün millet sesleri) ve bu 
sözümüze karşı Büyük Millet Meclisi azayı ımü-
kerremesinin yekeda olarak gösterdikleri teza
hürat 'bu fikrimize 'bütün Meclisin tamamiyle 
iştirak ettiğini gösteriyor. Aynı 'zamanda uzun 
ve çok medit ımünakaşata göğüs gererek bu 
sulhu bize ıgetiren Heyeti Muraihhasamıza da te
şekkürü vecibeden addederim. Huzuru tetkiki
nizde bulunan ıbu kırmızı kaplı kitap, Lozan 
Muahedenamesi hakkındaki encümenin müta-
lâatı 'zaten mazbatamızda arz edilmiştir. Bina
enaleyh, şimdi 'arkadaşlarımız tarafından izahat 
talebine lüzum gösterildikçe istenilen tafsilât 
hakkında, istenilen noktayı arz etmek üzere 
icmalen hulâsa etmekliğim e müsaade buyurma
nızı rica edeceğim. 
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iBir taraftan Türkiye, diğer taraftan Britan- • 

ya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yu-
ninistan, Sırp - Hırvat Devletleri arasında 1339 
senesi Temmuzunun 24 neü günü Lozan'da imza 
edilen bu Muahedename beş kısmı ihtiva ediyor. 
ve merbutatı da beş, mukavelename, beş protokol
den ibarettir. Birinci kısım araziye, tâbiiyete ve 
akalliyetlere dairdir. Bu fasılda şayanı kayıt ve 
arz olunan noktalar, Anavatanımızdan yine ken
dilerinin akdettikleri Mondros Mütarekenamesi 
'hilâfına ve onu çâk ederek namerdâne bir sui
kastla ayırmak için işgal edilmiş olan birtakım 
eczayı vatanın düşmanı Akdeniz kıyılarına kadar 
âdeta bir sürati berkıyye ile denecek derecede sü
ren muzaffer Büyük Millet Meclisi ordularının 
bilfiil istirdadına lüzum kalmaksızın bu Sulhna-
me ile iadesine rıza gösterilmiş olmasıdır. İkinci- < 
si yine bu araziye müteallik mevaddm daha ev
velce burada, Ankara'da Fransa Devletiyle akde
dilen' Ankara İtil af namesini asla haleldar etme
dikten başka tamamiyle meri olduğu; müşarüni
leyh Devletin sahibi salâhiyet Murahhası tara
fından verilmiş beyanname ile müeyyet bulunma
sıdır. Bunlardan başka, bu fasılda memnuniyet
le nazarımıza çarpan en mühim madde yirmi se
kizinci maddedir. Müsaade ederseniz huzuruâli-
nizde o maddeyi aynen okumak isterim. 

MADDE 28. — Tarafeyni Âliyeyni Akıdeyn 
Türkiye'de kapitülâsyonların kâffei nıkatı nazar
dan tamamen ilgasını her biri kendisine taallû
ku cihetinden kabul ettiklerini beyan ederler. 

Bundan sonra bu kısımda tâbiiyete dair ah
kâm ve akalliyetlere mütedair mevad vardır. 

İkinci kısım ahkâmı maliye hakkındadır. He
pimiz pek iyi biliyoruz ki, uzun senelerin pek çok 
süren mütemadi hataları yüzünden ve- müteakip 
muharebat sebebiyle tasfiyesi neslimize isabet 
eden, tasfiyesi neslimize düşen ve cidden müthiş 
ve mühîp Ibir yekûn teşkil eden Düyunu Umu
miye i Osmaniyenin taksimi meselesiydi; bu me
sele en tahiî ve zarurî bir mesele idi. Bu mese
lenin de Hukuku Düvel kavaidine tevfikan - ve | 
zaten Balkan Harbmdan sonra akdedilen Paris j 
Malî Konferansı mukarreratı da nazarı "dikkate 
alınarak - Meclisi Âlinizin arzu ettiği şekilde re-
sülmal üzerinden taksim 'edilmek suretiyle temin 
edildiği sarahatle görülür. • 

Onu takibeden kısım, aksamı iktisadiyeye ait- j 
tir. Bu bahisteki maddelerin bittabi Düyunu 
Umumiye hariç tutularak mütekabil esasat daire- | 
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I sinde.yapıldığı ve memleketimizde efrat arasında 

câri olan ve her vakit tatbik edilmekte bulunan 
ahkâma tevfikan halledildiğini anlıyoruz. 

Dördüncü kısım, turku münakale ve mesaili 
sıhhiyeden bahistir. Bu kısımda ayrıca işaret 
ve kaydedilecek umumî kavait haricinde bir» me
seleye tesadüf etmiyoruz. 

Türkiye'de Kapitülâsyonların ilgası münasebe
tiyle ecnebi postanelerin de ilga edildiğini müey-
yit bir maddeye de bu fasılda tesadüf ediyoruz 
ve bu cümleden olmak üzeri1

 # mesaili sıhhiyede 
iptidaları doğrudan doğruya Osmanjı Devletinin 
karariyle'başladığı halde bilâhara kapitüler bir 
şekil alan ve herkesin arasında karantina na-
miyle yâdedilen Meclisin tamamiyle lâğvedildiği-
ni görüyoruz.. 

Ondan sonra ahkâmı müteferrikadan bah
seden beşinci kısım geliyor. Burada da mûtat 
teamülât ve esasat ve kavait hilâfında bir noktaya 
tesadüf etmiyoruz. 

Mukavelelere gelince- : Onların 'da beş tane 
olduğunu arz etmiştim. Birincisi : Boğazlar usu
lüne dair olan mukaveledir ki onun muhteviyatı 
boğazlar usulüne dair Misakı Millîmizdeki fıkrai 
mahsusuna uygun olduğu görülüyor. Diğerleri 
ikamet ve salâhiyeti adlîye hakkındadır. Üçün
cüsü : Tekâlife aittir. Dördüncüsü : Ticaret hak
kındadır. Bu üc Mukavelenamede de mütekabil 
şeraitin nazarı itibardan dür tutulmadığı bir
çok fasıllarda ve maddelerde tesadüf edilen sa
rahatten anlaşılıyor. 

Ondan sonra bir de meöburi mübadeli ahaliye 
taallûk eden Mukavelename vardır. Pekâlâ bi
liyorsunuz ki Türkiye'de tâbi olduğu bir dev
lete karşı ihanetidir olan bir kütle yüzünden 
nihayet uzakta bulunan, kardeşlerimizin cebrî 
bir surette nakline mecburiyet elverdi. 

, Çok temenni ediyorum ki İm işe memur 
edilecek Muhtelit Komisyonun bitaraf devletler 
tarafından olan. azaları başkaları yüzünden ceb
ren yerinden, yurdundan ayrılan bu mazlum 
kardeşlerin hukuk ve menafiini siyanette âzami 
muavemeti göstereceklerdir. Sonra yine muahe-
denameye merbut beş protn ol ve jı^ bevannv 
meye tesadüf ediyoruz. 

Protokollerin biri bü^u. Milletin sabırsı.: 
!;:!a beklediği Britanya, Fransa ve italya iş-
\(a\ kıtaatı tarafından meşgul, olan bir kısım 

I cezayı . vatanın tahliyesine dairdir. Bu bahse-
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temas ederken hiç şüphesiz hepimizin vicdanı 
gayriihtiyari henüz işgal altında bulunan eczayı 
vatana müteveccih bulunuyor. Oradaki kardeşle
rimize tebşir edelim ki artık müsterih olabilirler 
ve pek yakında tamamiyle kurtulacaklardır. 
(Alkışlar.) 

Hulâsa bidayette arz ettiğim gibi istenil
dikçe tafsilâtın arzına hazır bulunmak şartiyle 
kısa bir icmal ile muhteviyatından bahsetti
ğim Sulh Muahedenamesinin heyeti umumiye-
si Encümence amali mili iyeyi tatmin eder bir 
mahiyette görülmektedir. 

Binaenaleyh Heyeti Celilerinden buna ait 
dört lâyihai kanuniyenin kabul ve tasvibini 
istirham ediyoruz. 

REÎS — Söz Niyazi Beyindir, buyurun '< 
NlYAZl B. (Mersin) — Efendiler! Tarihî 

bir gün yaşıyoruz. B,en isterdim ki bugün ta
rihimizin dönüm yerinde olduğumuzu daha faz
la bir suretle hissedelim. Önümüzde bir muahe
dename vardır. 

Zannediliyor mu ki bu Muahedename amali 
milliyemizi tamamen tatmin ediyor? Zannedili
yor mu ki bu Muahedename Millî hudutlarımız 
dâhilinde bu devlete bir istiklâli tanı veriyor? 

NECÎB B. —• (Mardin) —• Hayır, vermemiş
tir. 

NÎYAZt B. (Devamla) — Her hangi bir şe
yi, her hangi bir eseri bütün fevaidi ve bütün 
mehaziri ile beraber tetkik edelim. Zannederim 
ki, arkadaşlarımızın bir kısmı sırf Muahedena-
menin heyeti umumiyesiyle meşgul oldukların
dan ve Sevr projesiyle mukayese ettiklerinden 
dolayı fazla alkışlıyorlar. 

Sizinle beraber müsaadenizle, bu Muahede
nin bâzı noktalarına temas edelim. Bilhassa um
de ittihaz ettiğimiz iktisadî hakimiyet ve istik
lâlin millî hudutları ihtiva etmesi lâzımgeleceği-
ni hiç unutmıyalını. Bir muahedename tasavvur 
edilsin ki, mülkün Ibir (kısmında birçok efradı 
milleti güldürüyor, yine hududu Millînin di
ğer bir kısmında birçoklarını ağlatıyor. O mua
hede heyeti umumiyesiyle nakıstır, tam değil
dir. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Antakya, Trakya 
kan ağlıyor. 

NECÎB B. (Mardin) — Cenub hudutları ke
za. 
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Niyazi B. (Devamla) — Efendiler, Lozan 

Muahedenamesi şanlı büyük bir imparatorluğun 
hesabının tasfiyesini tazammun ediyor. Bu Mua-
hedenamenin ahkâmı siyasiyesinde bizim Mısır 
ve Sudan'dan, Kıbrıs'tan, Adalardan, Trablus-
garp'tan ve bütün kıtaat üzerindeki hukuku
muzdan, unvanlarımızdan feragat ettiğimizi 
ifade ediyor. Siz ki, efendiler! Bunlar için çok 
defa çırpmdmız, siz ki Mısır için, Kıbrıs için 
kaç defalar didindiniz. Mısır dediniz, Kıbrıs de
diniz, dedeleriniz, atalarınız bunlar için ne ka
dar uğraştı? Efendiler! Yalnız bu kadar da de
ğil; Muahedename dünkü bir imparatorluğun 
tasfiyesini de ihtiva ediyor. Filistinden - Musul 
haricolmak üzere - Irak'tan, Suriye'den ve bü
tün Arabistan kıtasından el çekmemizi tazam
mun ediyor. Evet istiyerek, istemiyerek - bu
nun esbabını, mahiyetini artık tarih teşrih et
sin - biz Harbi Umumiye girdik. Maatteessüf o 
Harbi Umumide kaybettik. Ondan sonra bize 
bir ceza tahmil edilmeye kalkışıldı. Lâkin her 
sevin bir haddi, bir hududu var, ve hepsinin bir 
düstura, bir esasa raptı lâzımdır. Devletler, de
miyorlar mıydı ki - Başta Amerika olduğu hal
de - milletler kendi mukadderatına hâkim ola
cak? Demiyorlar mıydı ki, Türkiye'den, ayrıla-* 
eak aksamı memalikin de mukadderatı, ahalisi
nin iradesine tevfikan halledilecek? Bizim de 
umde ittihaz ettiğimiz ve her gün yirmi defa 
tekrarladığımız, bağırdığımız, çağırdığımız, âle
me ilân ettiğimiz Misakı Millînin başlıca noktası 
bu değil miydi? Biz Cemiyeti Akvam Nizamna
mesini, onun mandaya dair ahkâmını kabul edi
yor muyuz?... (Hayır sesleri) Ve bizzat bu işi 
idare eden Heyeti Murahhasa Reisi ismet Paşa 
Hazretleri - ki Fransa Hükümeti tarafından ahi
ren neşredilmiş bulunan (Sarı kitap) daki zabıt
namelerde münderiçti. Birinci Lozan Konferan
sının 23 Kânunusani 1923 tarihli Celsesinde bu
yurmam ıslar mı idi ki, «Eski Osmanlı impara
torluğunun her hangi bir kısmı üzerinde hiçbir 
Devletin mandasını tanımıyoruz?»1 Halbuki efen
diler! Muahedenamenin 16 ncı maddesi beni dü
şündürüyor : «.Türkiye işbu Muahedede musar-
rah hudutlar haricinde kâin bilcümle arazi üze
rinde ve bu araziye mütaallik işbu muahede ile 
üzerlerinde kendi hakkı hâkimiyeti tanınmış 
olan adalardan gayri cezireler üzerinde - ki bu 
arazi ve cezirelerin mukadderatı alâkadarlar ta
rafından tâyin edilmiş veya edilecektir - her ne 
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mahiyette olursa olsun haiz olduğu bilcümle 
hukuk ve müstenidatmdân feragat ettiğini be
yan eyler. Ben, şimdiye kadar ilân ettiğimiz 
prensibe sadık kalarak, hak ve adalet düsturun
da ısrar ederek diyorum ki, bu yanlıştır ve ka
tiyen kabul edemem. Bizden ayrılan memleket
ler kendi mukadderatını serbestçe kendi irade
leriyle tâyin edecektir. 

Sonra efendiler; tou MuaJhedenaıme bizden 
İmparatorluğumuzun yalnız gayri 'Türk aksa
mının ayrıldığını göstermiyor. Buı Muahedena-
me; Bilhassa 'kemali teessürle söylerim ki aynı 
zamanda oldukça mühim 'miktarda, öz Türk 
memleketlerinin 'de mukadderatını tehlikeye 
ilka ediyor. 

NECİB B. (Mardin) — Beş yüz kin Türk 
nüfusudur. , • 

NİYAZİ B. (Devamla) — Bu Muahedena-
menin hudutlara dair fbir maddesini; üçüncü 
maddesini 'birlikte okuyalım. 

Madde — 3. 
BaJhri Sefitten İran hududuna kadar Tür

kiye'nin hududu IberVeçlhd zir tespit '0dillmi'ştir. 
1. — Suriye İle: 
20 Teşrinievvel 1921 senesinde akdolunan 

Fransa - Türkiye İtilâfnam'esinin s'ekizinci mad
desinde musarraıh ve muayyen hudut. 

2. — Iraık ile: 
Türkiye ile Irak ^arasındaki (hudut iişfbu Mu-

^hedenamenin mevkii meriyete vaz'ından iti-
ibaren dokuz ay zarfında Türkiye ile Büyük: 
Britanya arasında sureti ımuslühanede tâyin edi
lecektir. Tâyin idlunan müddet zarfında iki Hü
kümet anasında itilâf husule gelmediği takdir
de ihtilâf Cemiyeti Akvam Meclisine anz olu
nacaktır.. 

Şu halde bizim Suriye ile hududumuz 20 Teş
rinievvel 1921 tarihli . Ankara itilâfnamesinin 
8 nci maddesi «ıuei'bince tâyin edilmiştir. An
kara İtilâfnamesinin 8 nci maddesi şudur: 
«üçüncü maddede zikredilen hat Iberveçîhi'âti 
teSİbit ve tasrih edilmiştir: Hattı hudut İsken
derun Körfezi üz'erinden Payas mevkiinin he~ 
men Cenubunda intilhalbolunacak bir noktadan 
Jbaışjhyacak ve (takriben (Meydanı Eklbez) <e doğ
ru gidecektir ve şimendifer istasyonu ve bu 
ıırievki Suriye'de kalacaktır. Oradan hat Mar-
suva (MerSuva) mevkiini Suriye'ye ve Kartalba 
(Kartibi) mevkii ile Kilis şehrini 'Türkiye'ye 
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'bırakmak üzere Cenlibu - Şarkiye doğru mey
ledecektir. Oradan Çoiban Bey istasyonunda 
demiryoluna mülâki 'olacaktır. Badethu Bağ-
dad Demiryolunu takilbedecek ve Demiryolunun 
pilâtformu . Nıısayibine 'kadar Türk arazisi üze
rinde kalacaktır. Oradan Nu'saylbin ile Cezirei 
İbni Ömer arasındaki eski yolu taJkibedere'k 
Cezirei İbni Ömer'de Dicle'ye vâsıl olacaktır. 
Nusaylbin ve Cezirei İbni Ömer 'mevkileriyle yol 
Türkiye'ye kalacaktır... İlâh.» 

NEGÎB B. (Mardin) — Bu hudut o tevali 
halkını öldürmüştür. 

NİYAZİ B. (Devamla) — Arkadaşlar; !bu-
nun üzerinde 'biraz duralım ve düşünelim. Ne
ticede ne hüküm verirseniz veriniz, fa'kat bu 
meseleyi iyice anlıyalıım. 

Bir kere bendenizin /kanaatimce Ankara İti-
llâfniamesinin 8 nci maddesinde mevzuulbaıhs'olan 
Ihudut yine tamamiyle reSımî. ve hukukî mâna-
siyle 'hattı hudut değildir. Çünkü bu maddede 
zikredilen 'hat kelimesi için aynı İtilâf namenin 
üçüncü maddesi diyor ki ; «İşbu İtilâf namenin 

. imzasından itibaren âzami iki ay müddet zar
fında Fransız kıtaatı sekizinci maddede mez
kûr hattın cenubuna ve Türk kıtaatı da hattı 
mezkûrun Şimaline çekileceklerdir.» Şu halde 
tamamen haklı bir ifade ile iddia ederim ki, 
bu îtilâfnamede mevzııubaKsolan hat bir hattı 
fasıldır. Tarafeyn askerlerinin çekileceği bir 
hattır. Hattı tahliyedir. Filhakika İtilâfname-
nin sekizinci maddesinin yalnız bir noktasında 
«Hattı hudut» tâbiri kullanılmıştır. Fakat Os
manlı Devletinin muhtar bir eyaleti olan Ru
meli'i şarki ile Ümmül Vatan arasındaki 
hattı fasıl, hattı imtiyaz da gerek Berlin Mu
ahedesinde ve gerek Rumeli'i şarki eyaleti Ni
zamnamesinde hudut tabiriyle ifade edilmiştir. 
Alelhusus bu İtilâf namenin bir Muahedei Sul-
hiye mahiyetinde olmadığını Fransızlar da. ki-
rareen beyan etmişlerdir. Şimdi buıgün elimize 
aldığımız Lozan Muahedenamesinin üçüncü mad
desiyle Ankara İtilâfnamesinin sekizinci mad
desi maatteessüf hududolarak kabul edilmek
tedir. 

Efendiler; Ankara İtilâfnamesi en müşkül 
bir anda akdedildi. İçinizden mühim bir kısım 
zevat o zaman mevcuttu. Ben de burada idim. 
Düşman orduları Sakarya'ya kadar gelmiş 
yalnız Sakarya boyunda müthiş bir darbe ye
mişti. Fakat memleketin büyük bir kısmı Es-
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kişehirl, Afyon'u, Kütahya'sı, Uşak'ı, Bursa'-
sı, İzmir'i, izmit'i, istanbul'u, Edirne'si işgal 
altında bulunuyordu. Öyle bir devirde akde
dilmişti. Bu îtilâfname Fransız Başvekili Müs-
yö Puankare'nin ve bılâhara - Sarı Kitapta mev
cut Lozan Konferansına ait zabıtnameler de
laletiyle söylüyorum - Fransız Başmurahhası 
Müsyö Pompar'm Konferansın resmî celsesin
de iddia ettiği gibi münasebatı lıemcivarinin 
tanzimi için akdedilmiş sırf mahallî bir ehem
miyeti haiz bir vesika idi. Maatteessüf bu ve
sika ihtiva ettiği sekizinci maddesiyle başımı
za bir belâ olmuştur. Bu maddeyi, yani hudut 
maddesini tetkik edelim ve bu hududun cenu
bunda neler kaldığını biraz da düşünelim : Ada
na vilâyetinin Dörtyol ve Hassa kazalarının 
bir kısmı küllisini... 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Hassa'dan iki 
köy kalmıştır. 

NİYAZI B. (Devamla) — Hassa'dan bize üç 
köy kalmıştır. Hassa merkezi de bir köydür. 
Diğerlerinin Teyek, Ekbez, sonra Beylân, Is- . 
kenderun kazaları, Reyhaniye nahiyesi, An
takya kazası, Ordu nahiyesi, Bayır, Bucak, 
Hazine nahiyeleri, Kilis kazasının büyük bir i 
kısmı, Anteb merkez kazasının Bağdad şimen
diferinin Çobanbey - Oerablus şubesi cenubu
na isabet eden aksamı yani Elbeyli ve Türk
men nahiyeleri, sonra Urfa livasının, Mardin 
livasının şimendiferin cenubundaki - aksamı -

NEClB B. (Mardin) — Aksamı ki 300 köy
den ibarettir. 

NlYAZİ B. (Devamla) — Bütün meraları, 
bütün arazisi hulâsa efendiler; bu hududun 
cenubunda bu babda tetkikatta bulunan ecnebi 
müellif lerinee de Arab hududu ırkiyesi olarak 
tanınan hattın şimalinde mühim bir kısım mağ
dur ve Ana Vatanla küllütam teşkil eden Türk 
kıtaları kalmaktadır. 

Efendiler; şimdi ırkî hududu gösterelim : 
Bu hudut Lâzkıye'nin biraz şimalinde bulu
nan îbnihâni burnundan bura Türklerinin De-
deresi dedikleri Nehrülarahi badehu, Nehrül-
kebîr mecrayı ûlyasını, Bayır dağlarını, ondan 
sonra kısmen Nehrülâsiyi, Cebeli Âlâyı, (Cebeli 
Sem'an) ı takibeder. Badehu yine asarı ecnebi- İ 
yenin de kabul ettiği veçhile hiçolmazsa Halep 
şehrinin 40 kilometre şimalinden bilmirur Ah-
ter'in istasyonuna; oradan da Elbeyli, Türkmen 1 
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I nahiyelerini şimalde bırakmak üzere Sâcûr man-

sabı olan (Avşar bucağı) nda Fırat nehrine mü
lâki olur. Badehu Fırat'ı takiben Rakka'ya, ora
dan da Cebeli Abdülaziz, Cebeli Sencar hattını 
takiple Dicle'ye, Dicle'den sonra da Cebeli Hım-
rin boyunca giderek Iran hududuna vâsıl olur, 

işte tam mânasiyle bîr ırkî hudut. 
I \ 

Bu Arap hududu ırkıyesinin şimalinde ve 
Muahedenamenin üçüncü maddesinde mevzuu-
bahsolan hududun cenubunda yani bu iki hudut 
arasında kâin birkaç vilâyetimiz cesametinde bu
lunan koca bir kıtai araziyenin sakinleri ıbizim din 
kardeşlerimizdir, anane kardeşlerimizdir. Kan, 

I din ve dilek kardeşlerimizdir. (Doğru sesleri) 
Efendiler! Ellerinizi kalblerinizin üzerine ko

yunuz ve iyi düşününüz. 

NEClB B. (Mardin) — Gitmiyecektir. Alsas 
- Loren'i Almanlar nasıl reddettiyse bize de öyle 
reddedilecektir, öyle alacağız.. 

NlYAZj B. (Devamla) — Muahedenamenin 
üçüncü maddesiyle yalnız şu aksamı mülkiyeyi, 
bu millî kütleleri kaybetmiyoruz. Aynı zamanda 
pek mühim zayiatı iktisadiye karşısındayız. 
Memleketin büyük bir kısmının iktisadî vaziye
tini tehlikeye düşürüyoruz, felce uğratıyoruz. 
Şarkî Bahri Şefidin en mühim limanı olan isken
derun limanını nazarı itibara alalım : Iskende-
ruun limanı ne demektir? Haleb'in iskelesi de
mek değildir. Esasen coğrafya noktai nazarın
dan da Asyayi Suğradan inaduttur. Biszat ora
da hizmet etmiş Devlet adamlarımız vardır. Ci
hanı işhadederim. Gümrük kuyııdunun tetkiki 
gösterir ki, iskenderun, Anteb'in, Maraş'ın Ada* 
na vilâyetinin bir kısmının, Urfa'nın, Mardin'in, 
Diyarbekdr'in, Malatya'nın, Harput'un, hulâsa 

-ülkemizin Bahri Sefidin bu köşesinden itibaren 
şimale ve şarka doğru imtidadeden büyük bir 
kısmının kapısıdır, medhali ve mahrecidir. (Sam
sun gibidir sesleri) Haleb şimendiferle hem Bey
rut'a !henı Traiburusşann'a merbuttur. (Bütün itha
lât ve ihracatını bu iskelelerle yapar ve şimendü-
fer mütehassıslarımız pekâlâ bilir ki, Suriye hat
larının kuvvei eerriyesi diğer hatlara nazaran 
ve takriben dört misli fazladır. Binaenaleyh Ha
leb'in iskenderun limanına ihtiyacı yoktur. 

Sonra efendiler; Amik ovası Antakya hava
lisi gibi mühim bir ziraat mmtakası Cenupta ka-

I hyor. 
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AVNİ B. (Cebelibereket) — Halk bizi bula

cak, onlara kalmıyacak, bizim olacaktır, alaca
ğız. 

NİYAZİ B. (Devamla) — Bundan başka o 
havalide kudreti elektrikiye istihsalinde, şimen
difer işletmekte de, en büyük âmil olacak olan 
Âsi nehrinin kuvvei sükutiyesiııiu zayi ediyoruz. 
Sonra efendiler, mühim bir nokta da; Bağ ia l 
hattının Meydanaı Ekbezden Çobanbey'e kadar 
olan kısmını zayi ediyoruz. Araziyi iyi bilenler -
iyi bilerek söylüyorum - tetkik etsinler. Demir
yolu Meydanı Ekbezden itibaren Katma'ya kadar 
dağlık bir araziden mürur ediyor. Mühim ameli
yatı inşaiye neticesinde vücuda getirilen Ea«30 
köprüsünden geçerek yegâne kabili mürur olan 
Ok deresini taikibeyliyor. Hattın bu kısmı Suriye 
toprağında kaldığından Kilis dağının içinden ve 
bu hattın Şimal'inden yeni bir şimendifer yap
mamız çok müşküldür. Bugün vatanın aksamı 
arasında münakalât ve ihtilâtat kesbi müşkülât 
etmiştir. Diğer cihetten Oobanlbey'den itibaren 
Nusaybin'e kadar demiryolu hattı hudut oluyor. 
Demiryolunun hattı hududoİması şimdiye kadar 
işitilmiş ve yapılmış bir hudut sistemi değildir. 
" " NEOİB B. (Mardin) — Teerübeten de sahil 
oldu. 

NİYAZI B. (Devamla) -— Ve bu her iki tara
fın asayişi noktasından tehlikedir. 

Sonra efendiler! Payas'ın- arazisi, Hassa'nın 
bağları, bahçeleri, Kilis'in bağları, zeytinlikleri, 
toprakları, Anteb kazasına ait arazi, Mardin'in, 
Urfa'nm arazisi hududun Cenubunda kalıyor. 
Düşününüz efendiler, düşünıün'ik. OradaCri vatan
daşlarınız, ırkdaşlarınız ne kadar müşkül ve ne 
kadar elîm bir vaziyette kalmışlardır. Bugün fa
kir kalmışlardır. Perişan olmuşlardır. Çünkü ser
vetleri aşağıda kalmıştır. Ahalimiz Ankara İtilâf -
namesinin temin ettiği hukuktan istifade edemi
yor. Maatteessüf İti lâf namenin bu noktası tatbik 
edilmemiştir. Sonra dalha büyük bir acıyı size arz 
edeyim. .Bizzat gezdim ve .gördüm. Bilerek söy
lüyorum. Bir aile, bir .kabile ikiye inikksam etmiş
tir. Efendim! Bakarsınız bir kardeş hattın Cenu
bunda, diğer bir ..kardeş Şimalinde, bir taraıfta 
oğul, bir tarafta baba, bir tarafta, amca, dayı, bir 
tarafta .yeğen.... Hulûsa ailelerin münasebatmı 
bile ihlâl etmiştir. 

ESAD B. (Lâzistan) — Batum hududu da 
böyle olmuştur. Giden memurlar yüzünden mem
leket elim bir vaziyete düşürülmüştür. 
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NİYAZI B. (Devamla) — Efendim! Öyle ma

zarrat tevlidediyor ki, tarif edemem. 
Arkadaşlar! Şu noktayı bilhassa naızarı dikka

tinize vaz'etmek isterim. Bugün sizler, memleketi
mizin mühim bir kısım halkı sulh şenliği yapıyor. 
Fakat unutmayınız ki, milletdaşlarımızdan bu
gün çok ağlıyanlar da var. Bu Mecliste de âza 
bulunan e.<fei Meclis azayı muihteremesini işhad-
ederim. Kaç defalar Antakya ve iskenderun ha
valisindeki mağdur ve mazlum kardeşler bu Mec
lisin büyüklüğüne müracaat ettiler, merhamet ta-
lebettiler, adalet talebettiler. Ne kadar kardeşle
rimiz bu Meclisin eşiklerinde ağladılar. Biliyoruz, 
onların gönderdiği protestonameler tamamen ga
zetelere .geçmemiştir. Okuduklarınızdan... vaziyet
lerinin ne kadar elîm olduğunu farketmişsiniz-
dir. Hilâli Ahmer ianesinde göstermiş oldukları 
fedakârlığı yakından takibettim.. 

Antakya Türkleri, Beylân Türkleri geçen sene 
Hilâli Ahmer ianesi için ne .yapmışlardır biliyor 
musunuz? Varlarını, yoklarını feda etmişlerdir. 
Kadınlar vardır ki, ellerinde yalnız Meyankökü 

• senetleri mevcuttur. O senetleri getirip sandığa 
atmışlardır. >Bir tek ağacı olan bir kadın ağacı 
satmış, parasını getirip sandığa teslim etmiştir. 
Efendiler! Bugün o kardeşlerimiz ki, bizimle ta
mamen hemderttir, kendi elemlerini ve acılarını 
unutarak o zaman işgal altında bulunan esir ırk-
daşları için ne (kadar uğraştılar ve çırpındılar, 
ne ikadar ağladılar ve ne ıkadar sızlandılar. Bili
yor ımusunuz? Onlar 'kendi elemlerini düşünmi-
yerelk milletlerinin iher .süruruna iştirak ettiler. 
Büyük Millî Zafer im ünaıseb etiyle Büyüfk Millet 
Meclis<ine gönderdikleri telgraflar hepinizin ma
lûmudur. Okunmuştur ve Meclis 'bütün o sami
miyete iştirak etmiştir. 

İHSAN P>. (Cebelibereket) — Ondan dolayı 
bir İnsimi arı hapsedildiler. 

NİYAZİ B. (Devamla) — Efendiler! Bir 
şey istemiyoruz; adalet istiyoruz. Pekâlâ. De
diler 'ki, siz iharbe iştirak ettiniz, bize karşı harb 
açtınız, aziz yurdumuzun bir 'kısmının işgali 
akabinde ecnebi bir ımenıur - ismini zlıkretmiye-
ceğiın - kalbi yaralı Türklere resmen «Siz 'biz
den para aldınız, arkamızdan 'bıçakladınız, tees
sürünüze mahal yoktur.» demişti. Hayır kabul 
etmiyorum. Onu söyliyerefc 'kumandanın men-
subolduğu millete karşı Türkiye doğrudan doğ
ruya silâh çekmemiştir. Almanlar belki Hükü-
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iııeti tazyik etmişlerdir. Fakat şurası nıuhaik-
'kaktır İki, Harbi Umumide Fransız Cephesinde 
ıbir Türfo askeri görülmemiştir. Türtkler Fran
sızlara taarruz etmemiştir. Onlar 'bizimle Filis
tin'de carpıştılarsa, onlar 'bizimle Çanakkale'de 
karşılaştılarsa kabahat bizim imidir? Evet, hay
di kabul edelim. Harbi Umumide 'biz ımağlûb-
oldulk, vatanımızın mühim ıbir ikıisraı harben 
işgal edildi, F*a'kat sonra ımütare'ke akdedildi. 
Meydanda ıbir ımütarekename var. 30 Teşriniev
vel 1334/1918 tarihli Mondros Mütare'kenaımosi. 

Mü'taretkenin esnayı akdinde bugün Meclisi
mizin ikinci Riyasetini ihraz eden Ali Fuad 
Paşa Hazretleri bizzat Kilis havalisinde bulunu
yorlardı. 

Kendilerinden sorarım : Tarafeyn orduları 
nerede bulunuyordu? Türk kuvvetleri Halep'in 
az Şimalinde Müslimiye civarında değilmiydi? 

Arkadaşlar! O tarihte Antakya, İskenderun, 
Musul hulâsa bu havalide TüıMerle (meskûn 
bütün manatık fiilen elimizde, fiilen tahtı hâ-
kiımiyetimizdeydi. Musul takriben Teşrinisani 
evasıtında işgal edilmiştir. O da Babıâli üze
rinde tazyik yapılmalk suretiyle olmuştur. 

NECİB B. (Mardin) — Mütarekeden on beş 
gün sonra. 

NİYAZİ B. (Mersin) — İskenderun'a e<-nebi 
«kuvveti 12 Teşrinisanide 'bahren girmiştir. Bü
yük Müncimiz Muhterem Reisimiz Gazi Paşa 
Hazretleri o tarihte bizzat Adana'da bulunu
yorlardı. Müşarünileyh Hazretleri müttefikle-
rin, yeni akdedilen henüz mürekkebi ikuruma-
aııış olan Mütareken a meye ilk tecavüzlerine bu
rada şahidolımuşlar, bu tecavüzatın alacağı ne-
tayici görmüşler - ve şurasını arz edeyim - Müta
rekeden sonra Ibaşlıyarafe devam eden müthiş 
haksızlıklara karşı ilk defa gür seslerini bura
da yükseltmişlerdir. Nihayet vaziyeti feavramı-
yan Babıâli'yi ükaz için İstanbul'a hare'ket et
mişlerdir". 

12 Teşrinisanide işgal edilen İskenderun ka
sabası ahaIMne Hükümeti Osmaniye namına 
geldik ve Türık Ikavaninine tevfikan iş görece
ğiz, demişlerdir ve 'Memurini Devleti yerlerinde 
ipka etmişlerdir. Bu gelen işgal Ikuvveti eri aynı 
zamanda Ermeni gönüllülerinden mürekkepti. 
IBizzat biliyorum. Bu, Türk izzetinefsine no ka-

' dar giran gelmişti. İşgal kuvvetleri birkaç gün 
sonra şahsı meşhul tarafından atılan bir silâhı 
bahane ederek Hükümet memurlarına yol vermiş-
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lor. Kaymakam Dörtyol'a gelerek Fırka Kuman
danından Protostonameyi almış. Fakat tskende-
runa avdetinde, 'girdiğinde tahkiren, tezyifen 
gezdirilmiştir. 

Efendiler, bunlar; birer hakikattir ve birçok-
larımızoa zaten malûmdur. Tekrar arz ediyorum. 
Sözlerim hiçbir kavme husumeti mahsusaya ma
tuf değildir. Yalnız dâvamıza, Millî dâvamıza 
münhasırdır. ' . 

İsmet Paşa. Hazretlerinin Lozan Konferansı
nın 14 Kânunuevvel 1922 Celsesinde ekalliyetler 
meselesinin müzakeresi esnasında murahhaslara 
karşı celâdetle söyledikleri gibi biz hiçbir ecnebi 
toprağına taarruz etmedik, istilâ ve tahribeyle-
medik. 

Biz efendiler kimsenin ocağını yıkmadık, kim
senin toprağında gözümüz yoktur. Biz öz yurdu
muzu, öz toprağımızı istiyoruz! (Şiddetli alkış
lar) . . . 

KILIÇ ALI B. (Gazianteb) — Hakkımızı is-* 
tiyoruz. 

NİYAZİ B. (Devamla) — Efendiler! Milli
yet esasına hürmet istiyoruz, bu esas ki, bilhassa 
son zamanlarda hudutların tâyin ve tesbitinde 
umumen prensibolarak kabul edilmiştir. Bu 
esas ki, bizzat Fransızların millî dâvalarında is
ti nadgâhları olmuştur. . 

Şu noktayı da ilâve edeyim ki; 25 Mart 1921 , 
de Fransız Parlâmentosunda Yukarı Silizya me
selesi münakaşa edilirken Başvekil Müsyö Briyan 
etnik (ırkî) noktai nazara istinadetmiş ve Yukarı 
Silizya.'nm Lehistan hududuna mücavir ve Leh ek
seriyetiyle meskûn bir mıntaka olmasını mukad
deratının tâyininde en mühim bir delil (argü-
ment) olarak göstermiştir. Biz bunu kendimize 
tatbik edelim! 

Bir memleket tasavvur ediniz ki, doğrudan 
doğruya Anavatana merbuttur. Büyük Türk 
kütlesine merbuttur. Türklerle meskûndur. Onun 
için başka mukadderat olamaz. (Alkışlar) Efen
diler! Burada bulunan kardeşlerimiz ırkımın en 
asîl, ve en necib kısmıdır. Antakya ve havalisin
de bulunan 'kardeşlerimiz tıpkı Anadolu Türkleri 
gibi Osmanlı Devleti kurulmadan evvel orada 
yerleşmişler, orada şanlı ve Millî Hükümetler 
kurmuşlardır. Burada yaşıyan, Antakya, Beylân 
ve havalisinde yaşıyan Türkler, Selçukiler, Ata
beyler zamanında, Mısır Sultanlığı devrinde bü
yük bir kuvvet ve kudret göstermişlerdir. 
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Nitekim. Mardin'de Artıkîler (Artikoğulları), 

Musul'da Atabey Hanedanı yani Türk aileleri 
uzun müddet hükümran olmuşlardır. 

Arkadaşlar! Musul meselesi üzerinde fazla 
durmıyacâğım, filhakika Muahedenamenin üçün
cü maddesinin ikinci fıkrasını aynen kabul ede
mem. Çünkü bir Devlet menafii esasiyesine, va
tanın 'bir kısmının mukadderatına mütaallik 
bir hususu, Cemiyeti Akvamın hakemliğine hava
le eyliyemez. Ancak ve ancak Musul meselesinin 
âmâli milliyemize muvafık surette halledileceğini 
ümidettiğimden dolayı şimdiden mevzuu<bahsey-
lemiyorunı. 

İskenderun ve havalisi Türkleri Selçukiler za
manında Salibiyûn istilâsına karşı şiddetle, kah
ramanca müdafaada (bulunmuşlardır. 

• Antakya Beyi «Yağıbasan bini Mühammecl Et-
türkmani» nin celâdeti, kahramanlığı, bütün tarih
lerde mezkûrdur. Bunlar Mısır Türkmen Hane
danının,inkırazı üzerine yabancı bir idareyi kabul 
etmiyerek Gründüzoğullariinın, Uzeroğullarınm, 
Ramazanoğullarmm hülâsa Millî hanedanlarının 
tahtı idaresinde millî devletler kurmuşlar, Mı
sır Sultanlığına karşı müthiş cidallere girişmiş
ler, büyük zaferler ihraz etmişlerdi. Mısır'ın 
resmî i vakayinameleri buna şahittir. Bu Türkler 
>bu havalide tessüs etmiş her Türk devletinin kuv-
vetüzzaharı olmuşlardır. -

Arkadaşlar! Burada bulunan asıl kardeşleri
miz vaktaki Osmanlı Devletinin tevessüünü (gör
düler, tıpkı Anadolu Türkleri gibi, hepimiz gibi 
asırlarca evvel arzulariyle öz iradeleriyle, sa
mimî vicdanlariyle bu camiaya dâhil oldular ve 
aşjkı istiklâllerini bu camia içinde dindirdiler. 

Büsbütün ilmî bir Konferansa zemin olacak 
tetfkikata girişmeksizin Kuyudu Atikai Haka-
niye'ye istinaden şu noktayı arz edeyim ki bura 
Türkleri Oğuz Türklerinin en asîl, en necip boy
larına mensupturlar. Bayatlar, Bayındırlar, Bey-
dilliler, Kırıklar, Eymirliler, IBükdüzler, îy-
fballular, Uzarlar, Çoğunlar* Cihanşahbeyliler ve 
diğer Türk kabileleri bu havali Türklerinin 
esasini teşkil etmişlerdir. Yani bura Türkleri eski 
bir unsurdur. Halis Türk boylarından neşet et
mişlerdir. Akvamı kadîmenin zamanla Türklüğe 
temessül etmiş bakayası olmaları ihtimali katiyen 
varit değildir. 

Arkadaşlar! Bugün mukadderatı mevzuubah-
solan kardeşlerimiz işte burulardır. Sonra Efen
diler ! Bilir misiniz onlar ne büyük bir Türk har-
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sini temsil ederler? Türkçjenin en halis kelimele
rini bulmak ister misiniz? Durubu emsalini, Ata 
sözlerini toplamak ister misiniz? Türk içtimaiya
tıma dair malûmat edinmek ister misiniz? işte 
gidiniz efendiler, size iyi bir tetkik sahası!.. Bir 
misal ile arz edeyim. Biliyorsunuz ki, buralar 
Araplarla komşudur ve yine biliyorsunuz ki, 
Araplarda büyük bir kuvvei temsiliye vardır 
ve bu temsile hadim olan bir itikadı mahsus da 
vardır. Bütün bunlara karşı Arap'm Sürüye'yi, 
Filistin 'i, Irak 'ı, Mısır'ı Trablus'ıı, Tunus 'u tem
sil ettiğini gördüğümüz halde sizin bu havalideki 
ırkdaşlarınız' Osmanlı Devletinden evvel bile ora
larda Araplarla komşu olmuşlar ve hiçbir şeyle
rini kaybetmemişlerdir (Bundan böyle de kay-
betmiyecektir. Inşaallah sesleri) 

Efendiler! Bir toprağın bir millete aidiye
tinde en büyük alâmet nedir? Şüphesiz ki o mem
leketi, o kıtayı teşkil eden dağların, tepelerin, 
yani rnevakii coğrafyanın esamisidir. O hava
linin haritasını açınca göreceksiniz ki, bütün 
dağların, derelerin, tepelerin umumiyetle köy
lerin isimleri hep Türkçedir, hâlis Türkçedir. 
Bu arz ettiğim husus Cenupta Deve Deresinden 
başlar. Bilâfâsıla devam eder. Sonra buradaki 
kardeşlerimiz millî tarihlerimize çok kıymetli 
adamlar yetiştirmişlerdir. isimlerinin tadadı 
uzun gelecek âlimler, şairler, edipler, vezirler 
ve çok yüksek askerler yetiştirmiştir. Son muha-
rebatta Galiçya'da Demir, Çelik unvanını alan 
79 ncu Alay Antakya ve havalisinin alayıdır. 
(Bravo sesleri) (Alkışlar) Buradaki kardeşleri
miz o büyük imparatorluk devrindeki o geniş sı
nırlarını korumuşlar, o tarihî ve şanlı cenklerde 
buralardan çıkan ne kadar adsız yiğitler, arslan-
lar ataları muzla beraber can vermişler, kan dök
müşler. 

ıSonra efendiler! Bunlar tufeyli insan değil
dir. Bizzat topraklarının sahibidirler. O havalide 
bulunan tek tük ekalliyetler ehemmiyet itibariyle 
Anadolu'nun sair aksanımda bulunan ekalliyet
lerden hiç farklı değildir. Onlar umumiyetle top
rak sahibi değildir. Son zamanda gelmiş olan 
ecirlerden ibarettir. Efendi, toprak sahibi müs
tahsil ve müstehlik Türklerdir ve bura Türkleri, 
hiç. tereddüdetmeksîizin itiraf edeyim, ki, çokları
mızdan, çok vatandaşlarımızdan daha müstahsil 
ve daha büyük kudreti istiibsaliyeyi haizdirler. 

Efendiler! Ben, Suriye'de «Akkâr» dağların
da, Trablus Şam Sancağında bulunan Türklerden 
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bahsetmiyorum : Filistin'de sakin ufacık Türk 
kolonilerinden -bahsetmiyorum. Ben bu suretle şu
raya buraya iktisadiyat itibariyle merbut serpil
miş; ırkî adacıklardan bahsetmiyorum, ben doğ
rudan doğruya Tiirikiyetye meribut, lisan itiba
riyle merbut, hars ve tarih itibariyle merbut ik
tisadiyat itibariyle, coğrafya itibariyle merbut, 
tabiat itibariyle meribut olan ve arada hiçbir fa
sıla meraıdolmıyan ve asıl Arap ekseriyetiyle 
meskûn memalikten dereler; dağlar, nehirler'' hu
lâsa -tabiî hudutlarla,ayrılmış bulunan bir Türk 
kıtasından bahsediyorum. Hükmünüzü ona göre 
veriniz. 

Efendiler! Bu dâvayı ilk defa ileri sürmüyo
ruz. Vaktaki mütareke ilân edildi işgaller, gayri-
muhiık işgaller başladı; bugünden itibaren diğer 
•mağdur kardeşlerimiz gibi, memleketimiz gibi bu
radaki kardeşlerimiz de yurtlarımız da daima id
diamıza zemin oldu. Onlar dâvalarının yalnız 
siyasiler tarafından müdafaasına bel bağlamadı
lar. Millî cihada bizzat iştirak ettiler. Diğer hem-
şerilerimiz gibi yurdumuzun ' diğer aksamında 
olan kardeşlerimiz gibi çalıştılar. Sivas Kongresi 
teşekkül ettiği zaman, oradan gelen telegraflar-
dan Sivas Kongresinde bulunan zevat elbette ha
berdardırlar. Hangi gün olmuştur ki, hangi millî 
vazife, millî dâva olmuştur ki, ona girişmemiş ol
sunlar, bu dâvaya iştirak etmemiş olsunlar, millî 
dâva için çalışmamış, olsunlar!.. Çalııştılar; azmi-
le, iman ile çalıştılar, çabaladılar, uğraştılar. 

Efendiler! Kalblerinde hiçbir millete kini 
mahsus beslemiyerek yalnız, hâkimiyetleri, istik
lâlleri, milliyetleri için çalıştılar. Orada cereyan 
etmiş olan hâdisatı burada hikâye etmek bizi çok 
işgal eder. Yalnız şurasını zikredeyim ki, kadın
lar da, çocuklar da, kocalariyle, babalariyle bera
ber uğraştılar. İhtiyarlar, kadınlar, ve çocuklar 
silâh, cephane, su taşıdılar, erzak yetiştirdiler, ya
ralılara baktılar. Bütün Adana, Maraş, Anteb, 
havalisinde hal böyle idi. Eli silâh tutan hattâ 
çocuklar, hattâ kadınlar vazife baışına koştular, 
sırf dinlerini, yurtlarını muhafaza için çalıştılar. 
Yurt aşkını canlı bir surette hallettiler. 

Davamız, tekrar ediyorum, yeni değildir. Bu
rada bulunan zevat da bilir, hariçte bulunan ze
vat da bilir, ecnebiler de bilir. Londra Konferansı 
içtima ettiğinde evet bu havalide bulunan kardeş
lerimiz iddialarımızın başlıca mevzuunu teşkil 
etti. Günlerce uğraştık, (günlerce çalıştık. Ben
deniz de orada idim. Senceyms Sarayında bir 
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içtima akaibinde, çay ziyafetinde Mösyö Briyan 
ile görüşüyorduk. Yanımızda Zekâi Bey ve Yu
nus Nadi Bey de bulunuyorlardı. O koca başı 
ile, o kısa vücudiyle, filozof haliyle, yüksek 
zekâsiyle, sempatik simasiyle (bize Mösyö Briyan 
ne dedi? Hayatımda en büyük duyduğum zevki 
saadet budur. Buralardan bahsederken, Anteb'-
den, Adana'dan, Antakya'dan, İskenderun'dan 
bahsedenken Fransız Başvekili dedi k i ; «Bütün 
Türkleri size bırakacağız. Türklerin kalbinde 
bir ceriha kalmasını istemem.» 

Efendiler! Bilir misiniz bu beşaret ne büyük 
bir saadet, ne büyük bir haz idi ki, (Başvekil 
ilâve etti. «Biz marşandaj yapacak değiliz, uzun 
uzadıya, ''pazarlığa girişecek değiliz. Bekir Sami 
Beyefendiye 'söyledim. Yarın müzakere için bir
leşeceğiz. General Gruro da bulunacaktır.» Fa
kat zannederim işe başkaları karıştı. Alman 
•meselesinin halli -de sebeboldu. Her ne ise bi
zimle tamamiyle, taun mânasiyle ımanşandaja gi
rişildi, pazarlığa girişildi. 

AVNÎ B. (Cebelibereket) — N e karışırsa ka
rışsın, biz vazifemizi unutmayız. Dört yüz bin 
Türk'ü iıhımal edemeyiz. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Dört yüz bin değil 
efendim. Bütün hududun Cenubunda kalanları 
hesabedeeek olursanız altı yüz bine çıkar. 

Bizzat bugün burada vazife ifa eden (Kolo-
ııel Mujen) şahittir; Londra'da k a ç g ü n İsken
derun, Antakya için çırpındık, nihayet bize 
Ankara İtilâf namesini getirdiler. Bu İtilâfna-
01 ede İskenderun mmtakası için bir idarei malh-
susayı taahhüdediyorlardı. Burada Türkçeyi. 
lisanı resmî olarak kabul ediyorlardı. 

Arkadaşlar! Hangi günde idik? Tasavvur 
buyurunuz. İşte o günde Fransa Hükümeti dâ
vamızın esas itibariyle muhik olduğuna kaani 
oldu. Bunu kabul etti. Ancak, bu İtilâf name 
amali millîyemizıi asla tatmin etmiyordu. Fa

kat son dakikada Fransızlar «Bu İtilâf nameyi 
ya kabul ediniz, veyahut reddediniz. Çünkü, 
Mösyö Briyan Paris'e hareket etti. Telgrafla 
malûmat verecekler. Bugün Parlâmentoda iza
hat verecektir. (Ya Türkler sulh taraftarıdır. Ya
hut değildir) diyecektir» dediler. Bu vaziyet kar
şısında Başmurâhlhasamız Bekir Sami Beyefendi 
İtilâfnameyi imza etti. -Sonra Paris'e -geldiğimizde 
kaç defalar Londra'dan itibaren başlıyan pro
testoları tekrar ettik. Kaç defa Kolonel Müjen 
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bu protestolara şahidoldu, vâkıf oldu. Nihayet I 
eğer - yanilımıyoma/nı - Ibdr gün Mösyö Briyan 
«îtilâfnaıne imza edildi. Falkat mıademki Türk
ler bu kadar itiraz ediyorlar, 'Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bu itilâfnaeıe üze
rine münalkaşasmı kabul ederim» diye ha
ber göndermişti. Lâtoiıı Ikâğıt üzerinde bir 
şey vermemişlerdir. Bu /hakikatleri bilelim 
ve yine bir hâdiseyi arz edeyim. Paris'te I 
iken Fransız Mebusan ve Ayanından büyük bir 
kısmı davet edilmişti. Birçok mebuslar bu me
selede bizi haklı bulmuşlardı. Hattâ hâzırı bil 
meclis olan Mösyö Bompar bile pekçuk tenkid 
lerimizi kabul etmişti. 

Efendiler! Daha birçok noktalar vardır ki, 
izaıhı sadedimizin haricidir. Yalnız şunu tekrar 
edeyim : Bu dâva yeni değildir ve ebedîdir. 

Arkadaşlar! Ankara İtilâfnamesi müzake
re edilirken bir hafta müzakere kat'edil'mişti. 
Yusuf Kem'al Beyefendi ve bâzı «zevatı kiraım 
pekâlâ bilirler. Bu ne içindi? Antalkya ve is
kenderun Iha valisinin Hududu Millîmiz dâhilin
de bulunması mevzuu hakkındaki ısrarımızdan 
neşet etmiş değil miydi?... Nihayet Paris'le ya
pılan muhaberat neticesinde teminatı esasiye 
veıtmeyi kabul ettiler. Bu suretle Ankara İti-
lâfnanıesinin İskenderun hakkındaki maddesi 
tadilen, tevsia'n teyidedildi. Yani şu yedinci 
madde meydana geldi. «İskenderun mıntıkası 
için bir usulü idarei mahsufea tesis 'edilecektir. 
Mmta'kai mözkûreniıı Türk ırkından 'olan seke
nesi haralarının inkişafı için 'her türlü teshilât-
tan mü&te#dolaea,kl'ardır. Türfc lisanı orada ma
hiyeti resmiyeyi haiz olacaktır.» Buna merbut 
bir mektup ve bir de zabıtname cardır . Arlık 
herkes buna vâ'kıftır. Ankara İtilâfnamesiyle 
bir idarei mahsusa kabul edilmiştir. Bir kısım 
Fransız matibuatmın da o «aman yazdığı gibi I 
bu «Bir Türk Millî Muhtariyeti» dir. Lisanı 
resmî Türkçed^r. 

Gerefe Adana vilâyetinin (battı Cenubundaki 
kısmı, gerek İskenderun ve Antakya 'nıanatıkı I 
gerekse Türk ırkiyle meskûn- olan bütün ma- I 
natık umumiyetle Türk ırkından olan memur- I 
lar tarafından idare edilecektir. Türkler Harsı I 
Millîlerinin inkişafı zımnında her türlü teshi-
lâttan müstefidolaeakjlar ve mektepler tesis 
edeceklerdir. 

Bu mm'tâka Türklerinin, Türfe Bayrağını I 
muhtevi hususi 'bir bayrak kabul etmeleri sala- I 
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hiyeti 'tanınmıştır. Bu Türklerin Affı Umumi
den istifaideleri esası kabul, edilmiştir. . 

Halbuki arkadaşlar! İtilâfııaımenin afetin
den beri geçen iki seneye yakın bir zamanda 
Posta ve Telgraf İdaresinden imaada devairde 
Türkçe (kullanıl ma iniştir. Bütün muamelât Arap
ça yapılıyor. Türk ekseriyetini 'haiz m an atık 
Türk ırkından olan memurlar tarafından idare 
edilecekti. 

Halbuki livanın etoser şuabatı idariyesinde 
gayıitürk -memurlar kullanılıyor. -Türk memur
larından da maatteessüf Türk vatanperverliği 
noktasından lekelenmiş olauUar hizmete dâhil 
oluyor. 

Türkler Harsı Millîlerinin inkişafı için her 
t ürlü teshilâtt an müstef id'dlacaklarken Türfcle-
rin harsî cemiyetler teşkili nazarı şîyn ile gö
rülüyor. 

Türk Bayrağını muhtevi hususî bir bayrak 
intihabında, ahalinin salâhiyeti tanıııımışken 
Türk Bayrağı bura Türklerinin yalnız kalbleri-
nıin ve evlerinin köşelerinde en büyük ihtiramı la 
saklanıyor. 

Affı umumiden istifade ise yoktur. 
Şu halde Ankara ttillâfnanıesinftı yedinci 

maddesi ve ona merbut ahkâm tamamiyle tat
bik edilmeni iştir. 

NTCCİB B. (Maildin) — Keza on üçüncü 
madde ile tatbik edilmemiştir. 

NİYAZİ B. (Devamla) — İtilâf namenin on 
üçüncü .maddesinde ezcümle Şimal'de sakin 
ahalinin Cenub'ta kalan emlâk ve arazisindeöd 
hukuku, mera.lardaiki hakkı intifa.] kemafissa-
bık baki olacak ve u'mıtmen Mahsulâtı ziraıye-
1 erine ınütaallik tekâlif ve rüsumu ikamet ettik
leri memlekette tediye edeceklerken tatbikatta. 
ne ahali hukukundan, ne de Hazine Rüsum ve 
Tekâliften istifade edebilmiştir. Keza üsera ve 
• mevkufînin iadesi hakkındaki ikinci maddenin 
tatbikinde birçok müşkülât ika edilmiştir. Bir
çok kardeşlerimiz hâlâ yurtlarına kavuşmamış
lar, Beyrut'da ve başka yerlerde oturmakta, 
luınsanelerdc yatmakta bulunmuşlardır. * 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hâlâ 
dağlarda sürünenleri hesaba katmıyorsunuz. 

NİYAZİ B. (Devamla) — Efendiler! Biz yi
ne, yedinci maddenin tatbikatına gelelim. Halis 
Türk nıanatıkı nahiyeleri Haleb'e raptedilmiştir. 
Bayır, Bucak nahiyeleri Alevî Devletine, Isken-

— 280 — 



1 : 7 21 .8 . 
denin ve Antakya ise Haleb'e ilhak olunmuştur. 
Arkadaşlar! Açık söyliyorum buradaki kardeşle
rimiz muhtariyeti idare şöyle dursun, Hukuku 
siyasiye ve şahsiy elerinden bile emin değillerdir. 
Sözlerim yalnız Emperyalistlere hitabendir. 
Yoksa Fransızlar gibi Alsas - Lorenleri için kırk 
küsur sene çırpınan bir milletin böyle düşüne
ceğine kaani değilim. Nitekim büyük bir Fran
sız recülünün bize söylediği gibi - ismini söyle
mek istemiyorum - «Fransa kırk milyondur; bel
ki bunun otuz dokuz milyonu iskenderun'un 
nerede olduğunu bilmez.» Efendiler! Bu vazi
yet karşısında bulunan ahali daima protestoda 
bulunmuştur. Ankara İtilâfnamesini büyük bir 
protesto ile karşılamışlardır. Bu protestoyu oku
yacağım. Bu gayet lıissî, gayet yüksek, gayet 
canlı bir lisan ile yazılmıştır. Bir sözle efendi
ler. Oradaki kardeşlerimizin vaziyeti emin de
ğildir. Ankara İtilâfnamesinde mevzuubahsolan 
şekil ve teminat tatbik edilmemektedir. Halbuki 
Muahedenamenin on dördüncü maddesinde İm
roz ve Bozcaada'nın mahdut hırıstiyanları için 
ne kadar kuyut ve şurut vaz 'ettiklerini gördü
nüz. 

TUNALI HÎLMÎ B. '(Zonguldak) — Bravo 
Niyazi. 

NİYAZİ B. (Devamla) — Hulâsa efendiler! 
Fikrimi bu noktada izah ettim. Hududumuz gay-
ritabiîdir. Tarafeyn münasebatı için iyi bir şe
kilde çizilmiş değildir, gayrimillîdiı\ Gayricoğ-
rafidir, gayriiktisadîdir. Hiç şeraiti iktisadiye 
nazarı itibara alınmamıştır. Hiç mâkul esasa 
müstenit değildir, bunu bizzat Fransızlar ve 
Fransız gazeteleri itiraf etmektedir. O halde 
bu kadar zaferlerden sonra ve bu kadar kardeş
lerimiz halâs ve saadet günlerini gördükten son
ra bu suni hudut hâlâ ve hâlâ kalacak mıdır? 
Oradaki kardeşlerimiz öksüz bırakılacak mıdır? 
Biraz evvel Hariciye Encümeni Mazbatasında 
Ankara İtilâfının mer'î olduğuna dair bir mek
tup ve beyanname alındığı bildiriliyor. Birinci 
Lozan Konferansı hakkında neşredilen Sarı Ki
tapta görmüştüm. Bunu Musul müzakeresi es
nasında 23 Kânunusanide Fransız Heyeti Mu-
rahhasası kendiliğinden teklif etmiştir. 'Hulâsa 
Mösyö Pompar «Suriye hududunun tekrar tah
didi meselesinin tekrar mevzuubahsolaeağını zan
netmeyiz, Ankara İtilâfnamesiyle çizilmiştir. 
Orada vardır. Konferans bu İtilâf namenin 
mevcudiyetini tanır, senet ittihaz eder» demiş-
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tir. O halde yeni ne vardır? Yalnız bir şey var
dır. Muahedenamenin on altıncı maddesini tek
rar gözden geçirelim. «Türkiye, işbu muahedede 
musarrah hudutlar haricinde bilcümle arazi üze
rinde ve bu araziye müta&llik işbu muahede ile 
üzerlerinde hakkı hâkimiyeti tanınmış cezireler 
üzerinde - ki bu arazi ve cezirelerin mukadderatı 
alâkadarlar tarafından tâyin edilmiş veya edi
lecektir. - her ne mahiyette olursa olsun her tür
lü hukuktan feragat ettiğini beyan eyler - de
nildikten sonra «işbu maddenin ahkâmı mücave-
ret münasebetiyle Türkiye ile hemhudut memle
ketler arasında tekarrur etmiş veya edecek olan 
ahkâmı hususiyeyi de ihlâl etmez.» diye bir fıkra 
konulmuştur. Arkadaşlar! Bunun evveliyatı var
dır. Biliyorsunuz ki, Birinci Lozan Konferansın
dan sonraki on altıncı madde ile iki fıkra ilâ
vesi teklif edilmişti. Birisi Adakale diğeri de İs
kenderun mıntakası hakkında idi. Bu mmtaka için 
Birinci Lozan Konferansından sonra, Hükümet
çe on altıncı maddenin sonunda şu teklif edilmiş
ti. «Bu maddenin (yani on altıncı maddesinin) 
ahkâmı 20 Teşrinievvel 1920 tarihli Ankara İti-
lâfnamesinin yedinci maddesiyle Fransız Murah
hasının maddeyi mezbureye aynı tarihli merbut 
mektubiyle îtilâfnamei mezburun İmza Zabıtna
mesi ahkâmına halel getirmiyecektir.» Arkadaşlar! 
Müzakerat neticesinde bu fıkra biraz evvel okudu
ğum fıkraya inkilâbetmiştir. Yani Ankara itilâf -
namesi ve merbutatiyle bu mmtaka için kabul edi
len Uslu İdarei Mahsusa Mukavelenamesinin 16 
ncı maddesinin son fıkrasiyle teeyyüdetmiştir. 

Efendiler! Lozan Konferanslarında, mevcut 
Muahedenamede bu mühim kitlei millîyemiz, bu 
kardeşlerimiz için yapılan şey maateessüf bundan 
ibarettir. Hükmünüzü ona göre veriniz! 

Arkadaşlar! Bu Muahedename ile uğradığı
mız mülkî, millî, iktisadi zayiatın ehemmiyetini 
gösterdim. Cenupta kalan Türklerin tarihî, ırkî, 
harsî, iktisadî vaziyetleri hakkında izahatta bu
lundum. Bu kardeşlerimizin iradelerini bidayetten 
beri kavlen ve fiilen izhar ettiklerini hikâye et
tim. Bu büyük ve kıymetli kütlei millîyemizin 
halâsı öteden beri dâvamızın esası olduğunu, Lon
dra ve Ankara müzakeratı esnasında şiddetle id-
da edildildiğini ifade ettim. Bu müzakerat netice
sinde asıl mukadderatının bilâhara Muahedena
me ile tâyinine intizaren verilmiş bulunan asgari 
teminatı izah ettim. Maatteessüf bu asgarî temi
natın bile tatbik olunmadığını gösterdim. Artık 
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siz de benim gibi bu kardeşlerimizin selâmeti 
için, mülkümüzün büyük bir kısmının salâhı ik
tisadisi için her türlü ihtilâtatın izâlesi liçin, Ce
nup hududunun milliyet esasına göre tashihi ve 
bu manatıkm millî hududumuz dâhiline itha
lini zaruri gördünüz. • 

Efendiler! Sabrınızı suiistimal etmekten kor
karım. Söylenecek söz çoktur. Yalnız bu mesele
ye mütaallik değildir. Trakya'ya, Adalar'a, Ha-
zinei Hassanın hukukuna, tamirat ve saireye ait 
birçok söylenecek sözler vardır. Şimdi bunla
rı teşrih fazla olur. îcabederse izahat veririm. 
Şimdi size o ıkarde§lerimizin Ankara İtilâf na
mesinin akdi'üzerine çektiği bir telgrafnameyi 
okuyacağım. 

TUNALI HÎLMl B. (Zonguldak) — Fakat 
evvelâ onların gördükleri mezalimden bahsedi
niz ! 

NlYAZÎ B. (Mardin) — Onlar hakkında mat
buatta kâfi derecede malûmat vardır, efendiler I 
Bunu kemali hürmetle dinleyin. Bu gayet acıdır. 
Bu bir iddianamedir, bir f erjratnamedir. 

15.11.1337 
Telgraf sureti 

Bu ana kadar, size vâki olan müracaatleri-
mize ezcümle 5 ve 29 Mart 1337 ve 21, 24, 26, 
29 Haziran 1337 ve sair tarihli telgraflarımıza 
ve 21 Haziran 1337 tarihli arzı mahzarımıza 
maattessüf hiçbir cevap verilmedi. Bunlardan 
hiçbirisi Meclisimizde okunmadı bu bedbaht 
kardeşlerinizin feryatları acıları kubbenizde ak
setmedi. Hıristiyan âleminin en haksız bir sadası 
ecnebi parlâmento kürsülerinde münakaşa edi
lirken, gazete sütunlarında yer tutarken düş
manlarımızın bile tahtı tasdikında bulunan bi
zim hakkımız âleme iblâğ edilmedi. Millî gaze
telerimizde yer tutmadı hiçbir taraftan yardım 
görmediği halde yurdunun, yurdunuzun müda
faası için çırpman milletdaşlarmızm hissiyatın
dan haberdar olmadınız. Size bağırıyoruz, iyi 
dinleyiniz. Bu ses Türk sesidir, sizin sesinizdir. 
Size acılarımızı döküyoruz. Yüreğinizi dinleyi
niz. ötede bir acı, beride bir sızı hissede
ceksiniz. Göklerinizin önüne alevleri göklere 
çıkan köyler, sönmüş, yıkılmış ocaklar, gelsin. 
Gözlerinizin önüne düşman asareti altında yaşa
mamak için çarpışmış, dağlara çekilmiş bugün 
mağara kovuklarında yaşıyan dünün müreffeh 
aileleri gelsin. Kardeşleri ve kocalariyle birlik-
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f te yurdunun istihlâsı için çalışan kızlar, kadın

lar, bu uğurda can veren çocuklar, koç yiğitler 
I gelsin. Gözlerinizin önüne Türk askerlerinin vü-

rudunda ayaklarının altına yatmayı nezreden 
kadınlar gelsin. Gözlerinizin önüne bir zaman-

I 1ar şanlı bayrağını koca ülkenin bir . ucundan 
öbür ucuna omuzlarında taşıyan, Girit muhare
belerinin en şanlı günlerini yaşıyan bahadırlar, 
Akdeniz'in mavi ve fesih mezarlığına Türklü
ğün ilâyı şanı için tevdii hayat eden leventler, 
Sivastopol'ün yeşil tabyalarına ilk bayrağı di
ken kahramanlar, On Altıncı Adana Demir Fır
kasına Çanakkale'de lâyemut şanlar kazandıran 
Yüz Yirmi Beşinci Alayın ve Galiçya'da Türk 
şahametine zihayat numune olan Yetmiş Seki
zinci Alayın muti ve cesur efradı ve bu milletin* 
her derdine ortak olan nâsiyesinde onun şeref
lerini şanlarını, kalbinde sürurlarmı, elemlerini 
taşıyan bir halk gelsin! Bunlar sizin öz kardeş-
lerinizdir. Unutmayınız ki, efendiler! Bu iller 
Anadolu mücahedesihin en parlak ve muvaffa
kiyetli hâdiselerine sahne olmuştur. Biliniz ki, 
bu mücahedeler Alsas Loren'i pekiyi tanıyan 
Fransızların dimağında bir iz bırakmıştır. Bu-

j ralar müstevliler için bir diken olmuştur. 

Bu kıtalar Anadolu'nun en zengin bir par
çası, Türkiye'nin yarısının yegâne kapısı ve 
penceresidir. Unutmayınız ki, bu iller pek eski 
Türk istiklâlinin mehdi bugünkü millî dâva
nın mühim bir temeltaşı ve Anadolu'da Türklü
ğün ilk ve asîl yurdudur. Unutmayalım ki, he
pimiz bir etten bir kemikteniz. Hepimizin dili 
ve dileği birdir. Bizim dileğimiz Millî Birlik, 
Millî istiklâldir. Bilâkaydüşart Türk hâkimiye
ti altında yaşamamızdır. Memleketimizin bir 
Türk mmtakası olduğu esasen istilâcılar tara
fından tasdik edilmiş, lisanımızın resmiyeti on
larca da tanınmıştır. Şimdi size soruyoruz, Mi-
sakı Millîyi temin için toplanan bir Meclis için
den çıkan Hükümet, böyle bir itilâfname akde
debilir mi? Her tarafta milletlerin kendi mukad
deratına hâkimiyeti >esası ilân olunmuştur. Biz 

I de mukadderatımıza hâkimiz. Türkiye'de bu ira-
I deyi ilkin Adana vilâyetiyle bu havali ahalisi 
I gösterdi. Vaktiyle Amerikan Tahkik Heyeti mu-
I vaeehesinde ecnebi himayesini kabul edemiyece-
I ğimizi, öz milletimizden ayrılmıyacağımızı sözü-
I müzle, özümüzle, cihanın gözü önünde cereyan 
I eden hareketimizle bildirdik ve gösterdik. Yine 
| kendi göbeğimizi kendi elimizle keseceğiz. Mu.-

•f 
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kadderatımızı kendimiz halledeceğiz. Az zaman
da bir irlandalıdan daha fazla fedakârlık yap
tık. Bundan sonra da istiklâlinden, ana yurdun
dan ayrı düşmek istemiyen bir Türkün varalı 
kalbi ile ne hârikalar yaşatacağını cihan "görsün. 
Biz * Adana vilâyetine ve Anteb sancağının hat 
Cenubunda kalan Türk sekenesiyle Beylân Rey-
haniye, İskenderun, Antakya ve havabsi ahalisi 
bundan dolayı bu itilâf nameyi bütün kuvveti
mizle protesto eyler ve sizleri millethı ahdine, 
misakma davet eyleriz. 

Yüzlerce imza 
NİYAZİ B. (Devamla) — Efendim, fazla 

söz söylemeye tahammülüm kalmadı, yalnız bir 
şey diyeceğim. Bu muahedename bu şekli ile 
bence gayrikabili kabuldür. Hepinizin hissiyatı
na ve teessürlerine vâkıfım. Hepiniz de benim 
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•hissiyatmıa iştirak edersiniz. Benimle hemhissi-
niz. Hemdertsiniz, ben teessürümün izalesini bu 
muahedenin tamamiyle reddinde buluyorum. 
Siz teessürünüzü ne şekilde iblâğ ederseniz edi
niz. Cihan bunu duysun. İsterim ki, Fransa'da 
milliyet aşkını iyi duyan büyük insanlar. Bizim 
bu derdimize, bu elemimize vâkıf olsunlar. Fran
sız vatanperverleri Şarkda Fransız medeniyeti
ne, Fransız kültürüne çok ehemmiyet veren ve 
çok muhabbet gösteren bir milletin böyle parça
lanarak yaralı kalmasını istemesinler. 

Mösyö Briyanm sözünü tekrar hatırlatırım, 
kalbimizde ceriha bırakmasınlar. 

REİS — On dakika teneffüs etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse saat: 0,0 

•> • •« 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Bed'i Müzakerat saat: 5,50 s 

BEİS — Birinci ReisveMli Sabri Beyefendi ş 

KÂTÎPLEB : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahib) Haydar Eüşdü Bey (Denizli) 

REİS —• Efendiler, celseyi açıyorum. Soz 
Yahya Kemal Beyindir. 

YAHYA KEMAL B. (Urfa) - E f e n d i l e r , 
ben de betahsis cenup hududumuzdan bahsede
ceğim. Demin söz alan Mersin Mebusu Niyazi 
Bey vatanın, Cenup Türklerinin dertleriyle muz-
tarip, hir âşık gibi dkadar dûrüdiraz bahsetti
ler ki bana, onu yalnız teyidetmek kalıyor. Muh-
tasaran bâzı şeyler* söyliyeceğim. iki sene evvel 
Ankara İtilâf namesi akdedilirken eğer müzake-
rata aklıselim rdhfber olsaydı derdim.ki, şimdi 
ceriha gibi kanıyan hudut çizilmezdi (Lâzkıye) 
nin cenubundan bir çizgi çizilirdi bu hudut 
Cebelisem'ân'a çıkardı ve Garpta o lıudut Türk
lerle meskûn bir kıtayı Anavatana bırakırdı. O 
hudut Fırat 'tan Cebeli Sem'âna kadar gelirdi. Fı-

• rat'ı takibederdi. Çünkü Lozan'da Rumeli hudu-
dumuz'dalki daha küçük foir nehri bir şeddi Çin 
gibi hududu tabiî addediyorlardır ve orada 
(600 000) Türk ikamet ediyordu o (600 000) 

Türkü Yunanistan'a elleri,, kolları bağlı teslim 
ettiler. Acaba Cenupta Fırat, Meriç kadar bir 
hududu tabiî teşkil edemez miydi? Evet efendi
ler, Fırat'ın bir tarafında kalan saha, o saha ki: 
Diyarbekir, Siverek, Urfa, Mardin, Siird ahalisi 
ağnamının meralarıdır, oralas bize kalırdı ve o 
salha da gayet büyük mikyasta bir aşair temev-
vücatı bulunurdu ve hudutta emenü asayiş- dai
ma baki kalırdı. Fakat Suriye'nin Rum ve Er
meni, katolikleri - ki daima burunlarını Şark me
selesine sokarlar - onlar efkârı umumiyeyi ihlâl 
ettiler, dediler ki, o sahada oturan ırk' doğrudan 
doğruya Suriye ırkına mensuptur. 

NECÎB B. (Mardin) — Hayır yalan söyle
mişlerdir. 

'YAHYA KEMAL B. (Devamla) —Hayır efen
diler, doğrudan doğruya Türk ve Kürt milletine 
mensup bir ırktır, doğrudan doğruya Anavatana 
iltihak etmek istiyen bir ırktır. Fakat bendeniz 
bu hudutta ısrar , etmiyeceğim. Mademki, bize 
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Fırat hattını' vermediler, Sincar'dan Cebeli Ab- l 
dülâziz'e gelen ve oradan Tellürııfat'a inen hu
dudu verselerdi ve o zaman bu hattın beri tara-

v fmdaki Türkiye mesut olurdu. Fakat bunu dahi 
vermediler. Şimdi oradaki hudut yalnız ırk ve 

-milliyet nazariyesi aleyhinde değil, tabiat aley
hinde de bir huduttur. O 'hududa karşı tabiat 
isyan ediyor. Binaenaleyh diplomatlar eserleri- I 
ni ikmal ettiler; söyliyecek söz kalmadı gibi. Fa- I 
kat ben diplomatlara değil Fransız milletinin I 
vicdanına hitabediyorum. O Fransız milleti ki, 
iki büyük şiarından biri vatanperverliktir. Biri; 
aklıselimdir. Fransızlar; (48) sene A'lsas Loren 
için ağlıyan Fransızlar, bizim kaç sene iskende
run ve Antakya için ağlıyacağımızı belki her mil- I 
letten daha fazla hissedebilirler ve yine Fransız I 
aklıselimine müracaat ediyorum. Ümidediyorum I 
ki; Fransız aklıselimi, Fransız Hükümetine Ce
nup hududuna daha salim ve daha samimî bir I 
tarz ve istikamet gösterir ve oradaki ceriha kana- I 
maz. Bir tarafta yurduna sığınmak istiyen bir I 
millet müsterih olur ve diğer'tarafta da Suriye I 
ve Suriye'nin hâmisi olan devlet müsterih olur. 
Kürsüden inmeden evvel bir kelime daha söyle- I 
mek istiyorum,, Bu anda Antakya ve iskenderun 
mühim bir saat yaşıyor bu iki şehir, zannetmesin- I 
ler ki, onlar için bu saat hiçbir zaman veda saat- I 
leri değildir. Biz, • o milletiz ki, Yunan top
ları Haymana'dan Polatlı'ya doğru patlarken biz, 
bütün o ateş hattının arkasında; izmir'de, Bursa'- I 
da, Edirne'de Türk bayraklarını görüyorduk. Ve I 
o anda bizim mefkuremizi cinnet telâkki edenler 
vardı. Fakat bizim bu cinnetimiz onları şaşırttı. 
O akılları durdurdu. Biz bugün, bu anda Antak
ya'da, iskenderun'da ve bütün o toprakların ar
kasında kalan Türk, Türkmen, Kürt bayraklarını 
görüyoruz ve bizim mefkuremizi hiçjbir şey dur- I 
duramıyacaktır. (Şiddetli ve sürekli alkışlar)] I 

HAMDULLAH SUBHl B. (îstanîbul) — Ar
kadaşları Heyelti Murahhasamızm Lozan'dan 
getirdiği Sulhnaıme, eski bir vasiyetname ye
rine konmuş bir hayat, bir ümit vesikasıdır. 
Heyeti Murahasamıznı Lozan 1dan buraya getir
diği Sulhinameyi, heyeti mecımuasiyle tesvibe-
denlerclen, tasdik edenlerden biri benim. Ana- I 
dolu'da cereyan eden vakayı, askerî noktayı I 
nazaırdan ımütalâa edildiği vaikit, neikadar I 
ağır şeraitle muhat ise, Lozan'da cereyajn eden 
mücadele de, aynı şerait ile ımuhat idi. Türk I 
zaferi, Lozan'da istihsal ledilen zaferle itmam I 
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edilmiştir. Bu zaferi elde ederek Türk mille
tine, 'esaret yerine necat getirenleri takdis.et
mek her Türk'ün bir-borcudur. Benim ilk va
zifem, bu Sullınameyi bize getitrenlere şükra-
nıımı söylemektir. Arzu ederdik, sulhumuzun 
bâzı zayıf noktaları olmasın. Yazık ki, bâzı 
zayıf noktaları var. Muhterem arkadaşımız 
Merisin Mebusu Niyazi Beyin ve ondan sonra 
Yahya Kemal Beyin temas ettiği Cenup hudut
ları bu meyandadır. Niyazi Bey, o kadar de
rin bir kifayet ve ihtisas ile »özlerine devam 
ettikçe bendeniz, oturduğum köşede sözümün. 
kısaldığını gördüm. Onun sözleri uzadıkça be
nim sözlerimin kısalması, bir zaruret haline 
geçti. O halde ne söyliyeceğim?... Bu aziz top
rakları adım adım bilecek her kayasını, her 
köşesini bilecek kadar derin bir ihataya malik 
değilim. Yalnız bildiğim bir şey var. Cenup-
da, hududumuzun haricinde Türkler Ikalıyor. 
O Türk'ler ki, Türk milletinin en hassas, en 
asabi evlâdı diye yâd edilebilirler. O Türkler 
ki, 'muhterem arkadaşımın pek muhik olarak 
anlattığı üzere, Arap istilâsı gibi müthiş bir 
mânevi istilânın önüne durmuş ve Anadolu'nun 
Araplaşması/rıa asırlardan beri ımâhi olmuşlar-
dur. Ben, o toprakları yakından tanımadım, 
falkat diğer bir yolda tanıdım diyebilirim. İs
kenderunlular, Cenup havalisinde yaşıyan 
Türkler, bizim olduğumuz yerlere geldiler. 
Beji o memleketin yetiştirdiği gençleri, mek
tep sıraları üzerinde gördüm. O memlekeıtm 
yetiştirdiği 'gençlerle millî müesseseler içerisin
de bulunduk onlarla beraber çalıştım, gözle
rinin içine baktım, Ikalhlerini gördüm, ruh
larını tanıdım. Onlar, asîl şeylerin aşıla, ha-
ımiyetiu, iyiliğin hakkın, faziletin timsali genç
lerdi. Bu neticeye vâsıl olduğumuz günde ve 
bir tarihin Mttiği, bir tarihin yeniden başla
dığı fevikalâde mühim bu günlerde, onların 
hislerini vuzuh ve sarahatle tahlil ediyorum. 
Bir taraftan bayram yapıyorlar; çünkü çok 
vatanperverdirler, çünkü çok milliyetperver
dirler. Türk vatanının büyük bir parçasının 
kurtulmasınidan dolayı lonlar, bayram yapıyor
lar. Aynı zamanda mâtenı içindedirler; çün
kü vatanım büyülk parçasının halâsını gördüler 
ve kendi istilâya uğramış olan yurtlarının da 
kurtulmadığını * görüyorlar. Fransa dostluğu
na çok ehemmiyet veren bir adam sıfatiyle 
söylüyorum. Türk dostluğuna çok ehemmiyet 
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vermesine lüzum gördüğüm Fransa'nın bunu 
daima nazarı dikkat önünde tutulması lâzum-
gelir. 

Orada, Cenupta bir eza ve ıztırap aııeuıbaı 
vardır ve oraida yaşıyan Türklerin duyduğu 
bu »eza ve ıztırabatı biz ıMssetaniyelim ve Iduy-
mıyalum, bu kabil olur mu? Aranmada akde
dilmiş olan İtilâf nameye rağmen hâlâ orada hu
susi bir idare tesis edilmemiştilr. Kahir bir 
Türk ekseriyeti ile meskûn olan yerlerde Türk 
mıemurları idarenin başında bulunmak lâzımge-
lirken bu memurlar yerlerine kontmamıştır. 
yahut Türk isimlerini suiistimal eden ,'kutsî »mak
satları ihımal eyldyen birtalkrm sefiller Türk 
namı suiistimal edilerelk onları idare ede
cek mevkilere çıkarılmıştır. Ermeni çeteleri el'an 
tahribat' yapıyor. Şark'ta emniyet bulabilmek 
için, Garb'ın daima devam etmek istidadını 
gösteren buhranlarına karşı Şark'ta kendi va
ziyetini muhafaza etmek istiyecek olan Fransa 
bu noktayı, bu Cenup noktasını düşünmelidir. 
Orada bu, vaziyet devam ettiği takdirde arzu 
ettiği emniyet hiçbir zaman hâsıl olmıyacaktır. 
Biz hangi mukavelenin altına imsamızı koyar
sak koyalım, Fransa'nın dostluğuna ne kadar 
ehemmiyet verirsek verölim, oradan gelecek şi
kâyetlere ve oradan gelecek mültecilere karşı 
kalplerimizin kapılarını kapayamayız, gözlerimi
zin kapaklarını indirenleyiz, bu kaabil değildir. 
(Bravo sesleri alkışlar.) 

Arkadaşlar! Biz istiyoruz ki verdiğimiz sö
ze sadık kalalım ve verdiği söze daima vefa
kâr kalmış adamlar sıfatiyle söylüyor,,bu mua
hedenin tekrar tevsik ettiği itilâfa istinaden 
söylüyorum; biz, hududun ortasında yaşıyan 
•Türkleri kimseye esir sürüsü olarak terk et
medik. Biz, millî idealleri için çalışan, hükümet
lerinde kendi ana dillerini kullanan, kendi mev
cudiyetlerini hürrolarak idame eden ve Türk 
memurlarının idareleri altında efendi olarak 
yaşıyan Türkler bıraktık. Eğer bunun gayrı 
bir yol tasavvur ediliyorsa emin olsunlar ki 
kendi haklarını kendileri müdafaa etmekte na
sıl bir isti'dada malik olduklarını en mutantan, 
en tarihî misallerle göstermiş olan Cenup ha
valisi Türkleri yeni bir mücadeleye girmekten 
çekinmiyeceklerdir. Anadolu'da bunun karşı
sında gayrihassas kalamaz ve bu, bizi nereye 
kadar sürükler, bunu kimse tahmin edemez. 
Bunun için Şarkta teessüs etmesini arzıı etti-
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ğimiz emniyet, huzur tehlikededir; Aziz Reisi
mizin geçen gün çok samimî ve çok hâlis bir 
lisanla söylediği üzere «Biz, sükûn arzulariyle 
sulha giriyoruz.» Biz, istiyoruz .ki etrafımızda 
yaşıyanlarla, dost olarak geçinelim. Bunun için 
memleketin etrafında dostluk şeraiti teessüs et
melidir. Yanımızda Türkler yurtlarının içinde 
boğazlanırken ^Ermeni çeteleri bu toprakta ge
tirdikleri intikam hislerini kardeşlerimizin kan
ları üzerinde tatmin etmeye çalışırken burada 
sükûn teessüs etsin bunun imkânı yoktur. 
Türkiye - Fransa dostluğunun bir tek şartı var
dır. Cenup Türklerinin kendi topraklarında ma
sun ve mahfuz olarak yaşamaları. Bu bizim 
birinci temennimizdir. Efendiler! Ben sözleri
min başında dedim ki bu muahedeyi bir hürri
yet vesikası olarak kabul edenlerden biriyim. 
Fakat bu muahedenin içinde bâzı maddeler var 
ki kalbimiz tasdik etmemiştir. 

Milletler ıztırap zamanlarında bilhassa za
vallı, mağdur Türk milleti için vâki olduğu gibi 
arzularının hilâfında bir Muahedeyi imzalarlar. 
Fakat elimizin imzaladığı kalbimizin imzalama
dığı zamanda o tasdik hakiki değildir. Biz ana 
topraklarımızın haricinde kalan Türklere, ba
husus en yakın zamanlara kadar bizimle beraber 
aynı bayrağın gölgesinde yaşıyan Türklere ica-
beden emniyet bahsedilmedikçe, onlar toprak
larında hür ve mesut yaşamadıkça bu Muahe
deyi yine imza edebiliriz. Fakat ellerimiz bunu 
kerhen imzalar, kalbimiz asla buna razı değildir. 

Hududumuzun Cenup kısmında kalan kar
deşlerimize söylüyorum; yerlerinizi, yurtlarınızı 
terk etmeyin, Anadolu mesafelerinin üzerinden o. 
bedbalht kardeşlerimizle, o Türk bayrağı alttı nda 
yaşamak istiyen zavallı kardeşlerimize söylüyo
rum : Sizinle beraberi*, skinle beraber kalacağız. 
Tâli' bir zaman makûs görünse bile neticede bir 
gün gelecek eğer Fransızlar sözlerini tutmamakta 
devam ederlerse biz icabeden bütün şeraiti elde 
edeceğiz ve vaktiyle olduğu gibi yarın da millî 
bayrağımızın gölgesinde beraber yaşamak yolunu 
bulacağız. (»Şiddetli alkışlar) 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Efendiler! 
Cihan tarihinin hiçbir millet hesabına kaydetme
diği büyük fedakârlıklarla elde eittiğimiz bu bü
yük zaferden Hükümetimin beklediği netice ga
yet basit ve mütevazıdır. Misakı Millî dediğimi» 
Mukaveleyi Milliye ile âleme ilân ettiğimiz mp-
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vaddı mütalebat bir cümle ile hulâsa edilebilir J 
(Millî hudutlarımız dâhilinde hür ve müstakil bir 
Devlet halinde yaşamak). Dünyada her millet 
için tanılan bu hak evvelleri bizden <jok esirgeni
yordu. Maatteessüf bu sefer de Lozan'da yine 
esirgenmiştir. Sekiz ay devam eden bu Lozan 
Konferanslarının safahat! hak ile tegallübün mü
cadelesi ile nıalâmaldir. Her zaman olduğu gibi 
bu defa da hakkın müdafaası yine biz Türklere 
düşmüştür. Heyeti Muralılhaısmırz bu vazifesini 
cihanın takdirini celbedecek bir kiyaset ve a.zim 
ve metanetle yaptı. Fakat maatteessüf' beklenilen 
neticeyi elde edemedi. Eğer Heyeti Muralhhasa-
mız bu neticeyi elde edememiş' ise emin olunuz 
ki, bunun mesuliyeti doğrudan doğruya henüz 
bize karşı zihniyetlerini değiştirmiyen, hak ve 
adalet mefhumlarını bize karşı başka türlü taşı
yan ve Şark'ta hâlâ emperyalizm fikirlerini taşı
yan Garp diplomatlarına aittir. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Şark'da 
müstemleke yoktur artık. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Devamla) — Eğer Lo
zan .Konferansı âlemi insaniyete Cihan Harbinin 
facialarını, elemlerini unutturacak ve âleme bir 
huzur ve sükûn bahşedecek ve milletler arasında 
insaniyet kardeşliği tesis edecek bir vesika temin 
edemiyorsa emin olunuz ki, bunun mesuliyeti 
doğrudan doğruya bize, Hükümetimize değil, 
Garb'in hâlâ eski zihniyetini, taşıyan Makyavel-
vari,, desisekâr emellerle başkalarının toprakları
na göz diken diplomatlarına aittir. (Bravo ses
leri). 

Efendiler! Buıgün önünüze terk edilen bu ve-
sikai siyasiye ensali âtiyeye hattâ korkarım ki, 
bizim nesle bile esaslı ihtilâflar tevlidedeeek teh
likeli ahkâmı muhtevi bulunuyor. Bir defa Mua
hedenin Avrupa'da bizimle' Yunanistan ve Bul
garistan arasında tesbit ettiği hududa bakınız ve 
bir de haritayı göz önüne .getiriniz. Göreceksiniz 
ki, bu Mualhede bize Balkan Harbi neticesinde, o 
elemli günlerde elde ettiğimiz 1913 hududunu te
min edemiyor. Edirne'nin hay ait ve ziya memba
larını kapıyor ve Edirne'yi- maatteessüf ölüme 
mahkûm ediyor. 

Efendiler! Bir şehir tarihi millîde tuttuğu 
yenle, hâtıratiyle, albidatiyle yaşıyamaz. Bir şeh
rin yaşaması için kendisine bir muhiti iktisadi lâ- I 
zım. îşte Edirne bu muhiti iktisadiden tamamiyle 
mahrum edilmiştir. Edirne'nin yaşıyahilmesi için i 
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G arib 'te kendisine geniş bir ısalha lâzımıdır. Ken
disini denize isal edecek, dcfğrudan doğruya 
millî hudutlarımızdan geçecek bir şimendifer 
ve Bahri Sefid'in kendisine en yakın İbir limanı 
lâzımdır. Bunların hiçbirisi kendisine verilme
miştir. Edirne'nin yarmJbir âkıheti elîmeye düş
mek ihtimali Ibüyük hir kehanete tevakkuf et
mez. Hudut yavaş yavaş tesirini yapmaktadır. 
Asırlardan beri yerleşen Türkler yavaş yavaş 
memleketlerini terk etmektedirler. Efendiler! 
Muahedenin aynı maddesi, tarihi, ekseriyeti 
nüfusu, dini, ırkı, â'bidatı hulâsa bir kı'tai ara
ziyi bir millete bağlıyan revabıtın kâffesiyle 
bize merbut olan Garfbi - 'Trakya'yı hudutları
mızın haricinde Ibırakmıştır. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Balkan Harhinden 
sonra elli sekiz gün Hükümet süren Trakya'nın 
sözü, özü 'Türk'tür. 

ŞÜTCBÜ KAYA B. (Devamla) — Balkan 
Harhinde hu arazi, o zaman 'da güya bir hakkı 
tasarrufu varmış gibi Bulgaristan'a,verilmişti. 
Şimdi de Yunanistan'a veriliyor. Bu da göste
rir ki Garfbi - Trakya, ne Yunanistan'ın ve ne 
do Bulgaristan'ındır. Garhi - Trakya Türk ' tür 
ve Türk'ün olması lâzımdır. (Alkışlar) 

ESAD Ef. (Menteşe) — Anadolu'nun Kur
tuluş Taarruzundan evvel Garbi - Trakyalıların 
'kıyamı ve" mücahedesi üzerine Yunan'in üç fır
kasının Rumeli'ye ve Garibi - Trakya'ya 'geç
tiklerini kumandanlar tasdik 'öder. Acıyalım bu 
fedakâr halka, acıyalım. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Devamla) — Birinci Lo
zan Konferansında insaftan tecerrüdedeıı dip
lomatlar Ibu 'garip vatanı da 'bizden ayırmadan 
çekinmemişlerdir. Hemhududoldufclan için has
saten iyi geçinmeye mechur 'bulunan Bulgar
ların, Yunanlıların ve.'Türklerin arasına bir 
vesilei nifak sokmak üzere bu hali kabul eyle
mişlerdir. Bunun en iyi çarei halli Garbi - Trak
ya 'nın sahibi aslisi olan Türklere vermekti ve 
ancak, ihtilâf bu suretle ref 'olunabilirdi. Bun
dan Balkan muvazenesine halefi gelmez, bilâ
kis asıl muvazene o çantan tessüs ederdi. Yu
nanlılarla aramızda İbir Jmeselei İhtilâf daha zi
yade azalmış olurdu. Ve Bulgarlara müsaade-
kârİıkta toulunahilirdik. Bugün Garibi - Trakya 
doğrudan doğruya vesilei ihtilâf olarak Yuna-
nis'tanda kalmış ve oradaki Müslümanlar ezil
mekte 'bulunmuştur. Beri Garp dipl'omatlarımn 
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ıbu kadar hakikatleri göıımiyeceklerine kail de
ğilim, Ibunun için gıyaplarında olsa da af bu
yursunlar, Ibunu (hüsnüniyetlerine hamlledemi-
yeceğim. Malûmuâlileridir 'ki Garbi - Trakya'da 
Müslümanlar (mübadeleden istisna edilmiştir. 
Fakat Yunanistan'ın başjka yerlerde muvaffa
kiyetle tatbik ettiği imlha siyaseti yarm maatte
essüf orada da tek bîr 'Türk'ü Ibarmdıraımıya-
caktır. Gazetelerde sü'tunllarla dolu facialar, 
bugün elimd'zde gezen fetimda'tnameler, Ihuşusî 
mektuplarla alabildiğimiz fecî Ihalberler, Türk'
ün yüksek göğsünden yükselen ye yalnız sema
larda ımâkes Ibulan hıçkırıklarla gizli matem ve 

. gizli emellerinin Ibinde Mri derecesinde bile de
ğildir. Ben Türk ve Yunanlıların Şarki - Bahri-
sefid 'havzasında !bdr âmili sulh've sü'kûn olaca
ğını çok ümidediyordum. Bu ümidimin -boş bir 
hayal olduğunu görmek benim için ve benim 
gübi sulh ve terakki âşıkları Türkler için he
pimizi dilhûn edecek bir hareket olacaktır. 

Fakat efendiler; unutmamalıdır ki, Garbi -
Trakya'dâki Müslümanlar İstanbul'daki. Rum
lara mukabil bırakılmıştır. Oradaki ırkdaşları-
mızı yeniden muhaceret tehlikesinden kurtar
mak endişesi, İstanbul'daki Rumları bırakmak 
gibi tehlikeli bir fedakârlığı intacetmiştir. Gar
bi - Trakya'dan çıkacak bir aileye karşı İstan
bul'dan da beş, on aile çıkarmamız en muvafık 
ve en müessir bir çare olacaktır. (Tabiî sesleri) 
Ve şimdilik en müessir silâh da budur; Huku
ku düvelde mukabelebilmisil gibi bir tedbir var
dır. Bu tedbirin ve daha münasibolanlarmm 
şiddetle tatbikini Hükümetimizden rica etmek 
Meclisi Âliniz için ye benim için bir vazifedir 
ve bir haktır. Efendiler, Lozan Muahedesinin 
hudutlar safhasında Türklere gösterdiği insaf
sızlık bundan ibaret değildir. Boğazlara hâkim 
olan yerlerde bâzı adalar vardır. Meselâ, bun
lardan bir kısmı İmroz ve Bozcaada'dır. Bunlar 
bize bâzı kuyut ve şurutla iade olunuyor. Fakat 
aynı derecede Boğazlara hâkim Semendirek, 
Limni vardır. Bunlar unutuluyor. -Herkesin ma
lûmudur ki, Boğazlara karşı olan tasallutlar, 
taarruzlar Limni, Mondros limanında ihzar olu
nur. Niçin bu memleketler, bu adalar Türkiye'ye 
iade olunmuyor? Benim fikrimce bu itibarla ve 
daha birçok itibarlarla Lozan Konferansının do
ğurduğu bu Muahedename nakıstır, natamamdır 
ve pek çok tehlikeli mevaddı havidir. Boğazlar
dan sonra Midilli, Sakız ve Sisam adaları var-
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dır. Rica ederim benimle beraber tekrar haritayi 
göz önüne getiriniz. Bu adalar Anadolu'dan 
kopmuş güzel birer parçadır. Ben bu adaların 
güzelliğinden, servetinden, oradaki Türk haya
tının yaşattığı âbidattan bahsetmiyeceğim. Rica 
ederim bir kere daha haritaya bakınız. Bu ada
lar yabancı ellerde^ bulundukça bizim sahillerde 
yaşamak imkânı var mıdır? (Yok sesleri) Sa
hillerimizin temini asayişi için edeceğimiz müte-
vali fedakârlıklar bu adaların zabıt ve raptm-
dan daha ziyade güç olacaktır. Bugün bile Bo
ğazlardan tutunuz da İçel sahiline kadar İzmir, 
Menteşe, Çeşme, Kuşadası, Antalya sahilleri 
orada ihzar olunan çetelerle izacedilmektedir ve 
bugün sahildeki çiftlikler muattal bir halde 
kalmaktadır. Evet, görüyorsunuz ki, Muahedede 
bu adaların şöyle böyle. gayriaskerî bir şekle 
konacağına dair bir kayıt vardır. Fakat efendi
ler! Bu kayıtlar haddizatında adaların ne mak
satla Yunanistan'a verildiğini bize ihbar eden 
bir işarettir. Adalar Anadolu'ya denizden gele
cek istilâ kuvvetlerini durduracak birer kale 
idi, tâbirimi mazur görünüz, ben bunlara birer 
sabit, donanma diyeceğim. Bu adalar sırf Ana
dolu'nun müdafaası için yaratılmıştır. Halbuki 
müdafaa ise en haklı, en meşru bir haktır. Hal-
bııki Yunanistan'ın elindeki bu adalar, Anado
lu'ya vâki olacak, taarruzun, tasallutun, hücu
mun ilk karakollarıdır. Bu Muahede tarruz 
hakkını tesbit eden, meşru göstermek istiyen 
bir vesikadır. Muahedeye mâkuldür, münsiftir 
diyebilmek için bu adaları muhtar bir şekle 
sokmak icabederdi. O bile yapılmamıştır. Efen
diler ' Yunanistan'a bahşedilen Sisam adasından 
aşağıya doğru gidecek olursak daha birtakım 
adalara tesadüf ederiz. Bunlar bizim vaktiyle 
Cezairi Bahrisefid vilâyetimizin birer cüzü fer
di idi. İtalya Muharebesinden sonra diplomasi 
lisanında bunlara 12 adalar diyorlar. Bunlar 
içerisinde Rodos gibi, Istanköy, Meyis gibi Ana
dolu'ya bitişik ve Türklerle meskûn kıymetli 
adalar vardır. 

Efendiler! Malûmu ihsanınız Trablusgarb'da 
ve Bingazi'de kahramanların hareketini durdu-
ramıyan İtalya, Balkan Harbinin hudusü üze
rine (Ouchy) de bizim ile bir Muahede akdet
mişti. Bu Muahede ile bu adaları . bize iade 
edecekti. Bilâhara Balkan Harbi çıktı. Onu 
Cihan Harbi takibetti. Bu adalar bize verile
medi. Kendi elinde emanet olarak kaldı. İtal-



1 : 7 21. 8 . 
ya'nm bu adalarla hiçbir rabıta ve alâkası yok
tur. İtalya bu adaları o zamanlar bize verdi
ği gibi bu defa da «Sevr» Muahedesi akabinde 
Yunanlılara vermek teşebbüsünde bulundu ve 
hatırımda kaldığına «öre Yunanlılarla nıııka-
velemsi bir şey de akdetti. Türk zaferi bu mu
kaveleyi feshettirebilir. Fakat acaba j'ine o 
gün; 4 Ağustos'ta üç Devlet arasında Anadolu'
yu nüfuz mıhtakalarma taksim eden üç vesika 
da imha edilmiş midir? Şurada, burada resmî 
ve gayriresmî adamların beyanatına, resmî ve 
gayriresmî fırkaların programlarına bakılacak 
olursa İtalya'da hâlâ bu siyasetin izlerine tesa
düf olunur ve adaların İtalya'ya münasebeti ka
bul edilemez. 

Efendiler! Adaların Anadolu'ya olan müna
sebetini diğer- adalarda söylemiştim. Bu ada
larda da o nıünasebat ve alâka maaziyadetin 
vardır. Bugün Kuşada'dan tutunuz da ta Mer
sin'e kadar bütün sahillerimiz bu adalarda top
lanan iktisadî çetelerin mâruzu i'tisafı olmak
tadır. Harb senelerindeki gümrük varidatımız
la sulh seııelerimizdeki gümrük varidatımızı 
mukayese edecek olursak o hudutlarımızı bek
lemek için vücuda getirdiğimiz teşkilâtın bize 
neye mal olduğu tezahür eder. Adalar, bence 
İtalyanların elinde Anadolu'ya doğru uyanacak 
bir isti'mar ve istismar siyasetinin bir nmkad-
demesidir. Evet Anadolu'ya yan bakan güzle
rin, uzatılan kolların ve Anadolu'yu şu veya bu 
suretle istismar etmek istiyen dimağların nasıl 
parçalandığını gördük ve bunu Yunanistan acı 
bir tecrübe ile anladı ve âleme ispat ettik ki 
Türkiye'ye atılacak ayak kırılır ve en salâhi-
yettar sesimizin İzmir'den bağırdığı gibi top
raklarımıza uzanacak düşmanlar için gösterile
cek yer; yerlerin altı, Cehennemin dibidir. 
(Bravo sesleri) 

Fakat efendiler! Niçin biz asırlardan beri 
kalbimizi ihata eâen bu vatan kaygısiyle alâ
kadar olalım? Niçin bugün çekiç ve saban kul
lanacak olan kollarımız yine silâh taşıımya 
mecbur olsun? Terakki düşünecek dimağları
mız neye memleket müdafaası plânlarını dü
şünsün? Biz sulha pürüzsüz, endişesiz bir su
rette girmek istiyorduk. Efendiler! Ben bu 
tuzaklardan korkuyorum. Efendiler! Yine bize 
sulh ve sükûn vermiyeceklerdir. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Kül altındaki ateş 
gibidir. 
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ŞÜKRÜ KAYA B. (Devamla) — Sulh ve 

sükûna teşne milletler arasında ihtilâf vesile
leri bulunmamalıdır. F'akat efendiler! Bende
niz bu kürsüden bütün cihana ilân ederim ki 
bu tehlikeli hatanın mesulleri ne biz, ne Hey
eti Murahhasamız, ne de kumandanımızdır. Bu
nun mesulü Yakın - Şark'ta emperyalizm he-
üslerini hâlâ terk edemiyen Garp hükümetle
ridir. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Kahrolsun hainler, 
zalimler! 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Devamla) — Binaen
aleyh, bu tehlikeleri ben göz önünde tutarak bu 
Muahedeyi reddetmek mecburiyetindeyim. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Antakya, darbı -
Trakya ilâahirdhi,... hakkındaki dâva/mız hak, 
yardımcımız Cenabı Hak, muvaffakiyetimiz mu
hakkaktır, arkadaşlar. (Alkışlar) 

FAİK B. (Tekirdağ) — Efendiler; (milleti
mizin bu kadar yüfcsdk kahramanlıklarla dört 
senedir âdame ettiği tmücahedcnin neticesinde 
teritdlbedilen Muahede buraya gelip mevzuulbahs-
oldıığu zamanda çok arzu ederdim ki, bu kür
süden yapacağım iş takdir ve tebrilk ve kabu
lünden ibaret olsun. Fakat, çok, pek çok teeslsüf 
edeıim ki, bu anda 'ben 'bu vazifeyi yapmak im-
ikân. ve iktidarını haiz değilim. Çünkü, efendi
ler! Muahedenin ihtiva ettiği nıevad arasında 
hukuku esasiyemizi, hakkı bakâmızı, hukuku 
meşruaımızı, bir kısım ırkdaşlarımızın hayat ve 
huzurunu tehdit ve ihlâl eden birçok nıevad 
vardır. Çok arzu ederdim ki, her türlü vesait
ten mahramı olarak, her şeyi yoktan var ederek, 
azim ve himmetle işe başlıyarak büyüklü kü
çüklü, erkekli kadınlı, heyeti mecmuası ile bü
tün milletin k.uvasını sarf ederek dört seneden 
beri devam eden mücadele bize yalnız Mondros 
Muta reli esinde vâdedilen şeyleri hattâ kısmen 
getirmiş olmakla iktifa etmiş olmasın. Çok is
terdim ki, Mondros Mütarekenafmösiyle ve o 
meşhur beyannamelerle, meşhur nutuklarla vâd
edilen ımilljyct istiklâl, bâJkâ ve muhtariyet, gibi 
hukuku esasiye vu mukaddeseyi tanımaktan 
ibaret olan vaitlerden ba^ka ayrıca bu (kıymetli 
mücahedatının hissesini de beraber getirsin. 
Fakat çok şayanı teessüftür ki, bizim elimizde 
bulunan Muahede bunlardan mahrumdur. Ben
deniz Muahedede gördüğüm gayrimüsait, muzır, 
muhilli hukuk mevaddın kâffesinden bahsede-
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bilirlerdi. Ornı da yapmadılar, orada bıraktı
lar ve mezarlıkların hakkı tasarrufunu aldılar. 

Efendiler! Bugün orada otuz beş tane İn
giliz ve iki tane de Fransız mezarlığı vardır. 
Yarın bilmem kaç tane olacaktır. Barada du
var denilir yapılır, yol ' denilir yapılır, âbide 
denilir yapılır, hulâsa türlü şeyler ihdas olu
nur. Onun için ben bu kaydın altında çok* ze
hirli bir tehlike görüyorum ve korkuyorum ki, 
bu yerler âtiyen birtakım ihtirasatı siyasiye 
için, birtakım makasıdı tecavüzkârane için is
timal edilecektir. Fakat efendiler! Düveli Mü-
telife zimamdâranı düşünmelidir ki, onların 
orada terk ettikleri ölüler dünyadan, dünya ih-
tirasatmdan e.1 çekmişlerdir. Onların mezarlarını 
tecavüzatı âtiye için yol ve vasıta ittihaz etmek 
kendilerinin de hürmetsizliğini gösterir. 
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cek değilim. Bunlarla daha çok alâkadar, daha 
çok mütehassıs olan arkadaşlarımız kâfi mik
tarda izaJhat verdiler ve şüphesiz İki, ısizi kâfi 
.miktarda müteessir ve mürteellim ettiler. Ben o 
arkadaşlarımızın kaMerinizde hâsıl ettikleri 
ihtisasata, teessürata dokunımıyarak dairei ihti
sasımı dâhilünde addettiğim noktalara dair ida-
rei kelâm edeceğim. En çok üzSrinde tevakkuf 
etmek istediğim mesele 'mazlum Trakya'dır. 

Efendiler! Muahedenaımenin (bize Garp hu
dudu, diye gösterdiği ihııdııt Avrupa'da yegâne 
vilâyetimiz olan Edirne vilâyeitinıin, orada en 
güzel ve tarihî şehrimiz olan Edirne'nin ve 
onun sinesinde Tür% bedayiinin en mükemmel 
bir eseri gibi yaşıyan ve Ibütün âlemi Islâımda 
en kıymetli bir âibide olan, bilhaıssa Türklerin 
kalbinde en yüksek mevkii tutan Sultan Selim'-
in emniyetini kâfil değildir. Garp hududumuz 
Edirne'nin pek yakınından geçer ve onu her 
türlü esbap ve imkânı müdafaadan mahrum 
bırakır. Her ıhangi bar 'taarruz zamanında Edir
ne'min ve Edirne vilâyetinin istinadedeceği ne 
bir kalesi, ne bir istihkâmı ve ne de bir hattı 
müstahkemi yoktur. Bundan başka demin Şük
rü Bey arkadaşımızın çok 'güzel izah ettiği- gibi 
iktisadiyat itibariyle Edirne Jbüyük bir zarar 
görmüştür. Edirne şehri yaşaması lâzım, olan 
muhitten mahrum edilmiş; mahreçten, menfez
den mahrum olmuş ve 'oraya yabancı hâkimi
yetler girmiştir. Boğazlar Mukavelesine vaz'edi
len kuyut Edirne vilâyetinin, İstanbul'un ve 
belki Anadolu'nun müdafaasını işkâl ve teh-
didedecek mahiyettedir. Fakat bu meseleyi da
ha ziyade mütahassıslarma terk ederek burada 
tevakkuf etmiyeceğim. Muahedede Gelibolu 
şebihceziresinde mezarlık denilen birtakım yer
lerin Düveli Mütelifeye terk edildiği <ie mün-
deriçtir ve maalesef bu, çok katî ve çok ezici 
tabirat ile tahkim olmuştur. Buna bahane ola
rak Düveli Mütelife orada metfun olan asker
lerinin merkadinin mahfuziyetini gösteriyorlar. 
Bendeniz bu sebebi hiç de hakikî ve doğru 
olarak telâkki edemiyorum. Oradaki merakıdin 
muhafazasını bizim şimdiye kadar ölülere gös
terdiğimiz hürmete kemali emniyetle terk ede
bilirlerdi ve orada gözlerinin önünde el'an ya
şamakta olan Fransız Mezarlığı, Haydarpaşa'
da yaşıyan İngiliz Mezarlığı- bunun en kuvvetli 
delilidir. Bunu da yapmak istemezlerse Ameri
kalıların yaptığı gibi ölülerini kaldırıp götüre-

HÂZIM B. (Niğde) — Evet, fakat maksat
ları ölülere istilâ yaptıracaklar. 

FAİK B. (Tekirdağ) Onların kendi 
ölülerine karşı olan hissiyatı ne olursa olsun 
onları onlara terk edelim. Fakat efendiler! Bi
zim muazzez şehitlerimizin hatıratına ne dersi
niz? Onların ölülerinin mevcut bulunduğu yer
de bizim yüz binlerce şehidimizin kanları ve 
kefenleri mevcuttur. Biz bu kuyudu kabul ede
rek onların hatıratı azizesini nasıl rencide ede
biliriz? (Pek doğru sadaları) 

Efendiler! Trakya denildiği vakit hatıra bir 
de Garbi - Trakya gelir. Vakıa Trakva heyeti 
mecmuası ile birdir. Şark ve Garp namlariyle 
Trakya denilirse de esası birdir, iki değildir. 
Trakya bir ve nâkabili taksimdir ve müebbe-
den bir olarak kalacaktır. Zaten Trakya heye
ti mecmuası ile Türktür ve inşaallah müebbe-
den de Türk kalacaktır. (İnşaallah sesleri) 

MEHMED B. (Biga) — Her şey aslına rü-
cu e^ter. 

FAİK B. (Devamla) — Efendiler! Bu, (Gar
bi - Trakya) tâbiri birtakım vakayii meşume 
neticesi doğmuş ve maalesef o sebeple istima
le zaruret hâsıl olmuştur. Bu, hiçbir vakit ay
rılığı ifade edecek mahiyeti hakikıyeyi haiz , 
değildir. Trakya Türk vatanının nâkabiliterk 
ve taksim ve cüz'ü aslisi olarak öteden beri 
milletçe kabul edilmiş bir esas olmak itibariy
ledir ki, Misaki Millîmizde Garbi - Trakya'nın 
mukadderatı kendi evlâdının kemali serbesti 
ile verecekleri aranın neticesine tâli!; ediimiş-
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ti. Muahedeniameımiz maalesef Misakı Millîmizi I 
hiçbir suremle memnun edecek derecede olmadığı 
gibi maalesef ona dair bir kelimeyi de muhtevi 
değildir. 

Efendiler! Garbi - Trakya ekseriyeti müte-
tevvikasiyle tamamen Türk'tür. Emlâk ve 
arazisinin hemen tamamı Türklerindir. Türk
ler, orada ticaret itibariyle diğer bütün ana
sıra faiktır. Hars itibariyle hepsine galiptir. Bu 
vaziyette bulunan bir kita ve bu kıtanın evlâdı 
naısıl olur da öteden beri onları imha etmek siya
setini kullanmadan başka bir şey takibetmiyen 
zâlim, imhakâr bir devlete bilâkaydüşart teslim 
edilir? Nasıl olur da asırlardan beri orada yaşı-
yan ve bize daima hudut bekçiliği tîden ve her da
vet vukuunda hududa ve her vazife borusu çal
dığı zaman bilâtereddüt vazifesi başına koşan 
sizinle, bizimle beraber her zaman bu memleket, 
bu vatan ve bu millet için her şeyi feda etmekte 
bir an tereddüdetmek istemiyen bu kardeşler im
hakâr düşman eline teslim olunur"? 

Efendiler! Garbi - Trakyanm kendi mukadde
ratını bilfiil tâyin etmek hakkı bütün şeraiti ta
biiye) ve hukukiyesiyle mevcudolduğu gibi on
ların en büyük kuvvei müeyyidesi olması lâzım-
gelen mücabedesiyle de sabit ve müeyyett'ir. Gar
bi - Trakya bugün değil, elli sene, altmış sene, 
yüz sene evyel de hürriyeti için ve bu vatana 
merburiyeti için mücadele etmiştir. Kırcaalilerin 
tarihe intikal eden fedakârlıklarını içimizde bil-
miyen yoktur zannederim. 

Balkan Harbini mütaalkip feci, meş'um bir 
talih neticesi olarak Balkanlıların eline geçmiş 
olan Garbi - Trakya hiçbir taraftan yardım gör
mediği halde kendi kendine mücadele etmiştir. I 

ESAT Ef. (Menteşe) — 58 gün hükümet sür
müş, dünyaya kendini göstermiş, Edirne'nin ha
lâsına âmil olmuştur. I 

FAİK B. (Devamla) — Trakya kendi azmiyle, 
kendi iradesiyle, kendi silâhiyle mücadele etmiş I 
ve orada icrayi hükümet etmiştir. Fakat efendi- I 
ler! Maatteessüf talihsizlik orada da zavallıyı I 
yenmiştir. O zamanki Devletin ricali Trakyalı
ların bu kahramanca harekâtını birtakım mülâ- I 
hazatı siyasiye ile muzır görmüşler ve onları I 
iğfal ederek demişlerdir ki ; sizin bu harekâtınız I 
Anavatanın menafii esasiye ve asliyesini ihlâl I 
ediyor ve onu ızrftr ediyor, işte siz, vatanın bu I 
hatırı için vazgeçin ve biraz daha 'esarete katlanıiL I 
biz size vadediyoraz; efendiler! Garbi - Trakya- | 
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lılar sizin için, Anavatanın istiklâli için ellerin
deki silâhı terk etmişler ve bir müddet için bir-
rıza esareti kabul etmişlerdir, bu vaziyette olan 
halk bilmem nasıl olur, bilâkaydü şart düşmanın 
eline terk edilir? Garbi - Trakyalıların mücahe-
clatı bu kadarla da kalmamıştır. Mütarekeyi mü-
taakip dünya bir keşmekeş içinde iken onlar yine 
haklarını aramışlar, yine hakkın kuvvei müeyyi
desi olan silâha sarılarak meydanı cidale atılmış
lar ve bir taraftan da hâlâ insafı olduğunu 
zannettikleri Avrupa 'nm büyük kapılarını çal
maktan da zavallılar geri durmamışlardı. Onlar
dan ümidettMcri şif ay i bulmayınca ellerindeki 
silâha daha kuvvetli sarıldılar. Fakat bu defa da 
o eski Osmanlı ricali yerine kendilerinden çok 
ümitvar oldukları ecnebi ricali kaim oldu, bu 
defa onlar iğfal ettiler ve kendilerine birçok va-
itlerde bulundular, teminat verdiler. Fakat ifa 
etmediler. Mütadları olduğu veçhile vaitlerinden 
hulf ettiler. Garbi - Trakyalılar dost eliyle 
düşmana teslim edildikten sonra dahi yine ken
dilerinin en vefakâr dostları olan silâhlarına sa
rıldılar, yer yer isyan ettiler, ihtilâl yaptılar, 
düşmanla kavga ettiler. 

Efendiler! Biz burada Ana Vatanı kurtar
mak için, istiklâlimizi, hürriyetimizi, şerefimizi 
kurtarmak için uğraştığımız zaman Trakyalılar 
da aynı gaye uğrunda ve aynı maksatla dağla
rında uğraşıyorlar, çarpışıyorlar ve kan dökü
yorlardı. Efendiler! Bizim Millî mücâhedatımız-
da da hiçbir zaman hatırımızdan çıkmaması lâ-
zımgelen hidemat ifa ettiler. Ben zannediyorum 
ki, bize düşen borç, onları kurtarmaktı. Fakat 
bu yapılamamış olsa bile imhalarına mâni ola
cak esbap temin edilebilirdi. Maalesef ve tek
rar maalesef arz ediyorum ki, hiçbir şey yapıl
mamış, hiçbir kayıt istihsal edilememiştir. Ben 
bu şekilde, bu şerait altında gelen Muahedeyi 
bir taraftan bu vatanın menafiine muhalif gör
düğümden, diğer taraftan da biraz vefasız bul
duğum için maalesef kabul edemiyeceğim. 

Efendiler! Garbi - Trakya'ya bu Muahedey
le vurulan darbe bundan ibaret değildir. Garbi -
Trakya, bu Muahedeyle maalesef şimdiye kadar 
asırların ayıramadığı iki parçaya ayrılmıştır. 
Hepimiz biliriz ki, Garbi - Trakya'nın hududu 
Orfani körfezi, Mestakarasu nehri, Perim dağ
larıdır. Halbuki mübadeleye dair olan Muahe
de aksamında Garbi - Trakya'nın hududu Bük
reş Muahedesinde çizilen hududolarak kabul edil-
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mistir ki, bu hudut vaktiyle Edirne vilâyetimiz- I 
le Selanik'i birbirinden ayırah Mestakarasu hu
dudundan bile fenadır. 

Efendiler! Mübadele akalliyetler hakkında 
tatbik edilmek üzere kabul edilmiş olan bir me
seledir. Trakyalılar yurtlarında ekseriyeti teş
kil ederler ve o yurdun sahibi evveli ve ebedî-
sidirler. Onların bu iki hudut arasında kalmış j 
olan kısmını mübadeleye tâbi tutmak suretiyle J 
Trakya üzerindeki onların hakkını bugün in- I 
kâr mı ediyoruz! Belki bugünkü ahval, bugün
kü şerait bu hakkın istihsaline mâni olur. Bel
ki bir insan ve belki bir.millet muvakkat bir za
man için bir hakkın iptaline, terkine razı ola
bilir. Fakat o hakkın müebbeden terkine bile 
bile hangi millet ve hangi insan razı olabilir? 

Etendiler! Bu Muahedeyle biz Garbi - Trak
ya'nın en mühim aksammdaki haktan vazgeç
miş oluyoruz. Bilmiyorum ki, bu bir basireti 
siyasiye midir? Garbi - Trakya'nın hakkı Ana 
Vatana iltihaktan ibarettir. Ahval ve şerait bu
nun defaten teminine müsaddolmazsa, hiçolmaz-
sa muhtariyetlerinin temini lâzımgelîrdi. O da 
temin edilmezse hiçolmazsa hayatlarını, baka-. 
larını, huzur ve istirahatlerini temin edecek ku-
yut ve şerait koymak lâzımdır. Fakat maalesef 
Yunanlıların Bozcaada ve imroz gibi bir avuç 
toprak için kabul ettirdikleri şeraiti biz koca 
Garbi - Trakya için kabul ettiremiyerek geldik. 

Bu Muahedede daha garip bir maddeye ta-
sadüf ettim. Efendiler! Onun bir maddesinde 
Yunanlılar Anadolu'da yaptıkları zarar ve zi
yanın esasını kabul ediyorlar. Acaba unutuldu I 
mu ki bu Vatanda Anadolu'dan başka bir kü-
.çük Vatan parçası daha mevcuttu ve Yunanlılar 
orada da aynı mazalimi ve aynı fecayii ve aynı 
tecavüzatı ve aynı zararları yaptılar. Evet de
nilebilir ki biz Yunanlılardan bunu affettik, 
affetmekle beraiber bu itirafızünûb arasına 
Trakya'nın da dâhil edilmesi lâzımgelmez miydi I 
acaba? Muahedenin münakalâta aidolan kısmı
nın bizce şayanı kabul olmadığını görüyorum. I 
Halihazırı itibariyle İstanbul'u Edirne'ye rap- I 
teden şimendifer hattı Kuleliburgaz'dan iti- I 
baren Kadıköy'üne kadar üç parçaya ayrılıyor. I 
-Kuleliburgaz'dan Karaağaç'â kadar olan kısım I 
Yunanlıların elinde kalıyor. Karaağaç'ta beş I 
kilometresi bizim elimizde kalıyor. Oradan Ka- I 
dıköy'üne kadar kısım da yine Yunanlıların elin- I 
do kalıyor. Efendiler! Tasavvur buyurun kendi I 
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memleketinde seyahat etmek istiyen bir Türk 
Edirne'ye gitmek için bir defa Yunan hududu
na geçecek, oradan çıkıp Türk hududuna gi
recek, Avrupa'ya gitmek istiyen bir Türk' ise 
evvelâ Yunan toprağına, oradan yine Türk, 
oradan Yunan, sonra Bulgaristan'a geçecek. 
Denilebilir ki, orada serbestli seyrüseferin, ora
da emniyeti seyyahatin temini için Cemiyeti 
Akvamın kefaleti temin edilmiştir ve orada 
bulunacak olan Cemiyeti Akvam Komiseri bi
zim kardeşlerimizin seyahatlerini temin ve 
teshil edecek. Bilmem efendiler! Biz Garblılar-
dan her zaman haksızlık, her zaman ahitşiken-
lik görmemize rağmen hâlâ onlara karşı ümit 
ve emniyet besliyeeek miyiz? Yunanlılarla bizim 
aramızda çıkacak ihtilâfata Cemiyeti Akvamın 
o Komiseri hakkımıza ne kadar riayetkar ola
caktır. Acaba? O Cemiyeti Akvam ki, Yunanlı
ların bilâsebep ve münhasıran iştiyakı zulüm
lerini teskin etmek için memleketinizde yap
madıkları fecayi, yakmadıkları ocak bırakma
dıkları halde ne bu ocakların külü ve dumanı 
ve zevallı dul ve yetimlerin feryadı o yüksek 
Cemiyeti Akvamın hiç teessürünü celbetmediği 
halde Yunanlılar kendi belâlarını bulmaktan 
başka bir şey yapmajt için daha dün mühim 
bir miktarda istikraz yapmak için o Cemiyeti 
Akvamın müzaheretine nail olmuşlardır. - Her 
şeyde bize düşman ve fakat düşmanlarımıza mü-
zahir olan o adamların hâkimliğinden ve mü-
zahirliğinden bizim yolcularımız acaba ne derece 
istifade edecek ve emniyetle seyahatlerini ya
pacaklardır? Sonra efendiler! Bize o Muahedede 
deniliyor ki; şayet Türkiye istanbul ile Kuleli
burgaz arasındaki hattı kendi arazisinden di
ğer bir hatla raptettiği halde o üç kısımdan bi
zim olan istifademiz sakıt olacak, fakat Yunan-
lılarınki baki kalacaktır, biz kendi arazimizde 
hat yaptıktan sonra diğer hattan istifademiz 
neden sakıt olsun? 3 

Efendiler! Arkadaşlarım Müahedenamenin şa
yanı kabul olmıyan nıkatını kâfi miktarda izah et
tiler. Bendeniz de hayli tasdiatta bulundum. 
Zannederim ki maksadımı izah da ettim. Artık 
vicdanlarınıza ve sizin kalblerinize ve sizin, tak
dirlerinize aittir. Ben kendi hesabıma söylüyo
rum ki, milletin yaptığı fedakârlıkla mütenasi-
bolmıyan bu Muahedeye verilecek benden kırmı
zıdan başka hiçbir şey yoktur. 
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BEİS — Efendim; müsaade ederseniz vakit 

geç oldu. Müzakereye yarın devam edelim. Yal
nız müsaade ©derseniz intiha'batm neticesini arz 
edeceğim. 

Efendim! Memurin Muhakemat Heyeti inti-
lıabatı neticesi : Reye iştirak ed«n zevat.(187). 
Binaenaleyh dkseriyeti mutlaka. (94) olması lâ-
zımgelir. Midhat Bey (Maraş) ($5) rey almış, 
Hafız İbrahim Efendi (İsparta) (84) rey almış
tır. Al i. Rıza Bey (Kırşehir) (59), Gazim Efendi 
(Erzurum) (33) rey almışlardır. Binaenaleylı 
hiç kimse ihrazı ekseriyet edememiştir. 

Efendim! Memurin Muhakemat Encümeni 
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için yapılan intihabat neticesi : Reye iştirak eden 
zevatın adedi (197). Binaenaleyih ekseriyeti mut
laka (99). Haydar Rüşdü Bey (Denizli) (59) 
rey, Zamir Bey (Adana) (51), Feridun Fikrî 
Bey (Dersim) (41), Osman Niyazi Bey (Karesi) 
(32) rey almışlar, bunlar da ihrazı ekseriyet ede
memişlerdir. Binaenaleyh encümen iğin de ihrazı 
ekseriyet eden kimse bulunmadığından yeniden 
intihap yapılacaktır. 

Yarın öğleden sonra saat üçte 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

içtima etmek 

Hitamı müzakerat; saat : 7,00 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

Takrirler 
Meclis namına kukayı havaiye satına'lınması 

için bir senelik tahsisattan yüzde beşinin terk 
edilmesine dair Menteşe Mebusu Esad Efendinin 
takriri 

Gazianteb livasının hudult teşkilâtı hakkında 
14 Mart 1$34 tarihinde neşredilen Kanun müta
reke sebebiyle tatlbik edilmediğinden mezkûr ka
nunun şimdi tatbiki hususunun tasrviiben Dahiliye 
Vekâletine havalesine dair Ali Cenani Bey ve 
rüfekasınm takriri 

Muş Mebusu Osman Kadri ve Rıza beylerin 
mazbatai intihabiyesi 

Bugün müzakere edilecek mevad 
Sulh Muahedenamesi hakkındaki Kanun 


