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Lozan sulh muahedenamesinin kabulüne dair kanunlar 

No. 
340 

BLRİNCİ MADDE — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Britanya 
İmparatorluğu, Fransa, italya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetleri
nin salâhiyettar murahhasları arasında 1339 - 1923 senesi temmuzunun yirmi 
dördüncü günü Lozan'da akit ve imza olunan sulh muahedenamesiyle berveçhi-
zir tadat olunan mukavelât ve senedat Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
ve tasdik olunmuştur: 

1. Boğazların usulü idaresine dair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozan'da im
zalanan mukavelename; 

2. Trakya hududuna dair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan mu
kavelename ; 

3. Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair 30 kânunusani 1923 tarihinde 
Lozan'da imza olunan mukavelename; 

4. Affı umumiye dair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan beyan
name ve protokol; 

5. Lozan'da imza edilen senedatm bazı ahkâmına Belçika ve Portekiz Dev
letlerinin iltihakına dair 24 temmuz sene 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan pro
tokol; 

6. Britanya, Fransa, i talya kıtaatı tarafından işgal edilen Türk arazisimn 
tahliyesine dair 24 temmuz sene 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan protokol; 

7. Karaağaç arazisi ile Bozcaada ve İmroz adalarına dair olup Türkiye ve 
Britanya imparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan tarafından 24 tem
muz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan protokol; 

8. Sırp - Hırvat ve İsloven Devleti tarafından muahedei sulhiyenin imzası
na mütedair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan protokol. 

İKİNCİ MADDE -— İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
10 muharrem 1342 ve 23 ağustos 1339 

No. 
341 

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle Britanya 
İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetleri
nin salâhiyettar murahhasları arasında 1339 - 1923 temmuzunun yirmi dördün
cü günü Lozan'da akit ve imza olunan ikamet ve silâhiyeti adliyeye dair Mu
kavelename Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur. 

İKİNCİ MADDE — İşbu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
10 muharrem 1342 ve 23 ağustos 1339 

No. 
342 

BİRİNCİ MADDE — Türkiye B ihvk Millet Meclisi Hükümeti ile Britanya 
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İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya,Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin 
salâhiyettar murahhasları arasında 1339 - 1923 senesi temmuzunun yirmi dör
düncü günü Lozan'da akit ve imza olunan Ticaret Mukavelenamesi Türkiye Bü
yük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur. 

İKİNCİ MADDE — îşbu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

10 muharrem 1342 ve 23 ağustos 1339 

No. 
343 

BlRİNCt MADDE — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Britanya 
imparatorluğu, Fransa, italya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin 
salâhiyettar murahhasları arasında 1339 - 1923 senesi temmuzunun yirmi dör
düncü günü Lozan'da akit ve imza olunan Devleti Osmaniye tarafından veril
miş bazı imtiyazata dair protokol Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdik olun
muştur. 

ÎKİZSTCÎ MADDE - - işbu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

10 muharrem 1342 ve 23 ağustos 1339 

1. — SULH MUAHEDENAME Sİ 

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

Ve diğer taraftan, 
Türkiye, 

1914 senesinden beri Şark'm sükûnunu ihlâl eden hali harbe katî surette hateme vermek ar
zuyu m ütekabiliyle mütehassis olarak, 

Ve kendi milletlerinin müşterek retah \e saadeti için elzem olan dostane ve ticari münasebatı 
beyinlerinde yeniden tesis etmek emelinde bulunarak, 

Ve bu münasebatın Devletlerin istiklâl ve hâkimiyetine hürmet esasına müstenit olması vüeu-
bunu mülâhaza ederek, bu hususta bir muahede akdine karar vermişler ve murahhas olarak: 

Haşmetlû Büyük Britanya ve İrlanda Kırali/eti Müttehidesi, Maverayi Ebhar Britanya ara
zisi Kiralı ve Hindistan İmparatoru Hazretleri: 

İstanbul'da Fevkalâde komiser asaletlû Sir Horace George Montagu Bumbold, Baronet, G. 
C. M. G.; 
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Fransa Cumhuriyeti: 

Fransa Sefiri kebiri, Cumhuriyetin Şark'ta Fevkalâde komiseri, Lejyon donör nişanı mil
lisinin Grandofisiye rütbesini haiz Ferik Ceneral Müsyü Maurice Pellö; 

Haşmetlû italya Kiralı Hazretleri; 

Ayandan, İtalya Sefiri kebiri, İstanbul'da Fevkalâde komiser, Senmoris ve Lazar ve 
Kuron Ditali nişanlarının Grankruvva rütbesini haiz asaletlû Marki Gamille Garroni; 
Atina Fevkalâde murahhas ve orta elçisi, Sen moris ve Lazar nişanlarının Komandor vt 
Kuron Ditali nişanının Grandofisiye rütbesini haiz Müsyü Jules Cesar Montagna; 

Haşmetlû Japonya İmparatoru Hazretleri: 

Soleylövan nişanının birinci rütbesini haiz Roma Fevkalâde sefiri kebir ve murahhası Müsyü 
Kentaro Otchiai Jusammi; 

Haşmetlû Yunanlılar Kiralı Hazretleri; 

Esbak Heyeti nuzzar reisi, Sovör nişanının Grankruvva rütbesini haiz Müsyü Eleftherios 
K. Venizelos, 
Londra orta elçisi, Sovör nişanının Komandor rütbesini haiz Müsyü Demtere Caclamanos; 

Haşmetlû Romanya Kiralı Hazretleri: 

Orta elçi Müsyü Constantin 1. Diamandy; 
Orta elçi Müsyü Costantin Cantzesco; 

Haşmetlû Sırplar - Hırvatlar - Islovenler Kiralı Hazretleri: 

Bern'de Fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü Dr. Miloutine Yovanovitch; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti: 

Umuru Hariciye vekili, Edirne mebusu îsmet Paşa, 
Umuru Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekili, Sinob mebusu Dr. Rıza Nur Bey, 
Sabrk vekil, Trabzon mebusu Hasan Bey; 

Hazaratını tâyin etmişlerdir. Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyet 
namelerini ibrazdan sonra âtideki mevaddı kararlaştırmışlardır: 

KISIM : 1. 

Siyasi ahkâm 

Madde — 1. 

İşbu muahedenin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren bir taraftan Britanya İmparatorlu 
ğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp - Hırvat- Isloven Devleti ve diğer taraJ 
tan Türkiye arasında ve kezalik Tarafeyn tebaaları 'beyninde hali sulh sureti katiyede tekra 
teessüs edecektir. 

Tarafeyn arasında münasebatı resmiye vücut bulacak ve Tarafeynin arazileri dahilinde siya* 
ve şehbenderî memurin, vâki olacak ihtilâfatı hususiyeye halel gelmeksizin, Hukuku düvel esasal 
umumiyesiyle tâyin edilmiş olan muameleye mazhar olacaklardır, 
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1. — Arazîye müteallik ahkâm 

Madde — 2. 

Bahfisiyah'tan Adalar denizine kadar Türkiye'nin hududu berveçhızir tespit edilmiştir. (Mer
but bir numaralı haritaya müracaat) : 

Evvelâ - Bulgaristan ile : 
Rezva'ya mansabmdan Türkiye'ye, Bulgaristan ve Yunanistan'a ait üç hududun Meriç üzerin

de kâin noktai iltisakma kadar : Bulgaristan'ın elyevm tahdit edilmiş olduğu şekilde cenup hur 
dudu; 

Saniyen - Yunanistan ile : 
Oradan Arda ve Meriç nehirlerinin birleştiği noktaya kadar : 
Meriç mecrası; 

Oradan Arda membaına doğru bu nehir üzerinde ve Çörek köyün hemen civarında olmak üze
re arazi üzerinde tâyin edilecek bir noktaya kadar; 

Arda mecrası; 
Oradan cenubu şarkî istikametinde Bosna köyün bir kilometre mansap cihetinde Meriç üze

rinde kâin bir noktaya kadar : 
Bosna köyünü Türkiye'de bırakan hissolunacak derecede müstakim bir hat. Çörek köyü, be

şin?! maddede zikedilen komisyon tarafından ahalisi ekseriyet itibariyle Türk veya Rum olarak 
tanılacağma göre Türkiye'ye veya Yunanistan'averilecektir. 11 teşrinievvel 1922 tarihinden sonra 
bu köye hicret eden ahali bu hususta hesaba alınmıyacaktır; 

Oradan Adalardenizine kadar : 
Keriç mecrası. 

Madde — 3. 

Bahrisefitten îran hududuna kadar Türkiye'nin hududu berveçhi zir tespit edilmiştir : 
Evvelâ - Suriye ile : 
20 teşrinievvel 1921 tarihinde akdolunan Fransa - Türkiye Itilâfnamesmin 8 nci maddesinde mu-

sarrah ve muayyen hudut; 
Saniyen - îrak ile : 
Türkiye ile îrak arasındaki hudut dokuz ay zarfında Türkiye ile Büyük Britanya arasında 

sureti muslihanede tâyin edilecektir. 
Tâyin olunan müdedt zarfında iki Hükümet arasında itilâf husule gelemediği takdirde, ihtilâf 

Cemiyeti Akvam, meclisine arzolunacaktır. 
Hattı hudut hakkında ittihaz olunacak kararaintizaren Türkiye ve Britanya Hükümetleri mu

kadderatı katiyesi bu karara muallak olan arazinin halı hazırında her hangi bir tebeddül ikama 
bais olacak mahiyette hiç bir hareketi askeriye veya sairede bulunmamağı mütekabilen ta
ahhüt ederler. 

Mjadde — 4. 

îşbu muahedenamede zikredilen hudutlar işbu muahedenanıeye merbut bulunan 1/100 000 mik
yasındaki haritalar üzerinde tersim edilmiştir. Muahedename metni ile haritalar arasında ihtilâf 
vukuunda muahedename metni muteber olacaktır. 

— 5 — 
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Madde — 5. 

ikinci maddenin fıkrai saniyesinde muharrer hududu arazi üzerinde çizmeğe bir Tahdidi hudut 
komisyonu memur edilecektir. Bu komisyon her Devlet için birer murahhas olmak üzere Yuna
nistan ve Türkiye murahhaslarından mezkûr Hükümetlerce bir Devleti salise tebaası meyanın-
dan müntahap bir reisten terekküp edecektir. 

Mezkûr komisyon idari hudutları ve mahallî menafii iktisadiyeyi mümkün olduğu kadar naza
rı dikkate alarak işbu muahedenamedeki tarifatı en yakından takip etmeğe her halü kârda cehtü 
gayret edecektir. 

Komisyonun mukarreratı ekseriyeti ârâ ile ittihaz edilecek ve mukarreratı mezkûre alâkadar 
taraflar için mecburiyülifa olacaktır. 

Komisyonun masarifi alâkadar taraflar canibinden mütesaviyen deruhde edilecektir. 

Madde — 6. 

Bir nehir veya ırmağın sahilleriyle tâyin olunmayıpta meeralariyle tâyin edilen hududa ge
lince işbu muahedenamede tarif atında istimal edilen (cours) mecra ve (chenal) kanal tabirleri 
bir taraftan seyrüsefere gayri müsait olan nehirlerde su mecrasının veyahut başlıca kolunun, 
diğer taraftan, seyrüsefere müsait olan nehirlerde başlıca seyrüsefer kanalmın mütevahsıt hattı 
mânasını ifade eder. 

Maahaza hattı hududun muhtemel olan tebeddülatında hattı mezkûrun bu suretle tâyin edilen 
mecra veya kanalı mı takip edeceğini veyahut mezkûr mecra veya kanalın işbu muahedename 

mevkii meriyete vazedildiği anda haiz bulunduğu vaziyette mi sureti katiyede tâyin edileceğini 
tasrih etmek Tahdidi hudut komisyonuna ait olacaktır. 

İşbu muahedede hilâfına bir hüküm olmadıkça, hududu bahriye, sahilden üç milden dûn mesafe
de kâin ada ve adacıkları ihtiva eder. 

Madde — 7. 

Alâkadar Devletler tahdit komisyonuna vazifeleri için lâzım gelen her türlü vesaiki, bilhassa hu
dudu hâzıra ve sabıkanın tahdidine müteallik zabıtnamelerin sureti musaddakalarını mevcut bü
yük mikyastaki bütün haritaları, mesahaya müteallik malûmatı, tertip ve tanzim edilip neşredil
memiş mesaha haritalarını ve hudut boyundaki nehirlerin yatak tebdil etmesi hakkındaki malûmatı 
ita etmeği taahhüt ederler. Türk memurini nezdinde bulunan haritalar, mesahaya müteallik ma
lûmat ve hattâ neşredilmemiş haritalar işbu muahedenin mevkii icraya vazı anından itibaren 
müddeti kasirei mümkine zarfında komisyon reisine Derseadette teslim edilecektir. 

Bundan maada alâkadar Devletler, komisyona bütün vesaikin bilhassa plânlar ve kadastroların 
ve tapu defterlerinin tevdii ve mezkûr komisyonun talebi üzerineemlâk ve araziye ve iktisadi ce
reyanlara dair bilcümle malûmatın ve izahatı lâzimei sairenin itası zımnında memurini mahalliye-
ye talimat vereceklerini taahhüt ederler. 

Madde — 8. 

Alâkadar Devletler, Tahdidi hudut komisyonuna vazifesinin ifası için lâzım olan münakalât, 
mesken, amele ve malzemeye (direkler, hudut alâmetleri) müteallik muaveneti gerek doğrudan 
doğruya ve gerekse memurini mahalliye vasıtasiyle ifa eylemeği taahhüt ederler. 

Bilhassa Türkiye Hükümeti, icabı takdirinde, vazifesinin ifasında Tahdidi hudut komisyonuna 
muavenet etmeğe salih memurini fenniye ita etmeği taahhüt eylerler, 
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Madde — 9. 

Alâkadar Devletler, komisyon tarafından vazedilmiş olan nirengi noktalarını, işaretlerini ve 
direk veya hudut işaretlerini hüsnü muhafaza etmeği taahhüt eylerler. 

Madde — 10. '* ' 

Hudut alâmetleri birbirinden gözle görülebilecek mesafelere vazolunacaklardır. Bunlara numara 
vazediecek, bulundukları mevkiler ve numaraları bir harta üzerinde işaret edilecektir. 

Madde — 11. 

Tahdit hududa ait katî zabıtnameler ve merbutu haritalarla vesaik üç nüshai asliye olanak 
tanzim olunacaklardır. Bunlardan ikisi hem hudut devletler hükümetlerine tevdi edilecek ve 
üçüncü nüshası da işbu Muahedeye vazı imza eyleyen Devletlere birer sureti musaddakasını tevdi ede
cek Fransa cumhuriyeti hükümetine irsal kılınacaktır. 

Madde — 12. 

İmroz ve Bozca adalariyle Tavşan adalarından gayri Şarki bahrisefit adaları ve bilhassa Limini, 
Semendirek Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adaları üzerinde Yunan hâkimiyetine dair 17 - 30 
mayıs 1913 tarihli Londra Muahedenamesinin beşinci ve 1 - 14 teşrinisani 1913 tarihli Atina Muahede-
namesinin on beşinci maddeleri ahkâmına tebe-tn 13 şubat 1914 tarihli Londra konferansında itti
haz edilip 13 şubat 1914 tarihinde Yunan hüküm îtine tebliğ edilen karar, işbu Muahedenamenin 
İtalyanm hâkimiyeti altına vazedilen ve 15 nci maddede mezkûr olan adalara müteallik ahkâmı 
mahfuz kalmak şartiyle, teyit edilmiştir. Asya sahilinden üç milden dun mesafede kâin adalar, 
işbu Muahede de hilâfına sarahat bulunmadıkça, Türkiye hâkimiyeti altında kalacaklardır. 

Madde — 13. 

Sulhun muhafazasını temin zımnında Yunan hükümeti Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adala
rında atideki tedabire riayet etmeği taahhüt eyler: 

Evvelâ - Mezkûr adalarda hiç bir Üssübahri, hiç bir istihkâm tesis ve inşa edılmiyecektir. 
Saniyen - Yunan askerî tayyarelerinin ve sair merakibi havaiyesinin Anadolu sahili arazisi 

üzerinde teyran etmesi menedilecektir. 
Mukabeleten Türkiye Hükümeti dahi askerî tayyarelerinin vesair merakibi havaiyesinin mez

kûr adalar üzerinde teyranmı menedecektir. 
Salisen - Mezkûr adalarda Yunan kuvayi askeriyesi, tahtı silâha alınıp mahallinde talim ve 

terbiye edilebilecek olan esnan erbabının miktarı mutadına ve bütün Yunan arazisinde mevcut bulu
nan jandarma ve polis miktarı ile mütenasip olacak jandarma ve polis miktarına münhasır kalacaktır. 

Madde — 14. 

Türkiye hâkimiyeti atında kalan imroz ve Bozca adaları idarei mahalliye ile eşhas ve emvalin 
himayesi hususunda gayri müslim ahalii mahalliyeye her dürlü teminatı bahşeden anasırı mahal-
liyeden mürekkep bir teşkilâtı mahsusai ıdariyeye nail olacaktır. Salifüzzikir adalarda emniyet ve 
asayiş balâda mezkûr idarei mahalliye marifetiyle ahaliyi mahalliye meyanından alman ve idarei 
mahalliyenin emri tahtında bulunan bir heyeti zabıta vasıtasiyle temin edilecektir. 

Rum ve Türk ahalinin mübadelesine dair Yunanistan ile Türkiye arasında akdedilmiş veya 
akdedilecek ahkâm İmroz ve Bozca adaları ahalisine kabili tatbik olmıyacaktır. 
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Madde — 15. 

Türkiye zirde tadat olunan adalar üzerindeki bilcümle hukuk ve nıüstenidatmdan italya lehine 
feragat eder. 

Elyevm îtalyanın tahtı işgalinde bulunan Asfampalya (Astropalia), Rodos (Rhodes), Kalki 
(Carki), Skarpanto, Kazos (Casso), Piskopis (Tiles), Misiros (Misyros), Kalimnos (Kalymnos), 
Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Sombeki (Symi) ve îstanköy (Kos) adalariyle bunların tevabiinde olan 
adacıklar ve Meyis (Castellorizo) adası (2 numaralı haritaya müracaat). 

f Madde — 16. 

Türkiye işbu Muahedede musarrah hudutlar haricinde kâin bilcümle _ arazi üzerinde ve bu 
araziye müteallik ve kezalik işbu Muahede ile üzerlerinde kendi hakkı hâkimiyeti tanınmış olan 
adalardan gayri cezireler üzerinde - ki, bu arazi ve cezirelerin mukadderatı alâkadarlar tarafından 
tâyin edilmiş veya edilecektir - her ne mahiyette olursa olsun haiz olduğu bilcümle hukuk ve nıüs
tenidatmdan feıağat ettiğini beyan eyler. 

îşbıı maddenin ahkâmı mücaverat münasebetiyle Türkiye ile hemhudut memleketler arasında ta
karrür etmiş veya edecek olan ahkâmı lıususiyeyi ihlâl etmez. 

Madde — 17. 

Türkiye'nin Mısır ve Sudan üzerindeki bütün hukuk ve nıüstenidatmdan feragatinin hükmü 5 teş
rinisani 1914 tarihinden muteberdir. 

Madde — 18. 

Mısır vergisiyle temin edilen Osmanlı istikrazlarına yani 1855, 1891, 189-4 istikrazlarına müteallik 
bilcümle taahhüdat ve mükellefiyattan Türkiye ibra olunmuştur. işbu üç istikraz mürettebatı için Mısır 
tarafından vâki olan tediyatı seneviye elhaleti haziki Mısır düyunu umumiycsi mürettebatının bir kıs
mını teşkil etmekte olduğundan, Düyunu umumiyei o-maniyeye müteallik sair bilcümle mükelle
fiyattan Mısır ibra olunmuştur. 

1 Madde — 19. 

Mısır devletinin tanınmasından mütevellit mesail, alâkadar Devletler arasında tâyin edilecek şe
rait dairesinde müahharan takarrür edecek al Kâm ile halledilecek ve Türkiyeden ayrılan araziye 
müteallik olan muahedename ahkâmı mısır de\ letine tatbik edilmiyecektir. 

Madde — 2Q. 

Türkiye, Britanya Hükümeti tarafından Kıbrıs'ın 5 teşrinisani 1914 de ilân olunan ilhakını tanı
dığını beyan eder. ı • . 

**~ 
Madde — 21. ' 

5 teşrinisani 1914 tarihinde Kıbrıs adasında mütemekkin olan Türk tebaası kanunu mahallinin 
tâyin ettiği şerait dairesinde İngiltere tâbiiyetini iktisap ve bu yüzden Türk tâbiiyetini zayi edecek
lerdir. Maahaza işbu Muahedenamenin mevkii meriyete vazmdan itibaren iki senelik bir müddet 
zarfında Türk tâbiiyetini ihtiyar edebileceklerdir; bu takdirde hakkı hiyarlarını istimal ettikleri 
tarihi takibeden on iki ay zarfında Kıbrıs adasınıterketmeğe mecbur olacaklardır. 

işbu Muahedenamenin mevkii meriyete vazı tarihinde Kıbrıs adasında mütemekkin olupta kanu
nu mahalinir. tâyin ettiği şerait dairesinde vukubulan müracaat üzerine tarihi mezkûrde Ingiltre 
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tâbiiyetini ihraz etmiş veya etmek üzere bulunmuş olan Türk tebaası dahi bundan dolayı Türk tâbii
yetini zayi edeceklerdir. 

Şurası mukarrerdir ki Kıbrıs Hükümeti, Türkiye Hükümetinin muvafakati olmaksızın Türk 
tabiiyetinden başka bir tabiiyet ihraz etmiş olan kimselere ingiltere tabiiyetini tefvizden imtina 

etmek salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde — 22. 

Türkiye, yirmi yedinci maddenin ahkâmı umumiyesine halel gelmemek şartiyle 18 teşrinievvel 
1912 tarihli Lozan Muahedenamesi ve ana müteallik senedat mucibince her ne mahiyette olursa 
olsun Trablusgarp, Libya üzerinde haiz olmuş olduğu kâffei hukuk ve imtiyazatm ilgayı katisini 
tanıdnğını beyan eder. 

2. — Ahkâmı mahsusa 

Madde — 23. " , 

Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn, boğazların usulüne dair bugünkü tarihle münakit mukavele
name! mahsusta beyan olunduğu veçhile, Çanakkale boğazında, Marmara denizinde ve Karadeniz 
boğazında bahren ve turuku havaiye ile gerek sulh ve gerek harp zamanlarında serbestii mürur ve 
seyrisefain esasını tasdik ve beyan hususunda müttehittirler. Mezkûr Mukavelename, buradaki Tara
feyni Âliyeyni akideyn nazarında, işbu Muahedenamede münderiç olduğu takdirde haiz olacağı 
hüküm \ e kuvvetin aynını haiz olacaktır. 

Madde — 24. 

îsbu muahedenamenin ikinci maddesinde tarjf edilen hududun usulüne mütendik ve bugünkü 
tarihle münakit mnkavelenamei mahsus buradaki Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn nazarında, işbu mu
ahedenamede münderiç olduğu takdirde haiz bulunacağı hüküm ve kuvvetin aynını haiz ola
caktır. 

Madde — 25. 

Türkiye, kendisiyle" yanyana harbetmiş olan devletlerle diğer düveli âkide beyninde münakit 
muahedatı sulhiye ve mukavelâtı munzammanın tamamii meriyetini tanımağı ve eski Almanya 
İmparatorluğu, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan arazisine dair ittihaz olunmuş veya oluna
cak mukarreratı kabul etmeği ve böylece tâyin edilen hudut dahilindeki yeni devletleri ta
nımağı taahhüt eder. 

Madde — 26. ' ' * 

Türkiye şimdiden Almanya'nın, Avusturya'nın, Bulgaristan'ın, Yunanistan'ın, Macaristanm, Le 
histan'ın, Romanya'nın, Sırp - Hırvat - tsloven Devleti ile Çek - îslovakya Devletinin hududunu, iş
bu hudut yirmi beşinci maddede işaret olunan muahedeler veyahut mütemmim bilcümle mu
kavelelerle tesbit edilmiş veya edilecek olduğu şekilde tasdik ve kabul ettiğini beyan eder. 

Madde — 27. 

Türkiye Hükümeti veya Türkiye memurini tarafından Türkiye arazisi haricinde işbu mua-
hedenameye vaziülimza diğer devletlerin tahtı hâkimiyetinde veya himayesinde bulunan arazi te-
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baası ile Türkiye'den ayrılan arazi tebaası üzerinde siyası, teşriî veya idarî ususatta herhangi bir-
sebebe müstenit olursa olsun hiç bir salâhiyet veya hakkı kaza istimal edilemiyecektir. 

Şurası mukarrerdir ki memurini mezhelaiyei tslâmiyenin vezaifi diniyelerme halel iras edil
miş değildir. 

Madde — 28 

Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn Türkiyede kapitülâsyonların kâffei nıkatı nazardan tamamen ilga
sını her biri kendisine taallûku cihetinden kabul ettiklerini beyan ederler. 

' ' ' Madde — 29. 

Fransız tebaası Faslılar ve Tunuslular Türkiyede diğer Fransız tebaasının tabi olduğu usulün 
her hususta aynına tabi olacaklardır. Trablusgarp ve Bingazi ahalisi, Türkiye'de diğer İtalyan 
tebaasının tabi olduğu usulün her hususta aynına tabi olacaklardır. 

Bu maddenin ahkâmı aslen Tunuslu, Trablus-garplı ve Faslı olupta Türkiye'de yerleşmiş bulu
nanların tabiiyetleri hususunda bir hükmü tazanımun etmez. 

Mütekabilen Türk tebaası; birinci ve ikinci fıkralardaki ahkâmdan ahalisinin müstefit bu
lunduğu memleketlerde ve memleketlerin tabi oldukları Fransa veya îtalya'dakı usulün-aynından 
mütekabilen müstefit olacaklardır 

Birinci fıkradaki ahkâmdan ahalisi müstefit olan memleketlerden vürut eden veya o memleket
lere sevkolunan eşyanın Türkiye'de tabi ola'ağı usul ile bilmukabele Türkiye'den vürut 
eden veya Türkiye'ye sevkedilen eşyanın mezkûr memleketlerde tabi olacağı usul, Fransa Hü-' 
kûmeti ile Türkiye Hükümeti arasında bilitilâf tâyinedilecektir. 

Fasıl : 2. 

Tabiiı/et 

Madde — 30. 

Ishu muahedename ahkâmı raucibince Türkiye'den ayrılan arazide yerleşmiş Türk tebaası 
bihakkın \ e kavanini mahalliyece mevzu şerait dahilinde işbu arazinin intikal ettiği Devletin 
tebaası olacaklardır. 

Madde — 31. 

18 yaşını mütecaviz olupta 30 ncu madde ahkâmı mucibince Türk tabiiyetini zayi ve bihak
kın yeni bir tabiiyet iktisap eden eşhas işbu muahedenin mevkii meriyete vazı tarihinden itiba
ren iki sene müddet zarfında Türk tabiiyetini ihtiyar etmek salâhiyetini haiz olacaklardır. 

< M ' Madde — 32. 

îşbu muahedenameye tevfikan Türkiye'den ayrılan bir kısım arazide yerleşmiş ve mezkûı 
arazideki ekseriyet ahaliden ırk itibariyle ayrı olan 18 yaşını mütecaviz eşhas, işbu muahedenir 
mevkii meriyete vazmdan itibaren iki sene müddet zarfında ahalisinin ekseriyeti kendisinin ir 
kına mensup olan devletlerden birinin tabiiyetini, mezkûr Devletin muvafakati şartiyle ihtiyar ede 
bileceklerdir. 

Madde - 33. 

31 ve 32 nci maddeler ahkâmına tevfikan hakkı hiyarlarmı istimal eden eşhas, bunu takip edeı 
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•on jki ay zarfında ikametgâhlarını, hakkı hiyarlarım lehine istimal ettikleri Devlet arazisine 
nakle mecburdurlar. 

İşbu hakkı hiyarlarım istimalden mukaddem mukim bulundukları diğer Devletin arazisinde 
malik oldukları emvali gayrimenkuleyi muhafaza etmekte serbest olacaklardır. 

işbu eşhas her nevi emvali menkulelerini beraberlerinde görürebileceklerdir. Bundan dolayı ken
tlilerine ne ihraç, ne ithal için hiç bir harç veya resim tarh olunmıyacaktır. 

Madde — 34. 

jşbu muahede ahkâmı mucibince Türkiye'den ayrılan bir mahal ahalii asliyesinden olup 18 ya
şını mütecaviz olan ve işbu muahedenamenin mevkii icraya vazı anında memaliki ecnebiyede yer
leşmiş bulunan Türk tebaası, Türkiye'den ayrılan memalikte icrayi hüküm eden Hükümetler ile 
kendilerinin yerleşmiş bulundukları memleketlerin Hükümetleri arasında akdine lüzum görülebilecek 
iMlâfat kaydi ihtirazisi tahtında, ahalii asliyesinden bulundukları arazide mer'i olan tabiiyeti ik-
.tısanta -muhayyerdirler. Şu şartla ki, ırkları itibariyle bu arazi ahalisinin ekseriyetine mensup ola-
lar ve o arazide icrayi hükmeden -Hükümet de buna muvafakat ede. Bu hakkı hiyar işbu muahedena
menin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren ik> sene müddet zarfında istimal edilmelidir. 

Madde — 35. 

Düveli Akide, işbu muahedenamede veya Aim >nya, Avusturya, Bulgaristan veya Macaristanla 
münakit sulh muahedenamelerinde veyahut Türkivc'dcn başka Düveli Akidei mezkûre ile veya an
lardan Inriyle Rusya beyninde veya kendi aralar nda münakit bir muahedenamede beyan edilen 
\e alâkadarana, kendileri için iktisabı mümkün olan, herhangi bir başka tabiiyeti ihraz müsaadesini 
behşeden hakkı hiyarm istimaline hiç bir veçhile memanaat göstermiyeceklerini taahhüt ederler. 

Madde - 36 

İşbu fasıl ahkâmının tatbikma mütedair olan kâffei hususatta zatülzevç kadınlar zevçlerinin ve 
on sekiz yaşından dun olan çocuklar da ebeveynlerinin tabi oldukları şeraita ittiba edeceklerdir. 

Fasıl : 3. 

'SkalUyetlerin himayesi 

Madde — 37. • 

Türkiye, 38 den 44 e kadar olan maddelerde musarrah ahkâmın kavanini asliye şeklinde tanın
masını ve hiç bir kanun, hiç bir nizam ve hiç bir muamelei resmiyenin bu ahkâma münafi veya 
muarız olmamasını ve hiç bir kanun, hiç bir nizam ve hiç bir muamelei resmiyenin ahkâmı mezkû-
reye ih^n-n tefevvuk etmemesini taahhüt eder. 

Madde — 38. 

Türkiye Hükümeti, tevellüt, milliyet, lisan, ırk veya din tefrik etmeksizin Türkiye ahalisinin 
kâffesine hayat ve hürriyetlerince himayei tamme ve kâmile bahşetmeği taahhüt eder. 

Türkiyenin bütün ahalisi intizamı âm ve âdabı umumiye ile gayri kabili telif olmayan her din, 
mezhep veya itikadın gerek umumî ve gerek husrıst surette serbestii icrası hakkına malik olacaklar
dır 'iayri müslim ekalliyetler, bütün Türk tebaasına tatb'k edilen ve Türkiye Hükümeti tarafmdan 

.müdafaai milliye veya intizamı aram muhafazası için memleketin her tararımda veya bir kısmında 
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ittihaz edilen tedabir mahfuz kalmak şartiyle, scrbtstiı seyri sefer ve hicretten tamamiyle istifade 
edeceklerdir. 

Madde — 39. 

Gayıi müslim ekalliyetlere mensup Türk tebaası, müslümanlarm istifade ettikleri ayni hukuku 
medeniye ve siyasiyeden istifade edeceklerdir. 

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

desine ve bilhassa hidematı umumiyeye kabulüne, memuriyete ve meratibe nailiyetine veya muhtelif 
mesai iki ve sanayii icra etmesine bir mania teşkil etmiyecektir. 

Herhangi Türkiye tebeasmın gerek münasebatı hususiye veya tüccariyede, gerek din, matbuat veya 
her nevi neşriyat hususunda ve gerek içtimaatı umumiyede her hangi bir lisanı serbestçe istimal et
mesine karşı hiç bir kayit vaz edilmiyecektir. 

Lisanı resmî mevcut olmakla beraber, Türkçe den gayri lisan ile mütekellim bulunan Türk taba-
asına muhakim huzurunda kendi lisanlarını şifahi surette istimal edebilmeleri zımnında teshilâtı 
münasibe ibraz olunacaktır. 

Madde — 40. 

Ca\rimüslim ekalliyetlere mensup olan Türk tabaası hukukan ve fiilen diğer Türk tabaaya tatbik 
edilen ayni muamele ve ayni teminattan müstefit olacaklar ve bilhassa, masrafları kendilerine ait 
olmak üzere her türlü müessesatı hayriye, diniye, veva içtimaiyeyi, her türlü mektep vesair müesse-
sat talim ve terbiyeyi tesis, idare ve murakabe etmek ve buralarda kendi lisanlarını serbestçe isti
mal ve âvini dinilerini serbestçe icra etmek husus^rmda müsavi bir hakka malik bulunacaklardır. 

Madde — 41. 

Tedrisatı umumiye hususunda, Türkiye Hükümeti ga; 'ı tüslim tabeanm mühim bir nisbet dahi
linde mütemekkin oldukları şehirler -"e kazalarda bu Türk tabaasmm çocuklarının iptidai mektep
lerde kendi lisanlariyle tahsil etmelerini temin zımnında teshilâtı münasebe ibraz edecektir. Bu hü
küm Türkiye Hükümetinin mezkûr mekteplerde Türk lisanının tedrisini mecburi kılmasına mani 
olmıyacaktır. 

Gayrimüslim ekalliyetlere mensup Türk tabaasmm mühim nisbette mevcut oldukları şehirlerde 
v«va kazalarda De\let bütçesi belediye veya sair bütçeler tarafından terbiye, din veya emri hayır 
maksadiyle varidatı unıumiyeden tahsis edilecek m»baligdan istifade ve tahsisat ifrazı hususunda 
mezkûr ekalliyetler adilâne bir surette hissement olacaklardır. 

Mebaliği mezkûre alâkadar müessesatm sahibi salâhiyet mümessillerine tesviye edilecektir. 

Madde — 42. 

Türkiye Hükümeti gayrimüslim ekalliyetlerin hukuku aile veya ahkâmı şahsiyeleri bahsinde 
bu mesailin mezkûr ekalliyetlerin örf ve adetlormee hal ve fasl edilmesine müsait her türlü ah
kâm vazıııa muvafakat eder. 

işbu ahkâm Türkiye Hükümeti ile alâkadar ekalliyetlerden her birinin müsavi miktarda mü
messillerinden mürekkep hususi komisyonlar taralından tanzim olunacaktır, ihtilâf vukuunda Tür
kiye Hükümeti ile Cemiyeti fkvam meclisi bilittifak Avrupa hukukşinasları meyanmdan müntehap 
bir hakem alelhakem tâyin edeceklerdir. 

Türkiye Hükümeti mezkûr ekalliyetlere ait, kiliselere, havralara, mezarlıklara ve sair müessesatı 
d in iyeye her türlü himayeyi bahseylemeği taahüt eder, Avni ekalliyetlerin hali hazırda Türkiyde 
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mevcut olan evkafına ve müessesatı diniye ve hay riyelerine her türlü teshilât ve müsaadat ita aluna-
cak ve Türkiye Hükümeti yeni müessesatı diniye ve hayriye ihdası için bu kabil sair müessesatı hu-
suiyeye temin edilmiş olan teshilâtı lâzimeden hiç birini diriğ etmiyecektir. 

Madde — 43. 

Gayrimüslim akalliyetlere mensup Türk tebeası, ahkâmı itikadiyelerine mugayir veya dinî 
âyinlerini muhil her hangi bir muamelenin ifasmamecbur tutulmayacakları gibi hafta tatilleri gü
nünde mahkemelerde ispatı vücut etmekten veya her hangi bir muamelei kanuniye icrasından is-
tinkâf ettiklerinden dolayı bunların hiç bir hakları sakıt olmıyacaktır. 

MJaamafih bu hüküm, mezkûr Türk tebaasını intizamı âmmenin muhafazası için diğer herhangi 
Türk tebaasına tahmil edilen mecburiyetlerden azade kılmıyacaktır. 

1 ~ Madde — 44. 

Türkiye, işbu faslın yukariki maddelerinin Türkiyenin gayrimüslim akalliyetlerine taallûk et
tiği mertebede mezkûr maddeler ahkâmının beynelmilel menfaati haiz taahhüdat teşkil etmeleri
ni ve Cemiyeti Akvam'in kefaleti altına vazedilmelerini kabul eyler, işbu ahkâm Cemiyeti Ak
vam' Meclisinin ekseriyetinin muvafakati olmaksızın tadil edilemiyeceklerdir. Britanya impa
ratorluğu, Fransa, italya ve Japonya, Cemiyeti Akvam Meclisi ekseriyeti tarafından işbu mevat 
hakkında usulü dairesinde kabul edilecek olan her türlü tadilâtı rededtmemeği muahedei hâzıra 
ile taahhüt eylerler. 

Türkiye, Cemiyeti Akvam Meclisi âzasından her birinin bu taahhüdattan herhangi birine kar
şı vukubulan tecavüzü veya tecavüz tehdidini Meclisin nazarı dikkatine arza salâhiyettar olacağı 
ve Meclisin icabı hale göre münasip ve müesssir telâkki edilecek bir sureti hareket ittihaz ve tali
mat ita edebileceğini kabul eder. 

Bundan başka Türkiye, işbu maddelere mütedair hukuki veya fiili mesailde Türkiye Hüküme
tiyle vaziülimza diğer Devletlerden herhangi biri veya Cemiyeti Akvam Meclisi âzasından her
hangi diğer bir Devlet beyninde ihtilâfı efkâr vukua geldiği takdirde işbu ihtilâfın, Cemiyeti Ak
vam ahitnamesinin 14 ncü maddesi mefadına nazaran beynelmilel mahiyeti haiz bir ihtilâf gibi 
telâkki edilmesini kabul eder. Türkiye Hükümeti bu kabilden olan herhangi ihtilâfın, diğer ta
raf talep ettiği takdirde Beynelmilel Adalet Mahkemei daimesine tevdiini kabul eder. Mahke-
mei daimenin karan kabili istinaf olmayıp Cemiyeti Akvam ahitnamesinin on üçüncü maddesi mu
cibince verilmiş bir kararın kuvvet ve hükmünün aynini hâiz olacaktır. 

Madde — 45. 

işbu fasıl ahkâmı ile Türkiye'nin gayrimüslim akalliyetleri hakkında tanınan hukuk, Yunanis
tan tarafından dahi kendi arazisinde bulunan müslüman akalliyet hakkında tanınmıştır. 
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KISIM : 2. 

Malî ahkâm 

^ Fasıl : 1 . 

Düyunu umumiyei Osmaniya 

[" ^ a d d e — 46. 

işbu fasla merbut cetvelde muharrer Düyunu umumiyei Osmaniye işbu faslda münderiç şerait 
dairesinde Türkiye ile 1912 - 1913 Balkan muharebeleri neticesinde lehlerine Osmanlı İmparator

luğundan arazi tefrik edilmiş olan Devletler ve işbu muahedenin 12 ve 15 nci maddelerinde mev-
zuubahis olan Adaların ve işbu maddenin son fıkrasında mezkûr arazinin kendilerine ilhak olun
duğu Devletler ve nihayet işbu muahede mucibince Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan Asya ara
zisi üzerinde müceddeden teşekkül eden Devletler arasında taksim edilecektir. Bundan maada bâ
lâda zikrolunan Devletlerin kâffesi 53 ncü maddede gösterilen tarihlerden itibaren işbu fasılda 
münderiç şerait dairesinde Düyunu umumiyei Osmaniye mürettebatına ait mükellefiyati seneviye-

ye dahi iştirak edeceklerdir. 
53 ncü maddede tesbit edilen tarihlerden itibaren Türkiye diğer Devletlerin uhdesine tahmil 

edilen hısası iştirakiyeden hiç bir veçhile mesul tutulamıyacaktır. 
1 ağustos 1914 tarihinde Osmanlı hâkimiyeti altında olup Türkiye'nin işbu muahedenin 2 nci 

maddesinde tâyin edilen hudut haricinde bulunanTürkiye arazisi, Düyunu umumiyei Osmaniyenin 
taksimi hususunda mezkûr muahedename mucibince Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış gibi te
lâkki edilecektir. 

Madde — 47. 

Düyunu umumiyei Osmaniye Meclisi, işbu fasla merbut cetvelin (A) kısmında münderiç istik-
razata ait olan ve alâkadar Devletlerden her birine isabet eden takasiti seneviyenin miktarını işbu 
muahedenamenin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren üç ay zarfında 50 ve 51 nci madde

lerde mevzu esasat üzerine tâyin edecek ve mezkûr miktarı Düveli mezkûreye tebliğ eyliyecektir. 
öalifüzzıkir Dc\letlei' Düyunu Umumiyei osmaniye meclisinin bu husustaki mesaisini takip 

etmek üzere îstanbula murahhaslar göndermek salâhiyetini haiz olacaklardır. 
Düyunu umumiye Meclisi, Bulgaristan ile 27 teşrinisani 1919 tarihinde münakit sulh muahede-

namesinin 134 ncü maddesinde zikrolunan vezaitiifa edecektir. 
İşbu maddede muharrer esasatm tatbikma müteallik olarak alâkadar Taraflar beyninde tahad-

„düs edebilecek olan bütün ihtilâfat, birinci fıkrada musarrah tebligatın ifasından sonra nihayet bir 
*y zarfında, Cemiyeti Akvam Meclisinden iraesi rica edilecek bir hakeme tevdi olunacak ve işbu 
hakem âzami üç ay müddet zarfında kararını ita edecektir. Hakeme verilecek ücret, Cemiyeti Ak
vam Meclisi tarafından tâyin ve diğer masarifi tahkimiye ile beraber alâkadar Taraflara tahmil 
edilecektir. Hakemin mukarreratı kati olacaktır. Zikrolunan hakeme müracaat tekasiti seneviyenin 
tediyesini tehir etmiyecektir. 

Mladde — 48. 

İşbu fasla merbut cetvelin (A) kısmında gösterilen Düyunu umumiyei Osmaniyenin araların
da taksim edileceği Devletlerden Türkiyeden maadası, 47 nci maddede mevzuubahis olan tekasiti 
seneviyeden her birinin mütenazıran uhdesine isabet eden hisseler hakkında maddei mezkûre me-
fadı mucibince kendilerine vukubulacak tebligat gününden itibaren üç ay müddet zarfında düyunu 
umumiye meclisine kendi hisselerinin tediyesini temin için kâfi miktarda karşılık (rehin) ita edecekler
dir. Balâda muharrer müddet zarfında mezkûr karşılıklar tesis olunmadığı veyahut tesis olunan 
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karşılıkların muvafık olup olmadığı hakkında ihtilâf zuhur ettiği takdirde işbu muahedenameye vazıi 
imza herhangi bir Devlet tarafından Cemiyeti Akvam Meclisine müracaat edilebilecektir. 

Cemiyeti 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 seneviye miktarının, 47 nci madde ahkâ
mına tevfikan tâyini katisine tevessül olunduğu günden itibaren bir ay müddet zarfında işbu fasla 
merbut cetvelin (A) işaretli kısmında muayyen düyunu umumiyei Osmaniyenin resülmali itibarisinin 
tarz] taksimini tesbit etmek üzere Paris'te bir komisyon içtima edecektir. îşbu taksim, tekasiti se-
neviyenin tevzii için kabul edilmiş olan nisbetlere göre ve istikraz mukavelenameleriyle işbu faslın 
ahkâmı nazarı itibara alınarak yapılacaktır. 

Birinci fıkrada muharrer komisyon Türkiye Hükümetinin bir mümessili ile düyunu umumiyei 
Osmaniye meclisinin bir mümessilinden ve düyunu muvahhide ile Rumeli demiryolu tahvilâtından gay
ri düyunun bir mümessilinden ve alâkadar Devletlerden her birinin tâyin edeceği mümessilden 
müteşekkil olacaktır Komisyonda itilâfa müncer olamayan kâffei mesail 47 nci maddenin (4) n-
cü fıkrasında muharrer hakeme tevdi edilecektir. 

Türkiye kendi hissesi için yeni esham ihracına kaıar verdiği takdirde Türkiye Hükümeti mü
messili ile duyunu umumiye meclisi mümessilinden ve düyunu muvahhide ile Rumeli demiryolu tah
vilâtından gavri düyun mümessilinden mürekkep bir komita marifetiyle, evvel beevvel Türkiye'ye 
müteallik olmak üzere, düyun resülmalinin taksi ı i icra edilecektir. Müceddeden ihdas edilecek es
ham komisyona tevdi edilecek ve komisyon, Tür1 ',. c'nin ibrasını ve diğer taraftan düyunu umu
miyei Osmaniyeden uhtelerine birer hisse tahmil olunan diğer Devletler? kai',1 hamillerin hukuku
nu mübevyin şerait dairesinde eshamı mezkûre .in hamillere itasını temin edecektir. Düyunu 
umumiyei Osmaniyede her Devletin hissesini temsiîen ihraç edilecek esham Tarafeyni Âliyeyni 
Âkideyn arazisinde her türlü damga resminden veva işbu ihraçtan tevellüt edecek sair rüsumdan 
muaf tutulacaktır. 

Alâkadar Delicilerden her anine isabet eden mürettebatı seneviyenin tediyesi, resülmali itibari
nin taksimine müteallik işbu maddede münderiç bulunan ahkâmdan dolayı tehir edilemiyecektir. 

Madde — 50. 

47 nci maddede mezkûr mürettebatı seneviye-e (49) ncu maddede mevzuubahis olan düyunu 
umumiyei Osmaniye resülmali itibarisinin taksimleri berveçhiâti vukubulacaktır: 

Evvelâ — 17 teşrinievvel 1912 tarihinden ev.elki istikrazlar ile anlara ait mürettebatı seneviye. 
1912 - 1913 Balkan harpleri neticesinde bulunmuş olduğu hal üzere. Osmanlı imparatorluğu ile mu-
harcbatı mezkûre neticesinde Osmanlı Devletinden lehlerine arazi tefrik olunan Balkan Plükûmet-
leri ve işbu muahedenin 12 nci ve 15 nci maddelerinde mevzuubahis adaların kendilerine ilhak 
olunduğu Devletler arasında taksim olunacak ve m Aûı muharebata hatime veren muahedelerin veya 
mm'hharan aktedilmis muahedatın mevkii meriyete vazılarmdan sonra vuku bulan, arazi tahavvü-
'âtı nazarı itıbaıa almacktır. 

Saniyen — Bu ilk taksimden sonra Devleti osmaniyenin uhdesinde kalan istikrazat bakiyesi ile 
anlara ait müreıtebatı seneviye bakiyyesine Devleti Osmaniye tarafından 17 teşrinievvel 1912 tarihi 
ile 1 teşrinisani 1914 tarihi arasında akdolunan istİKraza' ve bunlara ait mürettebatı seneviye ilâve 
olunmak suretiyle hasıl olacak vekûn, Türkive ve Asyada yeni teşkil olunup işbu muahede muci-
biın'c Devleti osmaniyeJen lehlerine arazi tefrik edilen Devletler ve mezkûr muahedenin 46 nci 
maddesinin sen fıkrasında!:! arazi kendisine ilhak edilen Devlet arasında taksim olunacaktır, 
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Kesülmalm taksimi işbu muahedenin mevkii nıerıvete vazı tarihinde her istikrazın resülmalinin 

baıiğ olduğu miktar üzerinden icra olunacaktır. 

Madde — 51. 

50 nci maddede beyan olunan taksim neticesi olarak düyunu umumiyei Osmaniye mürettebatı 
seneviyesinden alâkadar her Devlete isabet eden hisse berveçhiâti tâyin olunacaktır: 

Evvelâ — 50 nci maddenin fıkrai ulâsmda beyan edilen taksim için, evvelemirde 12 nci ve 15 
nci maddelerde zikrolunan adalar ile Balkan harp .eri neticesinde Osmanlı devletinden ayrılan ara
zinin mecmuuna isabet eyliyecek hisse hiktarınm ıakdirine tevessül olunacaktır, işbu hissenin mik
tarı, 50 nci maddenin birinci fıkrası ahkâmına tevfikan taksim olunacak tekasiti seneviye yekûnuna 
nisbetle, baliği, 1907 senesinde mevzu gümrük rüsumu munzamesi hasılatı da dahil olduğu halde, 
1910 - 1911 ve 1911 - 1912 senei maliyeleri esnasında Osmanlı devletinin varidatı umumiyesi ye
kûnu vasatisi ile salifüzzikir adalar ve arazii münfekenin, birlikte olarak, varidatı umumiyesi ye 
kûnu vasatisi aı asındaki ayni nisbet dairesinde olacaktır. 

Böylece tâ} in edilecek miktar lehlerine balâdaki fıkrada mezkûr arazi ilhak edilen Devletler ara
sında badehu taksim edilecek ve bu suretle mezkûr Devletlerden her birine isabet edecek hissenin, 
beyinlerinde taksim edilecek yekûnu umumiye nisoetle baliği bu Devletlerden her birine ilhak edilen 
arazi varidatı vasatisi ile Balkan harbi neticesinde Osmanlı devletinden ayrılan arazinin ve 12 nci 
\e 15 nci maddelerde zikrolunan adaların mecmu ınun (1910 - 1911) ve (1911 - 1912) senei maliye
leri zarfındaki varidatı umumiye vasatisi arasın dak' ayni nisbet dairesinde olacaktır, işbu fıkrada 
mevzuubahis varidatın hesabında gümrük hasılatı uazarı itibara alınmıyacaktır. 

Saniyen — 46 nci maddenin son fıkrasında zikrolunan arazi dahil olduğu halde işbu muahede 
mucibince Osmanlı devletinden ayrılan araziye gelince, alâkadar her Devlete isabet eden hissenin, 
50 nci maddenin 2 nci fıkrası ahkâmına tevfikan taksim kılınacak takasiti seneviye yekûnu umumi
sine nisbetle miktarı (1910 - 1911) ve (1911- 1912) senei maliyeleri esnasında (1907 senesinde 
mevzu gümrük rüsumu munzaması hasılatı da dahil olduğu halde) Osmanlı devletinin vasati va
lide ti umumiyesinden, birinci fıkrada zikrolunan arazi ve adalar hissesinin badettenzil arazii mün-
fekke vasati varidatı arasında bulunacak miktara nisbetle ayni nisbet dairesinde olacaktır. 

1 Madde — 52. " 

İşbu iasla merbut cetvelin (B) kısmında me/kûr avanslar Türkiye ile 46 nci maddede zikrolu
nan diğer Devletler arasında şeraiti atiye dairesinde taksim olunacaktır: 

Evvelâ — Cetvelde musarrah olup 17 teşrinievvel 1912 de mevcut bulunan avanslar hususunda 
işbu muahedenin mevkii icraya vazı tarihinde tesviye olunmayan resülmali var ise işbu resülmal ve 
kezalik 53 ncü maddenin birinci fıkrasında zikıedılen tarih-lerdenberi müterakim faizleri ile teva-
rihi mezkûredenberi vukubulan tediyat, 50 nci maddenin birinci ve 51 nci maddenin keza birinci 
fıkrasında münderiç ahkâma tevfikan taksim olunacaktır. 

Saniyen — tşbu ilk taksim neticesinde Osmanlı Devletine isabet eden mebaliğ ve cetvelde mu
sarrah olup Devleti mezkûre tarafından 17 teşrinievvel 1912 tarihi ile 1 teşrinisani 1914 tarihi ara
sında aktedilmiş bulunan avanslar ve işbu Muahedenamcnin mevkii meriyete vazı tarihinde tesviye 
olunmıyan resülmali varsa işbu resülmal, ve kezalik 1 mart 1920 tarihine kadar müterakim faizler 
ile mezkûr tarihten beri vukubulan tediyat, 50 nci maddenin ikinci ve 51 nci maddenin ikinci 
fıkrasında münderiç ahkâma tevfikan taksim olunacaktır. 

Düyunu umumiyei osmaniye meclisi mezkûr avanslardan alâkadar devletlerden herbirinc isabet 
eden hisse miktarını işbu Muahedenin mevkii meriyete vazından itibaren üç ay müddet zarfında 
tâyin ve bu miktarı mezkûr Devletlere tebliğ eyleyecektir. 

Türkiyeden maada devletlere tahmil edilen mebaliğ, mezkûr devletler tarafından düyunu 
umumiye meclisine tediye edilecek ve düyunu umu .niye meclisince de ya dayinlere tesviye edilecek 
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veyahut Türkiye'nin, mezkûr devletler hesabına gerek faiz ve gerek resülmal akçesi namiyle tediye 
etmiş bulunduğu mebaliğ miktarına tekabül edinceye kadar Türkiye Hükümeti hesabına irat kay
dolunacaktır. 

Fıkrai anifede icrası zikrolunan tediyat, işbu muahedenamenin mevkii meriyete vazından iti
baren müsavi beş taksiti senevi ile ifa olunacaktır. Tediyatı mezkûrenin Osmanlı devleti dayinlerine 
ifa edilecek kısmı, avans mukavelâtmda mukarrer faizleri ihtiva edecek ve Türkiye Hükümetine ait 
olan kısmı bilâfaiz eda olunacaktır. 

Madde — 53. - . ; 

Balkan muharebatı neticesinde lehlerine Osmanlı devletinden arazi ayrılmış olan devletlerin borçlu 
olup, işbu fasla merbut cetvelin (A) kısmında münderiç, Düyunu umumiyei Osmaniye istikrazatı 
takasiti seneviyesi, mebhusuan arazisinin düveli mezkûreye intikalini mübeyyin olan muahedelerin 
mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren lâzümültediye olacaktır. 

12 nci maddede musarrah adalara gelince: Bunların taksiti senevisi 1 - 1 4 teşrinisani 1913 tari
hinden itibaren ve 15 nci maddede mevzuubahis olan adaların taksiti senevisi 17 teşrinievvel 
1912 tarihinden itibaren vacibültediye olacaktır. 

İşbu Muahede mucibince Osmanlı devletinden fekedilen Asya'daki arazi üzerinde yeni müte
şekkil devletlerin ve 46 nci maddenin son fıkrasında muharrer arazi kendisine ilhak edilen devletin 
borçlu oldukları takasiti seneviye 1 mart 1920 tarihinden itibaren lâzimültediye olacaktır. 

Madde — 54. 

İşbu fasla merbut cetvelin (A) kısmında tadat edilen 1911, 1912 ve 1913 hazine tahvilâtı, mukave-
lâtta tâyin olunan tediye tarihlerinden itibaren on sene müddet zarfında mukarrer faizleriyle beraber 
tesviye olunacaktır. 

Madde — 55. - • 

Türkiye dahi dahil olduğu halde 46 nci maddede zikrolunan devletler, işbu fasla merbut cetvelin 
(A) kısmında tasrih olunduğu veçhile Düyunu umumiyei osmaniyeden kendilerine isabet eden ve (53) 
ııcü maddede muayyen tarihlerden itibaren lâzimültediye olup tesviye edilmemiş bulunan takasiti se
neviye miktarını Düyunu umumiyei osmaniye meclisine tediye edeceklerdir. Bu tediye işbu Muahe
denin mevkii meriyete vazından itibaren müsavi yirmi taksiti senevi ile ve bilâ faiz ifa edilecektir. 

Türkiyeden maada devletler tarafından Düyunu umumiye meclisine tediye olunan takasiti seneviye, 
idarei merkeziye tarafından Düveli mezkûre hesabı na Türkiye tarafından tediye edilmiş olan mebaliğ 
mik< u'ma tekabül edinceye kadar, Türkiye'nin borç u kalabileceği töka^it mütedahileye mahsup edile
cektir. 

Madde — 56. 

Badezin düyunu umumiyei osmaniye meclisi idaresinde Alman, Avusturyalı, ve Macar hâmil
lerin murahhasları bulunmıyacaktır. 

Madde — 57. 

Düyunu umumiyei osmaniye istikraz ve avanslarına ve karşılığı Mısır vergisi ile temin edilmiş 
olan 1855, 1891 ve 1894 Osmanlı istikrazatma ait faiz kuponlarının ibraz mühletleri ile salifüzzikir istik
razlardan kurası çıkmış olan eshamın tahsil bedelâtı için ibraz mühletleri, Tarafeyni Aliyeyni Aki-
deyn arazisinde, 29 teşrinievvel 1914 tarihinden itibaren işbu Muahedenin mevkii meriyete vazından 
sonra üç ayın inkizasma kadar tecil edilmiş addolunacaktır. 
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Birinci fasla merbut lahika 1. 

1 teşrinisani 1914 tarihinden evvelki Düyunu umumiyei osmaniyenin cetveli 

(A) kısmı 

istikraz 
1 

Mukavelenamenin 
tarihi 

2 

Düyunu müvehhide l-14|9|1903-8-21|6|1906 
ikram iy eli Türk tahvilâtı 5|1|1870 
Osmaniye 18|-30|4|1890 
Tdmbeki 26|4-8|5|1893 
40 000 000 fıranklık şark 
şimendiferleri 1-13İ3İ1894 

Faiz 
3 

% 
4 

4 
4 

Yüzde 5 1896 . 
Gümrük 1902 

29|2-12|3|1896 . . . 
17-29r5ll886-28|9-lli 
10'1902 

Yüzde 4 1903 saydi bahri 
Bağdat 1 nci tertip . . . . 
Yüzde 4 1904 

» 4 1901-1905 . . . . 

Teçhizatı askeriye 
Bağdat 2 nci tertip . . . . 

» 3 ncü » . . . . 
Yüzde 4 1908 

» 4 1909 
Soma - Bandırma 
Hüdeyde - Sana 
Gümrük 1911 
Konya ovası ırya ve ıskası 
Dok tersane ve inşaatı bah
riye 
Yüzde 5 1914 
Tütün idarei inhisariyesi 
avansı 
Yüzde 5 1911 hazine tah
vilâtı 
(Sefaini harbiye mubaya
ası) 
Bankı osmani 1912 hazi
ne tahvilâtı 
1913 hazine tahvilâtı . . . 
Doğrudan doğruya ihraç 
edilen tahvilât dabîl . . . 

20|2-5|3|1903 
4-17 [911903 . . . . 
21|11-4|12|1901-6|11| 
1903-25|4-8|5|1905 . 
4-17|4|1905 
20|5-2|6|1908 
20|5-2|6[1908 . . . . 
6-19f9|1908 . . . . 
30f9-13|10|1909 . . 
20|ll-3jl2|1910 . . 
24|2-9|3|1911 . . . . 
27|10-9|11|1910 . . 
5-18İ11İ1913 

4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

19jll|-2|12[1913 
13-26İ4İ1914 . 

5,5 
5 

4İ8İ1913 

13|7|1911 . . 

8-21İ11İ1912 

Devrei 
itfa 

4 

1931 
1954 

1957 

1946 

ihraç eden banka 
5 

Osmanlı bankası 
» » 

Doyçebank ve grubu entrnasyo-
nal banka ve iki Fransız ban
kası dahil olduğu halde 
Osmanlı bankası 

1958 
1958 
2001 
1960 

1961 
1961 
2006 
2010 
1965 
1950 
1992 
2006 
1952 
1932 

1943 • 
1962 

Osmanlı bankası 
Doyçebank 

» 
Osmanlı bankası 

» » 
Doyçebank 

» 
» 

Osmanlı bankası 
» » 
» » 

Fransız bankası 
Doyçebank ve grubu 

Osmanlı bankası 

19|1-1|2|1&13 5 

1916[*] Türkiye Millî bankası 

1915[*] Osmanlı bankası 

1918[*] Periye ve şürekâsı 

[*] 54 ncü maddeye müracaat. 
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Avanslar 

Bağdat şirketi 
Fenerler idaresi 

» » 
Köstence kal)] o şirketi 
Tünel şirketi 
Eytam sandığı 
Doyçe bank 
Fenerler idaresi 
Anadolu demiryolu şirketi 

— Î9~ 
[ B ] Eosen 

İBukaveteaBBienin tarihi 

3|1B haziran T908 
5 [18 ağustos 1904 
5|18 temmuz 1907 

271 9 teşrinievvel 1904 

Muhtelif tarihlerde 
13|26 ağustos 1912 

3 j 16 nisan 1913 
231 5 mart 1914 

Taşıl : 2 

Ahkâmt muhtelif & 

Faiz 

*% 7 
ı - t 

5,5 
7 

6-

ihari resülmal 
Türk lirası 

300,000 
'55,000 

'300,000 
17,335 

3,000 
153,147 
33,000 

500,000 
200,000 

- r 

Bir taraîtan Türkiye. Diğer taraftan (Yunanistan hariç olduğu halde) düveli sairei âkide, 
Türkiye ile düveli mezkûrenin ve kezalik (eşhası hükmiye de dahil olduğu halde) tebaalarının 
1 ağustos 1914 tarihiyle muahedei haziranın mevkii meriyete vazı tarihi beyninde küzeran olan 
müddet zarfında gerek efali harbiyeden, gerek istimval; zapt, sikvestro, tasarruf veya mü

sadere tedabirinden münbais zayiat ve zarar ve ziyanlardan dolayı her türlü metalibi uakdiye-
de feulunmaktan r&üıtekabilen feragat ederler. 

Maamafih balâdaki hüküm, iştra muahedenin üçüncü kısmmda muharrer ahkâma (iktisadi ah
kâm) halel vermiyecektir. 

Almanya ile münakit 28 haziran 1919 tarihli Sulh Muahedenamesinin 259 neu maddesinin (1) 
işaretli fıkrası ve Avusturya ile münakit 10 eylül 1919 tarihli Sulh muahedenamesinin 21Ö neu mad
desinin (1) işaretli fıkrası mucibince Almanya ve Avusturya tarafından devredilmiş olan altın nü-
kut üzerindeki her türlü hukukundan, Türkiye (Yunanistan müstesna olarak) diğer Âkit 
devletler lehine feragat eder. 

Birinci teırtip Türk evrakı nakdiyesi hakkında ge-rek 20 haziran 1331 (3 temmuz 1915) ta-
rihli mukavelename ile gerek mezkûr evrakı nakdiyenin zahrmda muharrer metne nazaran Düyu
nu umumiyei Osmaniye Meclisine tahmil edilmiş olan bilcümle tediye mükellefiyatı fesholulı-
mtıştur. 

Kezalik Türkiye, Hükümeti Osmaniye tarafından İngiltere'ye sipariş olunup Britanya Hü
kümeti tarafından 1914 tarihinde vazıyed edilmiş olan harp sefineleri için tediye kılınmış bulu
nan mebaliğin iadesini ne Britanya Hükümetinden ve ne de tebaalarından talep etmemeği ka
bul ve bundan dolayı her türlü metalibinden feragat eder. 

Madd« — 59>. 

Yunanistan harp kavaninine mugayir olarak Anadolu'da Yunan ordu veya idaresinin efalin-
den mütevellit haşaratın tamiri mecburiyetini tanır. 

Diğer taraftan Türkiye, Yunanistan'ın harbin temadisinden ve bunun netayicinden mütevellit 
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vaziyeti maliyesini nazarı dikkate alarak tamirat hususunda Yunanistan Hükümetine karşı her 
türlü metalibattan sureti katiyede feragat eder. 

Madde — 60. 

Gerek Balkan muharebeleri neticesinde ve gerek işbu muahede ile lehlerine Osmanlı İmpara
torluğundan arazi ayrılmış veya ayrılmakta olan devletler Osmanlı İmparatorluğunun işbu arazi 
üzerinde bulunan kâffei emval ve emlâkini meccanen iktisap edeceklerdir. 

Şurası mukarrerdir ki 26 ağustos 1324 (8 eylül 1908) ve 20 nisan 1325 (2 mayıs 1909 tarihli 
iradelerin Hazinei hassadan Devlete naklini emrettikleri emval ve emlâk ve kezalik 30 teşrini 
evvel 1918 de Hazinei hassa tarafından hidematı umumiye menfaatine idare edilmekte bulunmuş 
olan emval ve emlâk, düveli mezkûre işbu emval ve emlâke müteallik hususatta Osmanlı impara
torluğu yerine kaim olacakları ve emvali mezkûre üzerine müesses olan vakıfların muteber ta
nınması lâzım geleceği cihetle fıkrai ânifede gösterilen emval ve emlâk meyanma dahildir, 

Gerek Balkan muharebeleri neticesinde ve gerek bilâhara Yunanistan'a intikal etmiş olan eski 
Osmanlı İmparatorluğu arazisi üzerinde kâin olup Hazinei hassadan Devlete geçmiş bulunan em
val ve emlâk hakkında Türkiye Hükümeti ile Hükümeti Yunaniye arasında mütekevvin ihti
lâf, akdolunacak bir tahkimnameye tevfikan ve 1-14 teşrinisani 913 tarihli Atina muahedesine 
merbut iki numaralı hususi protokol mucibince Lâhi'de bir mahkemei hakemiyeye tevdi oluna
caktır. 

Bu maddenin ahkâmı Hazinei hassa namına mukayyet olup veya onun tarafından idare edilip 
işbu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında mevzuubahis olmıyan emval ve emlâkin mahiyeti 
hukukiyesini tebdil etmiyecektir. 

Madde — 61. 

İşbu muahede mucibince Türkiye'den gayrı bir devletin tebaası meyanma giren ve mülki ve 
askerî tekaüt ve mazuliyet ve eytam ve aramil maaşatmdan istifade edenler maaşlarından dolayı 
Türkiye Hükümetine karşı hiç bir talep dermeyan edemiyeceklerdir. 

Madde — 62. 

Almanya ile münakit 28 Haziran 1919 tarihli Yeesay Sulh Mu ahe d enam esinin 261 nci maddesi 
ve 10 eylül 1919 tarihinde Avusturya ile ve 27 teşrinisani 1919 tarihinde Bulgaristan ile ve 4 hazi
ran 1920 tarihinde Macaristan ile münakit Sulh Muahedenamelerinin mevaddı mütenazırası mu
cibince Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan'ın Türkiye'den alacaklı bulundukları bil-

Sair düveli Akide bu husustan dolayı Türkiyecümle matlubatm devrini Türkiye kabul eyler, 
zimmetine terettüp eden düyundan Türkiye'yi ibra eylemeği kabul ederler. 

Türkiyenin Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan'dan alacağı olan matlubat dahi 
sair düveli Âkide lehine devrolunmuştur. 

Madde — 63. 

Harpten sonra Almanya'dan Türkiye'ye ihraç olunacak emtea bedelâtma mukabil Almanya 
Hükümetinin Türkiye evrakı nakdiyesini muayyen bir kambiyo fiyatiyle kabul edeceğine dair 
vâki olan taahhüdattan mezkûr Almanya Hükümetini ibra eylediğim, Türkiye Hükümeti, sair 
düveli Âkide ile bilittifak beyan eder. 
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iktisadi ahkâm 

Madde — 64. 

Bu kısımda, «Düveli müttefika» tabirinden maksat Türkiye'den maada Düveli âkidedir. «Müt
tefikin tebaası» tabiri, Türkiye'nin gayri düvel âkide tebaasından bulunan veyahut Düveli mezkû-
reden birinin tahtı himayesindeki bir Devlet veya arazi tebaasından olan eşhası hakikiyei, şürekât, 
cemiyat ve müessesata şâmildir. 

Bu kısmın «Müttefikin tebaasına» müteallik bulunan ahkâmı, Düveli müttefika tabiiyetini haiz 
olmadıkları halde fiilen bu Devletler tarafından mazharı himaye olmuş bulunmalarından dolayı 
memurini Osmaniye canibinden müttefikin tebaası gibi muamele görmüş ve bu yüzden zarara duçar 
uıiiiib- Oıan eşhas hakkında da tatbik edilecektir. 

Fasıl : 1 

Emval, hukuk ve menafi 

Madde — 65. 

29 teşrinievvel 1914 tarihinde Düveli müttefika tebaası olan eşhasa ait olup işbu muahedenin 
mevkii icraya vazı tarihinde Türk kalacak arazi üzerinde halen mevcut ve kabili teşhis olan emval, 
hukuk ve menafi, bulundukları hal üzere, menlehülhaklarına derhal iade olunacaktır. 

Bilmukabele, Türk tebaasına ait olup 29 teşrinievvel 1914 tarihinde Düveli müttefikanın hakimi
yeti veya himayesi altında bulunan veyahut Balkan muharebelerini mütaakıp Osmanlı imparator
luğundan fek edilerek bugün Düveli mezkûrenin t; htı hakimiyetinde bulunan arazi üzerinde halen 
mevcut ve kabili teşhis olan emval, hukuk ve menafide bulundukları hal üzerinde menlehülhaklarmı 
derhal iade edilecektir. Kezalik bu muahede ile Osmanlı imparatorluğundan ayrılmış arazi üzerinde 
bulunup Türk tebaasına ait olan ve Düveli müttefika memurini canibinden tasfiye edilmiş veya 
lâalettayin sair tedabiri istisnaiyeye tabi kılınmış bulunan emval, hukuk ve menafi hakkında 
da ayni iade muamelesi derhal yapılacaktır. 

işbu muahede ile Osmanlı imparatorluğundan ayrılan bir toprakta kâin olup Osmanlı Hükümeti 
tarafından tedabiri fevkalâdei harbiyeye tabi tutulmuş olduktan sonra mezkûr toprakta icrayı ha
kimiyet eden Devleti âkidenin elyevm yedinde bulunan kabili teşhis kâffei emval ve hukuk ve me
nafi sahibi meşrularma, bulundukları hal üzere, iade edilecektir. Mezkûr arazi üzerinde icrayı haki
miyet eden Devleti âkide canibinden tasfiye edilmiş olan emvali gayrimenkule dahi ayni iade mu
amelesine tabi tutulacaktır. Efrat arasında bunlardan maada olan bilcümle istihkak müddeiyatı, sa-
lâhiyettar mahalli mahkemelerine raci olacaktır. 

istihkak iddia olunan emvalin teşhisma veya iadesine müteallik kâffei ihtilâf at bu kısmın beşinci 
faslında muharrer muhtelit hakem mahkemesine arzedilecektir. 

' i ~ I ' " " Madde — 66. 

Altmış beşinci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ahkâmının tenfiz ve icrası için Tarafeyni âli-
yeyni Akideyn menlehülhaklan en seri bir usul ile ve kendilerinin rızası olmaksızın tahmil edil
miş olabilecek her gûna tekalif ve kuyuttan azade bir halde emval, hukuk ve menafilerine mutasar
rıf kılacaklardır. Emval ve hukuk ve menafii mezkûreyi bu iadeyi icra edecek olan Hükümetten 
bilvasıta veya bilâvasıta iktisap etmiş olup ta iadeden dolayı mutazarrır olmuş bulunacak olan eşhası 
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saliseniü tazmin zararı dahi o Hükümete art ola-c aktır. îşbu tazmin zarar keyfiyetinden tahaddüs 
edebilecek ihtilâfatm halli mehakimi unramiyenin dairei salâhiyetinde bulunacaktır. 

Sair kâffei ahvalde, tazmini zarar için eşhası müteallika aleyhine ikamei dâva etmek mutazar
rır olan eşhası saliseye ait olacaktır. 

Bu maksatla düşman emval ve hukuk ve menafii hakkında Tarafeyni Aliyeyni Akideyn tarafından 
tevessül ve ittihaz olunan bilcümle muamelâtı ta sarrafiye Veya diğer tedabir istisnaiyei harbiye, 

tasfiye muamelesi henüz hitam bulmamış ise, derhal refi ve tevkif edilecektir. Sahiplerinin matalibi 
emval ve hukuk ve menafii mezkûre tâyin olunur olunmaz heman iade kılınmak suretiyle isaf olu
nacaktır. 

Altmış beşinci madde ile iadesi mukarrer olan emval, hukuk ve menafi işbu muahedenin imzası 
tarihinde Tarafeyni Aliyeyni Akideyn Hükümetlerinden birinin memurin canibinden tasfiye edil
miş bulunursa, mezkûr Hükümet, bedeli tasfiyeyi sahiplerine tesviye etmek suretiyle emval ve hu
kuk ve menafii mezkûreyi aynen iade etmek mecburiyetinden vareste kalacaktır. Eğer sahibinin 
müracaatı üzerine beşinci fasılda zikrolunan muhtelit hakem mahkemesi tasfiyenin, değer fiyatını 
bulduracak şarait altında icra edilmemiş olduğu reyinde bulunursa mezkûr mahkeme, Tarafeyn 
arasında itilâf hasıl olmadığı takdirde, muhik göreceği miktarda bedeli tasfiyeyi tezyit edebilecektir. 
Mal sahibi ile hasıl olan itilâftan veyahut aııifüz zikir muhtelif hakem mahkemesi kararından itiba
ren iki ay müddet zarfında tediye vuku bulmadığı takdirde, emval, hukuk ve menafii mezkûre iade 
edilecektir. 

' ~ ' - " ~ ~ Madde — '67. 

Bir taraftan Yunanistan, Romanya, Sırp - Hırvat - Isloven Devleti ve diğer taraftan Türkiye, 
kendi orduları ve devairi canibinden Türkiye arazisinde veya mütenazıran Yunanistan, Roman
ya ve Sırp - Hırvat - Isloven Devleti arazisinde ahız ve zabt edilmiş veya sekvestro olunmuş olupta 
elyevm kendi arazileri dahilinde bulunan her nevi emvali menkulenin memleketlerinde taharri ve 
iadesi hususunda gerek tedabiri idariyei münasebenrn ittihazı, gerek evrak ve vesaik aidesinin teslimi 
suretiyle teshilât iraesini mütekabilen taahhüt ederler. 

îşbu taharri ve iade keyfiyeti, kezalik Alınan, Avusturya - Macar veya Bulgar orduları ve de
vairi tarafından Yunan, Romanya veya Sırp - Hırvat - Isloven Devleti arazisi üzerinde zabt 
veya sekvestro olunupta Türkiye'ye veya tebaasına devrolunmuş bulunan anifüzzikir eşya ile Yu
nan, Romanya veya Sırp orduları tarafından Türk toprağında zabt veya sekvestro edilerek Yuna
nistan'a, Romanya'ya veya Sırp - Hırvat -Isloven Devletine veya tebaalarına devredilmiş olan eş
ya hakkmda dahi cari olacaktır. 

İşbu taharri ve iadeye müteallik istidanameler, muahedenin mevkii meriyete vazından itibaren 
altı ay zarfında ita olunacaktır. 

Madde — 68. 

Türkiye'nin Yunan ordusu tarafından işgal edilmiş bulunan menatıkmda bir taraftan Yunanis
tan memurini ve devairi ve diğer taraftan Türk tebaası arasında aktohınmuş mukavelâttan müte
vellit düyun, mezkûr mukavelelerde münderiç şerait dairesinde Yunanistan Hükümeti tarafından 
tesviye olunacaktır. 

| ' * I ' Madde — 69. 

1 ağustos 1914 de müstefit oldukları usule göre Düveli müttefika tebaaawm ve mafraMH-ttı tabi 
oldukları hiç bir vergi, resim veya resmi munzam 1922 - 1923 senei maliyesi tahakkukatin^ain. m«-
kaddemki seneler için tcbaai mezkûredcn veya mallarından eibayet edilmiyeeekiji'r. 
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1922 - 1923 senei maliyesinden mukadderaeki şemsler hesabatma ait olmak üzere 15 mayıs 1923 

den sonra mebaliğ ahiz ve tahsil edilmişi bulunur ise işbu Muahedenin mevkii meriyete vazında, 
mukabili menlehülhaklara reddolunacaktır. 

1923 mayıspnın on beşinden mukaddem tahsil edilen mebaliğ hakkında hiç bir talep ve iddia 
dermeyan olunamıyacaktır. 

Madde — 70. 

65, 66, 68, ve 69 ncu maddelere müstenit metalip, işbu Muahedenin mevkii icraya vazından iti
baren altı ay müddet zarfında salâhiyettar memurin nezdinde ve itilâf hâsıl olmazsa, yine işbu mu
ahedenin mevkii meriyete vazından itibaren on iki ay müddet zarfında Muhtelit hakem mahke
mesi nezdinde dermeyan ve ikame olunacaktır. 

Madde — 71. 

Britanya imparatorluğu, Fransa, İtalya, K&manya ve Sırp - Hırvat - İsloven Devleti veya 
bunların tebaaları kendi emal ve hukuk ve menafileri hakkında 29 teşrinievvel 1914 tarihinden 
evvel Hükümeti Osmaniye nezdinde serdi metalip veya ikamei dâva etmiş olduklarından, işbu kıs
mın ahkûuı, mcz.Tıc ı.ıetaJıp \o\a dâ\ıyı hır s, retle ihlâl edemiyeeektir. Britanya, Fransa, İtal
ya, Eomanya ve Sırp - Hırvat - İs]oven Hükümetleri nezdinde Hükümeti Osmaniye veya tebaası ta
rafından sert veya ikame olunmuş metalip veya deavi hakkında da ayni muamele cari olacaktır. 
Bu metalip veya deavi Türkiye Hükümetiyle işbu maddede gösterilen Hükümetler nezdinde, ka

pitülâsyonların ilgaan nazarı itibare alınmak şaı tiyle, ayni şerait altında takip olunacaktır. 

Madde — 72. 

Muahedei hâzıra ile Türk kalan arazi dahilinde, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaris
tan 'a veya onların tebaalarına ait olupta işbu mı ahedenin mevkii meriyete vazından mukaddem 
Hükûmatı Müttefika canibinden haciz veya işgal edilmiş bulunan emval, hukuk ve menafi, mez
kûr Hükümetler ile Almanya, Avusturya ve Macaristan ve Bulgaristan Hükümetleri veya onla
rın alâkadar tebaaları arasında takarrür edecek itilâfların inikadına kadar Hükûmatı Müttefika 
yetlerinde kalacaktır. Eğer emval ve hukuk ve menafii mezkûre tasfiye edilmiş ise bu tasfiye 

muamelâtı tasdik edilmiştir. 
İşbu Muahede ile Türkiye'den ayrılmış olan arazi dahilinde icrayi hâkimiyet eden Hükümet

ler, bu Muahedenin mevkii icraya vazından itibaren bir sene zarfında o arazide bulunan Almanya, 
Avusturya, Macaristan'a ve Bulgaristan'a veya tebaalarına ait emval ve hukuk ve menafii tasfiye 
edebileceklerdir. 

Şimdiye kadar icra edilmiş olsun veya henüz icra edilmemiş bulunsun tasfiyelerin hasılatı, 
eğer bu emval Alman, Avusturya, Macar ve Bulgar Devletlerine ait ise, alâkadar Devlet ile ak-
dolunmuş olan Sulh muahedenamesiyle müesses Tamirat komisyonuna ita edilecektir. Eğer tasfi
ye edilen emvaL emvali hususiyeden ise bedeli doğrudan doğruya sahiplerine verilecektir. Bu 
maddenin ahkâmı Osmanlı anonim şirketlerine tatbik olunmaz. 

İşbu madde ile irae edilen tedabirden dolayı Türkiye Hükümeti hiç bir veçhile mesul olmı-
yacaktır. 
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Fasıl : 2. 

Mukavelenameler ve müruru zamanlar 

Madde — 73. 

Seksen ikinci maddede tarif edildiği veçhile müahlıaran düşman olmuş olan Taraflar beyninde ve 
mezkûr maddede gösterilen tarihten mukaddem münakit olup âtide zikredilen envaa mensup bulu
nan mukaveleler, ihtiva ettikleri ahkâma ve işbu Muahedenin ahkâmına tâbi bulunmak «şartiyle 
mer'i kalırlar. 

A) Emvali gayrimenkule satışına müteallik mukavelenameler, seksen ikinci madde mucibince 
Tarafeynin düşman olduğu tarihten mukaddem teslim muamelesi fiilen icra olunmuş ve fakat 
nefsibey muamelesi usulen tahakkuk ettirilmemiş bulunsa bile; 

B) Efrat arasında münakit icar ve isticar mukavelenameleriyle bedeli icar ve vadi icar muka
velenameleri ; 

C) Efrat arasında münakit maadin, orman veyahut ziraat edilecek arazi işletilmesine müteal
lik mukavelenameler; 

D) (layrimenkulâtm 1 em inat olarak iraesine müteallik mukavelenameler ile menkulâtm reh-
nine ve teminat gösterilmesine dair mukavelenameler; 

H) Şirket tesisine mütedair mukavelenameler,bu hüküm tabi oldukları kanuna göre şürekânın-
kinden başka bir şahsiyeti bulunmııyaıı kollektif şirketlere (partenerşıpj tatbik olunamaz; 

V) Mevzuu ne olursa olsun efrada veya şirketlerle Devlet ve vilâyat ve belediyeler veyahut 
buna mümasil diğer eşhası hükmiyei idariye arasında münakit mukavelenameler; 

Z) Aile ahkâmına müteallik mukavelenameler; 
H) Hibelere veya ne mahiyette olursa olsun teberrüata ait mukavelenameler; 
işbu madde mukavelenamelere hini akitlerindebizzat haiz oldukları kıymetten başka bir kıymet 

izafesi için ihticaca salih olamaz. 
işbu madde imtiyazat mukavelenamelerine tatbik olunmıyacaktır. 

Madde — 74. 

Sigorta mukavelenameleri işbu faslın lahikasında münderiç ahkâma tâbidir. 

Madde — 75 

73 ncü ve 74 ncü maddelerde tadat olunan mukavelenamelerden ve imtiyaz mukavelenamelerin
den gayri bilâhare yekdiğerine düşman olan efratbeyninde münakit mukavelenameler, Tarafeynin 
düşman oldukları tarihten itibaren münfesih olmuş addedileceklerdir. 

Maamafih mukavele âkitlerinden her biri, işbu Muahedenin mevkii meriyete vazmdan itibaren üç 
ay zarfında, icabederse, Tarafı diğer, mukavelenin akdi tarihindeki şerait ile ipkası talep olundu
ğu tariht>.H şera:t arasında mevcut farka tekabül edecek tazminatı tediye etmek şartiyle, mukavele
namenin icrasını talep edebilecektir. Bu tazmi-nat, Tarafeyn arasında itilâf edilemediği halde, 
MMıtelit hakem mahkemesi tarafından tâyin edilecektir. 

Madde — 76. 

işbu Muahedenamenin mevkii meriyete vazmdan evvel 73 ilâ 75 nci maddelerde muharrer 
mukavelenamelerin Düveli Âkide tebaasından olan Akitleri arasında ve bilhassa bu mukavelâtın 
feshine, idamesine, suveri ieraiyesine veyahut tadiline dair ve tediye edilecek akçanın cinsine, 
veya kambiyo rayicine müteallik itilâflarda dahil olduğu halde vukua gelen suveri tesviyenin mute
ber olduğu tasdik olunur. 
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Madde — 77. 

30 teşrinievvel 1918 den sonra müttefikin tebaasiyle Türkiye tebaası beyninde münakit mukavele
nameler muteber ve hukuku umumiye ahkâmına tabidir. 30 teşrinievvel 1918 tarihinden sonra 16 
mart 1920 tarihine kadar İstanbul hükümeti ile usulü dairesinde akdolunmuş mukavelenameler 
dahi kezalik muteber ve hukuku umumiye ahkâmına tabidir. 

16 mart 1920 den sonra İstanbul hükümetiyle usulü dairesinde akdolunmuş ve mezkûr hükümetin 
hâkimiyeti fiiliyesi altındaki araziye müteallik bulunmuş olan bütün mukavelenameler ile ihtilâf na
meler, işbu muahedenin mevkii meriyete vazından itibaren üç ay müddet zarfında, alâkadarların 
vukubulacak müracaatları üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzolunacaktır. Bu 
mukavelenameler mucibince vukubulmuş olan tediyat, tediyatı mezkûreyi icra etmiş olan Taraf 
hesabına usulen matlup kaydedilecektir. 

Tasvip vâki olmadığı halde, alâkadar Tarafın - eğer icabederse - doğrudan doğruya ve fiilen du
çar olduğu zarara tekabül edecek miktarda bir tazmine istihkakı olacak ve bu tazmin, muslihane bir 
ihtilâf hâsıl olmadığı takdirde, muhteif hakem mahkemesi canibinden tâyin edilecektir. Bu maddenin 
ahkâmı ne imtiyaz mukavelenamelerine ne de inıtiyazatm devir ve ferağına tatbik olunamaz. 

Madde — 78. 

Bil âhara düşman olmuş Tarafeyn arasında, imtiyaz mukavelenamelerinden başka mukavelelere 
ait olarak zuhur etmiş vçya zirde gösterilen altı ay müddetin inkizasmdan evvel zuhur edebilecek 
olan bilcümle ihtilâf at, muhtelit hakem mahkemesi tarafından halledilecektir. Maahaza bitaraf dev
letlerin kanunlarının tatbikinden dola3T düveli mezkûre mehakimi milliyesinin dairei salâhiyete 
dahil olan ii:i:!âf.->t raiistjsjiadır. İşbu şıkkı ahirde ihtilâf atı mezkûre, muhtelit hâkem mahkemesi 
tara'^ndun ıbğii mehH:im miürvi mebhusüııanha tarafından hal ve fasledilecektir. Bu madde 
mucibince muhtelit hâkem mahkemesinin dairei salâhiyetinde olan ihtilâf ata müleallik şikâyatm, 
mezkûr mahkemeye teşekkülü tarihinden itibaren altı ay müddet zarfında arzedilmiş olması lâ
zımdır. 

Bu müddetin inkizasında muhtelit hâkem mahkemesine arzedilmemiş olacak ihtlâfat, hukuku 
umumiye ahkâmına tevfikan salâhiyettar mehakim tarafından hal ve fasledilecektir. 

Bu maddenin ahkâmı, ne harp esnasında aynı memlekette oturmuş ve şahıslariyle mallarına 
serbestçe mutasarrıf bulunmuş olan bütün Taraflar arasında münakit mukavelenamelere, nede Tara
feynin düşman oldukları tarihtan mukaddem salâhiyettar bir mahkeme tarafından bir hükme ik
tiran etmiş ilıtilafata tatbik olunamaz. 

Madde — 79. 

Tarafeyni Aliyeyni Akideyn arazisi üzerinde düşmanlar arasındaki münasebatta müruruzamana, 
mehili kanuninin mürurundan mütcvillit ademi istima dâvaya veya sukutu hakka dair her türlü 
müddetler, ister harbin bidayetinden evvel, isterandan sonra cereyana başlamış olsun, 29 teşrini
evvel 1914 -den muahedei haziranın mevkii meriyete vazından üç ayın inkizasına kadar tatil edilmiş 
addolunacaktır. 

İşbu hüküm, bilhassa faiz ve temettü kopunlarmm ibrazı müddetlerine ve licelittediye kurası 
isabet etmiş bulunan veyahut sair bir suretle vaci^üttediye olan eshamın ibraz müddet'erine tatbik 
edilir. 

Romanya'ya taalluk eden hususatta balâda mezkûr müddetler 27 ağustos 1916 tarihinden itibaren 
tatil edilmiş addolunacaklardır. 

Madde —80 

Düşmanlar beynindeki münasebatta kablelharp tanzim edilmiş olan hiç bir senedi ticari, mahza 
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kabul veya tediye için müddeti matlube zarfında ibraz edilmediğinden veya harp esnasında ne keşi-
deeilere ne cirantalara ademi kaimi veya ademi tediyeden dolayı ihbar vukubulmadığmdan ne 
protosto ve nede her hangi bir muamelenin ademi ifasından dolayı gayri muteber addedilmiyecektir. 

Eğer bir senedi ticarinin kabul veya tediyesi zımnında mecburiyet ibrazı yahut ademi ka
bul veya ademi tediyenin keşideci veya cirantalara mecburiyet ihbarı veya o senedin protosto 

mecburiyeti için muktazi müddet, harp esnasında münkazi olmuş ve senedi ibraz veya protosto et
mek veya ademi kabul veya ademi tediyesini ihbar eylemek ile mükellef olan Taraf bunu harp zama
nında ifa etmemiş ise, senedi ibraz, ademi kabul veya ademi tediyeyi ihbar veyahut protosto tanzimi için 
kendisine işbu Muahedenamenin mevkii meriyete vazından itibaren, üç ay müddet verilecektir. 

Madde — 81. 

Vacibüttediye olmuş düyunu teminen harpten evvel tesis kılınmış menkul veya gayri menkul 
merhunat \eya teminatı akçeye tahvil için harp esnasında yapılmış olan satışlar medyunu ha
berdar etmek üzere muktazi merasim kamilen ifa olunamamış olsa bile - medyunu mezkûrun her 
türlü zarar ve ziyanlar hakkında rüyeti muhasebe için, dayini muhtelit hâkem mahkemesine davet 
edebilmesi hakkı mahfuz kalmak kaydı sarihi ihtirazisi tahtında - muteber tanınacaktır. 

Mahkeme Tarafeyn arasındaki hcsabatı tasfiye etmek ve rehin veya teminat olarak verilen ma
lın şerait füruhtunu tetkik eylemek ve eğer dayin suiniyetle hareket etmiş veyahut rehııi satmak
tan içtinap için veya bu satışın fii hakiki ile vukuunu temin zımnında yedi iktidarında olan her 
vasıtaya müracaat etmemiş ise medyunun satış hasebiyle uğradığı zararı tamir mecburiyetini da-
yine tahmil eylemek vazifesini haiz olacaktır. 

Bu ahkâm ancak düşmanlar arasında kabili tatbik olacak ve balâda muharrer muamelâttan 1 ma
yıs 1923 tarihinden sonra icra edilmiş olanlarına te.jmil edilmiycceklir. 

Madde — 82. 

Bu faslın mefadınca, bir mukavelenamenin Tarafeyni teşkil eden eşhas, aralarında ticaretin fiilen 
gayri mümkün olduğu veya mezkûr eşhastan birisinin tabi olduğu kavanin, evamir veya nizaraat ile 
ticaret menedildiği veya gayrikanuııi bir mahiyet iktisap ettiği tarihten itibaren düşman ad ve te
lâkki olunacaklardır. 

Akdi mukavele edenlerden birisi için düşman memleketi olduğu halde harp esnasında orada ika
met ederek şahis ve emvali hakkında serbestçe tasarrufatta bulunabilmiş olduğu Tarafeyni Aliyeyni 
Akideynden birinin arazisi dahilinde (Şirketler de dahil olmak üzere) düşman eşhas veya onların 
memurları arasında akdolunmuş mukavelenameler 7'î, 7-5, 79, 80 nc-i maddeler ahkâmından müstesna 
olarak ahkâmı umumiyeye tabi tutulacaktır. 

Madde — 83. 

işbu faslın ahkâmı Japonya ile Türkiye arasmda tatbik olnnmıyacak ve ahkâmı mezkûrede mevzuu-
bahs olan mevat, salifülbeyan iki memleketin her birinde kavanini mahalliyeye tevfikan hal ve fas
ledilecektir. 
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Lahika 

1. — Hayat sigortalan 

§1-
Fıkrai salifeye göre mefsuh addedilmeyen birşahıs arasında aktedilmiş olan hayat sigorta mu

kavelenameleri muhasamatın kiişadı veya şahsı mezkûrun düşman olması dolayısiyle mefsuh adde-
dilmiyeeektir. 

Kıkrai salifeye göre mefsuh addedilmiyen bir mukavelename ahkâmınca harp esnasında vaci-
hüttediye olmuş olan her sigorta edilmiş meblâğ bf-delharp kabili tesviye olacaktır. îşbu meblâğa 
vacibüttediye olduğu zamandan tesviye edildiği tarihe kadar senevi yüzde beş faiz zammedil e-
cektir. 

Harp esnasında sigorta ücuratmm ademi tediyesinden veyahut mukavelename ahkâmının ade
mi icrasından naşi şayet bir mukavelename hükümsüz veya tesirsiz kalmış ise sigorta olan şa
hıs veya vekilleri veyahut menlehülhukuku işbu muahedenamenm mevkii meriyete vazı tari
hinden itibaren on iki ay zarfında, her zaman poliçenin hükümsüz kaldığı veyahut mefsuh adde
dildiği günkü kıymeti iştiraiyesini sigortacıdan senevi yüzde beş zammı faizle talebedecektir. 

Hayat sigorta mukavelenameleri 29 teşrinievvel 19>4 tarihinden mukaddem imza edilip işbu 
mukavelenamelerin ahkâmına nazaran ücuratın rdemi tediyesinden naşi işbu muahedenameden 
evvel fesih veya tenzil edilmiş olan Türk tebaası işbu muahedeııamenin mevkii meriyete vazı ta
rihinden ii'baren üç ay zarfında ve şayet o esnada berhava t iseler, sigorta edilen sermayenin ta
mamı için poliçelerini yeniden tanzim etmeğe salâhiyettar olacaktır. 

Bunun için kumpanya doktorunun yapacağı ve kumpanyanın matluba muvafık göreceği bir 
muayenei tıbbiyeden geçtikten sonra mütedahil üeüratı yüzde beş faizi mürekkep zammiyle tedi
yeye mecbur olacaklardır. 

' § 2. 
Elyevm bir müttefik Devlet tebaası olan şirketler ik Türkiye tebaası arasında 1914 senesi 

29 teşrinievvelinden mukaddem aktedilmiş olun Türk altınından gayri bir nakit ile tediyesi-ka
bul ve ücuratı 18 teşrinisani 1915 tarihinden evvel ve sonra veyahut yalnızca bu tarihten mu
kaddem tediye edilen hayat sigortası mukavelenameleri berveçhi âti tesviye edilecektir. 

Evvelen — 18 teşrinisani 1915 tarihinden evvelki zamanlar için mukavelenamede 
zikredilen cins para ile ve bu cins nakdi ihraç eyleyen memleketin rayicine göre 
sigorta edilen şahsın hukuku poliçenin şeraiti ummiyesine tevfikan tesbit edilecektir. 
[Meselâ frank, altın frank, yahut evrakı nakdiye frank olarak tasrih edilen her 
meblâğ Plansız frankıyla tesviye edilecektir] ; ^ 

Saniyen — 18 teşrinisani 1915 tarihinden sonraki müddet için - Türk lirasının kıymeti harp
ten evvelki kıymetine müsavi farzolunduğundnn - ^ı-ı-k evrakı nakdiyesi ile tesviye edilecektir. 

Şayet mukavelenameleri Türk parasından gayrı bir nakit ile aktedilmiş olan Türkiye tebaası, 
18 teşrinisani 1915 denberi ücretlerini mukavelenamelerde zikredilen nakit ile tediye ettiklerini 
isbat ederlerse mezkûr mukavelenameler, 18 teşrinisani 1915 den sonraki zamanlar için bile işbu 
nakdi ihraç etmiş olan memleketin rayicine göre tesviye edilecektir. 

Mukavelenameleri elyevm müttefik bir Devletin tahtı tabiiyetinde bulunan şirketlerle 29 teş
rinievvel 1914 tarihinden evvel Türk parasından gayrı bir nakit ile aktedilmiş ve ücuratın tediye
si dolayısiyle elan mevkii meriyette kalmış olan Türkiye tebaası, işbu muahedenamenin mevkii 
meriyete vazı tarihinden itibaren üç ay zarfında işbu mukavelenamelerde mezkûr para ile ve o 
nakdi ihraç eyleyen memleketin rayicine göre, sermayelerini itmam için poliçelerini yeniden 
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tanzim ve tesis etmek hakkına malik olacaklardır. Bunun için, 18 teşrinisani 1915 denberi vade
leri hitam bulmuş olan ücuratı mezkûr para ile tesviye edeceklerdir. Buna mukabil mumailey
himin mezkûr tarihten itibaren Türk evrakı nak diyesi ile tediye ettikleri ücurat kendilerine aynı 
cins nakit ile iade edilecektir. 

§ 3. 

Türk lirası olarak adtedilmiş olan sigorta mukavelenameleri bedelâtının tesviyesi Türk evrakı 
nakdiycsiyle vuku bulacaktır. 

§ 4. 

Sigorta şirketiyle bir mukavelei mahsusa ile poliçelerinin kıymetini ve ücuratın sureti tedi
yesini evvelce tanzim etmiş olan sigortalı şahıslarla işbu muahedenanıenin mevkii meriyete vazı 
tarihinde poliçeleri sureti kat/iyede tediye edilmiş olan şahıslara 2 ve 3 ncü fıkraların ahkâmı tat
bik edilmiyeeektir. 

Fîkaratı salifenin tatbiki zımnında tarafeynin taahhüdatı mütekabilelerini hesap için hayatı 
beşerin ihtimalâtma faizin miktarını meze ederek istinad eden sigorta mukavelenameleri hayat 
üzerine yapılmış sigorta mukavelenamesi hükmünde addolunacaktır. 

* 

2 — Bahrî sigortalar 

§ 6. 

Tarafeynin düşman olmalarından mukaddem muhatara başlamış olduğu takdirde ve sigortacı
nın tabi olduğu Devlet veya işbu Devletin müttefikleri tarafından vuku bulan harekâtı harbiye 
neticesindeki haşaratı temin ve tazmine dair olmamak şartiyle deniz sigorta mukavelenameleri, muh
tevi bulundukları ahkâm eari bulunmak üzere, mefsuh addedilmiyeeeklerdir. 

,?. — Ilarik sigortaları ve diğer sigortalar 

• §7-

Pıkrai salifede zikredilen kaydı ihtirazı tahtında harik veya diğer sigorta mukavelenameleri 
mefsuh addedilmiyeeeklerdir. 

Fasıl : 3. 

Düyun 

Madde — 84 

Harpten evvel aid edilmiş mukavelenameler mucibince harpten evvel veya harp esnasında vaci-
büifediye olmuş bulunan ve harp sebebiyle tesviyesiz kalmış düyunun, mukavelenamelerde mün-
deriç şerait dairesinde ve mukavele edilen para ile o paranın ihraç edildiği memlekette cari ra
yici üzerinden tesviye ve tediyesi lâzımgeleceğini tanımak hususunda Tarafeyni Âliyeyni Âki
deyi! müttefiktirler. 



îfo. Mö,341,34â,â4â — 29 
İşbu kısmın ikinci faili lahikasının ahkâmına, iuûel gelmemek §artiyle şu cihet mukarrerdir ki 

ıarpten evvelki bir mukavele mucibince icrası iâzınıgelen tediyat, harp esnasında mezkûr muka-
re!edc gösterihn paradan gayrı bir para ile kıs men veya tamamen "Î:I! sil edilmiş, bulurdu rıeb"-
iğin mukabili olduğu takdirde, bu tediyat, hak ika t^ LaHi1 oluıirıitış olan mebahji, tahsilâtm 
/ukubulduğu para ile eda etmek suretiyle icra olunabilecektir. Bu hüküm işbu Mualıedeııameniıı 
nevkii meriyete vazjndan evvel alâkadarlar arasında sureti muslihanede vâki olmuş olan ve ta-, 
ıhhüdatı muhalifeyi haleldar edemiyecektir. 

Madde —85 . 

Düyunu Umumiyei Osmaniye işbu fasıldan ve işbu kısmın (İktisadi ahkâm) diğer füVuiüııden 
lilittifak, hariç bırakılmıştır. 

Fasıl : 4. 

Mülkiyeti sınaiye, edebiye vı ya sanayii nefiı-ı nıvlkiyli 

Madde — 86. 

işbu Muahede ahkâmı mahfuz kalmak kajdh le, mülkiyeti sınaiye, edebiye veya sanayii nefise 
ııülkiyeti hukuku, Âkit Devletlerden her birinin kavaniniııe nazaran 1 ağustos 1914 de mevcut 
julunmuş oldukları hal üzere, Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn arazisinde, işbu Muahedenin mevkii 
ııeriyete vazmdan itibaren, bu hukuktan hali harbin başladığı anda müteneffi olan eşhasın veya 
nenlehülhaklarının lehine tekrar tesis veya iade olunacaktır. Kezalik eğer harp vukua gelmemiş 
)lsa idi, bir mülkiyeti smaiyenin veyahut edebiyata veya sanayii nefiseye müteallik bir eser neş
rinin himayesi için kanun dairesinde vâki olmu bir müracaat üzerine harbin devam ettiği müddet 
jsnasmda iktisap edilebilecek hukuk dahi işbu Muahedenamenin mevkii meriyete vazı tarihinden 
tibaren işbu hukuka istihkakı bulunan eşhas lehine olarak tasdik ve tesis edilecektir. 

Balâda münderic ahkâm mucibince ipkaen tesis edilecek olan hukuka halel iras etmemek sar
iyle, esnayi harpte Müttefik Devletlerden birinin teşrii, icrai veya idari bir makamı tarafından 
ttihaz kılınmış olabilen tedabiri mahsusa ya ipbnaen Osmanlı tebaasına müteallik mülkiyeti snıa-
ye, edebiye veya sanayii nefise mülkiyeti hususunda ifa edilen bilcümle muamelât (Ruhsat itası 
la dahil olmak üzere) mer'i kalacak ve hükumuri tamamiyle cari olmakta devam edecektir. Bu 
ıükünı her hangi bir müttefik Devlet tebaasının hukuku hakkında Türkiye makamatı tarafından 
ttihaz edilmiş muamelâtı mümasile için daı.ı HjiA veçhile caridir. 

" Madde — 87. 

1 ağustos 1914 tarihinde zaten iktisap edilmiş olan veyahut eğer harp vâki olmamış bulunsay
dı harpten evvel veya harbin devam ettiği müddet esnasında vukubulmuş bir talep ile o tarihten-
aeri ihrazı mümkün bulunan mülkiyeti sınaiye hukukunu istihsal veya muhafaza veya bu bapta 
tiraz dermeyan edebilmeleri için diğer her bir Akit Devlet arazisinde Türk tebaasına ve Türki
ye'de mezkûr Devletlerin tebaasına, resmi munzam ve hiç bir nevi ceza olmaksızın her müracaatı 
era her muameleyi ikmal her türlü rüsumu tesviye ve sureti umumiyede her Devlet kavanin ve 
lizamatının istilzam ettiği kâffei muamelâtı ifa eylemek üzere, işbu Muahedenin mekii meryete 
/azı tarihinden itibaren akalli bir sene mühlet verilmiştir. 

Bazı merasim ve muamelâtım ifa ve itmam edilmemesinden veya bir resmin verilmemesinden 
lolayı sakıt addedilmiş olan mülkiyeti sınaiye hukuku - ihtira beratiariyle resimlere ait htısusatta 
şunları gayri mer'i addolunduğu zamanlarda işleten veya istimal eden eşhası salisenin hukukunu 
siyanet için her Devletin muktazayi nısfet addedeceği tedabiri ittihaz eyliyebileeeği kaydi ihtira-
sisiyle - tekrar iktisabı meriyet edecektir. 
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Bir ihtira beratının mevkii tatbika vazı veyahut fabrika alâmeti farikasının veya bir ticaretin 

veya bir resmin istimali için verilen mehilde 1 ağustos 1914 ile işbu muahedenin mevkii meri
yete vazı tarihi arasındaki müddet dahili hesap edilmiyecek ve bundan başka, 1 ağustos 1914 
tarihinde hâlâ muteber bulunmuş olan hiç bir ihtira beratının ve fabrika veya ticaret alâmeti 
farikasının veya resmin işbu Muahedenin mevkii icraya vazmdan itibaren iki sene müddet geçme
dikçe, sırf mevkii tatbika ademi vazı veya ademiistimali cihetiyle, sukut veya feshe tâbi olamıyaca-
ğı mukarrerdir. 

; Madde — 88. 

Bir taraftan Türkiye tebaasiyle Türkiye'de mukim olan veya Türkiyede sanatlerini icra etmek
te bulunan eşhas ve diğer taraftan Müttefik Devletlerin tebaasn ile müttefiklerin arazisinde ikamet 
veya sanatlerini icra eden eşhas ve kezalik bu eşhasın harp esnasında bazı hukuk devretmiş oldu
ğu eşhası salise taraflarından, hali harp tarihi ile işbu Muahedenamenin mevkii meriyete vazı 
tarihi arasında geçen müddet zarfmda, diğer Tarafın arazisinde, hudusa gelmiş olup esnayi harp
te herhangi bir zamanda mevcut bulunmuş olan veyahut 86 ncı maddeye istinaden yeniden tesisi 
icabeden mülkiyeti sınaiye, edebiye veya sanayii nefise mülkiyeti hukukunu haleldar etmiş gibi 
addolunabîlen efalden dolayı bir dâva ikame ve hiç bir talep dermeyan edilemiyecektir. 

Balâda zikrolunan efal meyamnda, Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn Hükümetleri veya onlar hesa
bıma veya onların muvafakatiyetle diğer eşhas tarafından mülkiyeti sınaiye, edebiye vej'a sana
yii nefise mülkiyeti haklarının istimali ve kezalik hu hukukun tatbik olunabileceği mahsulât, alât 
ve edevat veya her türlü eşyanın füruhtu, mevkii füruhta vazı veya istimali fiilleri de dahildir. 

Madde — 89. 

Mülkiyeti sınaiye hukukundan istifade, veyahut edebiyata veya sanayii nefiseye müteallik asa
rı teksir hakkında, bir Taraftan Müttefik Devletler tebaaları veya bunların topraklarında sakin 
veya orada sanatlerini icra etmekte olan eşhas ile diğer Taraftan Osmanlı tebaast arasında hali 
harpten mukaddem akdedilmiş, olan ruhsat mukavelenameleri Türkiye ile Müttefik Devlet ara 
sında mütehaddis halı harp tarihinden itibaren mefsuh addedileceklerdir. Ancak her halde, bu 
nevi bir mukavelenameden iptidaen müstefit olan kimse işbu muahedenin mevkii meriyete vazı ta
rihinden itibaren altı ay zarfında sahibi hukuktan yeni bir ruhsat talep etmek hakkını haiz ola
cak ve bunun şeraiti, Tarefeyn arasında bilnilâf kararlaştırılamazsa, işbu kısmın beşinci faslında 
münderiç Muhtelit hakem mahkemesi tarafından tâyin olunacaktır. O takdirde Mahkeme, icabe-
derse, harp esnasında hukukunun istimalinden dolayı muhik göreceği lâzimüttesviye mebaliği tâyin 

edebilecektir. 

Madde — 90. 

İşbu Muahede mucilvnce Türkiyeden aynlan arazi ahalisi, gerek bu infikâke ve gerek bunun ne
ticesi olarak hâsıl oıan tebeddülü, tabiiyete rnçr^en Osmanlı kavaninine göre bu tebeddül anında sa
hip oldukları mülkiyet» sınaiye, edebiye ve ana yi i nefise mülkiyeti hukukundan Türkiye'de tam 
ve kâmil bir surette istifadelerini muhafaza edeceklerdir. 

Bu Muahede ile Türkiye'den ayrılan araz'de bu intikâk ânında m er 'i veya 86 ncı madedınuci-
bintee yeniden tesis veya ipka edilecek olan mülkiyeti sınaiye, edebiye ve sanayii nefise mülkiyeti 
hukuku mezkûr arazinin intikal edeceği Devlet tarafından tanınacak, Osmanlı kavanini mucibin
ce devamı kabul ediıen müddetçe bu arazi üzerinde mevkii meriyette kalacaktır. 

Madde — 91. 

Osmanlı İmparatorluğu Hükümetinin Derseadette veya mahali sairede 30 teşrinievvel 1918 ta-
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-ihindenberi usule nvermiş olduğu ihtira beratları veya fabrika alama* farikası hakkında ifa etmiş 
)lduğu muamelâtı tesciliye ve kezalik işbu beratlarla alâmatı farikanın devir veya ferağına mü-
eallik her türlü kayit veya tescil muameleleri alâkadarların işbu muahedenin mevkii meriyete 
razından itibaren üç ay zarfında verecekleri istidaname üzerine Türkiye Hükümetine arz ve IIü-
râmeti müşarünileyha tarafından tescil edilecektir. îşbu tescilin hükmü tescili iptidai tarihinden 
nuteberdir. 

Fasıl : 5 

Muhtelit hakem mahkemesi 

Madde — 92. 

Bir taraftan müttefik Devletlerden her biri ve diğer taraftan Türkiye arasında muahedei lıazı-
anın mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren üc ay müddet zarfında birer muhtelit hakem mah-
emesi teşkil olunacaktır. 

Bu mahkemelerden her biri, ikisi alâkadar Hükümetlerin her biri tarafından tâyin olunmak 
/ere, üç azadan mürekkep olacaktır. Bu Hükümetler müteaddit zatı tâyin etmek salâhiyetini haiz 
lacaklar ve mahkemede âza sıfatiyle bulunacak zatı icabı hale göre bunlar meyanından intihap 
deceklerdir. Reis alâkadar iki Hükümet arasında bilitilâf tâyin olunacaktır. 

Muahedei haziranın mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren iki ay müddet zarfında bu itilâf 
usul periz olmadığı takdirde Reisi mumaileyh, alâkadar Hükümetlerden birisinin talebi üzerine, 
âhey beynelmilel adalet mahkemei daimesi reisi tarafından harp esnasında bitaraf kalmış olan Dev-
tler tebaasına mensup zevat mej^anmdan tâyin edilecektir. 

Eğer bu iki ay zarfında alâkadar hükümetlerden birisi kendisini mahkemede temsil edecek 
;ayi intihap etmiyecek olursa diğer alâkadar hükümetin talebi üzerine mezkûr azanın emri tâlini 
emiveti akvam Meclisine ait olacaktır. 

Mahkeme âzasından birisinin vefatı veya istifa sı takdirinde veyahut mahkeme rızasından bb'i 
ızaifini i?a ölmesi herhangi bir sebepten dolayı vazaifi ifa edemiyecek bir halde bulunulsa, 
ısp için mukarrer usule te\fikan, yerine diğerinin tâyinine tevessül edilecektir. Mezkûr iki av 
üddet vefatın istifanın ve ifayı vazifede ademi imkânın usulü dairesinde slibut buldu "TI günden 
ibar edilecektir. 

Madde — 93. 

Muhtelit hakem mahkemelerinin merkezi İstanbul 'da olacaktır. Eğer mesalihin kemivet ve kev-
reti muhik gösterirse alâkadar Hükümetler her mahkemede bir veya bir kaç şubei munzama ihdas 
m ek salâhivetini haiz olacaklardır. İşbu şubelerden her birinin inikadı için lüzumuna aöre 
r hangi bir mahal tâyin edilebilecektir. Bu şubelerin her biri bir reisi sani ile 92 nci maddenin 
ilâ 5 nci fıkralarında mezkûr olduğu veçhile mansun iki â/adan mütevekkil olacaktır. 

Her Hükümet huzuru mahkemede kendisini temsil etmek için bir veya bir kaç memur (Ajan) 
yin edecektir. 

Şayet muhtelit bir hakem mahkemesinin vevahut şubelerinden birisinin teşekkülünden itibaren 
sene sonra işbu mahkeme veya şube mesaisini itmam etmemiş bulunursa ve mezkûr mahkeme 

ya şubenin mahalli inikadının bulunduğu araziye sahip olan Devlet talep ederse salifüzzikir ha
in mahkemesi veya şubesi işbu arazi haricine naklolunacaktir. 

Madde — 94. 

92 ve 93 ncü maddeler mucibince ihdas edilen muhtelit hakem mahkemeleri işbu muahede muci-
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bince kendi salâhiyetleri dahilinde bulunan ihtilâfa! hakkında hüküm vereceklerdir. 

Ekseriyeti azanın verdiği karar mahkemenin koran olacaktır. 
Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn, muhtelit hakem mahkemelerinin mukarroratmı katı addettikleri] 

ve kendi tebaaları hakkında bunları reecbuviyülittiba kılacaklarını ve ilâmat kendilerine tebliğ ed 
lir edilmez hiç bir tenfiz kararı ittihazına hacet olmaksı/m bütün arazileri dahilinde icrasını tem 
edeceklerini kabulde müttefiktirler. 

Bundan başka, Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn bilhas<a tebligatın isaline ve delâilin cemine a 
İmsusatta kendi mahkeme ve memurlarının muhtelit hüküm mahkemelerine, >eddi iktidarlarında b 
lunacak olan her türlü muaveneti doğrudan doğruya ifa etmelerini taahhüt eylerler. 

Madde — 95. 

Muhtelit hakem mahkemelerinin rehberi adalet, hakkaniyet ve hüsnü niyet olacaktır. 
TTcr mahkeme huzurunda istimal olunacak likanı th\ in edecek ve mesaliha tamamjvle vuku 

1emhı için ieaboden < >reünıeleri vaptıracak ve kendi huzurunda takip edilecek usulü muhakeme k 
vaidini ve mı"dd'^lirini tanzim eylivecektir. Bu knva'din tanziminde, esa^atı âtiyeye riayet ol 
nacaktır: 

1. Usulü muhakeme bir lâviha ve mütekahilen bir lâvihai cevabiye ibrazını ihtiva edecek ve 1 
Ifhihai reddhei eev<l>i\e i1 e ve mütekabil bh lâyi'uM reddh ei ceval)ive Ha oluıu'bilecel-tir SHA 
Taraf evnden biri mülâhazatı sifahive dermeyan el m ek ^ova ettirmek talebinde bulunursa, Tar; 
diğere de böyle bir halde avnivle hareket etnmk salfhiveti verilmek saHhle, İrana mezun olacakt 

9 Mahkeme tahkikat icrasını, evrak ibrazmı ehli hibreve müracaatı emretmek, mahallerin 
kesif ve muayene icra, her srûna malfımnlı t a1 en evlemek, sabitleri istima etmek ve Tai'afevnd 
vovahut münKf^le'-bıden hor t"ıw1ü kalıntı sifahi-'e veva tahririyeyi talep etmek hususların 
kâffei salâhiyet' İniz o^aeaktlır. 

3. Muahedcî Wirada h;ıâfına müud"rı-" ahkâm müstesna olmak üzere, mahkemenin teşkil 
den itibaren allı av müddetin hitamından sow-a hiç bir talep ve iddia kabul olunmıyacaktır. IV 
ğerki mahkeme' ııvvkû renin bi1- kanuı ile ila ed;1mis ve budu mesafe veya kuvvei mücbire cbab 
mübteni olarak sır eti istr-mnivede muhik "örülmüş biı müsaadei mahsusa mevcn+ ola. 

4 Bir sene zarfında, mecmuu sekiz haftavı tecavüz etmivecek olan t at il devreleri ırıüstc 
olmak üzpr-p her hafta mesalih'n sürati cereyan'un temin (^mek için muktazi miktarda celse akı" 
inek, mahkemer-m eümlei A nzaifinder.dir. 

5. Hükümler, isin mahkemeeo müzakerece konulduğunu ifade eden hitamı muhakemeden iti 
ren nihayet iki av sonra her halde ısdar edilmiş olmalıdır 

6. îşin icabedecği mürafaatı şifahiye ile her halde hükümlerin tefhimi celsei aleniyede- vı 
bulacaktır. 

7. Her muhtelit hakem mahkemesi, mesalihin hüsnü temşiyetine nafi addettiği takdirde, malı 
inik-'dı haricinde bir veva bir \s>» ee^e akdi sah" hivelini haiz olacaktır. 

Madde — 96. 

Alâkadar hükümetler her bir mahkeme için h'bttifak bir Kâtibi umumî tâvin edecekler ve 
biri ona bir ve,Ta bir kaç kâtip terfik evliveceklerdir. Kâtibi umumî ile kâtipler, alâkadar hükûı 
lerin muvafakatiyle muavenetlerine lüzum görecekleri eşhası hizmetine alabilecek olan mahke 
nin tahtı emrinde bulunacaklardır. 

Her mahkeme kaleminin daireleri tstanbul'da olacaktır. Diğer herhangi bir mahalde mülhak 
lem daireleri ihdas etmek alâkadar hükümetlere ait olacaktır. 

Her mahkeme kendisine tevdi edilecek olan mesaliha ait evrakı, muharrerat ve vesaiki 1? 
minde muhafaza edecek ve vazifesinin hitamında bunları mahalli inikadının bulunmuş olduğu 
kûmetin hazinei evrakına tevdi edecektir. Bu evrak alâkadar hükümetlere daima küşade bulunacal 
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Madde — 97. 

Her hükümet, tâyin ettiği muhtelit hakem mahkemesi âzası ile tâyin edeceği memur (Ajan) veya 
kâtiplerin ucurat ve muhassasatmı tediye eyleyecektir. 

Beis ile kâtibi umuminin ücurat ve muhassasatı alâkadar hükümetler tarafından müttefikan tâyin 
olunacak ve ücurat ve muhassasatı mezkûre ile mahkemenin masarifi müşterekesi her iki hükümet 
tarafından münassafaten tediye edilecektir. 

Madde — 98. 

İşbu İÜ.Hİ Japonya iie Türkiye beyninde tekevvün edip Muahedei hazıra mucibince Muhtelit Ha
kem mahkemesinin dairei salâhiyetinde bulunması lâzımgelecek olan mesalih hakkında kabili tat
bik olmıyacaktır; mesalihi mezkûre iki Hükümet arasında bilitilâf hal ve faslolunaoaktır. 

Fasıl : 6. 

Muahedenameler 

Madde — 99. 

İşbu Muahedenamenin mevkii meriyete vaz'ı akabinde ve diğer cihetten havi olduğu ahkâm 
haleldar olmaksızın zirde tadat olunan iktisadi veya fennî mahiyetteki zeviletraf muahedat, mukavelât 
ve itilâf at Türkiye ile diğer Düveli Âkideden bunlara taraf olanlar arasmda yeniden mevkii meri
yete gireceklerdir. 

1. Tahtelbahir kabloların muhafazasına dair 14 mart 1884, 1 kânunuevvel 1886 ve 23 mart 1887 
tarihli mukavelenamelerle 7 temmuz 1887 tarihli ihthamî protokol; 

2. Gümrük tarifelerinin neşrine ve gümrük tarifelerinin neşri için beynelmilel bir ittihat 
teşk Jine dair 5 temmuz 1890 tarihli mukavelename; 

3. Paris'te Beynelmilel hıfzıssıhhai umumiye dairesi teşkiline dair 9 kânunuevvel 1920 tarihli 
itilâfname; 

4. Roma'da Beynelmilel bir ziraat enstitüsü teşkiline dair 7 haziran 1905 tarihli mukavelename; 
5. Esko nehri üzerinde mururiye rüsumunun mubayaasına ait 16 temmuz 1863 tarihli mukave

lename ; 
6. İşbu Muahedenamenin on dokuzuncu maddesindeki ahkâmı mahsusa kaydi ihtirazisi tahtında, 

Süveyş kanalının serbestii istimalini temin edecek bir usul tesisine ait 29 teşrinievvel 1888 tarihli 
mukavelename; 

7. 30 teşrinisani 1920 tarihinde Madrit'te imzalanan mukavelename ve itilâf nameler dahil olduğu 
hakle posta ittihadı umumîsi hakkındaki mukavelename ve itilâf nameler; 

8. 10 - 22 temmuz 1875 tarihinde Senpetresburg'ta imzalanan Beynelmilel Telgraf Mukavele
nameleri ve İl haziran 1908 de Lizbon Beynelmilel Telgraf Konferansında kararlaştırılan nizamna
meler ve tarifeler. 

Madde — 100. 

Türkiye âtide tadat olunan Mukavelename veya itilâfnamelere iltihak veya onları tasdik eylemeği 
taahhüt eyler: 

1. Otomobillerin m ileli muhtelife memalikinde seyrine müteallik 11 teşrinievvel 1909 tarihli mu
kavelename ; 

2. Gümrüğe tâbi vagonların kurşunlanmalarına dair 15 mayıs 1886 tarihli itilâfname ve 18 mayıs 
1907 tarihli protokol; 
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3. Müsademe, muavenet ve umuru tahlisiyei bahriye hakkındaki bazı kavaidin tevhidine dair 

23 eylül 1910 tarihli mukavelename; 
4. Hastane gemilerinin limanlarda rüsum ve tekâliften muafiyeti hakkında 21 kânunuevvel 

1904 tarihli mukavelename; 
5. Kadınların yüzünden icrayi ticaretin men'i hakkında 18 mayıs 1904, 4 mayıs 1910 ve 30 eylül 

1921 tarihli mukavelenameler; 
6. Fuhşiyata dair neşriyatın men'i için 4 mayıs 1910 tarihli mukavelename; 
7. 54, 88 ve 90 ncı maddeler hakkındaki kuyııdu ihtiraziye mahfuz kalmak şartiyle, 17 kânunu

sani 1912 tarihli sıhhiye mukavelenamesi; 
8. Püloksaraya karşı ittihaz olunacak tedabire ait 3 teşrinievvel 1881 ve 15 nisan 1889 tarihli 

mukavelenameler; 
9. Afyon hakkında 23 kânunusani 1912 tarihinde Lâhey'de imzalanan mukavelename ile 1914 

tarihli munzam protokol; 
10. 5 temmuz 1912 tarihli Beynelmilel Telsiz telgraf mukavelenamesi; 
11. Afrika'da mevadı kühuliyenin tabi olacağı usule dair Senjermen - Anley'de imzalanan 10 

eylül 1919 tarihli mukavelename; 
12. 26 şubat 1885 tarihli Berlin senedi umumîsiyle, 2 temmuz 1890 tarihli Brüksel beyanname 

ve senedi umumîsinin yeniden tetkikini mutazammm olarak Senjermen - Anley'de imzalanan 10 
eylül 1919 tarihli mukavelename; 

13. 1 mayıs 1920 tarihli protokol ahkâmı tatbikan vaziyeti coğraüyesinin iktiza ettirdiği ta
dilâta, Türkiye nail olduğunu gördüğü takdirde sefahati havaiyenin tanzimine dair olan 13 teşrini
evvel 1919 tarihli mukavelename; 

14. kibrit imalinde beyaz fosfor istimalinin men'ine dair 2G ejlûl 1906 da Bren'de imzalanan 
mukavelename; 

Türkiye, bundan başka, telli ve telsiz telgraf hakmda beynelmilel yeni mukavelenamelerin tanzi
mine iştirak etmeği taahhüt eyler. 

KISIM : 4. 

Turuku münakale ve mesaili sıhhiye 

Fasıl : 1. 

• Turuku münakale 

Madde — 101. 

Türkiyelim transitinin serbestisi hakkında Barselon konferansı tarafından 14 nisan 1921 tarihinde 
kabul edilmiş olan mukavelename ve nizamname ile menafii beynelmilel olan kabili seyrisefer turuku 
miyahiyeye tatbik olunacak usul hakkında mezkûr konferans tarafından 19 nisan 1921 tarihinde ka
bul edilmiş bulunan mukavelename ve nizamnameyi ve munzam protokolü kabul ettiğini beyan eder. 

Binaenaleyh Türkiye işbu Muahedenin mevkii meriyete vazindan i t 'k r'm İKI mukavelename, ni 
zamname ve protokollar ahkâmının mevkii tatbika vazını taahhüt eder. 

Madde — 102. 

Türkiye bahri sahilden mahrum devletlerin bahri bayrağa malikiyet haklarının tanınmasını mu
tazammm 20 nisan 1921 tarihli Barselon beyannamesini kabul ettiğini beyan eder. 



No. 340,34İ,342,34â ^-M — 
Madde — 103. 

Türkiye 20 nisan 1921 tarihli Barslon konferansının beynelmilel usule tabi limanlara ait olan 
vesayasmı kabul ettiğini beyan eder. 

Türkiye bu usul altına vazedilecek limanları bilâhara bildirecektir. 

Madde — 104. 

Türkiye 20 nisan 1921 tarihli Barslon konferansının beynelmilel demiryollarına müteallik vesaya
smı kabul ettiğini beyan eyler. Bu vesaya, işbu muahedenin mevkii meriyete vazmdan itibaren 
Türk Hükümeti tarafından mütekabil olmak kaydiyle tatbik edilecektir. 

Madde — 105. 

Türkiye işbu muahedenin mevkii meriyete vazinı müteakip 14 teşrinievvel 1890, 20 eylül 1893, 
16 temmuz 1895, 16 haziran 1898 ve 19 eylül 1906 tarihlerinde Bern'de imza edilen demiryollar va-
sıtasiyle emtea nakli hakkındaki mukavelenameleri ve suveri tesviyeyi kabul ve tasdik etmeği taah
hüt eder. 

Madde — 106. 

Yeni hududlarm güzergâhı dolayısiyle, aynı memleketin iki kısmını yekdiğerine repteden bir hat 
diğer memleketi katettiği veyahut bir memleketten başlayan bir şube hattı diğer bir memlekette ni
hayet bulduğu takdirde iki memleket arasındaki münakalâta müteallik hususatta işletme şeraiti, mu-
karreratı mahsusa mahfuz olmak kaydiyle, alâkadar şimendifer idareleri beyninde aktedilecek bir 
itilâf name tanzim olunacaktır. Bu idareler işbu iti lâf name şeraitinde uyuşmağa muvaffak olamadık
ları takdirde şeraiti mezkûre tahkim tarikiyle tâyin edilecektir. 

Türkiye ile hemhudud Devletler beynindeki bilûmum yeni hudud istasyonlarının tesisi ve bu 
istasyonlar arasındaki hututun işletmesi ayni şerait dairesinde akdolunacak itilâf namelerle tanzim 
edilecektir. 

Madde — 107. 

Mevrit veya mahreci Türkiye veya Yunanistan olup Yunan - Bulgar hududiyle Kuleli burgaz 
kurbündeki Yunan - Türkiye hududu arasında kâin şark şimendiferlerinin aksamı selâsesinden 
transit suretiyle müstefit olan yolcular ve emtiai tüccariye, işbu transitten dolayı hiç bir resim veya 
harca ve ne de bir gûna pasaport veya gümrük muayenesi muamelesine tabi olmıyacakl ardır. 

îşbu maddenin icrayı ahkâmı cemiyeti akvam meclisi tarafından intihap edilecek olan bir komiser 
tarafından temin edilecektir. 

Yunanistan ve Türkiye Hükümetleri bu komiser nezdine, salifüzzikir ahkâmın icrasına müteal
lik her meseleyi komiserin nazarı dikkatma vazetmekle mükellef ve vazifesinin ifası emrinde bilcümle 
teshilâtı lâzimeye mazhar olacak olan bir mümessil tayin etmek hakkını haiz olacaklardır. Bu mü
messiller ihtiyaçları olacak madun heyet memurinin miktar ve evsafı hakkında komiserle itilâf 
edeceklerdir. 

Ahkâmı mezkûrenin icrasına müteallik olup halline muvaffak olamadığı her meseleyi Cemiyeti 
akvam meclisinin kararına arzetmek mezkûr komiserin uhdesine terettüp edecektir. Yunanistan ve 
Türkiye Hükümetleri ekseriyeti âra ile ittihazı mukarrerat eyleyen mezkûr meclis tarafından sadır 
olan her karara riayet eylemeği taahhüt ederler. 

Anifüzzikir komiserin maaşı ve ifa edeceği hizmete ait masarif Yunanistan ve Türkiye Hükü
metleri tarafından münasıfeten deruhde edilecektir. 
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Türkiye, bilâhara Edirne'yi Kuleli burmaz'la istanbul arasındaki hatta rapteden bir şimendifer 

hattı inşa eylediği takdirde işbu maddenin, Kuleli burgaz ve Bosna köy kurbunda kâin Yunanis
tan - Türkiye hudud nokatı arasındaki transite mü teallik ahkâmı mütekabilen hükümsüz kalacaktır. 

Alâkadar Hükûmeteynden her biri muahedei haziranın mevkii meriyete vazından itibaren beş 
senelik bir müddet hitamında işbu maddenin ikinciden beşinciye kadar olan fıkralarında musarrah 
murakabeyi idame etmeğe mahal olup olmadığına dair bir karar verdirmek için Cemiyeti akvam mec
lisine müracaat etmek hakkını haiz olacaktır. Maahaza şurası mukarrerdir ki Yunan - Bulgar hu-
dudiyle Bosna köy beyninde kâin Şark şimendiferlerinin iki kısmı üzerindeki transite dair olan 
birinci fıkranın ahkâmı mer'i kalacaktır. 

' " Madde — 108. 

Gerek Osmanlı Hükümetine ve gerek hususi şirketlere ait olup işbu muahede mucibince Osmanlı 
imparatorluğundan ayrılan arazide kâin limanlar ile demiryollarının devrine müteallik ahkâmı mah
susa baki kalmak ve kezalik Düveli Akideyn arasında imtiyazat ashabına ve memurinin umuru te-
kaüdiyelerine müteallik olarak evvelden ittihaz olunmuş veya olunacak ahkâm mahfuz bulunmak 
üzere demiryollarm devri berveçhiâti şerait dahilinde vuku bulacaktır: 

1. Bilûmum demiryollarının imalât ve tesisatı tamamiyle ve mümkün olduğu kadar iyi bir halde 
terkedilecektir; 

2. Kendisine mahsus edevatı müteharrikesi olan bir şebeke tamamiyle terkedilmiş olan arazi 
üzerinde bulunduğu takdirde mezkûr edevatı müteharrike 30 teşrinievvel 1918 tarihli son müfredat 
cetveli mucibince takımiyle terkolunacaktır. 

3. îşbu muahede mucibince idaresi inkısama uğrayacak hututun edevatı müteharrikesinin tak
simi müteaddit şuabat kendilerine taviz olunan idareler arasında sulhan uyuşmak suretiyle tesbit 
edilecektir. Bu uyuşma 30 teşrinievvel 1918 tarihli son müfredat defterine göre mezkûr hutut üze
rinde kaydedilmiş olan edevatın, ehemmiyetini servis balları da dahil olmak üzere hututun uzunluğunu, 
münakalâtın mahiyet ve ehemmiyetini nazarı itibara alacaktır. Ademi itilâf halinde ihtilâf at tahkim 
tarikiyle halledilecektir. Ledelicap yine her hakem kararı, her şubede bırakılması iktiza eden loko
motifler, yolcu ve eşya vagonlarını irae, bunların tesellümü şeraitini tayin ve mevcut atölyelere 
nakledilen malzemenin mahdut bir müddet zarfında hüsnü halde muhafazasını temin için lüzum 
görülecek suveri halliyeyi tanzim edecektir. 

4. Malzeme, eşya ve alâtı edevat, edevatı müteharrikenin tabi olduğu ayni şerait tahtında terke
dilecektir. - f 

" " ' " " Madde — 109. 

Hilâfına ahkâm mevcut olmadıkça, yeni bir hududun çizilmesi yüzünden bir Devletin usulü me-
yahı (cetvel küşadı, feyezan, irva ve İska, tibis yahut buna mümasil hususat) diğer bir Devletin 
arazisinde icra edilecek mesaiye merbut bulunduğu veyahut bir Devletin arazisi üzerinde, harpten 
mukaddemki taamülât mucibince diğer bir Devletin arazisinde mütevellit meyah veya kuvayi meya-
hiye istimal edildiği takdirde, alâkadar Devletler arasında her birinin menafi ve hukuku müktesibe-
lerini muhafaza edecek mahiyette bir itilâf tesis edilmek lâzımdır. 

Ademi itilâf halinde mesele tahkim tarikiyle hallolunacaktır. 

Madde — 110. 

Romanya ve Türkiye Köstence - Istanbul kaı-loşunun işletme şeraitini muhik bir surette tesbit 
için t aralarında uyulacaklardır. İtilâf husul bulmadığı takdirde mesele tahkim tarikiyle hallolu
nacaktır. 
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Madde - 111. -

Türkiye bizzat kendi namına ve tebaası namına, artık kendi arazisinde kara ile ittisal peyda 
etum en kabloların cümlesi veya aksamı üzerindeki, herhangi bir mahiyette olursa olsun, bil
cümle hukuk, müstcnidat ve imtiyazatından sarfı nazar eder. 

Eğer balâdaki fıkra mucibincı devredilmiş olan kablolar veya kabloların bir kısmı emvali hususiye-
den ise esbabının zarar ve ziyanlarının tazmini, mülıdyetiu müntaki! olduğu Hükûmata fiit olacaktır, 
tazminatın miktarında ademi itilâf halinde bu miktar tahkim tarikiyle tâyin edilecektir. 

Madde — 112. 

Türkiye kendi arazisinde kara ile lâakal bir ittisal peyda eden kablolar üzerinde mukaddema 
haiz olduğu hukuku mülkiyeti muhafaza edecektir. 

Marazzikir kablolardan Türk arazisinde kara ile ittisal etmeleri hukukunun istimali ve işlet
melerinin şeraiti alâkadar Devletler tarafından sureti muslihanede tanzim olunacaktır. Ademi 
itilaf halinde ihtilâf, tahkim tarikiyle halledilecektir 

Madde 113. 

Tarafeyni Aliyeyni Âkideyn, her biri kendisine laal'ûku cihetinden Türkiye'de ecnebi posta-
noVrinin il'>;ısını kabul ettiklerini beyan ederler. 

Fasıl : 2. 

MesaiL s hlıiııı 

Madde — 114. 

İstanbul Meclisi kebir umuru sıhhiyesi lâğvolunmuştur. Türkiye sovalul \c hududunun teşki
lâtı sıhhiyeciyle Türk idaresi vazifedardır. 

Madde — 115. 

Makadir ve şeraiti muhik olacak olan yegâne ve aynı tariPei sıhhiye Tm-k bayrağı ile ecnebi 
bayraklarını tefrik etmeksizin, bütün gemilere ve Türkiye tebaasına tatbik edilen aynı şerait 
dairesinde, düveli ecnebiye tebaasına tatbik olunacaktır. 

Madde — 116. 

Türkiye ayıkta kalmış olan memurini sıhhiyenin sabık İstanbul Meclisi kebir umuru sıhhiye
sinin nükudundan bittefrik verilmek üzere tazminata istihkaklarına ve işbu meclisin memurini 
hazıra ve sabıkasının ve anların menlehlülhaklarının diğer bilcümle hukuku müktesibelerine tama
men riayet etmeği taahhüt eyler. İşbu hukuka, sabık İstanbul Meclisi kebir umuru sıhhiyesinin 
ihtiyat akçesinin ciheti tahsisine, eski idarei sıhhiyenin tasfıyei kafiyesine müteallik bilcümle 
mesail ile kezalik buna müşabih veya merbut olandiğer her mesele, sureti hususiyede müteşekkil 
bir komisyon tarafından hal ve tesviye edilecek ve bu komisyon Almanya, Avusturya ve Maca
ristan müstesna olmak üzere İstanbul Meclisi kebir umuru sıhhiyesine iştirak etmiş olan Devlet
lerden her birinin bir mümessilinden müteşekkilolacaktır. Gerek yukarıda beyan olunan tasfiye
ye ve gerek bu tasfiyeden sonra kalan nükudun ciheti tahsisine müteallik bir meseleden dolayı 
işbu komisyonun azaları arasında ihtilâf zuhuru halinde mezkûr komisyonda temsil edilen Devlet-
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lerden her biri, kararı ahiri ittihaz edecek olan Cemiyeti Akvam meclisine hakkı müracaata ma 
lik olacaktır. 

Madde - - 117. 

Türkiye ile Mekkei Mükerrenıe haccma ve Kudus şerif ziyaretine ve Hicaz şimendiferine ne 
zaret etmekle alâkadar Devletler, beynelmilel Mukavelâtı sjhhiye ahkâmı mucibince tedabiri m ah 
susa ittihaz edeceklerdir. İcraatta bir vahdeti tamme temini zımnında bu Devletlerle Türkiye 
hac ve ziyaret umuru sıhhisinin telif ve tanzimi için, bir komisyon teşkil edecekler vebu komis 
yonda Türkiye devairi sıhhiyesiyle Mısır Bahriye ve Karantina sıhhiye meclisi temsil edilmiş ola 
caklardır. 

- Mezkûr komisyon, arazisinde içtima edeceği Devletin evvelce muvafakatini istihsal edecektir. 

Madde — 118. 

Hac ve ziyaret umuru sıhhiyesinin telif ve tanzimi komisyonunun mesaisi hakkında gerek (V 
lııiyeti Akvam Hıfzıssıhha komitesine ve Beynelmilel umumî hıfzıssıhha idaresine ve gerek ha( 
ve ziyaret ile alâkadar her memleketin talep edecek olan Hükümetine raporlar verilecektir. Ko 
misyon kendisine Cemiyeti Akvamdan, Beynelmilel umumî hıfzıssıhha idaresinden veyahut alâka 
dar Hükümetler tarafından vukubulan bütün su iller hakkında reyini beyan edecektir. 

KISIM : 5. 

Ahkâmı inula elife 

1. — Vsuniyi harp 

Madde — 119. 

Tarafeyni Aliyeyni Akideyn, ellerinde kaimi; olan harp esirleriyle sivil mevkufları dcrha 
memleketlerine iadeyi taahhüt ederler. 

Yunanistan ve Türkiye'nin mütekabilen ellerinde bulunan üserayi harp ve sivil mevkufeyniı 
mübadeleleri işbu Hükümetler arasında 30 kânunusani 1923 tarihinde Lozan'da imza edilmiş olaı 
itilâfnamei mahsûsun mevzuunu teşkil eder. 

Madde - 120. 

İnzdıata mugayir harekâttan dolayı cezaya müstahak veya mahkûm olan üserayi harp ve si 
vil mevkufeyn, cezalarının ikmaline veyahut haklarındaki takibatı kanuniyenin hitam bulmasın; 
bakılmaksızın, iade edileceklerdir. 

İnzibata ait ceraimden maada efaldeıı dolayıeezaya müstahak veya mahkûm olmuş olanlar tali 
ti mevkufiyette idame edilebileceklerdir. 

Madde — 121. 

Tarafeyni Aliyeyni Akideyn gaiplerin taharrisi veya ademi iade arzusunu izhar etmiş olan üse 
rayi harp ve sivil mevkufeynin tâyini hüviyetleri için mülekabilen kendi arazileri üzerinde her tül
lü leslıilâtı irae etmeği taahhüt ederler. 
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Madde — 122. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn, işbu Muahedename mevkii meriyete vazedilir edilmez, üserayi 
^ıarbe ve sivil mevkufine ait olduğu veya ait olmuş bulunduğu halde alıkonulmuş bulunan bil 
^ümle eşya, akçe, esham ve tahvilât ve senedat ve evrak ve vesaik veya her nevi eşyayi zatiyenir. 
adesini taahhüt ederler. 

Madde — 123 

Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn, orduları tarafından esir edilmiş olan üserayi harbin idare ve ia
şesi için masruf mebaliğin mütekabilen tediyesinden sarfınazar eylediklerini beyan ederler. 

2. — Mezarlıklar 

Madde — 124. 

Âtide gelecek 126 ncı madede mevcut ahkâmı mahsusaya halel gelmeksizin, Tarafeyni Âlİ3^eyni 
ikideyn, içlerinden her birinin 29 teşrinievvel 1914 den beri meydanı harpte veyahut mecruhiyetle 
reya kaza ve hastalık neticesinde vefat etmiş berrî ve bahrî askerleriyle ayni tarihten beri esarette ve-
'at etmiş olan üserayi harp ve sivil mevkufinin kendi hâkimiyetleri altında bulunan arazi üze-
•indeki mezarlıklarına, medfenlerine, izam mahzenlerine ve tezkiri namları için tesis edilen âbide-
erine hürmet ve onları hüsnü muhafaaz ettireceklerdir. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn içlerinden her birinin marüzzikir mezarlıklarını, medfenlerini ve 
izam mahzenlerini tâyin, kayit ve idareye ve bunların bulundukları mahallerde münasip âbideler 
ekzine her birinin memur edilebileceği komisyonlara kendi arazileri üzerinde vazifelerini ifa için 
lilcümle teshilâtı irae hususunda itilâf edeceklerdir. Bu komisyonlar hiç bir askerî mahiyeti haiz 
lmıyacaklardır. 

Âkideyni mezkûre berveçhi bâlâ zikrolan berrî ve bahrî askerlerinin bakayayi ecsadmm va-
anlarına iadesi hususundaki taleplerini kabul zımnında, kavanini milliyeleri ahkâmı ve sıhhati 
ımumiye zaruretleri nazarı dikkate alınmak kaydi ile her türlü teshilâtı mütekabilen irae etmeğe 
ıuvafakat ederler. 

Madde — 125. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn : 
Evvelâ — Esarette -\ efat eden üserayi harbin ve sivil mevkufinin, tâyini hüviyetleri için faideli 

afsilâtm ilâvesile beraber, tamam bir cetvelini; 
Saniyen — Hüviyetleri tâyin edilmeksizin defnedilen emvalin medfenlerinin adet ve mevkileri 

akkmda her türlü tarıfatı mütekabilen yekdiğe ine itr eıme^ı laahhüt eylerler. 

Madde — 126. 

'omanya arazisinde 27 ağustos 1916 dan beri vefat eden Türk asakiri berriye ve bahriyesinin ve 
serayı harbinin metfen, ve mezarlıklarının ve ".zam mahzenlerinin ve tezkiri namları için diki-
>n âbidelerin hüsnühalde muhafazası ile, sivilmevkufine dair 124 ve 125 nci maddelerden müte-
ellit sair her türlü mecburiyetler için Romanya Hükümeti ile Türkiye Hükümeti arasında mah-
ıs bir itilâfname akdedilecektir. 

Madde — 127. 

124 ve 125 nci maddelerin umumî mahiyette olan ahkâmım ikmal için bir taraftan Britanya 
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İmparatorluğu, Fransa ve İtalya Hükümetleri diğer taraftan Türkiye ve Yunanistan Hükümetleri 
128 nci den 136 ncı ya kadar olan maddelerdeki ahkâmı mahsusayı kararlaştırmışlardır. 

Madde — 128. 

Türkiye Hükümeti, Britanya İmparatorluğuna, Fransa ve İtalya Hükümetlerine karşı, kendi 
arazisi üzerinde bunların meydanı harpte veya mecruhiyetle veya kaza veya hastalık neticesinde 
vefat etmiş olan berrî ve bahrî askerleri ile esarette vefat eden üserayi harplerine ve sivil mev
kuflarına ait metfen ve mezarlıkları ve izam mahzenlerini ve tezkiri namları için dikilmiş âbideleri 
muhtevi arsalar kendilerine ayrı ayrı ve müebbeden tahsis etmeği taahhüt eder. Kezalik 130 nou 
maddede mezkûr komisyonlar tarafından birleştirme mezarlıkları, izam mahzenleri veyahut âbideler 
tesisi için âtide lüzumu görülecek olan araziyi de kendilerine tahsis edecektir. 

Bundan maada işbu metfenlere; mezarlıklara,izam mahzenlerine ve âbidata serbestii duhule 
müsaade etmeği ve ledeliktiza lâzım olan cadde ve yolun inşasına ruhsat vermeği taahhüt eder. 

Yunan Hükümeti kendi arazisine müteallik olarak ayni hususatı taahhüt eder. 
Yukarıdaki ahkâm, tahsis olunan arazide Türkiye hâkimiyetine veyahut, hale göre, Yunan hâ 

kimiyetine İrası halel etmez. 

Madde — 129. 

Türkiye Hükümeti tarafından tahsis edilecek arazi meyanmda bilhassa Britanya İmparatorlu 
ğu için 3 numaralı haritada gösterilmiş olan Anzak denilen havali (Arıburnu) arazisi dahil ola 
çaktır. 

Britanya İmparatorluğunun bâlâda beyan olman araziden istifadesi berveçlıi âti şeraite tâb 
lutuhicaktw 

1. Mezkûr ;„r;ızi işbu Sulh Muahedenamesiyle tâyin olunan ciheti tahsisinden gayri bir sureth 
istimal edilemiyecek; binaenaleyh; hiç bir aske^ veya ticarî maksatla veya anifülbeyan cihet 
tahsisi haricinde sair hiç bir maksatla kullanılmıyacaktır; 

2. Türkiye Hükümeti, mezarlıklarda dahil olduğu halde, mezkûr araziyi teftiş ettirmek hakkı 
nı her zaman haiz bulunacaktır; 

3. Mezarlıkların muhafazasına tahsis edilen sivil bekçilerin adedi her mezarlık için bir bek 
çiden fazla olmayacaktır. Mezarlıkların haricinde bulunan arazi için mahsus bekçiler olmayacaktır 

4. — Mezkûr arazide mezarlıkların gerek dahil ve gerek haricinde sırf muhafızlara lâzım olaca 
meskenlerden başka ebniye inşa edilmiyecektir; 

5. Mezkûr arsanın sahili üzerinde eşhas ve emtia ihraç ve irkâbtmı teshile medar olabilece 
hiç bir rıhtım, mendirek veya iskele inşa edilemiyeeektir; 

6. Bilcümle muamelâtı lâzime yalnız Boğazların iç sahilinde icra edilebilecek ve araziye Ade 
lardenizi sahilinden duhule ancak mezkûr muamelâtın icrasından sonra müsaade olunacaktı] 
Türk Hükümeti mümkün olduğu kadar basit olması lâzımgelen işbu muamelâtın, bu maddeni 
diğer ahkâmına halel gelmemek şartiyle, Türkiye'ye giden diğer ecnebiler hakkında mevzu mm 
melâttan ziyade zahmeti mucip olmamasunı ve her nevi bifaide teehhüre mahal vermiyecek sera 
tahtında ifa kılmasını kabul eder; 

7. Araziyi ziyaret etmek istiyen eşhas müsellâh olmayacaklar ve Türkiye Hükümeti işbu men 
nuiyeti katiyenin tatbikma nezaret etmek hakkını haiz bulunacaktır; 

8. 150 kişiden fazla olan her züvvar kafilesinin muvasalâtından lâakal bir hafta evvel Tü 
kiye Hükümetinin haberdar edilmesi nıuktazidir. 

Madde — 130. 

Medfenlere ve mezarlıklara ve izam mahzenlerine ve âbidata müteallik mesaili mahalline 
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halletmeğe memur olarak Britanya, Fransa ve İtalya Hükümetlerinden her biri Türkiye ve Yunan 
Hükümetlerinin de birer mümessil memur edecekleri birer komisyon tâyin eyliyecekler. 

tşbu komisyonlar bilhassa: 
1. Emvatın defnedildiği veya defnedilmiş olabileceği menatıkı keşif ve tâyin ve mevcut 

medfenler, mezarlıkları, izam mahzenlerini ve âbidatı tesbit etme; 
2. Merkadlerin, eğer icabederse, bir araya yeniden cemedilmesine ne gibi şerait tahtlmda tevessül 

edileceğini tâyin etmek; Türk arazismda Türk mümessiliyle ve Yunan arazisinde Yunan mümessi-
liyle, bilitilâf yeniden bir araya eemolunacak kafile mezarlıklarının ve tesis edilecek izam mahzen-
leriyle âbidatm mevkilerini tâyin eylemek; ve işgal edilen sathi zaruri olan haddi asgariye tenzil su
reliyle işbu mevakiin hududunu tahdit etmek; 

3. Kendi tebaaları için tesis edilmiş veya edilecek medfenlerin, mezarlıkların, izam mahzen
lerinin ve âbidatm katî pilânların'.ı mensup oldukları Hükümetleri namına Türkiye ve Yunan Hü
kümetlerine tebliğ etmek vazifeleriyle mükellef olacaklardır. 

Madde — 131. 

Kendilerine arazi tahsis olunan hükümetler işbu araziyi yukarıda zikrolunandan gayri su
rette istimal etmemeği ve istimale müsaade eylememeği taahhüt eylerler, mezkûr arazi deniz ke
narında vâki ise sahili arazinin tahsis olunduğu hükümet tarafından her hangi askerî bahrî veya 
ticari hiç bir maksat için istimal edilemiyecektir. Üzerinde medfenler ve mezarlıklar teessüsünden 
vaz geçilecek ve âbide rekzi için istimal edilmiyecek olan arazi yine Türkiye veyahut hâle göre Yunan 
Hükümetine kalacaktır, 

•' ~ Madde — 132. 

128 nci den 130 ncuya kadar olan maddelerde zikrolunan arazinin Britanya, Fransa ve İtalya 
Hükümetlerine müebbeden ve tamamen ve kamilen müstefit olmalari için tahsis edilmelerine ait 
teşrii veya idarî tedabiri lâzime 130 ncu maddenin 3 ncu fıkrasında beyan edilen tebliği takip ede
cek olan altı ay zarfında, Türkiye Hükümeti ve Yunan Hükümeti tarafından ittihaz edilecektir. 
Eğer istimlâkât lâzımgelirse işbu istimlâkler Türkiye ve Yunan Hükümetlerine ait arazi üzerinde 
mütekabilen mezkûr hükümetler marifetiyle ve masarifi kendilerine ait olmak üzere icra edile
cektir. 

Madde — 133. 

Britanya, Fransa ve İtalya Hükümetleri tebaalarının medfen ve mezarlıklarının ve izam mah
zenlerinin ve âbidelerinin tesis, tanzim ve idaresini münasib gördükleri herhangi vasıtai icraiyeye 
tevdide serbest olacaklardır. İşbu vesait mahiyeti askeriyeyi haiz olmıyacaktır. Medfenlerin yeni
den birleştirilmesini ve mezarlık ve izam mahzeni tesisisini temin için lâzım addedilecek olan ihracı 
eınvat ve nakli eesat ile kendilerine arazi tahsis edilen hükümetlerce vatanlarlma iadesi icabedece-
ğine hükmolunacak emvatın ihraç ve ecsadm nakli keyfiyetlerine tevessül ettirmek hakkını yalnız 
bunlar haiz olacaklardır. 

Madde — 134. " ~ " . - - . - -

Britanya. Fransa ve İtalya hükümetleri Türkiye'de kâin medfenlerinin, mezarlıklarının, 
izam mahzenlerinin ve âbidelerinin tebaaları meyan'mdan tâyin edilmiş bekçiler tarafından muha
fazasını temin ettirmek hakkını haiz olacaklardır. Bu bekçiler Türkiye memurini tarafından tanına
caklar ve medfenlerin mezarlıkların ve âbidatm muhafazalını temin için mezkûr memurların mua
venetine ma7har olacaklardır, bu bekçiler hiç birsıfatı askeriyeyi haiz olmıyacaklar ve fakat şahıs
larının müdafaası için bir rövelver veyahut otomatik tabanca ile müsellâh olabileceklerdir, 
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Madde — 135. 

128 nciden 131 nci maddeye kadar olan maddelerde zikrolunan arazi Türkiye ve Türkiye memu
rini veya hale göre Yunanistan ve Yunan memurini tarafından hiç bir nevi bedeli icara reme veya 
vergiye tabi tutulmıyacaktlır. Britanya, Fransa ve İtalya hükümetleri mümessilleriyle medfenleri, 
mezarlıkları, izam mahzenlerini ve âbidatı ziyaret arzusunda bulunan eşhas için oralara duhul her 
zaman serbest olacaktır. Türkiye Hükümeti, Yunan Hükümeti mezkûr araziye muvassıl olan yolla
rın idare ve muhafazasını müebbeden deruhde ede 'eklerdir. 

Türkiye Hükümeti ve Yunan Hükümeti mariz zikir medf enlerin, mezarlıkların izam mahzenle
rinin ve âbidatm idare veya muhafazasına memur eşhasın ihtiyaeatı ve arazinin ıskası için lâzım 
olam miktarda suyu tedarik edebilmeleri zımnında Britanya, Fransa ve İtalya Hükümetlerine her 
türlü teshilâtı bahşetmeği taahhüt ederler. 

, " ' ' " Madde — 136. 

Britanya, Fransa ve italya hükümetleri, Türkiye'den ayrılan arazide bulunanlar dahi dahil 
olmak üzere, kendi hükümlerine tabi arazide mec'fun bulunan Türk beriwe ve bahriyesi için mod-
fenler, mezarlıklar, izam mahzenleri ve tezkiri namlarına mahsus âbidat tesisi zımnında 128 nci ve 
130 neudan 135 nciye kadar olan maddeler nlıkfmmdan istifade eylemek hakkını Türkiye Hükü
metine bahşetmeği taahhüt ederler, 

\ 3 — Ahkâmı umumiye, 

Madde — 137. 

Tarafeyni Aliyeni Âkideyn arasında hilâfına takarrür eden ahkâm müstesna olmak üzere, 30 
teşrinievvel 1918 tarihinden itibaren işbu muahedenin mevkii meriyete vazma kadar istanbul'u 
işgal eden devletler tebaalarının, ecnebilerin veya Türk tebaasının hukuk, emval ve menafiine ve 
bunlardan her birinin Türkiye memurini ile olan münasebetlerine dair mezkûr devletlerin memur
ları tarafından veya anlarla bilittifak ittihaz olunan kararlar veya ita edilen evamir muteber ad
dolunacak ve bunlardan dolayı mezkûr dcvleüer veya memurları aleyhine hiç bir talep dermeyan 
edilemiyecektir. 

Balâda mezkûr mukarrerat veya evamirden dolayk duçar olan bir zarardan münbais diğer kâffei 
metalip muhtelit hakem mahkemesine tevdi oluna caktir. 

Madde — 138. 

Affı umumiye dair bugünkü tarihli beyannamenin dördüncü ve altıncı bendleri ahkâmına halel 
gelmemek şartiyle, mevaddı adliyede 30 teşrinievvel 1918 tarihinden itibaren işbu muahedenin, 
mevkii meriyete vazma kadar, Türkiye'de, istanbul 'u işgal eden devletlerin hâkimleri, mahkemeleri 
veya memurini tarafından ve kezalik 8 kânunuevvel 1921 tarihinde teşkil olunan muhtelit encü
meni adli canibinden Türkiye'de sâdır olan mukarrerat ve evamir, tedabiri icraiye dahil olmak 
üzere muteber olacaktır. 

Şu kadarki bir askerî mahkeme veya bir polis mahkemesi tarafından mevaöı nukukiyeye dair 
sadır olan bir kararı adliden dolayı efraddan biri lehine duçar olduğu bir zararın tamiri zımnında 
diğer bir fert canibinden bir talep dermeyan olunduğu takdirde işbu talep muhtelit hâkem mahkeme
sinin tetkikine arzolunacak ve o da icabederse bir bedeli tazmin tediyesine hüküm ve hattâ bir iade 
ımır melesini emredebilecektir. 
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' . ' Madde — 139: 

Mülki, adli veya malî idarelere ve idarei evkafa müteallik olup Osmanlı imparatorluğundan ayrı
lan bir toprağın hükümetini münhasıran alâkadar eden ve Türkiye'de bulunan evrak, defatir, plân
lar, senedat ve diğer her nevi vesaik ve bilmukabele bunlardan osmanlı imparatorluğundan ayrılan ara
zide bulunup Türkiye Hükümetini münhasıran alâkadar edenler her iki taraftan mütekabilen iade 
olunacaklardır. 

Balâda beyan olunan evrak, defatir, planlar, senedat ve diğer vesaika vazıülyed olan Hükümet, 
kendisini dahi bunlarla alâkadar addediyorsa, anları kendisi muhafaza edebilecek, ve ancak alâkadar 
hükümete, talep üzerine bunların fotoğraflarını veya musaddak suretlerini ita ile mükellef 

olacaktır. . 
Gerek Türkiye'den ve gerek arazii münfekkeden götürülmüş olan evrakın, defatirin, plânların, 

senedatın ve diğer vesaikin asılları münhasıran alındıkları araziye müteallik bulundukları takdir
de mütekabilen iade olunacaktır. 

îşbu muamelâttan mütevellit masarif talip olunan hükümete ait olacaktır. 
Ahkâmı ânife, eski Osmanlı imparatorluğuna ait olup 1912 senesinden sonra Yunanistane inti-

kal eden kazalarda kâin emlâk ve araziye veya evkafa müteallik defatir dahi aynı şerait tahtında 
mabihüt tatbiktir. 

, ' " Madde — 140 

Türkiye ile diğer Düveli Âkide arasmda esnayi harpte ve 30 teşrinievvel 1918 tarihinden mukad
dem mütekabilen icra olunan itinamatı bahriye yekdiğerlerine kargı hiç bir taelp ve iddaye mahal ver-
miyecektir. istanbul'u işgal eden Devletler tarafından tarihi mezkûrdan sonra mütarekenin ihlali se
bebiyle zabıtlar hakkında dahi aynı hüküm câridir. 

Şurası mukarrerdir ki, İstanbul'u şgal eden devletlerin hükümetleri ya Türkiye Hükümeti ta
rafından 29 teşrinievvel 1914 tarihinden 1 kânunusani 1923 tarihine kadar kendi limanlarında veya 
işgal ettikleri limanlarda kullanılmış olan her nevi merakibi bahriye, hacmi istiabisi az sefaiıi, 
yatlar ve mavunalar hakkında gerek mezkûr devletlerin hükümetleri ve tebaaları canibinden ve gerek 
Türkiye Hükümeti ve tebaası tarafından hiç bir talep dermeyan olunmıyacaktır. Maahaza işbu 
hüküm, affı umumiye dair bugünkü tarihli beyannamenin altıncı bendi ahkâmını ihlâl etmediği gibi 
29 teşrinievvel 1914 tarihinden mukaddemki hukuka müstenit olarak efrat tarafından efradı saire 
aleyhine vâki olabilecek metalip ve müddeiyata dahalel getirmiyecektir. 

Kuvayi Yunaniye tarafından 30 teşrinievvel 1918 tarihinden sonra zaptolunan Türk Bayrağını 
hâmil sefain Türkiye'ye iade olunacaktır. 

Madde — 141. 

işbu muahedenin yirmi beşinci maddesinin ve 28 haziran 1919 tarihli Versay sulh muahedesinin 
155 nci ve 250 nci ve 440 nci maddelerinin ve kezalik sekizinci kısmının (Tamirat) üçüncü la
hikasının cümlei tatbikatından olmak üzere elhaletihazihi vazıyülyed bulunan müttefik Hükü
metlerin rızası lâhik olmaksızın, esnayi harpte Alman hükümeti veya tebaası tarafından Osmanlı 
Hükümetine veya tebaasına devir ve ferağ edilmiş olan Alman sefaininin kâffesine müteallik ola
rak Alman Hükümetine veya tebaasına karşı terettüp edebilmiş olan her güna taahhütten Türkiye Hü
kümetinin ve tebaasının ibra edilmiş oldukları beyan olunur. 

Türkiye ile kendi yanında harbetmiş olan diğer devletlerin münasebatında dahi, icabederse aynı 
hüküm cari olacaktır. 

Madde — 142. 

Yunanistan ile Türkiye beyninde Rum ve Türk ahalinin mübadelesine dair 30 kânunusani 1923 
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tarihinde akdolunan Hususi Mukavelename, mezkûr iki Taraf Alii Akit arasında, işbu Muahı iena-

mede muharrer olduğu takdirde haiz olacağı kuvvet ve kiymetinin aynını haiz olacaktır. 

!-> ' ' Madde — 143. 

îşbu Muahedename mümkün olduğu kadar kısa bir müddet zarfında tasdik edilecektir. 
Tasdiknameler Paris'te mevdu ve mahfuz olacaktır. 
Japon hükümeti tasdikin icra edilmiş olduğunu Paris'teki mümessili siyasisi vasıtasiyle Fransa 

hükümeti cumhuriyesine bildirmekle iktifa edebilecek ve bu takdirde Muahedenameyi mümkün olduğu 
kadar süratle tevdi edecektir. 

Düveli mümzıyeden her biri işbu Muahedayi, kendi tarafından imza edilmiş ve Lozan konfe
ransının senedi nihaisinde zikir ve tasrih olunmuş olan senedatı saire ile birlikte - Eğer bunlar bir 
tasdiki istilzam edyorsa - tek ve aynı vesika ile tasdik edecektir 

Bir taraftan Türkiye, diğer taraftan Britanya imparatorluğu, Fransa, îtalya, Japonya veyahut 
aralarından üçü tasdiknamelerini tevdi eder etmez ilk tevdi zabıtnamesi tanzim edilecektir. 

Bu ilk zabıtnamenin tarihinden itibaren Muahedename bu suretle onu-tasdik eden Tarafeyni Ali-
yeyni Akideyn arasında mevkii meriyete girecektir. Diğer Devletler için, ta diknanıelerinin tevdii tari
hinde müteakiben mevkii meriyete girecektir. 

Şu kadar ki, Yunanistan'a ve Türkiye'ye müteallik olmak üzere, birinci maddenin ve ikinci madde
nin 2 numaralı fıkrası ile beşinciden on birinci dahil olmak üzere işbu maddeye kadar olan maddeler 
ahkâmı, Yunan ve Türkiye Hükümetleri kendi tasdiknamelerini tevdi etmeleri akabinde işbu tarihte 
balâda beyan olunan zabıtname henüz tanzim edilmemiş olsa bile, mevkii meriyete girecektir. 

Fransa hükümeti tasdiknamelerin tevdii zabıtnamelerinin musaddak birer suretini bilcümle dü
veli mümziyeye verecektir. 

Tasdikanlilmekal maruzzikir Murahhaslar işbu Muahedenameyi imza etmişlerdir. 

24 temmuz bin dokuz yüz yirmi üç tarihinde Lozanda yalnız bir nüsha olarak tanzim edilmiş olup 
hu nüsha Fransa hükümeti cumhuriyesi mahzeni evrakına vazedilecek ve Hükümeti mezkûre Düveli 
Akideden herbirine musaddak birer nüshasını tevdi edecektir. 

Horace Rumbold M. İsmet 
PelU Dr. Rıza Nur 
Garroni Hasan 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Venizelos 
D. Caclamanos 
Costantin Diamandy 
Costaniin Contzesco 
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2. — BOĞAZLARIN TABÎ OLACAĞI USULE DAÎR MUKAVELENAME 

24 temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir •> - - • 

Britanya imparatorluğu, Fransa, italya, Japonya, Bulgaristan» Yunanistan, Romanya, Busya, 
Sırp - Hırvat - Sloven Devleti, 

Ve Türkiye, 
Bugünkü tarihli muahedei sulhiyenin 33 ncü maddesiyle müeyyit esasa tevfikan boğazlarda 

bütün milletlere Bahri sefit ile Karadeniz arasında serbestii mürur ve seyri sefaini temin etmek em-
niyesiyle, 

Ve bu serbestinin idamesi sulhu umumî ve ticareti alem için lâzım olduğunu nazarı dikkate 
aldıklarından, 

Bu hususta bir mukavelename akdine karar vermişler ve her biri kendi murahhasları olmak üzere: 

Haşmetli Büyük Britanya ve İrlanda Kıraliyeti müttehidesi, Maverayı ebhar Britanya arazisi 
Kiralı ve Hindistan imparatoru Hazretleri: 

istanbul'da fevkalâde komiser Esaletlu Sir Horace George Montagu Rumbold, Baronet. 
' . G. C. M. « . ; 

Fransa Cumhuriyeti Reisi: 
Fransa sefiri kebiri, Cumhuriyetin Şarkta fevkalâde komiseri, Lejyon Donör nişanı milli

sinin (îrandofisiye rütbesini haiz Ferik General Müsyü Maurice Pelle; 

Haşmetli italya Kiralı Hazretleri: 
Ayandan, italya sefiri kebiri istanbul'da fevkalâde komiser, Senmoris ve Lâzar ve Kuron 
Ditali nişanlarının Graııkrova rütbesini haiz Esaletlu Marki Gamille Garroni; 
Atina fevkalâde murahhas ve orta elçisi, Senmoris ve Lâzar nişanlarının Komandör vo 
Kuron Ditali nişanının Grandofisiye rütbesini haiz Müsyü Jules Cesar Montagna; 

Haşmetli Japonya imparatoru Hazretleri: 
Soley Lövan nişanının birinci rütbesini haiz, Roma fevkalâde sefiri kebir ve murahhası 
Müsyü Kentaro Otchiai Jusammi; 

Haşmetli Bulgar Kiralı Hazretleri: 
Şimendifer, Posta ve telgraf nazın sabıkı Müsyü Bosjdan Mornhoff; 
Londra fevkalâde murahhas ve orta elçisi, hukuk doktoru Senaleksaııdır nişanının (Iran 
kruva rütbesini haiz Müsyü Dimitri Stancioff; 

Haşmetli Yunan'lılar Kiralı Hazretleri: 
Esbak Heyeti nuzzar Reisi, Sovör nişanının Grankruva rütbesini haiz Müsyü Eleftherioh 
K. Veniselos; 
Londra orta elçisi Sovör nişanının Komandör rütbesini haiz Müsyü Demetre Caelanıano^, 

Haşmetli Romanya Kiralı Hazretleri: 
Orta elçi Müsyü Constantin İ. Diamandy; 
Orta elçi Müsyü Constantin Contzesco; 

Rusya: 
Müsyü Nicolas Ivanovitch lordanski; 

Haşmetli Sırp'lar - Hırvvat'lar - Sloven'ler Kiralı Hazretleri: 
Bern,de Fevkalâde murahhas ve orta elçi doktor Müsyü Miloutine Yuvanovitch; 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti: 

Umuru hariciye vekili, Edirne mebusu ismet Paşa, Umuru Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye 
vekili, Sinop mebusu doktor Rıza Nur Bey; 

Sabrk vekil Trabzon mebusu Hasan Bey; 

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

Madde — 1. " " 

Tarafeyni Aliyeyni Akideyn aşağıda «Bugazlar» tabiri umumisiyle beyan edilen Çanakkale 
bugazı ve Marmara denizi ve Karadeniz bugazında denizde ve havada serbestii mürur ve serbestii 
seyrüsefer esasmı tasdik ve ilân etmek hususunda müttehidülefkârdır. 

Madde — 2. 

Boğazlardan harp ve sulh zamanlarında sefaini ticariyei bahriye ve havaiyenin ve sefaini harbi-
yei bahriye ve havaiyenin müruru seyrüseferi badezin merbut lahika ahkâmına tevfikan tanzim 
edilecektir. 

Lahika 

Sefaini ticariyei bahriye ve havaiye ve sefaini harbiyei bahriye ve havaiyenin boğazlardan mü
ruru hakkında kavait: 

§ 1. 
Hastane gemileri, yatlar, balıkçı sefineleri ve gayri askerî tayyareler dahil olduğu halde, ticaret 

sefaini. 

A) Sulh zamanlarında: 
Sancak ve hamule ne olursa olsun, beynelmilel ahkâmı sıhhiyenin meriyeti bakı olmak ve kıla

vuzluk, fener, römorkör resimleri veyahut ayni mahiyetteki diğer rüsum gibi doğrudan doğruya ifa 
edilen hidemata mukabil ve rüsuma şamil olmamak ve Türkiye Hükümeti tarafından elhaletü hazihi 
imtiyazı verilmiş idare ve müesseseler tarafından bu hususta istimal olunan hukuka halel gelmemek 
şartiyle hiç bir muamele, rüsum veya tekalif olmaksızın gündüz ve gece mürur ve seyrisefain ser
bestii tammı, 

Bu rüsumun cibayetini teshil için bugazlardan geçen ticaret sefineleri Türkiye Hükümeti tara
fından tâyin edilecek mevakia isimlerini, tabiiyetlerim, tonilâtolarının miktarını ve semti maksutla
rını bildireceklerdir. 

Klavuz ahzı ihtiyari kalmaktadır. 

B) Harp zamanında Türkiye bitaraf kaldığı takdirde: 
Balâde muharrer ayni şerait dahilinde, gündüz ve gece mürur ve seyrisefain serbestii tammı, bi

taraf bir Devlet sıfatiyle Türkiye'nin hukuk ve vazaifi, harp esnasında Türkiye bitaraf bulunduğu 
takdirde suları ve havası sulh zamanında olduğu gibi tamamen serbest kalması lâzımgelen boğazlarda 
seyrisefain tasip edebilecek mahiyette hiç bir tetbir ittihaz etmesine salâhiyet vermiyeeektir. 

Kılavuz ahzı ihtiyari kalmaktadır. 
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C) Harp zamanında Türkiye muharip olduğu takdirde : 
Bitaraf sefineler ve bitaraf gayri askerî sefa ini havaiye için işbu sefaini bahriye ve havâiye 

düşmana bilhassa kaçak eşya, düşman kıtaatı veya tebaası taşımak suretiyle düşmana yardım et
medikleri takdirde, seyrisefain serbestisi, Türkiyenin bu sefaini bahriye ve havaıyeyi teftişe hak
kı bulunacak ve bunun için mezkûr sefaini havaiye Türkiye tarafından bu hususta tâyin ve ihzar 
olunacak manatıkta karaya veya denize inmeğe mecbur olacaklardır. Düşman sefinelerine hukuku 
düvelin kabul ettiği tedabiri tatbik etmek hususunda Türkiye'nin haiz olduğu hukuka halel gel
memiştir. 

Türkiye düşman sefinelerinin boğazlardan istifadelerini men için lâzım addedeceği tedabiri itti-
Jıaz salâhiyeti tammesine maliktir. Maamafih bu teclabir bitaraf sefainin serbestii mürurunu me-
nedecek mahiyette olmıyacaktır ve bu maksatla Türkiye sefaini mezkûreye lâzımgelen talimatı 
veya kılavuzları vermeği taahhüt eyler. 

§ 2. -

Muavin sefineler, asker nakliye sefineleri, tayyare taşıyan sefineler ve askerî sefaini hava
iye dahil olduğu halde sefaini harbiye. 

A) Sulh zamanında: 
Sancak ne olursa olsun, hiç bir muamele, resim veya mükellefiyet olmaksızın, kuvvetlerin 

mecmuuna müteallik âtideki kuyudu ihtiraziye tahtında, gündüz ve gece mürur serbestii tammı. 
Bir Devletin Bahri siyaha müteveccihen boğazlardan imrar edebileceği âzami kuvvet Kara

deniz'e sahildar Devletlere mensup ve mürur esnasında Bahri siyah'ta mevcut en kuvvetli donan
manın âzami kuvvetini tecavüz etmiyecektir. Mamafih Devletler Bahri siyah'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 hususımda Türkiye'ye hiç bir mesuliyet terettüp etmiye
cektir. 

îşbu kaideye muraate imkân bahşolmak için, onuncu maddede muharrer Boğazlar komisyonu 
Bahri siyah'a sahildar Devletlerin her birinden her sene kânunusaninin ve temmuzun birinci gün
leri Bahri siyah'ta malik bulundukları zırhlıların, muharebe kruvazörlerinin, tayyare taşıyan sefi
nelerin, krovazÖrlerin, torpido muhriplerinin, tahtelbahirlerin veyahut sair her şekil (tip) sefain 
ile deniz sefaini havaiyesinin miktarını sefaini müselLihayı, mevcudu tenzil edilen veya ihtiyatta 
veya tamirde veyahut hali tadilde bulunan sefainden tefrik etmek suretiyle talep edecektir. 

Bunun üzerine Boğazlar komisyonu; alâkadar Devletleri Karadeniz'deki en kuvvetli donan
manın ihtiva ettiği zırhlıların muharebe kruvazörlerinin, tayyare taşıyan sefinelerin, krovazÖrlerin, 
orpido muhriplerinin, tahtelbahirlerin, süfünü havaiyesinin ve icabı halinde sair şekildeki sefainin 

miktarından haberdar edecektir. Bundan başka mezkûr kuvvete mensup bir sefinenin Bahri si
yah'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 mü-
sellâh sefinelerin adedi ve şekli (tipi) nazarı itibara alınacaktır. 

B) Harp zamanında Türkiye bitaraf olduğu takdirde: 
Sancak ne olursa olsun hiç bir muameleye, rüsuma veya hiç bir gûna mükellefiyete tabi ol

maksızın, ikinci bendin (A) işaretli fıkrasında mezkûr tahdidatın aynı tahdidat dairesinde gün
düz ve gece mürur serbestii tammı. 

Mamafih bu tahdidat muharip Devletlere bunların Karadeniz'deki muhariplik hukukuna İrası 
halel edecek surette tatbik edilmiyecektir. 

Türkiye bitaraf bulunduğu cihetle zamanı sulhte olduğu gibi zamanı harpte dahi suları ve hava-
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Sı tamamen serbest kalması lâzımgelen boğazlarda Türkiye'nin bitaraf bir Devlet sıfatiyle hukuk 
ve vezaifi seyrisefaini tasip edecek bir mahiyet+e hiç bir tedbir ittihaz etmesine salâhiyet verme
yecektir. 

Muhariplerin harp sefinelerine vev askerî silfunü havaiyelerine boğazlarda bir gûna zapt ve mü
sadereye tevessül etmek, hakkı muayene icra eylemek veya diğer herhangi bir hareketi hasmane 
yapmak memnu olacaktır. 

Harp sefineleri tamirat yapmak ve erzak almak hususlarında bahrî bitaraflığa dair 1907 tarih
li 13 ncü Lâhi mukavelenamesi ahkâmına tabi olacaklardır. 

Süfünü havaiyenin bitaraflığı hakkındaki kavaidi tâyin edecek beynelmilel bir mukavelename 
akdolununcıya kadar askerî sefaini havaiye boğazlarda 1907 tarihli 13 ııeü Lâhi mukavelenamesi
nin harp sefinelerine bahşettiği muameleye mümasil bir muameleden müstefit olacaklardır. 

C) Harp zamanında Türkiye muharip olduğu takdirde: 
Bitaraf hap sefineleri için hiç bir muameleye, resme veya hiç bir gûna mükellefiyete tabi ol

maksızın ve fakat ikinci "bendin (A) işaretli fıkrasında zikredilen tahdidatın aynı tahdidata tabi 
olarak mürur serbestii tanımı. 

Düşman sefaini bahriye ve havaiyesinin boğazlardan istifadesine mani olmak üzere Türkiye ta
rafından ittihaz edilecek tedabir, bitaraf sefaini bahriye ve havaiyenin serbestii müruruna matıi 
olacak mahiyeti haiz bulunmıyacaktır ve bu maksatla Türkiye mezkûr sefaini bahriye ve hava-
iyeye lâzımgelen talimatı veya kılavuzları vermeği taahhüt eyler. 

Bitaraf askerî süfünü havaiye boğazlardan, tehlike ve muhatara kendilerine ait olmak sure
tiyle geçebilecek ve mahiyetleri anlaşılmak üzere teftiş hakkına tabi bulunacaklardır. Bunun 
için süfünü havaiye Türkiye tarafından bu husufta tâyin ve ihzar olunacak menatıkta kara veya 
denize inmeğe mecbur olacaklardır. 

§ 3. 

A) Türkiye ile hali sulhta bulunan Devletlerin tahtelbahirleri boğazlardan ancak suyun yü
zünde geçeceklerdir. 

B) Gerek Bahri sefit'ten gerek Bahri siyah'tan gelen bir kuvvei bahriyei ecnebiyenin kuman
dam tahtı kumandasında bulunup boğazlara girmesi lâzımgelen sefinelerin miktarını ve isimle
rini tevakkufa mecbur olmaksızın Çanakkale'nin veya Karadeniz boğazının methalinde bir işaret 
istasyonuna tebliğ edecektir. 

Türkiye bu işaret istasyonlarını bildirecektir Boğazlara duhul keyfiyeti teahhüre uğratılma
mak lâzım geldiğinden tebliği mezkûr vuku buluncıya kadar ecnebi harp sefinelerinin boğazlar
dan serbestii mürurları baki kalacaktır. 

C) Askerî ve gayri askerî süfünü havaiye için işbu kavait ile tâyin edilen şerait dairesinde bo
ğazların dizerinden tayerana müsaade olunması; 

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

Saniyen — Tevvakkufu arızi (pan) halinde Türkiyenin sahilinde karaya veya kara sularında de
nize inmek salâhiyetini istilzam eder. . , 

§ 4. " ' , 

Harp sefinelerinin müddeti mürurlarının tahdidi : 
Boğazlardan -transit halinde geçen harp sefineleri haşarat veya ârızai bahriye ahvali müstesna 

olmak şartiyle ve emniyeti sefer icabettirdiği takdirde esnayı leyilde demirleme müddeti de dahil 
olmak üzere hiç bir halde mürurları için elzem olan zamandan fazla bir müddet Boğazlarda te
vakkuf edemiyeceklerdir. 
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§ 5 

Boğazların ve Karadenizin limanlarında tevakkuf 

A) İşbu lahikanın birinci ve ikinci ve üçüncü bentleri, gemilerin harp gemilerinin, süflimi ha-
vaiyenin Boğazlardan ve Boğazların fevkinden müruruna tatbik olunur ve Türk limanlarını ve Tay
yare menzillerini ayni zamanda ziyaret edebilecek bir Devletin harp sefineleri askeri süfünü havai-
yelerinin miktarı ve kezalik bunların müddeti ika metleri hakkında Türkiye'nin lüzum göreceği ni
zamnameleri vazetmek hakkına halel iras etmez. 

B) Karadenize sahildar Devletler kendi limanlar ve tayyare menzilleri için ayni hukuka 
malik olacaklardır. 

C) Blyevm Tuna Avrupa komisyonunda temsil edilen Devletlerin işbu neşrin mansaplarında 
ve Kalas'a kadar istasyoner olmak üzere bulundurdukları hafif sefain ikinci bendde zikrolunan 

sefaine inzimam edecek ve icabı halinde diğer sefain ile tebdil edilebilecektir. 

§ 6 

Muhafazai sıhhiyeye mütedair ahkâmı mahsusa 

Derunlarmda veba, kolera veya tifos vukuatı zuhur eden veya yedi gündenberi zuhur etmiş olan 
sefaini harbiye ve keza bulaşjık bir limanı beş kere yirmi dört saatten daha az bir zamandanberi 
terketmiş bulunan sefain Boğazları karantine tahtında geçmeğe ve Boğazların bulaştırılmasına 
hiç bir mahal bırakmamak için muktazi tedabiri vakiyeyi sefine vesaitiyle ittihaz etmeye mec
bur olacaklardır. 

Derunlarmda bir tabip bulunan ve Boğazlardan bilâ tevakkuf ve eşya çıkarmaksızm doğrudan 
doğruya geçen sefaini ticariye dahi aynı hükme tabi olacaktır. 

Tabibi bulunnifyan sefaini ticariye Boğazlarda tevakkuf etmiyecek olsalar bile oraya duhulden 
evvel kavaidi sıhhiyei beynelmilele riayet mecburiyetindedirler. 

Boğazlar limanlarından birine uğrıyacak olansefaini harbiye ile sefaini ticariye bu limanda, 
orada tatbiki lâzımgelen kavaidi sıhhiyei beynel milele tabi tutulacaklardır. 

Madde — 3. 

Boğazlarda müruru ve seyriseferi her türlü mevaniden azade bulundurmak için 4 ncüden 
9 neuya kadar olan maddelerde münderiç bulunan tedabir, Boğazların sularına ve sahillerine ve 
kezalik or.alarda kâin veya oralara karip olan adalara da tattbik olunacaktır. 

Madde — 4. 

Âtide tâyin edilen mıntakalar ve adalar gayri askerî hale ifrağ edileceklerdir : 
1) Çanakkale ve Karadeniz boğazlarının berveçhi âti tahdit edilmiş mıntakalar ittisaımca iki 

sahilleri (Merbut haritaya müracaat) : ' 
Çanakkale boğazı : Şimali garbide, Gelibolu şibi ceziresi ve Saros körfezinin Baklaburnu şi

mali şarkisinin dört kilometre budunda kâin bir noktadan bet ile Marmara denizi üzerinde Kum-
bağı'da nihayet bulan ve Kavak'ın (Bu mevki hariçtir) cenubunda ngeçen bi rhattın cenubu şarki-
sindeki saha; 

Cenubu şarkide, sahil ile Bozcaada karşısında Eski istanbul burnundan bed ile Marmara-
denizi üzerinde sahilin hemen Karabiga şimalinde kâin bir noktasında nihayet bulmak üzere sahil-
ien yirmi kilometre buutte çizilmişi olan hat arasındaki saha : 

Karadeniz boğazı (istanbul hakkındaki usulü mahsusaya halel gelmemek şartiyle, madde : 8) : 
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şarkta, Karadeniz boğazının şark sahilinden on beş kilometre mesafede çizilmiş bir hatta kadar 
imtidat eden mnntaka; 

Garpte, Karadeniz boğazının garp sahilinden on beş kilometre mesafede çizilmiş bir hatta kadar 
imtidat eden mmtaka; 

2) Bmirali adası müstesna olmak üzere bütün Marmara denizi adaları; 
3) Adalardenizinde Semadir'in Limni; imroz, Bozcaada ve Tavşan adaları. 

Madde — 5. 

Fransa, ingiltere, italya ve Türkiye Hükümetleri tarafından birer kişi olarak mansup dört aza
dan müteşekkil bir komisyon 4 ncü madednin 1 işaretli fıkrasında muharrer mmtakaların hudu
dunu mahallinde tesbit etmek üzere işbu mukavelenin tarihi meriyetinden on beş gün sonra içti
ma edecektir. 

işbu komisyonda temsil edilen Hükümetlerden her biri kendi mümessillerinin istihkakı olan tah
sisattı verecektir. 

Komisyonun ifayi vazife etmesinden münbais masarifi umumiye temsil edilen Devletler tarafın
dan, hisası mütesaviye veçhile; deruhde edilecektir. 

Madde — 6. 

İstanbul'a dair olan sekizinci madde ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle, gayri askerî hale ifrağ 
edilmiş, mıntakalarda ve adalarda hiç bir istihkâm, daimî topçu tesisatı, tahtalbahir işleyen 
âletler (Tahtalbahir sefain müstesna) ve askerî süfeni havaiye tesisatı ve hiç bir üssü harbî bu-
lunmıyacaktır. 

Buralarda inzibatın muhafazası için elzem bulunan ve silâhları, top müstesna olmak üzere, tü
fek, ; revolver, kılınç ve beher yüz nefer için dört hafif makineli tüfek (Püzil mitralyöz) den 
ibaret bulunacak olan polis ve jandarma kuvvetinden başka hiç bir kuvvei müsellaha buluıımn-
yacaktır. 

Gayri askerî hale ifrağ edilmiş mıntakalarm ve adaların kara sularında tahtalbahir sefine
lerden başka hiç bir gûna tahıalbahir işleyen aleı bulunmıyacaktır. 

Balâda mezkûr fıkralara rağmen Türkiye, Türk topraklarının gayri askerî hale ifrağ edilmiş 
mıntakalarmdan ve adalarından ve Türk donanmasıının demir atmak hakkına malik bulunduğu 
keza gayri askerî hale ifıağ edilmiş kara sularından kuvayi müsellehasmı transit suretiyle ge
çirmek hakkını muhafaza edecektir. 

Bundan başka Türkiye Hükümeti Boğazlarda, tayyareler veya balonlar vasıtasiyle denizin 
sathını ve ka'rmı tarassut ettirmek salâhiyetini haiz olacaktır. Türkiye süfünü havaiye Boğaz su
ları ve Türk arazisinin gayri askerî hale ifrağ edilmiş mıntakaları üzerinde uçabilecekler ve 
oralar dahilinde her tarafta kemali serbesti ile karaya veya denize inebileceklerdir. 

Kezalik Türkiye ile Yunanistan gayri askerî hale ifrağ edilmiş mıntakalar ve adalarda ve 
bunların karasularında, tahtı silâha alınacak efradın, mezkûr mıntakalar ve Adalar haricinde; 
talim ve terbiyeleri için icabeden eşhas harekâtını icra etmek salâhiyetine maliktirler. 

Türkiye ile Yunanistan kendi arazilerinin mezkûr mmtaka ve adalarında her türlü tarassut ve 
telgraf ve telefon ve vesaiti ziyaiye muhaberatı sistemini tesis hususunda haizi serbesti olacaklardır. 
Yunanistan gayri askerî hale ifrağ edilmiş Yunan adalarının kara sularından donanmasını geçire
bilecek ve fakat bu suları Türkiye'ye karşı üssülharekât olarak veyahut bu maksatla bahri veya as
kerî tahşidat için kullanamıyacaktır. 

Madde — 7. 

Tahtelbahir sefinelerden başka tahtelbahir işleyen hiç bir alet Marmara denizi sularına vaz 
edilemiyecektir. 



No. 340,341,342,343 — 51 — 
Türkiye Hükümeti Marmara denizinin ne Avrupa sahai sahiliyesinde ve ne de Karadeniz boğazı 

mıntakai gayri askeriyesinin şarkında kâin Anadolu sahai sahiliyesi kısmında, Danca'ya kadar, 
boğazlardan müruru tasip edebilecek hiç bir daimî top bataryası veyahut torpil endaht mevkileri 
tesis etmiyecektir. 

Madde — 8. 

Payitahtın ihtiyacatı için, istanbul, Beyoğlu, Galata, Üsküdar ile Adalar (Prens adaları) dahil 
olduğu halde istanbul'da ve mezkûr şehrin civar karibinde azamî on iki bin kişilik bir kuwei aske
riye bulunabilecektir. 

istanbul'da bir tersane ve bir üssü bahri muhafaza edilebilecektir. ' ' 

Madde — 9. 

Eğer harp halinde Türkiye yahut Yunanistan muharip Devlet haklarını istimal ederek balâda 
muayyen gayri askerilik haline tadilât icra edecek olurlarsa sulh teessüs eder etmez işbu mukavele 
ile muayyen usulü iadeye mecbur olacaklardır. 

Madde — 10. 

istanbul'da 12 nci maddede beyan edildiği surette müteşekkil bir beynelmilel komisyon tesis 
edilecek ve işbu komisyon «Boğazlar komisyonu» unvanını alacaktır. 

Madde — 11. 

Komisyon vazaifini boğazların sulan hakkında ifa edecektir. 

Madde — 12. 

Komisyon bir Türk mümessilinin tahtı riyasetinde işbu mukavelenameye vazıülimza Devletler 
olmak haysiyetiyle ve mukavelenamei mezkûrun işbu Devletler tarafından tasdiki vâki oldukça, 
Fransa, Büyük Beritanya, italya, Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Rusya ve Sırp -
Hırvat - Isloven Devleti mümessillerinden mürekkep olacaktır. 

Amerika Düveli müttehidesi Hükümeti için işbu mukaveleye iltihak keyfiyeti, komisyonda ke-
zalik bir mümessil bulundurmak hakkını istilzam edecektir. 

Ayni hak işbu maddenin birinci fıkrasında isimleri zikredilmeyen Bahrisiyah'a sahil dar diğer 
müstakil Devletler için ayni şerait dairesinde mahfuz olacaktır. 

Madde — 13. 

Komisyonda mümessil bulunduran Hükümetler kendi mümessillerinin müstahak olabilecekleri tah
sisatı kendileri tesviye edeceklerdir. Komisyonun sair masarifi munzammesi Cemiyeti akvam'in ma
sarifini taksim için tesbit edilmiş olan nisbet dairesinde mezkûr Hükümetler tarafından deruhde 
olunacaktır. 

Madde — 14. 

Komisyon ikinci maddeye merbut lahikanın ikinci, üçüncü ve dördüncü bentlerinin mevzuunu 
teşkil eden harp gemilerinin ve askerî süfünü havaiyenin müruruna müteallik ahkâma lâyikiyle 
muraat olunup olunmadığına bakmakla mükellef olacaktır. 
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Madde — 15. 

Boğazlar komisyonu vazifesini Cemiyeti akvam'm himayesi tahtında icra edecek ve her sene 
cemiyeti mezkûreye vazifesinin sureti ifasından bahis bir rapor gönderecek ve bundan başka tica
ret ve seyrisefer noktai nazarından faydalı her türlü malûmatı ita edecektir. Bu maksatla komisyon 
boğazlardaki seyrüsefer meselesiyle iştigal eden Türkiye Hükümeti devairi ile münasebette bulu
nacaktır. 

Madde — 16. 

Vazifesinin ifası için lâzım olan nizamnameleri yapmak komisyona ait olacaktır. ^ ' 

Madde — 17. 

işbu mukavelename ahkâmı Türkiye'nin Türk sularında donanmasını serbestçe cevelân ettirmek 
hakkına İrası halel etmiyecektir. 

Madde — 18. 

Buğazlarm ve civar mıntakaların gayri askerî hale ıfıağmm Türkiye için askerî noktai nazardan 
bigayri hakkın bir tehlike teşkil etmemesini ve efali harbiyenin boğazların serbestisini veya gayri 
askerî hale ifrağ edilmiş olan menatıkm emniyet ve inzibatını tehlikeye ilka eylememesini arzu 
eden Tarafeyni Aliyeyni Akideyn, ahkâmı atiyeyi kabul ederler: 

Eğer serbestii mürura müteallik ahkâma ika edilen bir tecavüz, nagihanı bir taarruz, yahut 
herhangi bir fiil harp veya tehdidi harp, boğazlarda seyrüseferin serbestisini veya gayri askerî mıntaka
ların emniyetini tehlikeye koyacak olursa Tarafeyni Aliyeyni Akideyn ve her halde Fransa, Büyük 
Beritanya, İtalya, ve Japonya bu hususta Cemiyeti akvam meclisinin karar vereceği bütün vesaitle 
onları müştereken men edeceklerdir. 

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

Boğazların gayri askerî.hale ifrağına ve serbestisine taallûk eden ahkâmın bir cüzü mütemmi
mini teşkil eden işbu hüküm, Tarafeyni Aliyeyni Akideynin Cemiyeti akvam ahitnamesi mucibince 
haiz olabilecekleri hukuk ve vazaife halel iras etmez. 

Madde — 19. 

Tarafeyni Aliyeyni Akideyn, gayri mümzi Devletleri işbu mukavelenameye iltihaka sevk için 
bütün gayretlerini sarfedeceklerdir. 

işbu iltihak diplomasi tarikiyle Fransa Cumhuriyeti Hükümetine ve Hükümeti mezkûre tarafın
dan da mümzı veya mültahik olan Devletlerin kâffesine tebliğ olunacaktır, iltihak, Fransa Hükü
metine yapılacak tebliğ gününden itibaren muteber olacaktır. 

Madde — 20. 

işbu mukavelename tasdik edilecektir. 
Tasdiknameler sürati mümküne ile Paris'te tevdi olunacaktır. 
işbu mukavelename bugünkü tarihli muahedei sulhiye ile ayni şerait dahilinde meriyete gire

cektir. Muahedei mezkûreye vazıülimza olmayıp bu esnada işbu mukavelenameyi henüz tasdik et
memiş olacak olan Devletler hakkında bu Mukavelename, düveli mezkûre, diğer Düveli Akideye 
Fransa Hükümeti Cumhuriyesi tarafından ihbar edilecek olan tasdiknamelerini tevdi ettikçe me
riyete girecektir. 
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Tasdikanlilmekal, balâda mezkûr Murahhaslar işbu Mukavelenameyi imza etmişlerdir. 
24 temmuz 1923 tarihinde Lozan'da yalnız bir nüsha olarak tanzim edilmiş olup işbu nüsha 

Fransa Hükümeti Hazinei evrakına vazedilecek ve Hükümeti mezkûre Akit Devletlerden her birine 
anın birer musaddak nüshasını verecektir. 

, • Horace Bumbold M. İsmet 
Telle ~ " Dr. İhza Nur 
Garroni Hasan 
O. C. Montagna 
K. Otchiai 
B. Morphoff 
Standoff 
E. K. Veniselos 
D. Caclamanos 
Constantin Diamandy 
Gonstantin Contzesco 

3. — TRAKYA HUDUDUNA DAİR MUKAVELENAME 

24 temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir. 

Beritanya imparatorluğu, Fransa, italya, Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırp -
Hırvat - Sloven Devleti ve Türkiye, Trakya hudutları üzerinde sulhun idamesi emniyesiyle, 

Ve bugün imza edilen Sulh Muahedenamesinr" 24 ncü maddesinde beyan edildiği üzere işbu hu
dudun her iki tarafında bazı tedabiri mahsusai mütekabilenin ittihazı lüzumunu bu maksatla takdir 
ederek, 

Bu bapta bir Mukavelename akdine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere : 

Haşmetli! Büyük Britanya ve irlanda Kıralîyeti müttehidesi ve Maverayi ebhar Britanya arazisi 
Kiralı ve Hindistan imparatoru Hazretleri : 

istanbul'da Fevkalâde Komiser AsaletiCı Sir Horace Gorge Montagu Rumbold Baronet (f. 
C M. G., 

Fransa Cumhuriyeti Reisi : 
Fransa Sefiri kebiri, Cumhuriyetin Şarkta Fevkalâde Komiseri, Lejyon donör nişanı millisi
nin Grandofisiye rütbesini haiz Ferik General Müsyü Mourice Pelle; 

Haşmetlû italya Kiralı Hazretleri: 
Ayandan, italya Sefiri kebiri, istanbul 'da Fevkalâde komiser ve Sen Moris ve Lazar ve Ku
ron Ditali nişanlarının Grankrova rütbesini haiz Asaletlû Marki Gamille Garroni; 
Atina Fevkalâde murahhas ve Orta elçı->ı, Sen Moris ve Lâzar nişanının komandör ve Ku
ron Ditali nişanının Gradofisiye rütbesini haiz Müsyü Jules Cesar Montagna; 
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Haşmetlû Japonya imparatoru Hazretleri : 

Soley lövan nişanının birinci rütbesini ha if, Roma Fevkalâde Sefili kebir ve Murahhası 
Müsyü Kentaro Otchiai Jusammi; 

Haşmetlû Bulgarlar Kiralı Hazretleri: 
Şimendifer, Posta ve telgraf Nazırı sabıkı Müsyü Boğdan Morphoff; 
Londra Fevkalâde Murahhas ve Orta elçisi, Hukuk doktoru ve Senaleksandr nişanının 
Grankruva rütbesini haiz Müsyü Dimilri Stançioff; 

Haşmetlû Yunanlılar Kıralr Hazretleri : 
Esbak Heyeti Nuzzar Reisi Sovör nişanının Grankruva rütbesini haiz Müsyü Eleftherio? 
K. Veniselos; 
Londra orta elçisi, Sovör nişanının komandör rütbesini haiz Müsyü Demetr Caclamanus; 

Haşmetlû Romanya Kiralı Hazretleri : 
Orta elçi Müsyü Constantin I. Diamandiy, 
Orta elçi Müsyü Konstantin Contzesco, 

Haşmetlû Sırplar - Hırvatlar - Slovenler Kiralı Hazretleri : 
Beru'de, Fevkalâde Murahhas ve Orta elçi Dr. Müsyü Miloutine Yuvanovitch; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti : ~J 
Umuru Hariciye Vekili, Edirne Mebusu tsmetPaşa; j 
Umuru Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye Vekili Sinop Mebusu, Dr. Rıza Nur Bey; 
Sabık Vekil, Trabzon Mebusu, Hasan Bey; 

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

7 Madde — 1. • 

Adalar denizinden Karadenize kadar, Türkiye'yi Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan tefrik eden 
hududun tarafoynindeki arazi âtideki hudut dahilinde ve takriben otuz kilo metre vüsatinde olarak 
gayri askerî hale ifrağ edilecektir. (Merbut haritaya müracaat). 

1. Türkiye arazisinde, Adalar denizinden Karadenize kadar : 
Bugünkü tarihle imza edilen Sulh Muahedenamesinin ikinci maddesinin 1 ve 2 numaralı kısımla

rında tâyin edilen Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristanla hududuna oldukça muvazi bir hat bu 
hat Kırkkilisa havalisinde Kırkkilisa kasabası ile nefsi kasabanın merkezinden itibaren asgri bet 
kilometrelik bir daireyi gayri askerî hale ifrağ edilen mmtakadan hariç bırakmak şartiyle ve mez 
kûr huduttan asgari otuz kilometre mesafede çizilecektir. Ve Adalar denizinde tbrice (îbridje burnu; 
burnundan bed ederek Karadenizde serbes (Serbes burnu) burnunda nihayet bulacaktır. 

." 2. Yunanistan arazisinde, Adalar denizinden Yunan - Bulgar hududuna kadar: 
Mekri burnunun ucundan (Mekri kasabası hariç olmak üzere) başlıyarak ve Şimale doğru Tah 

talıya kadar Meriç nehirine oldukça muvazi bir istikamet takibederek ve badehu Meherkoz (Meherkoz, 
in şarkından Küçük derbendin takriben on beş kilometre garbinde Yunan - Bulgar hududu üzerindi 
tayin edilecek bir noktaya vasıl olan bir hat; 

* 3. — Bulgar arazisinde, Yunan - Bulgar hududundan Karadeniz'e kadar: 
Berveçhibalâ tâyin edilen noktadan bed edip Papas köyün beş kilometre garbinde Edirne yo 

iunu Koşıkavak [Kossukavak] de katederek badehu Yunan-Bulgar ve Türk-Bulgar hududun 
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dan asgarî otuz kilometre bir mesafeden geçerek ve yalnız Harmanlı mmtakasında Harmanlı ka-
sabasiyle kasabanın merkezinden itibaren asgari beş kilometrelik bir daireyi gayri askerî hale if
rağ edilmiş mmtaka haricinde bırakarak Karadeniz'de Anberler [Anberler] in şimali garbisinde 
kâin körfezin en içerlek noktasında hitam bulacak bir hat ; 

Madde — 2. 

îşbu mukavelenamenin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren on beş gün zarfında teşkil 
edilecek bir tahdit komisyonu, birinci maddede izah edilen hududu arazi üzerinde tâyin edip çi
zecektir, işbu komisyon Fransa, Büyük Biritanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye ta
rafından - her Devlet için bir mümessil bulunmak şartiyle - tayin edilecek mümessillerden müte
şekkil olacaktır. Bulgar, Yunan ve Türkiye mümessillerinden her biri ancak Bulgar, Yunan ve 
Türkiye arazisine ait ameliyata iştirak edebilecektir; mamafih bu ameliyattan hasıl olacak me
sainin heyeti mecmuası komisyonun celsei tımumiyesince tâyin ve kaydedilecektir. 

Madde — 3. 

Birinci maddede muharrer mmtakalarm gayri askerî hale ifrağı atideki şeraite göre icra ve ida
me edilecektir: ' 

1— Elyevm mevcut bulunan bilûmum daimi veya sahra istihkâmatı, arazisinde bulundukları 
Devlet tarafından silâhtan tecrit ve hedmedilerektir. Bu kabilden hiç bir yeni istihkâm inşa 
edilmiyeeek ve hiç bir silâh veya levazımı harbiye deposu ve taarruzi veya tedafüi olsun, askerî, 
bahrî veya havai sair hiç bir tesisat vücuda getirilmiyecektir. 

2. — Jandarma, polis kuvveti, gümrük memurları, hudut muhafızları gibi asayişi dahiliyi temi
ne ve hudutları tarassuda muktazi anasırı mahsusadan maada hiş bir kuvvei müselleha, ne durabi
lecek, ne de harekâtta bulunabilecektir. Hiç bir tayyare veya sair merakibi havaiyeyi ihtiva etmı-
yecek olan işbu anasırı mahsusamn mevcudu atiyüzzikir miktarı tecavüz etmiyecektir: 

A) Gayri askerî hale ifrağ edilen Türkiye arazisinde ceman (5,000) kişi; 
B) Gayri askerî hale ifrağ edilen Yunan arazisinde ceman (2,500) kişi; 
O) Gayri askerî hale ifrağ edilen Bulgar arazisinde ceman (2,500) kişi. 
Bunların teçhizatı her güna top hariç olmak şartiyle ancak rövolver, kılıç ve tüfek ve beher (100) 

ıeref başına (4) makineli tüfekten ibaret olacaktır. 
Bu ahkâm 27 teşrinisani 1919 tarihli Nöyi Muahedesi mucibince Bulgaristan'a terettüp eden 

Mecburiyetleri ihlâl etmiyecektir. 

3. — Askerlikten tecrit edilen menatık üzerinde herhangi bayrağı hamil askerî veya bahri 
ayyare tayaranı memnudur. 

Madde — 4. 

îşbu mukavelenamede arazileri mevzuubahs olan h em hudut devletlerden birisinin ahkâmı sa-
ifeye riayet hususunda dermeyan edeceği bir talebi olduğu takdirde mezkûr Devlet işbu talebi 
îemiyeti Akvam meclisine tevdi edecektir. 

Madde — 5. 

İşbu mukavelename tasdik edilecektir. 
Tasdiknameler sürati mümkine ile Paris'te tevdi edilecektir. 
İşbu Mukavelename Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye taraflarından tasdik edildiğinden iti-
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baren iner'i olacaktır. Bir zabrtnamei mahsus bu tasdikleri kayıt ve tesbit edecektir. O zamanda 
bunu henüz tasdik etmemiş olan diğer Devletler hakkında bu Mukavelename, düveli mezkûre di
ğer düveli Âkideye Fransa Hükümeti Cumhuriyesi tarafından ihbar edilecek olan, tasdiknameleri
ni tevdi ettikçe meriyete girecektir. 

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

Tasdikanlilnıekal marüzzikir murahhaslar işba Mukavelenameyi imza etmişlerdir. 

işbu 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 
nüshai musaddakasmı düveli mümziyeden her birine tevdi edecektir. 

Horace Rumbold M. İsmet 
Pelle ' Dr. Kıza Nur 
Garroni Hasarı 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
B. Morphoff 
Standoff 
E. K. Yeniselos 
D. Caclamanos 
Constantin Diamandy 
Constantin Contzesco 

4. — İKAMET VE SALÂHİYETİ ADLİYE HAKKİNDA MUKAVELENAME 

24 temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir. 

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

Sloven Devleti, 
Diğer taraftan, 

Türkiye, 
Türkiye'de diğer düveli Âkide tebaasının ve işbu Devletler arazisinde Türkiye tebaasının şera-

-iti ikametlerini ve salâhiyeti adliyeye ait bazı mesaili asri hukuku düvele tevfikan tanzim eylemek 
arzusunda bulunduklarından, 

Bu hususta bir mukavele aktine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere : 
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Haşmetlû Büyük Britanya ve irlanda Kıraliyeti Müttehjdesi ve Maverayi ebhar Britanya 

arazisi Kiralı ve Hindistan İmparatoru Hazretleri: -
İstanbul'da fevkalâde komiser asaletllû Sir Horace Gorge Montagu Rumbold Baronet, 
G. C. M. G.; 

Fransa Cumhuriyeti Reisi: 
Fransa Sefiri kebiri, Cumhuriyetin Şarkta fevkalâde komiseri, Lejyon Donör nişanı milli
sinin Gradofisiye rütbesini haiz Ferik general Müsyü Maurice Pell6: 

Haşmetlû İtalya Kiralı Hazretleri: 
Ayandan, İtalya Sefiri kebiri, istanbul'da fevkalâde komiser, Sen moris ve Lâzar ve Kuron 
Ditali nişanlarının Grankruva rütbesini haiz asaletlû Marki Gamille Garroni; 
Atina fevkalâde murahhas ve Orta Elçisi, Sen Moris ve Lâzar nişanının komandör ve kuron 
Ditali nişanının Grandofisiye rütbesini haiz Müsyü Jules C6sar Montagna; 

Haşmetlû Japonya imparatoru Hazretleri: 
Soley Lövan nişanının birinci rütbesini haiz Roma fevkalâde Sefiri kebir ve murahhas! 
Müsyü Kentaro Otchiai Jusammi; 

Haşmetlû Yunanlılar Kiralı Hazretleri: 
Esbak Heyeti nüzzar reisi, Sovör nişanının gran kurovasını haiz Müsyü Elefetherios K. Ve-
niselos; 
Londra Orta Elçisi, Sovör nişanının koı^andör rütbesini haiz Müsyü Demetre Caclamanos; 

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

Haşmetlû Sırplar - Hırvatlar - Slovenler Kiralı Hazretleri: 
Bernde fevkalâde murahhas ve Orta Elçi Dr. Müsyü Miloutine Yuvanovitch; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti: 
Umuru Hariciye vekili, Edirne mebusu İsmet Paşa, 
Umuru Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekili, Sinop 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 — 1. 

işbu fasılda münderiç ahkâmdan her birinin Türkiye'de Diğer Düveli Âkit tebaa ve şirketlerine 
tatbiki, Düveli mezkûre arazisinde türk tebaa ve şirketleri hakkında tam bir muamelei mütekabile 
tatbiki şartjı sarihine muallâktır. 

Düveli mezkûreden biri gerek kanunları iktizasmca ve gerek diğer bir suretle mebusu anah 
ahkâmdan herhangi birisi için muamelei mütekabile ifasından imtina edecek olursa anın tebaa ve 
şirketleri, Türkiye'de zikrolunan ayni hükümden istifade edemiyecektir. 
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İşbu maddenin tatbikmda, Düveli Âkidenin dominyonları, mustemlekâtı ile himaye veya hü 

kümleri altındaki memleketlerden ayri ayrı memaliki Âkide ad ve itibar edilecektir. 

KISIM : 1. 

Duhul ve ikamet 

Madde — 2. 

Türkiye toprağında, Diğer Düveli Âkide tebaası şahısları ve malları itibariyle umrcrmî hukuku 
beyneddüvele tevfikan mazharı kabul olacak ve haklarında o suretle muamele edilecektir. Tebaai mez-
kûre Türkiye'de şahısları, malları hukuk ve menfaatları hususunda kavanin ve memurini mahalli-
yenin himayei tamme ve müstemirresine nail olacaklardır. Hariçten muhacerete müteallik ahkâ
ma halel gelmemek üzere ve tebaai mezkûre, memlekette meri kavanin ve nizamata tevfikı hareket 
şartiyle, Türkiye'ye duhul ve orada ikamet hususunda serbestii tamme malik olacaklar ve binaen
aleyh Türkiye'ye gidip gelebilecek ve orada meks eyleyebileceklerdir. 

Madde — 3. 

Türkiye'de, Diğer Düveli Âkide tebaasının kavanin ve nizamatı mahalliyeye tevfikan her türlü 
emvalimenlîule ve gayrimenkuleyi ihraza, tasarrufa ve devre ve ferağa hakları olacaktır, tebaai mez
kûre bilhassa bef ve mübadele ve hibe, vasiyet ile veyahut diğer her suretle emvali mebhuseyi ta
sarruf edebilecekleri gibi bermucibi kanun veraset tarikiyle veya hibe veyahut vasiyet suretiyle em
vali mezkûreye malik olabileceklerdir. 

Madde — 4. 

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

Şurası mukarrerdir ki mebusuanh mukavelenamelerin akdine kadar 1 kânunusani 1923 tari
hindeki istatiko muhafaza edilecek ve zikrolunan on iki ay müddetin inkizasma kadar mukavele
name akdolunamadığı takdirde, efradın 1 kânunusani 1923 tarihindeki hukuku müktesebesine 
riayet kaydiyle Düveli Âkideden her biri betekrar serbestii hareketini iktisap eyliyecektir. 

Madde — 5. 

Diğer Düveli Âkideden herhangi birinin memalikinde usulüne tevfikan teşekkül etmiş olan ticarî, 
sınaî veya malî şirketler - nakliye ve sigorta şirketleri dahil olduğu halde - Türkiye'de tanınacaktır. 

Şirekâtı mezkûre teşekküllerine, ehliyetlerine ve dâva ikamesi ve defi hakkına müteallik bil
cümle hususatta kanunu millilerine tevfikan muamele göreceklerdir. 

Mezkûr şirketler, Türkiye memalikinde teessüs edebilecekler ve teşekkül eylemiş oldukları mem
leket tebaası tarafından icra edilebilen ve mezkûr memalikte millî şirketlere memnu olmıyan her 
türlü ticaret ve sanatları icra eyliyebileeeklerdir. mebusuanh şirketler intizamı ammeye müteal
lik ahkâma riayet kaydiyle, zikrolunan memalikte serbestçe muamelelerini ifa edebilecekler ve bu 
hususta her mümasil millî şirketin hukukundan aynen istifade eyliyeceklerdir. 

Şirekâtı mezkûre, kavanin ve nizamatı memlekete tevfiki hareket eyleyerek, her türlü emvalî 
menkuleyi ihraz, tasarruf ve devr ve fümht hakkına malik olacaklardır. Şirketin ifayi muamele 
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edebilmesi için lâzmj, olan emvali gayrimenkule hakkında dahi ayni hüküm cari olacak isede, bu 
ahvalde, emvali gayrimenkule ihrazı keyfiyeti şirketin hedefi mahsus teşekkülü olmamak mu
karrerdir. _ 

T ' Madde — 6. 

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

Menfaati ammeye müstenit olduğu kanunen mütehakkak bir sebep bulunmadıkça ve kendilerine 
evvelce muhik tazminat verilmedikçe tebaai mezk ürenin emvali istimlâk olunamıyacak veya, velev 
muvakkaten olsun, bunlar mallarındaki hakkı intifalarından mahrum edilemiyecektir. Evvelce ilân 
edilmedikçe hiç bir istimlâk muamelesi icra oluna nuyacaktır. 

1 Madde — 7. 

Türkiye, Gerek bir hükmü kanuni üzerine, gerek zabıtai ahlâkiye ve sıhhiye veya teseül hakkın
daki kavanin veya nizamata imtisalen ve gerek Devletin emniyeti dahiliye veya hariciyesine mütealül 
esbabptan dolayı» diğer Akit Devletler tebaasın, ferden tatbik olunacak tedabir suretinde tard ve 
tebit hakkını muhafaza eder. Düveli Akidei mezkûre gerek bunları, gerek ailelerini her vakit kabul 
etmeği taahhüt eylerler. 

Tart ve tebit muamelesi hıfzıssıhha ve insaniyete muvafık şerait tahtında icra olunacaktır. 

KISIM : 2. 

Tekâlife ait ahkâm 

Madde — 8. 

Türkiye arazisi üzerinde meksetmek ve yerleşmek ve ke/alık Türkiye'de diğer Düveli Akide teba
asına 4 ncü maddede beyan edilen şerfaita tevfikan müsaade edilen her nevi ticaret, meslek, san
at ve istismarat icra eylemek veya her ne suretle olursa olsun faaliyette bulunmak içm, Düveli Aki
dei mezkûre tebaası her ne mahiyette ve her ne nam ile olursa olsun Türkiye tebaasının tabi oldu
ğu vergi, rüsum veya tekâliften başka veya daha ağır bir gûna vergi, rüsum veya tekâlife tabi tu-
tulmryaeaklardır. 

Hariçte yerleşmiş olup Türkiye arazisinden mürurları 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 tabi olduk
ları vergi, resim ve mükellefiyetten her ne mahiyette ve her ne nam ile olursa olsun, başka veya 
daha ağır bir gûna vergi, resim veya tekâlife tabi tutulmıyacaklardır. 

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 menafime bu hususlarda tahmil olunan bilcümle mükellefiyatlardan ve bilvasıta veya bilâvasıta 
resim veya vergiden başka veya daha ağır mükellefiyet, resim veya vergiye tabi tutulmıyacaktır. 

Madde — 9. 

Nakliyat veya sigorta şirketleri de dahil olmak üzere, diğer Düveli Akideden birinin kavanini mu-
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cibinee teşekkül etmiş olup işbu mukavelenamenin beşinci maddesi ahkâmma tevfikan Türkiy'de te
essüs veya orada icrayı muamele eden ticari, sınai veya malî şirketler, Türkiye kavanini mucibince 
teşekkül etmiş ayni mahiyeti haiz şirketlerin tabi tutulmadıkları hiç bir vergiye, resme veya harca 
her ne mahiyette ve her ne nam ile olursa olsun tabi tutulmıyacaklardır. 

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

Madde — 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 Akide tebaa ve şirketlerine de bahşolunacaktır. 

îşbu hüküm Devlete vücuda getirilen müessesata veya bir hizmeti umumiye imtiyazım haiz 
olanlara bahşedilen vergi muafiyetlerinden istifadeyi talep için mabihülihticaç olamaz. 

Madde — 11. 

Sekizinci maddeden onuncu maddeye kadar mevzubahs olan hususatın kâffesinde Türkiyede di
ğer Düveli Akide tebaasına vilâyatca veya mahal'i idarelerce tarholunabilecek tekâlif, rüsum ve harç
lar Türkiye tebaasının tabi tutulacağından başka veya daha ağır olmıyacaktır. 

Madde — 12. 

Türkiyede teessüs eyleyen veya icrayi faaliyet eden diğer Düveli Akide tebaasına veya bunların 
Türkiye toprakları üzerindeki emval, hukuk ve menafiine ve Düveli mezkûreden birinin kanuni mu
cibince teşekkül etmiş olup Türkiye'de teessüs veya icrayi faaliyet eden şirketler, filyallere ve şu
belere veya acentalara, hattâ hali harpte bile, bir gûna istikraz mecburi tahmil olunmıyacak ve 
servetlerinden ifrazen sair mehuzatı istisnaiyede bulunulmıyacaktır. 

' Madde — 13. 

Kapitülâsyonların lâğvine binaen Türkiye, Düveli ecnebiye tebaasına, kendi tebaasına bahşettiği 
muameleden daha müsaadekâr bir muamele bahşet miyecek ve işbu fasılda tasrih olunan mevat hak
kında kendi tebaasına ve diğer Düveli Akide tebaasına müsavi muamele esasını tatbik edecektir. 

Fasıl : 2. 

Salâhiyeti adliye 

Madde — 14. 

Türkiye'de diğer Düveli Akide tebaası ve bilmukabele Düveli mezkûre arazisinde Türk tebaası 
18 nci madde ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle, her hususta tebaai mahilliyenin tabi oldukları ayni 
şerait dairesinde muhakime serbestçe müracaatla dâva ikame 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 beyueldüvel esasatma tevfikan hallolunacaktır. 

Madde — 16. 

Türkiye ile diğer düveli Âkide arasında mukarrerdir ki ahkâmı şahsiye mevaddmda yani nikâh, 
iştiraki emvali zevceyn, talâk, tefriki ebdan, cihazı übüvvüt, bünüvvet, tebenni, ehliyeti şahsiye, 
rüşt, vesayet, kayyımlık,hacir mesailinde ve emvali menkuleye dair mevadda vasiyet veya tevarüs 
veyahut taksim ve tasfiyei tereke mesailinde ve alelıtlak hukuku aile mesailinde düveli mezkûre-
nin Türkiye'de mütemekkin olan veya orada bulunan tebaasına karşı ancak ahkâmı şahsiyesi mev-
mubahis olan tarafın tabi olduğu memlekette münakit mehakimi milliye veya diğer makamatı milli
ye haizi salâhiyet olacaktır. 

îşbu hüküm, hukuku beyneldüvele veya aktolunabilecek mukavelâtı hususiyeye nazaran konso
losların nüfus vukuatına müteallik mevadda haiz oldukları vezaifi mahsusayı haleldar etmediği gi
bi tarafeynin mehakimi milliye veya diğer makamatı m illiyelerinin dairei salâhiyetlerine dahil ol
duğu berveçhibalâ tasdik kılınan mesaile ait delâil ve beyyinatı Türkiye mehakireinin talep ve ka
bul hususndaki haklarına da halel vermez. 

Birinci fıkra hükmünden müstesna olarak, şayet dâvada alâkadar olanların kâffesi Türkiye 
mehakiminin 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 için hakkında Türkiye mehakimi nezdinde huku
ku düvele ve diğer memleketlerde sureti umumiyede 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, ilâmatm icrasına evrakı adliye ve gayri adliyenin tebliğine, istinabeye, masarifi muhake
meye ait mahkûmiyetlere, meccani müzahereti adliyeye ve deyin için hapse müteallik bilcümle mesail, 
alâkadar devletler arasında akdolunacak mukavelâtı mahsusa ile hallolunacaktır. 

Fasıl : 3. 

Ahkâmı nihaiye 

Madde — 19. 

Düveli Âkide, kendi hâkimiyet ve idarelerine tabi olan bir Hükümeti muhtareye malik domin
on! arının, müstemlekelerinin memaliki mahmiyelerinin veya Maverayi Ebhardaki memleket ve-
a arazilerinin kâffesinde veya bazılarında işbu Mukavelenamenin ahkâmmm tatbik olunmıyaca-
ını, Mukavelenamei mezkûrun mevkii meriyete duhulü anmda, beyan etmek hakkını muhafaza eder-
;r: bu takdirde Türkiye zikrolunan dominyonlara müstemlekâta, memaliki mahmiyeye, memleket-
ire ve araziye karşı işbu Mukaveleden münbais taahhüdattan berî olacaktır 

Şu kadar ki düveli mezkûre işbu mukavele mucibince yapacakları beyanat ile mukaveleden ihraç 
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edebilecekleri Hükümeti muhtar eden müstefit dominyon, müstemleke, memleketi mahmiye, memle
ket veya araziden herhangi biri namına mukaveleye muahharan iştirak edebileceklerdir. 

Madde — 20. 

İşbu mukavelename tarihi meriyetinden itibaren yedi sene müddet için aktedilmiştir. 
Mukavelenamenin müddeti mezkûre inkızasından lâakal bir sene mukaddem Tarafeyni Âliyeyni 

Âkideynden herhangi biri tarafından feshi beyan edilmediği takdirde ahkâmı feshi tebliğ edilinceye 
kadar mer'i kalacak ve fesih, ancak tebliğinden itibaren bir sene müddetin inkizasmdan sonra ha
izi tesir olabilecektir. Mukavelenamenin feshi Türkiye'den gayri Âkit Devletlerden herhangi biri 
tarafından beyan olunursa, işbu fesih, ancak mezkûr Devletle Türkiye arasında haizi tesir ola
caktır. 

Türkiye, Mukavelenameyi gerek diğer bilcümle Devletlere karşı ve gerek bu Devletlerden yalnız 
birine karşı fesih salâhiyetini haiz olacak ve şıkkı ahirde Mukavelename, diğer Devletlere karşı mev
kii meriyette kalacaktır. 

Madde — 21. 

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

girecektir. 
Tasdikanlilmekal, balâda zijırolunan murahhaslar işbu Mukavelenameyi imzalamışlardır. 

Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde yalnız bir nüsha olarak tanzim edilmiş olup bu nüsha Fran
sa Hükümeti Cumhuriyesi Hazinei evrakına tevdi olunacak ve Hükümeti mezkûre vaziülimza Dev
letlerin her birine anın birer musaddak nüshasını ita eyliyecektir. 

Horace Rumbold M. İsmet 
Pelle Dr. Rtza Nur 
Garroni Hasan 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Veniselos 
D. Caclamanos 
Constantin Diamandy 
Constantin Contzesco 

5. — TİCARET MUKAVELENAMESİ 

24 temmuz 1£23 tarihinde imza edilmiştir. 

Bir taraftan, 
Britanya imparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya,Sır 

Hırvat - Sloven Devleti, 
Ve diğer taraftan, 

Türkiye, 
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Münasebatı iktisadiyelerini hukuku düvel esa Sı ürerine ve ticareti teşvik ve mübadelâtı tes

hil edecek en münasip şekillerde tesis arzusiyle mütehassis olarak, 
Bu maksatla bir Mukavelename akdine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere : 

Haşmetlû Büyük Britanya ve irlanda KXraliyeti Müttehidesi ve Maverayi ebhar Britanya ara
zisi Kiralı ve Hindistan imparatoru Hazretleri : 

istanbul'da Fevkalâde Komiser Asaletlû Sir Horace Gorge Montagu Rumbold, Baronet, 
G. C. M. G. ; 

Fransa Cumhuriyeti Reisi : # 

Fransa Sefiri Kebiri, Cumhuriyetin Şark'ta Fevalâde Komiseri, lejyon donör nisam milli
sinin Grandofisiye rütbesini haiz Ferik Ceneral Müsyü Maurice Pelle; 

Haşmetlû İtalya Kiralı Hazretleri : 
Ayandan, İtalya Sefiri Kebiri, istanbul 'da Fevkalâde Komiser, Sen Moris ve Lazar ve Ku
run Ditali nişanının Grankruva rütbesini haiz Asaletlû Marki G amille Garroni: 
Atina Fevkalâde Murahhas ve Orta Eliçisi, Sen moris ve Lâzar nişanının Komandör ve Kuron 
Ditali nişanının Gradofisiye rütbesini haiz Müsyü Jules Cesar Montagna; 

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

Haşmetlû Yunanlılar Kiralı Hazretleri : 
Bsbak Heyeti Nuzzar Reisi, Sovör nişanının Grankurova rütbesini haiz Müsyü Eleftherios 
K. Veniselos; 

' - Londra Orta Elçisi, Sovör nişanının Komandör rütbesini haiz Müsyü Demâtre Caclamanos : 

Haşmetlû Romanya Kiralı Hazretleri : 
Orta Elçi Müsyü Konstantin t. Diyamany; 
Orta Elçi Müsyü Konstantin Coııtyeco; 

Haşmetlû Sırplar - Hırvatlar - Slovenler Kiralı Hazretleri .-
Bren'de Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçi Dr. Müsyü Miloutine Yovauovitch 

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

Hazaratını tâyin etmişlerdir. Müşarünileyhim usüluna muvafık ve muteber görülen salâhiyet-
namelerini ibrazdan sonra ahkâmı âtiyeyi kararlaştırmışlardır : 

Fâsü : 1. ' 

Madde — 1. 

işbu Mukavelenamenin mevkii meriyete vazını müteakip diğer Düveli Âkide arazisinden neşet 
ve vürut eden mahsulâtı tabiiyeye veya mamuleye, Türkiye'ye hini ithallerinde, tatbik olunacak ta
rifeler 1 eylül 1916 tarihinde mevkii meriyete konulan Osmanlı siklet eşya tarifeleri olacaktır. 
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Madde — 2. 

1 eylül 1916 tarihli Osmanlı tarifesinde muharrer ve Türk evrakı nakdiyesi ile istifa kılman 
rüsum, berveçhi âti tâyin edilen şerait dairesinde kambiyo fiyatına göre zaman zaman tadil ve tashih 
olunacak olan emsali tezyide tâbi tutulacaktır. 

İşbu emsal 1 mart 1923 tarihinde mevkii meriyette bulunan emsal olacaktır. Ancak merbut 
(1) numaralı cetvelde tadat edilen mevat (9) misle tâbi olacaktır. 

Berveçhi bâlâ zikredilen emsâlkambiyo fiyatına göre âtideki kavaide tevfikan tanzim ve telif 
olacaktır : 

Bu emsal ingiliz lirası 745 kuruş kâğıt para kıymetinde olduğu bir zamanda tesbit edilmiş ol
duğundan eğer işbu mukavelenamenin mevkii meriyte vazına tekaddüm eden ay zarfında Türk li
rasında fii mezkûr e nisbetle % 30 dan fazla vasati bir tezayüdü kıymet husule gelirse 12 ve 9 
misilleri aynı ayın fii vasatisi ile mütenasiben tenzil edilmek lâzımgelecek bu suretle tadil ve 
tashih edilen misil; mütaakıp üç ay zarfında mabehüttatbik olarak devam edecektir; bu misil üç ay 
hitamında, icabederse, son ayın vasati kambiyo fiyatına göre yeniden tadil olunacaktır. Ayni 
veçhile eğer işbu mukavelenamenin mevkii meriyete vazına tekaddüm eden ay zarfında Türk li-

,rası bir ingiliz lirası için 745 kuruştan ibaret fii- iptidaiye nisbetle % 30 dan fazla vasati bir te
nezzülü kıymet gösterirse 12 ve 9 misilleri aynı aym vasati fiyatına göre tezyit olunabileceklerdir, 
bu suretle tadil ve tashih edilen misil, müttaakıp üç ay zarfında mabehüttatbik olarak devam ede
cektir; bu misil, üç ayjın hitamında, icabederse, son ayın vasati kambiyo fiatına göre yeniden ta
dil olunacaktır. 

Türk lirasının tenezzül kıymeti halinde « 5 » misli 12 ve 9 misillerinin tabi oldukları şerait 
dahilinde tezyit olunabilecek ve fakat Türk lirası tun tezayüt kıymeti halinde misli mezkûr ancak 
İngiliz lirası evrakı nakdiye olarak beş Türk lirasandan dun bir kıymette bulunduğu zamandan 
itibaren 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 olunacaklar
dır. 

' Madde — 3. 

Türkiye, âtideki hususat için lüzum görülebilecek olanlardan maada bilcümle ithalât veya ihra 
cat memnuiyetlermi işbu mukavelenamenin mevkii meriyete vazını mütaakıp refetmeği ve işbı 
mukavelenamenin devamı müddetince tekrar tesis eylememeği taahhüt eder : 

1. Hayatı gidaiyeye elzem olan menabii muhafaza ve milletin faaliyeti iktisadiyesini vikay 
etmek; ' 

2. Selâmeti Devleti temin eylemek; 
3. Eşhas ve hayvanat ve nebatatı emrazn sariye, ve hayvaniye ve nebatiyeden vikaye e1 

mek; 
4. Afyon ve sair semmiyatm istimaline mâni olmak; 
5. Türkiyede istimali memnu bulunan mevadı küuliyenin ithalini meneylemek; 
6. Altın sikkenin veya altın madeninin ihracını menetmek; 
7. Devlet inhisarları tesis ve idame eylemek. 
Diğer Düveli Âkideden her biri tarafından, kendisine mezkûr Devletin ahkâmı kavanini mı 

cibince, muhik bir muamelei mütekabile ifası şartiyle, Türkiye, memnuatj hiç bir nevi far 
gözetmeksizin tatbik etmeği ve eşyayi memnua için istisnalar veya ruhsatlar bahşeylediği hald 
hiç bir Akit Devlet ticaretinin zararına olarak diğer bir Devleti Akide veya her hangi bir Devlet 
ticaretini asla mazharı müsade etmemeği taahhüt eyler. 
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Madde — 4. 

Muamelei mütekabile şartiyle Türkiye'de aksız veya istihlâk resmi, diğer Düveli Akide memalikin 
den neşet ve vurud eden emteaya, ancak Türkiye'de istihsal edilen aynı veya mümasili eşya üzerinden 
istifa olunduğu miktarda olmak üzere tatbik edilecektir. 

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

Muamelei mütekabile şartiyle oktrova rüsumu veya memurini mahaliyece istifa kılınan diğer her 
resim, eğer Türkiye'de istihsal edilen mevat üzerine mevzu ise, Türk mahsulâtiyle diğer Düveli 
Akide memalikinden neşet ve vurut eden mahsulât arasında bir fark gözetilmeksizin tatbik olunacak 
ve eğer Türkiye 'de istihsal edilmeyen mevat üzerine mevzu ise» menşe ve mevrideleri neresi olursa 
olsun aynı veya mümasili bilcümle ecnebi mahsulâtına hiç bir nevi fark gözetilmeksizin aynı suretle 
tatbik edilecektir. 

Madde — 5. 

Diğer Düveli Akideden 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 vazetmiş olacağı veya edebileceği her ihracat resmi, hiç bir vasıta ile diğer Dü
veli Akideden her hangi birisinin ticareti zararına bir fark ihdas edilemiyerek, bilcümle mürse-
lün.leyli nıuııalik için mü«a\i surette tatbik edilecektir. 

Madde — 6. 

Türkiyenin, tarife hususunda veya alelûmum diğer her güııa ticari hususatta, bugünkü arilıli 
Muahedename mucibince Türkiye'den ayrılan araz'den herhangi 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 herhangi bir memlekete tatbik 
edeceği daha müsait her muameleden diğer Tarafeyni Akideyi istifade ettirecektir. • 

Madde — 7. , 

Türkiye ve diğer Düveli Akide, 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 telakki edilmek lâzımgeldiğini müsbet resmî bir şaha
detname ibrazını ithalâtta bulunan eşhastan mütekabilen talep edebileceklerdir. 

işbu fasla merbut 3 numaralı numuneye tevfikan tertip olunacak menşe şahadetnameleri, gerek 
ticaret veya ziraat nazareti, gerek mürsilin mensup olduğu ticaret odası gerekse mürselünileyh mem
leketin kabul edeceği diğer her teşkilât veya heyet tarafından ita edilecektir. Mezkûr şahadetname
ler mürselünileyh memleketin bir mümessili siyasi Veya gehbenderisi 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 fa-ol ahkâmından istifade keyfiyeti, diğer her hangi bir ecnebi memlekete bahşettiği 
muamele kadar müsait bir muameleyi, Mukavelenamenin bütün müddeti devammca, Türkiyeyc te
min etmiyecek olan Düveli Akideden hiç biri tarafından talep edilemiyecektir. 
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' Merbut - 1. 

9 misle tâbi mevadm listesi 

Tarife numarası 

65 Patates. 

69 Portakal. 

121 Şekerli müstahzarat. 

130 Maden suları. 

178 Parlak deriler. 

180 Domuz derileri. 

185-187-188 Ayak kapları. 

192 Eldivenler. 

200-201 işlenmiş veya imlenmemiş kürkler. 

217-218 Mobilye. 

273-274-275 El işlemeleri (Biraderi), dantelalar ve pamuk seriller. 

302 Kaba ipek kırpıntısı. 

305 Kare ilah. 

306 ipek tül ilah. 

308 İpekli mensucat. 

311-312 . . • ipek tuhafiyeler (Çamaşırlar). 

314 ipekli kumaş ve elbise harçları (Pas manteri) 

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 uleü margarin \ 
ve diğer şuhumu hayvaniye j 80 » » 
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5tarin mumları 30* ** kilosu 

idi sabun 5 » » 

f eni ve müstamel torba ve çuval 5 » » 

baharat 30 » » 

Cibrit x|2 » 60 kibritlik her kutusu 

lum kibrit 1 » » » » » 

üğara kâğıdı 1 » 50 yaprağı 

3akmak 25 » tanesi 

fekeF' 15 kuruş kiosu 

Muhtevi oldukları yüzde miktarındaki şekere nazaran 

'üsküvi 
îikolata 
üt hulâsası 
ekerleme ve gılakoz ( bir istihlâk resmine tabidirler. 
leşrubatı gayri küuliye, gazoz, limonata | 
)iğer bütün şekerli müstahzarat J 

Tömbeki 40 kuruş kilosu 

Merbut - 3. 

Menşe şahadetnamesi numunesi 

de mukim 

f Müstahsil veya fabrikatör 
[1] J efendinin 

] de mukim. . . efendinin ve-
[ kili tüccardan 

Kendi mesuliyeti altmda olarak âtide muharrer emtaanm mürsil tarafından bize ibraz edilen vesaiki 
luteberiye istinaden [2] (Türk yahut . . . . ) menşe veya mamulâtından olduğunu huzuru-
luzda beyan eylediğini tasdik eyleriz. 

(Şahadetnameyi ita eden daire) [3] 

Bu emtia ya- ait* olarak de tâeir 
eya fabrikatör efendi namına 

vaporu veya kara tariki) ile gönderilmiştir 

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

zrafından bize ibraz edilen vesaiki muteberime istinaden-» kelimeleri hasfedilecektir. 
[3] Şahadetnameler gerek ticaret veya ziraat nazar etleri, gerek mürsiUn mensup olduğu ticarei 

dası ve gerek mürselünüeyh memleketin muvafık göreceği diğer her nevi teşkilât veya cemiyet tam
ından ita edilecektir. 
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Veznisafi ve gayrisafi 
(Kilogram, hesabiyle) 

Denklerin adedi ve nev'i Markalar No. yahut hacmi istiap ve kıymet Cinsi emtia 

Mesuliyetim tahtında olarak bu suretle tarafımdan teyit Kılındı 
tarih: sene 

(Beyannameyi verenin imzası) 

Keyfiyet tarafımızdan (Şahadetnameyi ita eden daire) bittasdik bâlâda muharrer emtianu*-
muamelei beyiyesinin filhakika bu memlekette ifa edildiğini de ayrıca teyit eyleriz. 

(Tarih ve şahadetnameyi ita eden dairenin imzası) 

Şehbenderhanesince görülerek işbu imza tasdik olunmuştur. 

(Tarih, imza ve şehbenderhane mührü) 

Fasıl : 2. 

Madde — 9. 

Türkiye, ayni hususta kendisine muamelei mutekabilede bulunulmak şartiyle, millî sefaiııe tatbik 
etmekte olduğu muameleye müsavi bir muameleyi veya diğer herhangi bir Devlete tatbik etmekte 
olduğu veya edebileceği daha müsait bir muameleyi diğer Düveli Âkide sefainine tatbik etmeği 
taahhüt eyler. 

Türkiye, diğer Düveli Âkideden her birisine karşı ve Düveli mezkûreden her biri Türkiye'ye 
karşı saydımahiyi, bahrî kabotajı yani ülkesinin bir limanından alınan emtia ve yolcuların aynı 
ülkenin diğer bir limaıifina bahren naklini ve limanlar hidematmı yani cer ve kılavuzluk ve her 
hangi mahiyette olursa olsun bilcümle hidematı dahiliyeyi kendi sancağına hasretmek hakkını 
muhafaza eder. 

Madde — 10. 

Saydimahi, bahrî kabotaj ve liman hidematı hakkında maddei ânifede zikrolunan istisnaat 
mahfuz 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 te
vakkuf, tahmil ve tahliyelerine müteallik bilcümle teshilâttan istifadelerine ait hususatta bir ta-
tartan Türkiye ve diğer taraftan Düveli Âkidei sairenin her biri, millî sefaine tatbik ettikleri mu
ameleye müsavi bir muameleyi mütekabilen 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, de
mirleme, kılavuzluk, karantine, fener rüsumu ve rüsumu mümasilei saire gibi, sefainin mükellef ol
duğu her nevi rüsum, tekâlif ve tediyat hususunda da müsavatı mutlaka cari olacaktır. 
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i thal veya ihraç edilen 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 mütesaviyede mabihüttatbik bulunduğu cihetle Türkiye, muamelei mü-
tekabileye mazhar olmak şartiyle, ithal veya ihraç edilen emtiayı, ithalât veya ihracata tavas
sut eden sefinenin sancağı, muvasalat veya azimet limanları, geminin seyrüseferi ve iskele
lerde tevakkufu üzerine müesses hiç bir resmi mütefavit. resmi munzam veya herhangi mahiyet
te veya ne nam altında olursa olsun bir gûna tezyidi rüsuma tabi tutmamağı kezalik taahhüt 
eyler. 

v Madde — 11. 

Sefine ve gemilere ve bunların hamulelerine ve yolcularına müteallik olup harpten evvel Türkiye 
tarafından muteber tanınmış veyahut başlıca düveli bahriye tarafından âtiyen muteber tanılabileeek 
olan her nevi vesaik veya şahadetnameler Türkiye tarafından diğer düvevli Âkide tabiiyetinde bu
lunan 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 
tatbik edilen usule muadil şerait dairesinde olmak üzere, ita edilen vesaik ve şahadetnameler 
ancak düveli Âkidece bizzat kendileri tarafından verilen vesaik ve şahadetnameye muadil addedil
diği takdirde muteber olacaktır. 

Fasıl : S. 

Madde - 12. 

Türkiye, muamelei mütekabile şartiyle, diğer düveli Âkideden herhangi birisinin memleketin
den neşet eden mahsulâtı tabiiye veya mamûlejı muamelâtı ticariyede her türlü gayri kanunî re-

vkabete karşı temin etmek üzere bilcümle tedabiıi teşriiye veya idariyeyi ittihaz ve ikamei dâvaya 
müsaade etmeği taahhüt eyler. 

Türkiye, kezalik muamelei mütekabile şartiyle, üzerlerinde veya asıl ilk zarflarında yahut hari
cî zarflarında menşe, cins, mahiyet veya evsafı mahsusaları hakkında doğrudan doğruya veya bil
vasıta sahte tarif atı havi marka, isim, işaret veya her türlü alâmatı taşıyan bilcümle mahsulât 
veya emtianın ithal veya ihracı ile dahilde imalini, tedavülünü, bey'ini ve meydanı füruhte vaz-
ını, mücazatı mahsusa ile men ve terhip etmeği taahhüt eyler. 

Madde — 13. 

Türkiye, aynı hususta kendisine muamelei mütekabilede bulunulmak şartiyle, evsafı mahsusa-
larını toprak veya iklimden alan mahsulâtın bir unvanı mahallî taşıması hakkını veya unvanı 
mahallî istimalinin caiz olabileceği şeraitini tâyin veya tanzim edip diğer Âkit bir memlekette 
mevkii meriyette bulunan ve salâhiyettar memurini tarafından Türkiye'ye sureti muntazamada teb
liğ olunan kavanine ve kavanini mezkûre mucibince müttehaz idarî veya adli mükarrerata tevfikı 
hareket etmeği taahhüt eyler; kavanin veya mukarreratı mezkûre hilâfına olarak unvanı mahal
lî taşıyan mahsulât veya emtianın ithal ve ihracıile imal, tedavül, beyi ve mevkii füruhte vazı 
Türkiye tarafından menedilecek ve 12 nci maddede zikrolunan tedabir ile cezalandırılacaktır. 

Madde — 14. 

Türkiye işbu mukavelenin mevkii meriyete vazmdan itibaren on iki ay müddetin inkıza-
sından evvel : 

1. Mülkiyeti sınaiyenin himayesine dair olup 2 haziran 1911 tarihinde Vaşington'da tadil 
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edilen 20 mart 1883 tarihli beynelmilel Paris mukavelenamesine, muamelât ve usulü mahsusasma 
tevfikan, iştirak etmeği; 

2. Kezalik edebiyata ve sanayii nefiseye ait asarın himayesine müteallik 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 eylemeği taahhüt eder. 

Balâda mezkûr Mukavelenamelerle protokolün Türkçe lisanına tercüme hakkına dair ahkâmı
na müteallik olarak Türkiye tarafından dermeyan edilen kaydi ihtiraziye bu Mukavelenamenin • 
mevkii meriyete vazını takip eden sene zarfında mezkûr Mukavelenamelerle protokolü müştereken 
imza etmiş bulunan diğer Devletler tarafından hiç itiraz vuku bulmadığı takdirde işbu Muka
velenameye vaziülimza bulunan düveli sairede salifüzzikir kaydi ihtiraziye işbu Mukavelename
nin müddeti devammca itiraz eylemiyeceklerdir. 

İşbu Mukavelenameye vaziülimza bulunan Devletler Türkiyenin hakkı tercümeye müteallik kay
di ihtirazisine iştirakte devam edemedikleri takdirde Türkiye ânifüzzikir Mukavelenamelerle pro-
tokola iştirakte devama mecbur tutulmayacaktır. 

3. Türkiye, aynı müddetin inkızasmdan evvel, mezkûr Mukavelenameler esasatına tevfikan, 
düveli sairei Âkide tebaasının sanaate, asarı edebiyeye ve sanayii nefiseye ait mülkiyetini kava-
nini müessire ile tasdik ve himaye etmeği taahhüt eyler. 

Madde — 15. 

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

Ahkâmı umumiye 

Madde —-16. 

Düveli Âkide, işbu mukavelenamenin mevkii meriyete vazı anında, kendi hâki
miyet veya idarelerine tabi bulunan b r hükümeti muhtareye malik dominyonla
rın, müstemlekelerinin, memaliki muhmiyelerinin veya Maverayi ebhar'da kâin 
memalik veya arazilerinin kâffesinde veya bazılarında Mukavelenamei mezkûr ahkâmının tatbik 
edilmiyeceğini beyan etmek hakkını muhafaza etmekte olup bu takdirde Türkiye, mezkûr do
minyonlar, müstemlekeler, memaliki muhamiye, memalik veya araziye karşı işbu Mukavelena
meden mütevellit taahhüdatmdan azade kalacaktır. 

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

Madde — 17. 

Trablusgarp'ten neşet eden veya oraya giden emtia ve mahsulât Türkiye'de İtalyan emtia ve 
mahsulâtının tabi olduğu usulün aynma tabi tutulacaktır. 

Türkiye'den neşet eden veya Türkiye'ye giden emtia ve mahsulât Trablusgap'te diğer her ec
nebi memlekete yapılan en müsait muameleden müstefit olacaktır. 
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Madde — 18. 

işbu mukavelename beş sene müddet için akdolunmuştur. 
Birinci fasıla müteallik olarak bir Taraftan Türkiye diğer Taraftan Yunanistan, Komanya, Sırp -

Hırvat - îsloven 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 inkizasmdan sonra, her zaman feshetmek hakkın1!, fesihden 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 berveçhi bâlâ tesbit edilen müddetler zarfında her zaman ve kendilerinden bu hususta 
talep vâki olur olmaz yeni ticaret muahedeleri akdi zımnında mezkûr müddetlerin inkizasmdan ev
vel ikmalini temin için kemali faaliyetle takip edecekleri müzakerata girişmeği taahhüt ederler 

Eğer mebusuanah müzakerat salifülbeyan müddetlerin inkizasmdan evvel netice pezir olma-
m'ış hizlunursa Tarafeyni Âliyeyni Âkideynden her biri serbestii hareketini tekrar iktisap edebile
cektir. 

Madde — 19 

işbu mukavelename tasdik edilecektir 
Tasdiknameler sürati mümküne ile Paris'te tevdi olunacaktır. 
işbu mukavelename bu günkü tarihli sulh muahedenamesi ile ayni şerait dahilinde mevkii meriye

te girecektir. 

Tasdikanlılmakal, balâda zikrolunan murahhaslar işbu mukavelenamevi imza etmişlerdir. 

Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde yalnız bir nüsha olarak tanzim edilmiş olup bu nüsha Fransa 
Hükümeti Cumhuriyesi Hazinei evrakına tevdi olunacak vo Hükümeti mezkûre vaziülimza devlet
lerin her birine birer musaddak nüshasını ita edecektir. 

Horace Rumbold M. İsmet 
Pelle Dr. Rıza Nur 
Garroni Hasan 
O. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Veniselos 
D. Caclamanos 
Constantin Diamandy 
Constantin Contzesco 

6. TÜRK VE RUM AHALİNİN MÜBADELESİNE DAÎR MUKAVELENAME VE PROTOKOL 
30 kânunusani 1923 tarihinde imza edilmiştir 

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

Madde — 1. " ' 

1 mayıs 1923 tarihinden itibaren Türkiye arazisinde mütemekkin Rum ortodoks dininde bulu-



No. 340,341,342,343 — 72 — 
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 tahdit edilmiş bulunan Dersaa

det şehremaneti havzasında 30 teşrinievvel 1918 tarihinden mukaddem sakin bulunmuş olan bilcümle 
ramlardır. Garbi Trakya'nın müslüman ahalisi addedileuekler, Bükreş muahedenamesiyle 1913 te tâ
yin edilen hatı hududun şarkmdaki havalide mütemekkin bilcümle müslümanlardır. 

ı Madde — 3. 

Rum ve Türk ahalisi mülekabilen mübadeleye tabi bulunan araziyi 18 teşrinievvel 1912 tarihin
den itibaren terketmiş olan rum ve müslümanlar birinci maddede musarrah olan mübadeleye dahil 
addolunacaklardır. 

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

Madde — 4. 

Aileleri Türkiye arazisini terketmiş olup ta kendileri elyevm Türkiye'de alıkonulmuş bulunan 
rum ahalisine mensub bilcümle gayri malûl eşhas işbu muahedename ahkâmı mucibince Yunanistan'a 
sevkedileeek ilk rum kafilesini teşkil edeceklerdir 

Madde — 5. 

işbu mukavelename mucibince icra edilecek mübadele dolayısiyle, işbu mukavelenamenin doku
zuncu ve onuncu maddeleri ahkâmı mer'i olmak üzere, ne Türkiye'deki rumlar'ın ve ne de Yunanis-
tandaki Türklerin hukuku tasarruf iyesin e ve mal lubatma hiç bir halel iras edilmiyecektir. 

Madde — 6. 

Mübadeleye tabi ahaliden bir salısın her ne sebebe mebni olursa olsun azimetine bir gûna hâil 
vazedilemiyecektir Bir muhacir aleyhine bir cezayi terhibi ile mahkûmiyeti katiye lâhik olduğu 
veya henüz katiyet kesbetmemiş mahkûmiyet veya takibatı cezaiye bulunduğu takdirde o muhacir, 
aleyhinde takibat icra eden memleket memurini tarafından cezasını çekmek veyahut muhakeme 
edilmek üzere azimet edeceği memleket memurinine teslim edilecektir. 

Madde — 7. - — 

Muhacirler terkettikleri memleketin tabiiyetini kaybedecekler ve azimet ettikleri memleketin ara
zisine vusulleri ânında o memleketin tabiiyetini iktisap eyliyeceklerdir îki memleketten bir veya 
diğerini akdemce terketmiş ve henüz yeni tabiiyetlerini iktisap etmemiş olan muhacirler işbu muka
velenamenin imzası tarihinde işbu tabiiyeti cedideyi iktisap eyliyeceklerdir. 
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Madde — 8. 

Muhacirler her cinsten menkul mallarım beraberlerinde götürmek veya naklettirmekte serbest ola-
aklar ve bu yüzden ne ihraç, ne ithal resmine, nede başka hiç bir resim vermeğe tabi tutlmıya-
aklardır. 

Kezalik işbu itilâfname ahkâmı mucibince Hükûmeteyni Âkideynden birinin arazisini terkede-
ek olan camaat âzası (Cevami, tekkeler, medreseler, kiliseler, manastırlar, mektepler, hastaneler, şir-
etler, cemiyetler ve eşhası maneviye ve her hangi mahiyette olursa olsun diğer tesisat memurin 
e mensubini dahil olduğu halde) kendi cemaatlerine ait emvali menkuleyi serbestçe beraberle-
inde götürmek veya neklettirmek hakkına maliktirler. 

Her iki memleket memurini 11 nci maddede muharrer muhtelit komisyonu tavsiyesi üzerine 
unların nakli hususunda azami teshilât ibraz edeceklerdir. 

Emvali menkulelerinin tamamını veya bir kısmını beraberlerinde götüremiyecek olan muhaci-
in bunları mahallerinde birak-ıbileceklerdir. Bu takdirde memurini mahalliye bırakılan emvali men-
ulenin müfredat defterini ve kıymetini muhaceret eden şahsın muvacehesinde tesbit edeceklerdir 
luhacir tarafından bırakılan emvali menkulenin müfredat ve kıymetini mübeyyın olan zabıt va-
akaları dört nüsha üzerine tanzim edilecek ve bunladan biri memurini mahal! iy 3 nezdinde kala-
ıkı ikincisi dokuzuncu maddide muharrer tasfiye muamelesine esas teşkil etmek üzere 11 nci mad 
ede zikredilen muhtelit komisyona, üçüncüsü muhacirin hicret ettiği memleketin Hükümetine tev-
i edilecek, (dördüncüsü de muhacire ita olunacaktır. 

Madde — 9. 

Muhacirine ve sekizinci maddede musarrah cemata ait şehir dahilinde veya kuradaki emvali gay-
menkule ve mezkûr muhacirin veya cemaat tarafından birakılmış olan emvali menkule 11 nci mad-
îde musarrah muhtelit komisyonlar tarafından âtideki ahkâma tevfikan tasfiye edecektir. 

Mecburi mübadeleye tabi havalide bulunup mübadeleye gayri tabi havalide mütemekkin cemaat-
rın müessesatı diniyye veya hayriyesine ait olan emval dahi kezalik aynı şerait dahilinde tasfiye 
lilecektir. 

Madde — 10. 

Tarafeyni Aliyeyni Âkideynin arazisini akdemce terketmiş olan ve işbu mukavelenamenin üçüncü 
addesi ahkâmı mucibince mübadelei ahalide dahil addedilen eşhasa ait emvali menkule ve gayri-
enkulenin tasfiyesi 9 ncu maddeye tevfikan ve 18 teşrinievvel 1922 tarihindenberi Türkiye'de Yu-
mistan'da müsadere veya mecburi bey vesaire gibi işbu emval üzerindeki hakkı mülkiyete her hangi 
r tahdit ve kayit iras edici bir suıette tesis edilmiş bilcümle kavanin ve nizamattan münbais, her 
Î mahiyette olursa olsun bilcümle tedabire tabi tutulmaksızın icra edilecektir. îşbu maddede ve 
ncu maddede muharrer emval bu cinsten bir tedbire maruz kalmış oldukları takdirde kıymetleri 
ı birinci maddede musan'slı komisyon tarafından işbu tedabir tatbik edilmemiş gibi tâyin ve tesbit 
unur. 

İstimlâk edilmiş olan emvolo gelince muhtelit komisyon her iki memlekette mübadeleye tabi 
hasa ait ve mübadeleye tabi aıazide kâin olup 18 teşrinievvel 1912 den beri is+imlâk edilmiş olan 
3U emvale yeniden kıymet takdir edecektir Komisyon, tebyin edeceği yaıarları mal sahipleri le-
nde tamir edilecek bir taviz tâyin edecektir Bu tavizin miktarı mezkûr mal sahiplerinin matlu-
ma ve istimlâk edilmiş olan emvali gayrimenkulenin bulunduğu arazideki Hükümetin zimmetine 
çirilecektir. 

Sekizinci ve dokuzuncu maddelerde mezkûr eşhas intifamdan şu veya bu suretle mahrum edil
iş oldukları mallarının varidatım ahzeylememiş oldukları takdirde işbu varidat kıymetinin kendi-
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lerine iadesi harpten evvelki iradı vasati esası üzerine ve muhtelit komisyon tarafından tesbit edile
cek eşkâle, tevfikan temin olunacaktır. r 

11 ncj, maddede zikrolunan muhtelit komisyon Yunanistan'daki evkafa ait emvalin ve bundan 
mütevellit hukuk ve menafim ve Türkiye'de Kumlara ait mümasili tesisatın tasfiyesine başlarken 
mütekaddem muahedenamelere işbu tesisatın ve bunlarla alâkadar eşhasın hukuk ve menafiini ta-
mamiyle ihkak etmek maksadiyle tesbit edilmiş bulunan esasattan mülhem olacaktır. 

11 nci maddede zikrolunan muhtelit komisyon işbu ahkâmı tatbika memur olacaktır. 

Madde — 11. 

İşbu mukavelenamenin mevkii meriyete vazmdan itibaren bir aylık bir mühlet zarfında Tara
feyni Aliyeyni Âkideynden her biri için dört ve 1914 - 1918 harbine iştirak etmemiş olan Hükû-
mat 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 âzanm her biri tarafından münavebeten deruhde edilecektir. 

Muhtelit komisyon kendisine lâzım görünecek mahallerde herbiri bir Türk, bir Yunanlı âza ile 
kendi tarafından tâyin edilecek bitaraf bir reisten mürekkep ve kendi emri altında çalışacak tali 
komisyonlar teşkil etmek hakkına malik olacaktır. Muhtelit komisyon, tali komisyonlara verilecek 
salâhiyetleri tâyin edecektir. 

Madde — 12. 

Muhtelit komisyon işbu mukavelede mezkûr muhacerete nezaret ve anı 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 surette 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 â ra ile ittihaz olunacaktır. 
Tasfiye edilecek emval, hukuk ve menafia müteallik bilcümle itirazat komisyon tarafından sıı-

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 başlattırılmak için bütün salâhiyetleri haiz olacaktır. 

Tasfiye edilecek, emvalin takdiri kıymetine işbu emvalin altın kıymeti esas olacaktır. 

Madde — 14. 

Komisyon alâkadar mal sahibine elinden alman ve kâin olduğu arazi Hükümetin emrine kala 
cak olan emvalden dolayı kendisine borçlu kalınan meblâğı mübeyyin bir beyanname tevdi ede 
çektir. 

işbu beyannamelerdeki esas üzerine zimmet olacak mebaliğ tasfiyenin vukubulacağı ınemlekei 
Hükûıiıotijım muhacirin mensup olduğu Hükümete kars, b^r borcunu teşkil edecektir Bu muha-ci 
esas itibariyle hicret ettiği memlekette a,laeağı olan mebalığe mukabil terk ettiği emvale kıyme 
vev mahiyeteç- müsavi emval alacaktır. Her altı ayda bir Hükümetler tarafından ber 
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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 mahsup edilerek 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 talep ederse, meblağı medyumıbih âzami üç taksiti 
sentni 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 ^e bakisi için muhtelit komisyon tarafından tâyin 
edilecek miktar faizli ve âzami yirmi senelik bir mühlette kabili itfa istikraz tahvilâtı ihraç ede
cektir. Medyan 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 kabzedilecektir. Bu rehinler için ademi iti
lâf halinde bunları tâyin etmek Cemiyeti Akvam meclisine ait olacaktır. 

MdcUo — 15. 

Muhacereti teshil maksadîyle alâkıdar Devletler tarafından muhtelit komisyona mezkûr komis
yonca tâvin edilen şerait dahilinde avans olarak mebaliğ tahsis edilecektir. 

M a d \ — 16. 

Türkiye ve Yunanistan Hükümetleri işbu mukavelename mucibince arazilerini terk mecburiye
tinde bulunan eşhasa ve muhacirinin azimet edecekleri memleketlere nakilleri zımnında sevkedi-
lecekleri limanlara yapılacak tebligata müteallik 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 doğrudan doğruya ve nede dolayısiyle 
hiç bir tazyik icra edilmiyeceğini mütekabilen taahhüt ederler. Kezalik memleketi terk eden veya 
terk edecek olan muhacirini hiç bir vergi veya fevkalâde resme tabi tutmıyacaklarmı dahi taah
hüt ederler. îkinci madde mucibince mübadeleden istisna edilen menatık sekenesinin, menatıkı 
mezkûrede kalmak veya tekrar oraya duhul etmek haklarına Türkiye ve Yunanistan'da hüriyet-
lerinden ve hakkı tasarruflarından serbestçe istifade etmelerine hiç bir mâni ika edilmiyecektir. 
Bu hüküm mübadeleden istisna edilmiş menatıkı mezkûr sekenesine ait emvalin serbestii ferağım 
ve işbu sekene meyanında Türkiye'yi ve Yunanistan'ı terk etmek arzusunda bulunanların ihti
yariyi-0 azimetini men için bir sebep olarak ileri sürülmiyeeektir. 

Madie — 17. " " 

Muhtelit komisyonun ve uzuvlarının idarelerine ve ifayi \azifelerine muktazi masarif komis
yon tarafından tâyin edilecek nisbetlerde alâkadar Hükümetler tarafından deruhte olunacaktır. 

Madde — 18. 

Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn kavanini mevzualarında işbu mukavelenamenin icrasını temin için 
lâzım olacak tadilâtı mütekabilen icra eylemeği taahhüt ederler. 

file:///azif
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Madde — 19. 

İşbu mukavelename Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn nazarında Türkiye ile akdohınacak Sulh Mı 
ahedenamesinde münderiç imiş gibi aynı hüküm ve kuvveti haiz olacaktır. Mezkûr Mııahedena 
menin iki taraf âlii müteakit tarafından tasdikini mütaakıp derhal mer'i olacaktır. 

Tasdikenlilmekal, salâhiyetnamelerinin, usule muvafık ve muteber olduğu görülen, vâzıini im 
za murahhaslar, işbu mukavelenameyi imza etmişlerdir. 

Lozan'da 30 kânunusani 1923 de üç ^LLha üzerine tanzim edilmiş olup biri Yunanistan Hükû 
metine ve biri Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine ita edilecek ve üçüncüsü, Türkiye il 
münakit Sulh Muahedenamesine vazı imza eden düveli saireye birer musaddak sureti verilin el 
üzere, Fransa Hükümeti Hazinei evrakına tevdi kılınacaktır. 

D. Caclamanos M. İsmet 
E. K. Veniselos Dr. Rıza Nur 

Hasan 

PROTOKOL 

Usulen haizi salâhiyet olan zirde vaziini imza Türkiye murahhasları, Türkiye Hükümetinin 
Rum ve Türk ahalinin mübadelesine dair Yunanistan'la akdolunan bugünkü tarihli Mukavelena 
menin -mevkii meriyete girmesini beklemeksizin ve işbu Mukavelenamenin birinci maddesi ahkâ 
mim gözetmeksizin, Sulh Muahedenamesi imza olunur olunmaz mezkûr Mukavelenamenin dördüneı 
maddesinde mevzuübahis olan gayri malûl eşhası tahliye ve bunların azimetlerini temin edeceğin 
beyan ederler. 

30 kânunu sani 1923 tarihinde Lozan'da üç, nüsha olarak tanzim olunmuştur. 

M. İsmet 
Dr. Rıza Nur 
Hasan 

T. _ s îVÎL MBVKUFİNtN ÎADESİYLE HARP ESİRLERİNİN MÜBADELESİNE DAİR 
TÜRK - YUNAN İTİLÂFNAMESİ 

30 kânunusani 1923 tarihinde imza edilmiştir. 

Zirde vazîülîmza Türk ve Yunan murahhasları, usul ve nizamına muvafık buldukları salâhiyet 
nameler iktizasına tevfikan hareketle, elyevm Türkiye'de ve Yunanistan'da alıkonulan sivil mev 
kufinin mütekabilen iadesini ve -üserayi harbin mübadelesini temin için ahkâmı âtiyeyı kararlaş 
tırmışlardır. 
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Fasıl : 1. 

Sivil mevkufin 

Madde — 1. 

Elhaletihazihi Yunanistan'da alıkonulan sivil Türk üserası ve rehineleri Yunanistan Hükümeti 
marifetiyle memleketlerine iade olunacaklardır. Hükümeti mezkûre esas itibariyle Anadolu sekenesin
den olan eşhası izmir'e ve Trakya ahalisinden olan kesanı da istanbul'a naklettirecektir. 

Yunanistan'da mevkuf inin vapura irkâbı esnasında tebyin edilecek olan iade keyfiyeti esas iti
bariyle işbu itilâf name imzalandıktan yedi gün sonra başlayacak ve berveçhiati hitam bulacaktır: 

a) Yunan Hükümeti tarafından ihzar ve ita olunan listelerde isimleri mezkûr eşhas için iki 
haftayı tecavüz etmiyecek bir müddette, 

b) Türkiye Hükümeti tarafından ihzar ve ita olunan listelerde görülen ve taharrisi icabedea 
eşhas 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 rcb'nelerinin iadesi akabinde iade olunabilmek ve taharrisi icabeden-
lerin iadesi mümkün olduğu kadar kısa bir müddet zarfında icra edilebilmek üztvr Türk Hükümeti 
marifetiyle izmir'de veyahut istanbul'da cem edileceklerdir. 

Madde — 3. 

Türkiye ve Yunan Hükümetleri tarafından tevdi olunan iade listeleri bilâhara itmam ve ikmal 
olunacaklardır. 

Fabil : 2. 

Üserayi harp 

Madde — 4. 

Birinci maddenin (a) fıkras nda gösterilen sivil Türk rehinelerini Yunan Hükümetinin Türkiye 
Hükümetine iade edeceği tarihten mümkün mertabe az bir zaman sonra ve bu tarihten itibaren on 
beş günü tecavüz etmiyecek bir müddet zarfmda Yunan Hükümeti, elinde bulunan üserayi harbin 
mecmuunu bir defada Türkiye'ye iade ve izmir'e nakledecektir. 

Badehu Türkiye zabite mukabil zabit ve nefere mukabil nefer olmak üzere Yunanistan'a müsavi 
miktarda Yunan harp esirlerini iade edecektir. Bu harp esirleri Türk üserayi harbiyesini getiren 
Yunan sefinelerinin avdet seyahatlarında mezkûr vapurlarla memleketlerine iade Sunabilmek üzere. 
Türk Hükümeti tarafından zemanı lâzımında münasip mahallerde cemettirileceklerdir. 

Yunan harp esirlerinin mütebakisi sulh muahedenamesinin imzalanmasını müteakip ve imza tari
hinden sonra üç hafta zarfında Türk'ye marifetiyle iade olunacaktır. 

Madde — 5. 

Türk ve Yunan Hükümetleri teskini ezhan meksadiyle ellerinde bulunan bilcümle !>aıp esirleriyle 
sivil mevkufine, gerek hukuku umumiyeye ait cinayet veya cünhalardan ve gerek ınzıbala mugavr 
hatiattan dolayı cezaya mahkûm veya ceza tertibi için takibata maruz bulunmuş olsun lir , affı umu-
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miden istifadeyi teşmil hususuna karar vermişledir. Her iki Hükümet cezalarının veyahut aleyh
lerine başlamış olan takibatın ikmaıinı nazarı itibara almaksızın işbu kesanı bilâtefrik iade husu
sunda müttehittirler. 

Fasıl : 3. 

îcra komisyonu 

Madde — 6. 

1914 - 1918 harbine iştirak etmeyen Devletlere tabi Salibiahmer cemiyetlerinin üç mümessili ile 
Türk ve Yunan Hükümetlerinin birer mümessilinden müteşekkil beynelmilel bir komisyon, Anifül-
beyan birinci ve ikinci fasıllarda zikrolunan şerait dahilinde, rehinelerle sivil üscranm iadesine ve 
üserayi harbin mübadelesine müteallik muamelâtı idare ile mükellef olacaktır, işbu komisyon mez
kûr muamelâtın tarz ve suretini tesbit ve icrasına n ezaret eyleyecek ve bilhassa: 

a) İrkâp noktalarında memleketlerine iade olunacak rehinelerle esirleri Türkiye ve Yunan 
memurlarından almak ve mezkûr rehine ve esirlerin hüviyet ve adedini tahkik eylemek ve ihraç nok
talarında Türkiye ve Yunan memurlarına teslim etmek; 

b) îrkâp limanlarından itibaren iade olunacak Türk ve Yunan rehine ve harp esirlerinin naklim 
Türkiye ve Yunan Hükümetleriyle müştereken tanzim eylemek. Yunan Hükümeti bunun için lüzu
mu olan vesaiti nakliyei bahriyeyi ita edecektir; 

c) Her iki Hükümetten biri tarafından talep olunan ve teslim edilmemiş bulunan harp esirle-
riyle sivil rehinelerin mukadderatını tâyin için lâzım gelen bilcümle tahkikat ve taharriryatm icra
sına Türkiye ve Yunan Hükümetlerinin ve memurlarının iştirak ve muavenetiyle mübaşeret eylemek; 

, bususlariyle mükellef olacaktır. 
Alâkadar Hükümetler bu hususta komisyona bütün muzaheretlerini ibraz ve bilcümle teshilâtı 

ita etmeği taahhüt eylerler. 

Madde — 7. 

Komisyonun idarelerine ve ifayi vazifelen ne muktazi masarif mütesaviyen Türkiye ve Yunan 
Hükümetlerine ait olacaktır. 

işbu itilâf name derhal mevkii meriyete konmaktır. 

Lozan'da 30 kânunusani 1923 tarihinde üç nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

E. K. Veniselos M. İsmet 
D. Caclamanos Dr. Rıza Nur 

Hasan 

8. — AFFI UMUMİYE MÜTEALLİK BEYANNAME VE PROTOKOL 
24 temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir 

Bugünkü tarihli muahedei sulhiyeye vazı imza eden Devletler şark'ta sulhu ihlâl etmiş olan ve-
kayiin mensi kalması arzusiyle dahi mütehassis olduklarından: 
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Salâhiyetnanıeleri mucibince hareket eden zirde vazıini imza hususatı âtiyeyi beyanda müttefik

tirler: , _ 

1 

Türkiye'de ikamet eden veya ikamet etmiş olan hiçbir kimse ve mütekabilen Yunanistan'da ikamet 
eden veya etmiş olan hiç bir kimse 1 ağustos 1914 ve 20 teşrinisani 1922 tarihleri beyninde askerî 
veya siyasî tarzı hareketinden veyahut bu güngü tarihli Sulh Muahedenanıesine 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 tâzip edilemiyecektir. 

Kezalik mezkûr Sulh Muahedenamesi mucibince Türkiye'den ayrılmış olan arazi ahalisinden 
hiç biri gerek 1 ağustos 1914 tarihinden 20 teşrinisani 1922 tarihine kadar güzaran olan müddet 
zarbında Türkiye'ye müsait veya muhalif, siyası veya askerî hal ve hareketinden ve gerek mez
kûr Muahedename mucibince tâbiiyetinin sureti tâyininden dolayı izaç ve ya tâzip edilıniyeeektir. 

3 

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

Türkiye tebaasından ve mütekabilen bugünkü tarihli Sulh Muahedenanıesine vazıimza 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 mahkûm edilmiş olanlar affi umumiden müstefit olacaklar ve mevkuf iseler tebaalarından 
bulundukları Devletlerin memurini yedine teslim edileceklerdir. İşgal ordularıma mensup bir fert 
hakkında -mevti veya ağır bir cerihayı intaç etmiş olan bir fiile_mütecasir olanlar müstesna ol
mak üzere, işbu hüküm, velev tarihi mezkûrden mukaddem irtikâp edilmiş olan hukuku umumiye-
ye ait bir cürümden dolayı olsun veya failleri Türkiye haricine sevkedilmiş bulunsunlar bâlâda 
beyan edilen arazinin bir kısmını işgal etmiş olan Devletlerin memurini tarafından derdest, 
takip veya mahkûm edilmiş olan Türk tebaası hakkında dahi mabihüttatbik olacaktır. 

5 

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

6 

Bütün Devletlerin perverde eyledikleri müsalemeti umumiyenin temini arzusuna iştirak eden 
Türkiye Hükümeti, harp dolayısiyle dağjılmış aileleri tekrar cemetmek ve meşru menlehülhukukun 
emvallerini yedi tasarruflarına iade etmek maksadiyle müttefiklerin ziri himayelerinde ve 20 teş
rinievvel 1918 tarihiyle 20 teşrinisani 1922 tarihi arasında icra olunan muamelâta itiraz etmemek 
niyetinde bulunduğunu beyan eder. 
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Maahaza bu niyet, alâkadaranm müracaatları halinde marülzikir muamelâtın yeniden tetkiki 

imkânını selbetmez. Eşhasa ve emvale ait müddeiyat Hilâliahmerin bir murahhası ile Salibiah-
merin bir murahhasından mürekkep bir komisyon marifetiyle tetkik olunacaktır. İhtilâf zuhurunda işbu 
murahhaslar bir hakemialellıakem intihap edeceklerdir; şayet bu intihapta itilâf edemezlerse hakemi 
alelhakem Cemiyeti Akvam Meclisi tarafından tâyin olunacaktır. 

Sivil mevkufinin iadesi ve üserayi harbin mübadelesi hakkında Yunanistan Hükümeti ile Tür
kiye Hükümeti beyninde 30 kânunusani 1923 tarihinde münakit îtilâfnamenin 5 nci maddesinin 
mevzuunu teşkil eden tedabiri teskiniyenin nefini tasdik eden Britanya, Fransa ve İtalya Hükü
metleri, Türkiye Hükümeti tarafımdan muamelei mütekabile şartiyle 20 teşrinisani 1922 tarihin
den sonra hukuku umumiyeye müteallik cinayet ve cünhalar irtikâp etmiş olanlar müstesna olmak 
üzere elyevm mevkuf olarak kendi nezdlerinde bulunabilen Türk üserayi harbi ve sivil mevkufi-
ni lehinde ayni ahkâmı kabule müheyya olduklarını beyan ederler. 

24 temmuz 1923 tarihinde Lozan'da tanzim olunmuştur. 

Horace Rumbold M. İsmet 
Pelle Dr. Rıza Nur 
Garroni Hasan 
O. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Yeniselos 
D. Caclamanos 
Constantin Diyamandy 
Constantin Contz esco 

PROTOKOL 

Şurası mukarrerdir ki, af fi umumiye ait beyannamenin birinci fıkrası mer'i olmakla beraber, 
Türkiye Hükümeti fıkrai mezkûrede istihdaf edilmiş olan kısım eşhasa dahil bulunan yüz elli ki
şinin Türkiyeye duhul ve orada ikametini menetmek hakkını muhafaza eyler. Binaenalâzalik 
Türkiye Hükümeti mevzuubahis olan eşhastan elyevm kendi arazisinde bulunanları oradan ihraç 
ve memaliki ecnebiyedekilerin avdetlerini menedebilecektir. İşbu eşhasın esamisi, bu günkü tarihli 
Sulh Muahedenamesinin mevkii meriyete hini vaznnda, affi umumî beyannamesinin kendisine 
ait cihetçe intacı zımnında, Hükümeti mezkûre tarafından neşredilecek olan affi umumî beyanna
mesine raptedilecektir. Bundan maada şurası da mukarrerdir ki, Türkiye Hükümeti, bu husustaki 
arzusunu izhar eylediği veçhile, eşhası mezkûre nin Türkiye dahilinde bulunan emlâklerinin ve 
diğer emvallerinin tasfiyesine iptidar eylemelerine karar verdiği takdirde, işbu tasfiyeyi kendi hüs
nü rızalariyle icra etmek üzere bunlara salifüzzikir beyanname tarihinden itibaren dokuz aylık 
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bir mühlet bırakılacak ve bu mühletin inkizasmdan sonra tasfiye muamelesi Türkiye Hükümeti 
tarafından yapıldığı takdirde hasılatı bitemamiha eşhası mezkûrenin yedlerine teslim olunacaktır. 

Kezalik şurası da mukarrerdir ki, affi umumiye müteallik beyannamenin birinci bendinde 
münderiç hiç bir kayit Yunan Hükümetinin Yunanistanla Türkiye arasındaki muhasamat esnasında 
vezaifi askeriyelerinee kusur teşkil eden esbaptan dolayı kendi ordusuna mensup bulunan veya 
mensub olmuş olan gayri müslim tebaasını takip etmek hakkını ihlâl etmiyecektir. 

24 temmuz 1923 tarihinde Lozan'da tanzim edilmiştir. 

Horace Rumbold 
PelU 
Garroni 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Veniselos 
D. Caclamanos 
Constantin Diyamandy 
Constantin Contsesco 

9. — YUNANİSTAN'DA BULUNAN EMLÂKİ ÎSLÂMİYEYE MÜTEALLİK BEYANNAMB 

24 temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir 

Haiz oldukları salâhiytenameler mucibince hareket eden zirde vâziini imza, mübadelei ahali hak
kında 30 kânunusani 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan mukavelename ahkâmiyle istihdaf edil
memiş olan ve 18 teşrinievvel 1912 tarihinden mukaddem, Girit adası da dahil olduğu halde, Yuna
nistan'ı terketmiş veyahut minelkadim Yunanistan haricinde mukim bulunmuş olan eşhası müslime-
nin hukuku mülkiyetlerine hiç bir halel iras edilmiyeceğini, Yunan Hükümeti namına beyan eder
ler. Eşhası mezkûre emlâklerine serbestçe tasarruf etmek ve bunlardan serbestçe istifade eylemek 
hakkım muhafaza edeceklerdir. 

Mezkûr müslümanların emvali hakkında sun ti istisnaiyede ittihaz veya tatbik edilmi« olan bil
cümle ahkâm ve tedabir refededilecektir. îşbu "nivalin varidatı şimdiye kadar iade edilmeksiz:n 
\eyahut Hükümetle alâkadaran beyninde itilâf atı mahsusaya mevzu teşkil etmeksizin Yunanistan 
Hükümet veya memurini tarafından ahiz ve kabzedilmiş olduğu takdirde varidatı mezkûre eshabı 
emlâkin yedine teslim olunacaktır. Varidatı mebhusunanhaya müteallik bilcümle metalip ile eşhası 
mezkûrenin, sureti umumiyede müttehaz tedabirin arayri müsavi bir surette tatbikmdan dolayı hukuk
larının haleldar olduğunu iddia etmeleri keyfiyetinden münbais bilûmum metalip hakkında nîarüzzikir 
mukavelenamede münderiç komisyon tarafından karar ita olunacaktır; mahaza metalibi mezkûrenin 
buerünkü tarihle mümzi sulh muahedenamesinin mevkii meriyete vazmdan itibaren altı ay müddet 
sarfında dermeyan edilmiş olmaları şarttır. Metalibi mebhusünanha muahedenamei mezkûrun mevkii 
meriyete vazmdan itibaren nihayet bir sene zarfında bir karara raptolunabilmek için komisyon tara
fından müstacelen tetkik olunacaktır. 

Yunanistan Hükümeti, salifüzzikir eşhasın, gaybubetlerinden nâşi mallarına serbestçe hakkı ta
sarruflar! hususunda tahaddüs edebilecek müşkülâtı fiiliyeyi nazarı itibara alarak bunların arzu 

M. îsmet 
Dr. Rıza Nur 
Hasan 
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eyledikleri takdirde mülklerini ferağ etmek için balâda mezkûr muhtelit komisyonun vesateti miica-
milekârisinden istifade edebilmelerini kabul eyler. Şurası mukarrerdir ki bu takdirde muhtelit ko
misyonun müdahalesi Yunanistan Hükümeti için, , mevzuubahis olan emlâkin iştirası hakkında bir 
gûna mecburiyet istilzam etmiyecek ve komisyonun vaifesi 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 eshabı emlâki lehinde 
muamelei mütekabile icrası şartiyle tanzim olunmuştur. 

Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde tanzim olunmuştur. 

E. K. Veniselos 
D. Caclamanos 

10. — MESAÎLÎ SÎHHÎYEYE MÜTEALLİK BEYANNAME 

24 temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir 

Haiz oldukları salâhiyetnameler mucibince hareket eden zirde vaziini imza, Türkiye Hükümetinin, 
beş senelik bir müddet için, hududu sıhhiye idaresine müşavir olarak üç mütehassıs Avrupal ı tabip 
tâyin edeceğini beyan ederler. Bu tabipler Türkiye memuru olacaklar ve Sıhhiye vekiline tâbi buluna
caklardır. Etibbayi mumaileyhim, Türkiye Hükümetince Cemiyeti akvam hıfzıssıhha encümeni ile 
beynelmilel umumî hıfzıssıhha idaresi taraflarindan müştereken tanzim olunan altı esamivi havi 
bir cetvel üzerinden intihap olumacaklardır. Bunların maaşlariyle diğer şerait tâyin ve istihdamları 
Türkiye Hükümeti ile marüzzikir iki beynelmilel müessese beyninde müttefikan karargir olacaktır. 

Türkiye idarei sıhhiyesi sallifüzzikir üç Avrupa 'lı mütehnassısm inzimamı muavenetiyle Türkiye 
sahil ve hudutlarının hidematı sihhiyesi teşkilâtını tâyin eden bir nizamname vücude getirecektir, 
îşbu nizamname beynelmilel mukavelâtı sıhhiye ahkâmına ve boğazlara ait kısım için boğazlar usu
lüne müteallik bugünkü tarihle mumzi mukavelename ahkâmına tevafık eyliyecektir 

Türkiye idaresi tarafından istifa olunan rüsumu sıhhiye hasılatı münhasıran Türkiye'nin umu
ra sıhhiyesi ihtiyacatma hasır ve tahsis olunacak ve Sıhhiye vekâletince bu husus için tanzim edile-
eek bir mülhak bütçede münderiç bulunacaktır. 

Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. 

M. îsmet 
Dr. Rıza Nur 
Hasan 
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11. — tDAREl ADLİYEYE DAtR BEYANNAME 

24 temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir 

Türkiye heyeti murahhasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ecanibe Türkiye meha-
kimi huzurunda hüsnü tevzii adaletin bilcümle teminatını ita eylemeğe ve hâkimiyetini tamamiyle 
istimal eylemek suretiyle ve hiç bir müdahalei ecnebiye olmaksızın buna nezaret etmeğe kadir bulun
duğunu evvelce de beyan eylemek fırsatına nail olmuş idi. Maamafih Hükümeti mezkûre terakki-
yatı ahlâkiye ve medeniyenin muhik göstereceği ıslahatı icra için tetkikat ve tetebbüat ifa ettirmeye 
amadedir. ; • < 

Haiz oldukları salâhiyetnameler mucibince hareket eden zirde vazıini imza, işbu mülâhazaya 
mebni, berveçhiâti beyanatta bulunmağa lüzum görürler : 

1 

Türkiye Hükümeti 1914-1918 harbine iştirak etmemiş olan memalik tebaası hukukşinasam 
meyanmda olmak üzere Lâhi Beynelmilel adalet nıahkemei daimesi tarafından tanzim kılınacak 
listeden intihap edeceği Avrupalı hukuk müşavirlerini, beş seneden dun olmamak üzere lüzum gö
receği bir müddet için, Türkiye memuru sıfatiyle bilâtehir hizmetine almak niyetindedir. 

2 

îşbu hukuk müşavirleri adliye vekiline merbut bulunacaklar ve bir takımlarının mahalli me
muriyeti İstanbul şehri ve diğerlerinin mahalli memuriyeti izmir şehri olacaktır. Mumaileyhim 
Kavanin komisyonlarının mesaisine iştirak edecekler ve sınıfı hükkâmm vezaifine müdahale ei 
meksizin Türkiye hukuku, ticaret ve ceza mahkemelerinin tarzı ifayi vezaifini takibe ve Adliye 
vekiline lüzum görecekleri bütün raporları itaya memur edileceklerdir; mumaileyhim gerek hu
kuk, ticaret veya cezaya müteallik muamelâtı adliyeden, gerek mücazatm icrasından ve gerek ka-
vaninin tatbikmdan tevellüt edebilecek bilcümle şikâyatı, - Türkiye kavaninine tamamii riayeti 
temin için - Adliye vekilini haberdar eylemek üzere kabul salâhiyetini haiz olacaklardır. 

Hukuk müşavirleri mesakine duhulün ve taharriyat veya tevkifatm mahal verebileceği şikâyatı 
dahi kabule salâhiyettar olacaklardır. Diğer taraftan istanbul ve izmir devairi kazaiyesinde zik-
rolunan muamelât, icra olunduktan sonra, Adliye vekilinin mahallî mümessili tarafından bilâtehir 
hukuk müşavirine bildirilecektir. Mumaileyh hâkim bu gibi hususatta hukuk müşaviriyle doğru
dan doğruya muhabere salâhiyetini haiz olacaktır. 

3 

Cünha mevadmda kefaletle tahliyei sebil yüzünden asayişi umumî haleldar olmadıkça veya
hut muvakkaten tahliye keyfiyeti tahkikatı kanuni^ enin selâmeti cereyanını ihlâl etmedikçe ke
falete rapt ile tahliyei sebil daima mecburiyülifa olacaktır. 

4 

Mevaddı hukukiye ve ticariyede bilcümle tahkimnamelerle lahkimname mahiyetindeki ahkâm 
mecaz olup bu suretle verilecek, hakem kararları, bidayet mahkemesi reisinin tasdiki üzerine icra 
edilecektir, Mumaileyh bidayet reisi, intizamı âmme mugayir olmadıkça hakem kararım tasdik
ten imtina edemiyecektir. 
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5 

İşbu Beyanname beş senelik bir müddet için mer'idir. 

Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. 

M. İsmet 
Dr. Rıza Nur 
Hasan 

12. — OSMANLI İMPARATORLUĞU M E M A L İ K İ N D E İTA EDİLMİŞ BAZI İMTİYAZATA 
UAİR PROTOKOL VE BEYANNAME 

24 temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir. 

Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Yunanistan, Romanya, Sırp - Hırvat - Sloven Devleti 
ve Türkiye, 

Osmanlı İmparatorluğu dahilinde verilmiş olan bazı imtiyazata müteallik mesaili mütteîıkan 
hal ve tesviye etmek arzusunda olduklarından usulen haizi salâhiyet bulunan zirde vaziini imza 
ahkâmı âtiyeyi kararlaştırmışlardır : 

Fasıl : 1. 

Madde — 1. 

29 teşrinievvel 1914 ten evvel bir taraftan Hükümeti Osmaniye veya her idarei mahalliye \ e 
diğer taraftan Türkiye'den maada düveli Âkide tebaası [şirketler de dahil olduğu haldeJ arasın
da usulü dairesinde münakil olarak vukubulmuş imtiyaz mukavelâtıyle onlara müteallik olarak 
muahharen münakit itilâfat ahkâmı ipka edilmiştir. 

Madde — 2. 

1. Hükümeti Osmaniye ile Sir A. G. Armistrong Whittwarth ve şürekâsı limited ve Vicers limi
ted arasında 1913 ve 1914 seneleri zarfında doklar, tersaneler ve inşaatı bahriye müşterekülmen-
faa Şirketi şahanei Osmaniye'sinin teşekkülüne ve imtiyazına müteallik akdolunmuş olan mukave-
lâtta münderiç muamelât, Türkiye Hükümetinin talebi üzerine tatil olunacaktır. 

Tarafeyn arasında, bu mukavelâtm tadil şeraiti veya aynı dereeei ehemmiyeti haiz bir teşeb
büs hakkında yeni bir imtiyaz itası maksadiyle müzakerat anılacaktır. 

Bugünkü tarihli Sulh Muahedenamesinin me\kıı meriyete vazı tarihinden itibaren altı aybk 
bir müddet zarfında Türkiye Hükümetiyle mezkûr şirketler arasında gerek mukavelâtı mebhus-
anhanm tadil şeraiti gerek yeni bir imtiyazın itası hususlarında bir ittifak hasıl olmadığı tak
dirde anifüzzikir şirketlerin, beşinci madde mucibince mansup ehlihibreye eski mukavelâtm fes
hini telâfi edecek olan yeni imtiyazın tesbiti şeraitini tevdi etmeğe hakları olacaktır. 

Maahaza şurası mukarrerdir ki yeni imtiyaz için ehlihibre tarafından tesbit edilecek olan 



No. S4Ö,34l,342,34â ' - 85 -
şerait, Tarafeynden birinin veyahut diğerinin muvafakatine iktiran etmediği takdirde, eski im
tiyazlarının feshi keyfiyetinden dolayı maddeten duçar oldukları zarar için ehlihibrenin muhik 
göreceği miktarı tazminatı mezkûr şirketlere tesviye etmeği Türkiye Hükümeti taahhüt eyler. 

2. Bugünkü tarihli Sulh Muahedenamesmin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren altı aylık 
bir müddet zarfında «Regie generale des chimens de fer» şirketi, kendisine 1914 de verilmiş olan Sam
sun - Sivas şimendiferinin inşası ve işletilmesi hakkındaki imtiyaza herhangi bir sebepten dolayı 
tekrar sahip kılınamadığı takdirde Türkiye Hükümeti bu şirkete talebi üzerine ve telâfi maksa-
diyle yeni bir imtiyaz ita ,etmeği deruhte eyler. Eski imtiyazla yenisinin bir değerde olup olmadı
ğında itilâf olunmazsa işbu muadele noktai nazarından yeni imtiyazın vüsatiyle işletme şeraiti tâyin 
beşinci madde mucibince mansup ehlihibreye ait olacaktır. 

Şu cihet mukarrerdir ki eğer Regie generale şirketi Samsun - Sivas imtiyazına tekrar sahip kılı-
nırsa bu imtiyaz, (Beşinci maddede gösterilen ehli hibre usuliyle) şeraiti cedidei iktisadiyeye tevfik 
edilecektir. Yeni bir imtiyaz ile telâfi takdirinde dahi şeraiti cedidei iktisadiyeye tevfik salâhiyeti 
kezalik hesaba alınacaktır. 

Ehli hibre tarafından tâyin edilen yeni imtiyaz şeraiti tarafeynden birinin veyahut diğerinin mu
vafakatine iktiran etmediği takdirde Samsun - Sivas şimendiferi imtiyazının feshinden dolayı şirke
tin maddeten duçar olduğu zarara ve Bahrisiyah şebekesinin diğer aksamı hakkında şirket tarafın
dan mahallinde ameliyatı keşfiye için yapılan masarifine mukabil ehli hibrenin muhik göreceği mik
tar tazminatı mezkûr şirkete tesviye etmeği Türkiye Hükümeti taahhüt eyler. 

Türkiye, yukarıda gösterilen şerait dahilinde ister Samsun - Sivas imtiyazına şirketi tekrar sa
hip kılmak, ister yeni bir imtiyaz ita eylemek ve nihayet isterse tazminat vermek ile şirkete karşı 
kâffei taahhüdatmdan tamamen teberri edecektir. 

Madde — 3. 

Birinci ve ikinci maddelerde gösterilen mukavelâtla itilâf attan müstefit olanların emlâkinden ve 
idarelerinden Devletçe, şimdiki arazisi dahilinde istifade yüzünden Devlete veya mezkûr mukave
lâtla itilâf attan müstefit olanlara rüyet muhasebe neticesinde ait olacak mebaliğ mevcut mukavelât 
Veya itilâf at mucibince yahut, mukavelât veya iti lâf at mevcut olmadığı surette, işbu protokolde gös
terilen ehli hibre usulüne tevfikan tesviye olunacaktır. 

Madde — 4. 

Altıncı madde ahkâmı mahfuz kalmak kaydiyle birinci maddede gösterilen mukavelâtla itilâf at 
muahhar ahkâm, bilittifak ve iki tarafa da müteallik olmak üzere, şeraiti iktisadiyei cedide ye tev
fik edilecektir. 

Madde — 5. 

Bugünkü tarihli sulh muahedenamesinin mevkii meriyete vazından itibaren bir sene müddet 
zarfında itilâf hasıl olmadığı takdirde Tarafeyn, gerek rüyet muhasebata gerek imtiyazatm şeraiti 
iktisadiyei cedideye tevfikma müteallik hususatta yukarıda zikredilen bir sene müddetin inkızasm-
dan itibaren iki aylık bir müddet zarfında tâyin edecekleri iki ehli hibrenin münasip ve muhik gö
receği ahkâmı kabul edeceklerdir. İşbu ehli hibre,ittifak hasıl edemezlerse, 1914 - 1918 muharebesine 
iştirak etmemiş memleket tebaasından, İsviçre Hükümeti Cümhuriyesi umuru Nafia idaresi, reisinin 
yapacağı üç kişilik liste meyanında Türk Hükümetince iki aylık bir müddet içinde tâyin edilecek 
bir üçüncü ehli hibreye müracaat edeceklerdir. 

Madde — 6. 

Birinci maddede mezkûr olup bugünkü tarihte bir mukaddemei tatbikiyeye iktiran etmemiş olan 
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mukavelâtı imtiyaziye ashabı bu protokolün şeraiti iktisadiyei cedideye tevfik hakkındaki ahkâ
mından istifade edemiyeceklerdir. Bu mukavelât bu günkü tarihli muahedei sulhiyenin mevkii meriyete 
vazmdan itibaren altı aylık bir müddet zarfında ashabı imtiyaz tarafından vukubulaeak müracaat 
üzerine fesh olunabilecektir. Bu takdirde sahibi imtiyaz, eğer mahal varsa, ameliyatı keşfiye için, ta
rafeyn arasında ademi ittifak halinde, işbu proto kulda mezkûr ehli hibre tarafından muhik görü
lecek olan miktar tazminata müstahak olacaktır. 

Madde — 7. 

Hükümeti Osmaniye ile birinci maddede mezkûr mukavelât ve imtiyazattan müstefit olanlar bey
ninde 30 teşrinievvel 1918 tarihi ile 1 teşrinisani 1912 tarihi arasında vukubulan itilâflar ile efratı 
hususiye arasında ve yine bu müddet zarfında imtiyaz devir ve ferağını mutazammm olarak münakit 
olmuş mukavelât Türkiye Hükümetinin tasvibine iktiran edinceye kadar mevkii meriyette kalacak
lardır. Bu tasvip vâki olmadığı takdirde ashabı imtiyaza, eğer mahal varsa, Maddeten duçar oldukları 
hasarı hakikiye mukabil beşinci maddedeki şerait dahilinde mansup ehli hibre tarafından tâyin 
olunacak bir tazminat tahsis olunacaktır. Bu ahkâm, 29 teşrinievvel 1914 den evvel aktolunmuş mu
kavelât hakkında, işbu protokolda münderiç şeraiti iktisadiyei cedideye tevfik hakkını ihlâl etmez. 

Madde — 8. 

işbu protokolün ahkâmı 25 nisan 1920 den itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle 
eshabı imtiyazat arasında vâki olmuş itilâf ata tatbik olunmaz. 

Pasü : 2. 

Madde — 9. 

Bugünkü tarihli sulh muahedenamesi ile Türkiye'den ayrılan arazi dahilinde Türkiye'yi istihlâf 
eden Devlet Hükümeti Osmaniye veyahut her Osmanlı idarei mahalliyesi ile 29 teşrinievvel 1914 
tarihinden evvel akdolunmuş mukavelâtı imtiyazi yeden müstefit olan diğer Düveli Âkide tebaasına 
veya Düveli nıezkûre tebaası sermayesinin mütefevvuk bulunduğu şirketlere karşı Türkiye'nin hu
kuk ve vazaifine tamamen kaim olmuştur. Türkiye'den Balkan muharebeleri neticesinde ayrılmış olan 
arazi dahilinde dahi işbu arazinin intikalini tasrih eden muahedenin mevkii meriyete vazmdan mu
kaddem Hükümeti Osmaniye veya bir Osmanlı idarei mahalliyesi ile münakit olmuş mukavelâtı im 
tiyaziye hakkında ayni muamele cari olacaktır. Bu kaimiyet, arazinin intikalini tasrih eden muahe
denin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren muteber olacaksa da bugünkü tarihli sulh muahede 
namesi ile Türkiye'den infikâk eden arazi hakkında istisnaen 30 teşrinievvel 1918 tarihinden itiba
ren mer'i bulunacaktır. 

Madde — 10. ' 

İşbu protokolün birinci faslı ahkâmı 7 ve 8 nci maddeler müstesna olmak üzere, dokuzuncu mad
de de gösterilen mukavelâta tatbik edilecektir. Üçüncü madde, arazii münfekke dahilinde ancak as
habı imtiyazatm emlâk veya hidematından orada icrayi hüküm etmekte olan Devlet tarafından isti
fade edilmiş olduğu takdirde tatbik edilecektir. • _ 

Madde — 11. 

Gerek bugünkü tarihli sulh muahedenamesi hükmünce ve gerek Balkan muharebatını mütaakıp 
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Türkiye arazisi dahilinde icrayi faaliyet edip Osmanlı kanununa tevfiken teşekkül etmiş olan Türki
ye'den maada Düveli Âkide tebaası menafimin mütefevvuk bulunduğu her şirket, mezkûr muahede
nin mevkii meriyete vazmdan itibaren beş sene zarfında emval, hukuk ve menafimi gerek mevzuu-
bahis arazide icrayi hüküm etmekte olan Devletin, gerek tebaası evvelki şirketi murakabe eden Tür
kiye'den maada diğer Düveli Akide'den birinin kanununa tevfiken müteşekkil sair her hangi bir şir
kete devretmeğe salâhiyettar olacaktır. Bu emval, hukuk ve menafim devredileceği şirket, işbu pro
tokol ahkâmının temin ettiği hukuk ve imtiyazat da dahil olduğu halde, evvelki şirketin haiz bulun
duğu hukuk ve imtiyazattan müstefit olacaktır. 

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 aksamım yeni bir şirkete dev
retmek suretiyle o aksam için 11 ve 13 ncü maddeler ahkâmından müstefit olabileceklerdir. 

Madde — 13. 

On birinci madde mucibince Osmanlı şirketlerinin emval, hukuk ve menafii, üzerlerine devredile
cek olan şirketler Türkiyeden infikâk eden arazi üzerinde bu devir muamelesinden veya devir hasebiyle 
teşekkiüer inden dolayı hiç bir resmi mahsusa - mevkii meriyette olan beynelmilel mukavelât mtık-
tezasrnca buna bir mâni bulunmadığı takdirde - tâbi tutulmıyacaklardır. Bu şirketler, tâbiyetlerini 
iktisap edecekleri Düveli Âkideden her birinin arazisinde dahi, kendi ahkâmı kanuniyesine göre mez
kûr Devlet muhalefet etmedikçe, aynı muameleye tâbi olacaklardır. 

Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde tanzim kılınmıştır. 

Horace Rumbold M. İsmet 
Pelle Dr. Rıza Nur 
Garroni Hasan .' 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Veniselos 
D. Gaclamanos 
Constantin Diya mandy 
Goıııtantin Gontzesco 
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BEYANNAME 

Usulen haizi salâhiyet olan zirde vazıini imza beyan ederlerki Türkiye Hükümeti, Osmanlı impa
ratorluğu dahiline verilmiş olan bazı imtiyazata müteallik bugünkü tarihli Protokolün birinci faslı 
ahkamını, mezkûr Protokolü akdeden diğer Devletler tebaası sermayesinin 1 ağustos 1914 tarihinde 
•mütefevvik bulunduğu Osmanlı şirketlerine tatbik e tn iği taahhüt eyler. 

Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde tanzim kılınmıştır. 

M. İsmet 
Dr. Rıza Nur 
Hasan 

13. — LOZAN'DA İMZA EDİLEN SENEDATI DÜVELÎYENÎN BAZI AHKÂMINA BELÇÎKA 
VE PORTEKİZ'İN İLTİHAKINA DAİR PROTOKOL 

VE İŞBU İKİ DEVLETİN BEYANNAMELERİ 

24 temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir 

Bugünkü tarihli Sulh muaheden-amesini imza eden Tarafeyni Aliycyni Âkideyn mezkûr Mua-
hedenamenin ikinci kısmının (Malî ahkâm) birinci faslı ahkâmiyle üçüncü kısmı (İktisadi ahkâm) 
ahkâmına Belçika ve Portekiz Devletlerinin iltihakım kabulde müttefik olup bu iltihak işbu Muahe-
denamenin aynı zamanda ve aynı şerait dairesinde iktisabı meriyet edecektir. Osmanlı imparatorlu
ğunda verilmiş bazı imtiyazata müteallik bugünkü tarihli Protokole aynı şerait dahilinde Belçika'nın 
dahi iltihakını kabulde kezalik müttefiktirler._ 

Binaenaleyh Tarafeyni Aliyeyni Âkideyn Belçika ve Portekiz'in usulen haizi salâhiyet mümessileri 
tarafından bugün vâki olan iltihak beyanatını senet ittihaz ederler. Mezkûr beyanatın mevkii 
meriyete geçmesiyle bir taraftan Türkiye ve diğer taraftan işbu iki Devletten her biri arasında hali 
sulh ve münasebatı resmiye derecei ihtiyaca göre yeniden teessüs etmiş addolunacaktır. 

Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde tanzim kılınmıştır. 

Horace Rumbold M. ismet 
Pelle Dr. Rıza Nur 
Garroni Hasan 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Veniselos 
D. Caclamanos 
Constantin Diyamandy 
Constantin Contz esco 
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BELÇİKA'NIN İLTİHAK BEYANNAMESİ 

Zirde vaziülimza usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamesini bugünkü tarihli Sulh 
muahedenamesini imza etmiş Devletlerin mümessillerine badelibraz, işbu Beyanname ile, Belçika 
namına mezkûr Sulh Muahedenamesinin ikinci kısmının (Malî ahkâm) birinci faslı ahkâmı ile üçün
cü kısmı (iktisadi ahkâm) ahkâmına ve kezalik Osmanlı imparatorluğunda verilmiş olan bazı im-
tiyazata müteallik ve bu günkü tarihli protokol ahkâmına iltihak ettiğini beyan eder. 

Hali sulhu ve münasebatı resmiyeyi iadetcn tesis edecek olan bu iltihak, mezkûr Sulh muahe
denamesini imzalayan Devletlerin, Belçika'nın iltihakını kabul ettikleri bugünkü tarihli Proto
kolde gösterilen anda ve mezkûr Protokolde münderiç ahkâm ve şerait dairesinde iktisabı meriyet 
edecektir. 

Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde tanzim olunmuştur. 

Fernand Peltzer 

PORTEKİZ'İN İ L T I H A K B E Y A N N A M E S I 

Zirde vaziülimza usule muvafık ve muleber görülen salâhiyetnamesini bugünkü tarihli Sulh Mu
ahedenamesini imza etmiş Devletlerin mümessillerine badelibraz, işbu Beyanname ile, Portekiz na
mına, Sıılh Muahedenamesinin ikinci kısmının (Malî ahkâm) Birinci faslı ahkâmı ile üçüncü kıs
mı (iktisadi ahkâm) Ahkâmına iltihak ettiğini beyan eder. 

Hali sulhu ve münasebatı resmiyeyi iadeten 1esis edecek olan bu iltihak, mezkûr Sulh Muabede-
den am esini imzalayan De\lotlerin, Portekiz'in iltihakını kabul ettikleri bugünkü tarihli Protokolde 
gösterilen ande ve mezkûr Protokolde münderiç ahkâm ve şerait dairesinde iktisabı mer'iyet ede
cektir. 

Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde tanzim olunmuştur. 

A. M. Bartolomu Ferreyra 

14. — BRİTANYA, FRANSA VE İTALYA KITAATI TARAFINDAN İŞGAL EDlLEN TÜRKİ
YE ARAZİSİNİN TAHLİYESİNE DAlR PROTOKOL VE BEYANNAME 

24 temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir 

Kıtaatı elhaleti hazini Türkiye arazisinin bazı aksamını işgal eden, Düveli müttefike yani Fran
sa, Büyük Britanya ve italya Ilükûmelleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti milletlerinin 
amali sulhperveranelerini bilâ tehir tatmin etmek emniyesini mütesaviyen perverde ettikleri cihetle; 

Alelusul mezuniyeti haiz olan zirde vaziini imza mütekabilen tedabiri âtiyeyi ittihaz hususunda 
mutabık kalmışlardır: 

1 

Lozan'da takarrür eden sulh muahedenamesi ve diğer senedatm Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından tasdik kılındığı Düveli müttefikanın istanbul'daki fevkalâde komiserlerine tebliğ edilir 
edilmez, Düveli mezkûre kıtaatı, kendileri tarafından işgal edilmiş olan arazinin tahliye ameliyatına 
tevessül edeceklerdir. 

işbu ameliyat Çanakkale Boğazı, Marmara denizi ile Karadeniz Boğazında bulunan ingiliz, 
Fransız ve italyan süfünü harbiyesinin de çekilmesini ihtiva edecektir. 
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2 

Tahliye ameliyatı altı hafta zarfında ikmal edilecektir. 

3 

Tahlive vukubuldukça tahliye olunan arazide Türkiye Hükümetine veya Türkiye umumî idare
lerine aidiyeti alelusul tahakkuk eden ve elhaleti ha zihi müttefikin memurininin tahtı işgal veya tasar
rufunda bulunan her nevi emvali gayrimenkule ve emval Türkiye Hükümetine iade olunacaktır. 

Her nevi haciz ve istimval tedabiri ref oluna çaktır. İşbu iade ve fekki haciz hakkında, katı ve 
tam bir tesellüm senedi kıymetini haiz olacak, zabıt varakaları tanzim edilecektir. 

işgal memurini Türkiye Hükümetine ait olup ta eşhası saliseye vebilhassa Osmanlı şirketlerine 
tevdi edilmiş olan emval; eşya ve mevaddm mümkün olduğu kadar tam bir defterini Hükümeti 
mezkûreye vereceklerdir. 

İşgal memurini ile efrat arasında münakit mukavelâttan mütevellit düyun mukavelâtı mezkûrede 
muayyen şerait dahilinde tesviye olunacaktır. 

r 4 

Evvelce Osmanlı Hükümetine ait olup 30 teşrinievvel 1918 tarihinde Mondoros'ta imza olunan 
mütareke mukavelenamesi mucibince Düveli müttefika emrine geçen ve işbu protokolün imzası ta
rihinde Türkiye'de Düveli müttefikai mezkûrc memurini yedinde bulunmakta olan «Yavuz Sultan 
Selim» dahil olduğu halde sefaini harbiye, esliha, cephane vesair malzemei harbiye ikinci bendde 
zikredilen mühlet zarfında hali hazıriyle bulundukları mevakide Türkiye'ye iade olunacaklardır. 

5 

11 teşrinievvel 1922 tarihinde Mudanya'da imza edilmiş olan mukavelenamei askerî ahkâmı 
işbu protokolün ikinci bendinde zikrolunan müddel zarfında mer'i kalacaktır. 

Tşbu müddet zarfında bir gûna hâdiseye meydan vermemek için muktazi tedabir, müttefikin v< 
Türkiye memurini askeriyesi arasında bilittifak ittihaz olunacaktır. 

Tahliye ameliyatının tevlid edebileceği diğer kâffei mesaili, Türkiye memurini ile bilittifak, tan 
zim etmek işgal memurinine ait olaeaktor. 

6 

Türkiye Hükümeti, Sulh muahedenamesinin mevkii meriyete vazım beklemeksizin mezkûr mu 
ahedenameye vaziülimza Devletler tebaalarının 69, 72,77 ve 91 nci maddelerden (72 ve 91 nci mad 
delerde zikrolunan müddetler cereyana başlamamış olsa bile) ve kezalik ikamet mukavelesi ahktımın 
dan istifade etmelerini kabul edecektir. Türkiye Hükümeti Sulh muahedenamesinin 137, 138 v 
140 neı maddelerinde münderiç ahkâma dahi riayet edecektir. 

Sulh muahedenamesinin mevkii meriyete vazma intizaren Britanya ve Türkiye Hükümetler 
hududun tâyinine kadar mezkûr muahedenin üçüncü maddesinin ikinci numarasının üçüncü fikri 
sında muhafazası mevzuubahis olan istatokoyu tadil edebilecek hiç bir şey yapmamağı mütekabile 
taahhüt ederler. 

Mezkûr Hükümetler Sulh muahedenamesinin üçüncü maddesinin ikinci numarasının birim 
fıkrasında zikrolunan ve Türkiye ile İrak arasındaki hududa ait bulunan müzakeratm birinci ben 
de mUsarrah tahliye ameliyatı ikmal olunur olunmaz başlamasında ve mezkûr fıkrada zikrolı 
nan dokuz ay müddetin, mebhusuatıh müzakeratm başladığı tarihten itibaren, cereyan etmesine 
müttefiktirler. 
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Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde tanzim olunmuştur. 

Horace Bumbold • - M. İsmet 
Pelle . Dr. Rıza Nur 
Garroni Hasan 
G. C. Montagna 

BEYANNAME 

Salâhiyetnameleri mucibince hareket eden zirde vaziini imza hususaü atiyeyi beyan ederler: 

1 

Boğazlar usulüne dair bugünkü tarihli Mukavelenamenin mevkii meriyete vazma intizaren 
üç Müttefik Devlet donanmalarının Boğazlardan tam ve kâmil bir serbestii mürur muhafaza et
meleri takarrür etmiştir. Boğazlardan transit suretinde geçen Düveli mezkûre sefaini harbiyesi, 
haşarat veya ârızai bahriye ahvali müstesna olmak şartiyle, emniyeti sefer ieabettiği takdirde, 
geceleyin demirleme müddeti de dahil olduğu halde Boğazlardan mürurları elzem olan zamandan 
fazla tevakkuf edemiyeeeklerdir. 

2 

Balâdaki Protokolün birinci bendi ahkâmına halel gelmeksizin ve Boğazla rusulüne dair bu
günkü tarihli Mukavelenamenin mevkii meriyete vazma kadar veyahut 31 kânunuevvel 1923 tari
hinde mezkûr mukavele mevkii meriyete girmemiş ise mezkûr tarihe kadar, Türkiye Hükümeti, 
Boğazlarda üç Müttefik Devletten her biri için bir kravazör ve iki torpito muhribinin (Con-
terc torpilleur) bulunmasına muhalefet etmiyeeekt'r, işbu sefainin beraberlerinde kömür ve levazım, 
tedariki için muktazi ve harp bayrağım gayri hâmil sefain bulunabilecektir. 

3 

Vaziini imza bu günkü tarihli Sulh Muahedenamesinin mevkii meriyete varından itibaren kabo
tajın ve liman hidemaünın Türk millî bayrağına hasrolunaeağını derhatır ettirirler. 

Maamafih 1 kânunusani 1923 de Türkiye'de kabotaj yapan veyahut liman hidematı işleten 
müessesatın 31 kânunuevvel 1923 tarihine kadar işlerine devamda tamamen serbest bırakılacağım 
beyan ederler. 

Her hald« Türkiye bugünkü tarihli Ticaret mukavelenamesine vaziülimza diğer Devktler se-
fainine, Ticaret mukavelesinin ikinci kısmında sefain ve hamuleleri ve yolcular için musarrah ve 
seyrisefaine ve duhule ve ticarete müteallik bulunan bilcümle teshilâtı hiç bir Devlet lehine fark 
yapmaksızın, 31 kânunuevvel 1923 tarihine kadar bahşedecektir. 

' 4 

Vaziini imza işbu beyanatta bulunurken Lozan'da imza olunan Sulh Muahedenamesiyle diğer 
lenedatm sürati mümkine ile mevkii meriyete dahil olacakları ümidini izhar ederler. 

Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde tanzim kılınmıştır. 

M. İsmet 
Dr. Btza Nur 
Hasan 
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15. KARAAĞAÇ ARAZİSİYLE BOZCAADA VE İMROZ ADALARINA DAİR BRİTAN
YA İMPARATORLUĞU, FRANSA, İTALYA, JAPONYA, YUNANİSTAN VE TÜRKİYE 

TARAFINDAN 24 TEMMUZ 1923 TARİHİNDE İMZALANAN PROTOKOL 

Alelusul salâhiyeti tammeyi haiz zirde vaziini imza mevaddı âtiyeyi kararlaştırmışlardır : 

! 1 

Meriç ile bugünkü tarihli Muahedenanıenin ikinci maddesinin ikinci numarasında tarif kılı 
nan Türkiye - Yunan hududu arasında kâin olup Türkiye'ye iade edilecek olan arazi 15 eyhıl 1923 
de Türk memurinine teslim olunacaktır. Şu şartlaki Muahedei mezkûrenin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından keyfiyeti tasdiki İstanbul Maki Müttefikin fevkalâde komiserleri vasıtasiyle Yu
nan Hükümetine tarihi 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 zarfında icra edilecektir. 

2 

Sulh Muahedenamesinin beşinci madedsinde mezkûr tahdit muamelesinin ikmal edilmemiş ol
ması keyfiyeti balâdaki arazinin Türkiye memurinine teslimini tehir edemiyecektir. Bu halde 
Yunan ve Türkiye Hükümetleri Sulh Muahedenameşinin ikinci maddesinin ikinci numarasında ta
rif olunan hattı, arazi üzerinde muvakkat bir surette tersim edeceklerdir. İşbu muvakkat hudut 
tarafeynce mezkûr Muahedenamenin beşinci maddesinde musarrah komisyonun ikmali mesai et
mesine kadar rner'i olacaktır. 

3 

Karaağaç rum ahalisi 30 kânunusani 1923 de Yunanistan ile Türkiye arasında imza olunan 
Mukavelenamede münderiç ahali mübadelesine tâbi olacaklardır; Bunlar mezkûr Mukavelename 
ahkâmımdan istifade edecekler fakat Yunanistanla Türkiye arasında hali sulhun tesisinden altı av 
geçmeden hicrete mecbur edilemiyeceklerdir. 

4 

İmroz ve Bozcaada adalarından Yunan kıtaat ve memurini bu günkü tarihli Sulh Muahedena 
mesi Yunan ve Türkiye Hükümetleri tarafından tasdik edilir edilmez çekileceklerdir. Bunlarıı 
çekilmesini mütaakıp mezkûr Muahedenamenin 14 ncü maddesindeki ahkâm Türkiye Hükümet 
tarafından tatbik olunacaktır. 

5 - - - - - - -

İşbu protokolün birinci bendinde mezkûr arazi sekenesinden ve keza dördüncü fıkrada bahso 
funan adalar ahalisinden hiç biri askerî veya siyasi hattı hareketinden veyahut bu günkü sull 
muahedenamesini imza eden Devletlerden birine veya tebaasına ifa ettiği her hangi bir muavenette] 
dolayı Türkiye'de hiç bir bahane ile izaç veya takip olunmryacakttır. 

Fıkrai ânifede zikrolunan arazi ve adaların kâffei ahalisine bu güne kadar irtikâp oluna) 
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siyasi veya hukuku umumiyeye müteallik bilcümle cinayet ve cünhalardan dolayı tam ve kâmil • 
affı umumî bahşolunmuştur. 

Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Horace Rumbold 
Pelle 
Garroni 
G. G. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Veniselos 
D. Caclamanos 

16. — YUNANİSTAN'DA EKALLİYETLERİN HİMAYESİNE DAİR 10 AĞUSTOS 1920 
TARİHİNDE BAŞLICA DÜVELİ MÜTTEFlKA İLE YUNANİSTAN ARASINDA SEVER'DE 
MÜNAKİT MUAHEDENAMEYE VE TRAKYA'YA AlT OLMAK ÜZERE AYNİ DEVLETLER 
ARASINDA AYNI TARÎHTE AKTEDİLEN MUAHEDENAMEYE MÜTEALLİK PROTOKOL 

24 temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir 

Britanya imparatorluğu, Fransa, italya, Japonya ve Yunanistan Hükümetleri işbu konferans 
esnasında akdolunan sulh muahedenamesiyle diğer senedatın mevkii meriyete vazı, Yunanistandaki 
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 tarihli muahedenamenin mevkii icraya vazmı zaruri kıldığı ka-
naatmda bulunduklarından, 

Usulen haizi salâhiyet olan zirde vazıini imza kendi Hükümetleri namına ahkâmı atiyeyi kararlaş
tırmışlardır : 

1. - Sevr'de akdolunan salifüzzikir iki muahedenin tasdiknameleri eğer şimdiye kadar tevdi olun
mamış ise bugünkü tarihle Lozan'da imza olunan sulh muahcdenamesine ve senedatı saireye müteallik 
tasdiknameler ile ayni zamanda tevdi olunacaktır. 

2. - Ekalliyetlerin himayesine müteallik salifüzzikir Sevr muahedenamesinin 7 nci maddesinin 
ikinci bendiyle 15 nci maddesinde münderiç ahkâm feshedilmiştir ve mülga bulunmaktadır. 

3. - Trakya'ya müteallik salifüzzikir Sevr muahedesinin birinci maddesinde münderiç ahkâmın 
tatbiki bugünkü tarihli sulh muahedenamesinin ikinci maddesinin 2 numarasındaki fıkarat ile mu
kayyet olacaktır. 

Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Horace Rumbold 
Pille 
Garroni 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Veniselos 
D. Caclamanos 

M. İsmet 
Dr. Rıza Nur 
Hasan 
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17. — SIRP - HIRVAT - İSLOVEN DEVLE TİNlN İMZASINA MÜTEDAİR PROTOKOL 

24 temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir 

Zirde vazıini imza bugünkü tarihle her biri mensup olduğu Hükümet namına berveçhi âti tadat 
olunan senedatı veyahut onlardan bazılarını yani: 

Sulh mualıedenamesini; 

Boğazlar usulüne dair mukavelenameyi; 

Trakya hududuna dair mukavelenameyi; 

İkamet vesalâhiyeti adliye hakkında mukavelenameyi; 

Ticaret mukavelenamesini; 

Affı umumiye müteallik beyannameyi ve protokolü; 

Osmanlı İmperatorluğu dahilinde verilmiş bazı imtiyazata müteallik protokolü; 

Lozan'da imzalanan senedatı Düveliye ahkâmından bazısına Belçika ile Portekiz'in iltihakına mü
teallik protokolü. 

Lozan'da imzalamış olduklarından bunlardan her biri, imza etmiş olduğu senedata müteallik 
olmak üzere Sırp - Hırvat - Isloven Devletine işbu Lozan konferansı senedi nihaisinde zikrolunan mu
rahhaslarından her hangi biri vasıtasiyle, muahede mevkii meriyete girmiş olmadıkça, salifüzzikir 
senedatın heyeti mecmuasını imza edebilmek salâhiyetini tanımakta mutabık kalmışlardır. 

Lozan'da 24 temmuz 1923 tarihinde tanzim kılınmıştır. 

Horace Rumbold M. İsmet 
Pelle D,: Rıza Nur 
Garroni Hasan 
O. C. Montagna 
K. OtcJıiai 
E. K. Venizelot 
I). Caclamanns 
Conttantin Diyamandy 
Constantin Contz esco 
B. Mamhoff 
Standoff 
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18. — LOZAN KONFEEAN SININ SENEDİ NİHAÎSİ 

24 temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir 

Britanya İmparatorluğu, Fransa ve İtalya Hükümetleri, Japonya Hükümetiyle müttefikan 
Şark'ta sulhu sureti katiyede iade etmek emniyesiyle bir taraftan Yunanistan'ı, Bomanya'yı Sırp-
- Hırvat - Isloven Devletini ve kezalik Amerika Düveli müttehidesini ve diğer taraftan Türkiye'yi 
bütün milletler tarafından temenni olunan bir neticeye vusule salih ahkâm ve mevadı müştereken 
tetkika davet etmiş olduklarından; 

Diğer taraftan işbu konferansta müzakere edilmesi iktiza edecek olan mesailden boğazlar 'mese
lesi Bahri siyahta sahildar olan Bulgaristan ve Rusya'nın müzakerata ve ittihaz kılınacak mukar-

rerata iştirake davet edilerek sureti mahsusada tetkik olunması iktiza edeceği kanaatinde bulun
duklarından ; 

Ve Şarkta hali harbin Belçika ve Portekiz için tevlit eylediği mesaili iktisadiye ve maliyenin 
münakaşasına mezkûr iki Devletin iştirakini kabule karar verdiklerinden; 

Âtiyüzzikir murahhaslar Lozan'da toplanmışlardır : 

Britanya imparatorluğu için: 

Umuru hariciye naz'ırı asalctlû George Nathaniel, Marguis Gurzon dö Kedleston, K. G. G. C. 
S. Î. G. C. I. E; 
istanbul'da fevkalâde komiser asaletlû Sir Horace George Montagu Eumbold, Baronet, 
G. C. M. G. 

Fransa için : 

Haşmetlû ttalya Kralı hazretleri nezdinde Fransa Cumhuriyeti sefiri kebiri, Lejyon donör 
nişanı millisinin Grankruva rütbesini haiz Müsyü Camille Barrere; 
Ayandan, Fransa sefiri kebiri, Lejyon Donör nişanı millisinin Grandofisiye rütbesini 
haiz Müsyü Maurice Bompard; 
Fransa sefiri kebiri, Cumhuriyetin Şarkta fevkalâde komiseri, Lejyor Donör nisam mili
sinin Grandofisiye rütbesini haiz Ferik General Müsyü Maurice Pelle; 

ttalya için : 

Ayandan, İtalya sefiri kebiri, İstanbul'da fevkalâde komiser Sen Mauris ve Lâzar ve Kuıon 
Ditali nisanlarının Grankruva rütbesini haiz Asaletlû Marqui Gamille Garroni; 
Atina fevkalâde murahhas ve orta elçisi Sen Mauris ve Lâzar nişanının Komandör ve Kuron 
Ditali nişanının Grandofisiye rütbesini haiz Müsyü jules Cesar Montagna; 

Japonya için : 

Londra fevkalâde sefiri kebir ve murahhası Soley Lövan nişanının birinci rütbesini 
haiz Baron Hayashi Jonii; 
Roma fevkalâde sefiri kebir ve murahhası Soley Lö\an nişanının birinci rütbesini haiz, 
Müsyü Kentaro Otchiai jusammi; 
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Yunanistan için : 

Esbak Heyeti Nuzzar reisi. Sovör nişanının Grankruva rütbesini haiz Müsyü Eleftherios 
K. Voniselos; 
Londra orta elçisi Sovör nişanının Komandör rütbelini haiz Müsyü Demotre Caclpmanos; 

Romanya için: 

Hariciye nazırı Müsyü Ion G. Duca; 
Orta elçi Müsyü Konstantin I. Diyamandy; 
Orta elçi Müsyü Konstantin Coııtzeseo; 

Sırp - Hırvat - Sloven Devleti için: 

Hariciye nazirı Müsyü Montchilo Nintchitch; 
Paris fevkalâde murahhas ve orta elçisi Müsyü Miroslav spalaikoviteh; 
Sofya fevkalâde murahhas ve orta elçisi Müsyü Milânrakitch; 
Bern fevkalâde muralıas ve orta elçisi Müsyü Miloutine Yuvanovitch; 

Düveli müttehidei Amerika için: 

Dü\eli müttebidenm Roma sefiri kebiri asaletlû Richard Washbrun Child; 
Düveli mütlehidenhı istanbul'da fevkalâde komiseri Kontr Amiral Mark L. Bristol; 
Düveli Müttchidenin Bern sefiri asaletlû Joseph C. Grew; 

Türkiye için : 

Umuru Hariciye vekili, Edirne mebusu ismet Paşa; 
Umuru Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekili, Sinop mebusu Doktor Rıza Nur Bey; 
Sabık vekil, Trabzon mebusu Hasan Bey; 

Bulgaristan için : 

Reisi Nıızar ve Umuru Hariciye ve Mezahip nazirı Müsyü Alexandre Stanbolisky; 
Londra fevkalâde murahhas ve orta elçisi, Sen Alexandre nişanının Grankruva rütbesini 
haiz, hukuk doktoru Müsyü Dimitri Stançioff; 
Belgrad fevkalâde murahhas ve orta elçisi Müsyü Kosta Todoroff; 

Sonra : 

Sabık Şimendifer, Posta ve telgraf nazırı Müsyü Boğdan Morphoff; 

Rusya için : 

Müsyü Georges V. Tchitcherine; 
Müsyü Kristinan Rakovsky; 
Müsyü Polikarp G. Mdivani; 
Müsyü Watezlaw W. vorovski; 

Belçika için : 

Berii fevkalâde murahhas ve orta elçisi, Leopolt nişanının Ofisye rütbesini haiz Müsyü 
F. Peltzer; 
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Bortekiz için : 

Bern Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçisi, Sen Jak Dölepe nişanının komandör rütbesini 
haiz Müsyü Antonio Maria Bartholomeu Ferreira. 

20 teşrinisani 1922 tarihinden 24 temmuz 1923 tarihine kadar akdeyledikleri içtimalar netice
sinde - ki işbu içtimaat vesilesiyle bazı Devletler, kendilerini alâkadar eylediğini farzeyledikleri 
mesail hakkında noktai nazarlarını beyan edebilmişlerdir - . Berveçhi âti tadat olunan vesaik ta
karrür ettirilmiştir. 

1. —• Sulh Muahedenamesi; • 24 temmuz 1923 de imzalanmıştır. 

2. — Boğazların tabi olacağı usule dair mukavelename; » » » 

3. —• Trakya hududuna dair mukavelename; * » » 

4. — ikamet ve salâhiyeti adliyeye dair mukavelename; » » » 

5. —• Ticaret mukavelenamesi; » > » 

G. — Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair mukavelename 30 kânunusani 1923 de imzalan-
ve protokol; mistir. 

7. — Sivil mevkufinin iadesiyle üserayi harbin mübadelesine 

dair Türk - Yunan îtilâfnamesi; » > > 

8. — Affiumumiye dair beyanname ve protokol; 24 temmuz 1923 de imzalanmıştır. 

9. — Yunanistan'da bulunan emlâki islâmiye hakkında be 

yanname; » > » 

10. —• mesaili sıhhiyeye dair beyanname; » » » 

11. --- İdarei adliyeye dair beyananme; » » » 

12. — Osmanlı imparatorluğu memalikinde verilmiş bazı im-
tiyazata dair protokol ve beyanname; » » » 

13. — Lozan'da imza edilen senedatın bazı ahkâmına Belçi
ka ve Portekiz'in iltihakına dair protokol ile işbu iki 
Devletin mezkûr iltihakını havi beyannameler; » » » 

14. Britanya, Fransa ve italya kuvvetleri tarafından iş
gal edilen Türkiye arazizisinin tahliyesine dair proto
kol ile beyanname; » » » 

15. —• Karaağaç arazisi ile Bozcaada ve imroz adalarına dair 
olup Britanya imparatorluğu, Fransa, italya, Japonya, 
Yunanistan ve Türkiye tarafından imzalanan protokol, » » » 

16. — Yunanistan'da akalliyetlerin himayesine dair 10 ağus
tos 1920 tarihinde başlıca Düveli Müttefika ile Yuna
nistan arasımda Sevr'de münakit Muahedenameye ve 
Trakya'ya ait olmak üzere aynı Devletler arasında aynı 
tarihte akdedilen Muahedenameye müteallik protokol; » » » 

17. — Sırp - Hırvat - Sloven Devletinin imzasına dair protokol. 
kol. » » » 
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evrakında mevdu kalacaklar ve Hükümeti mezkûre senedatı mezbureden her birinin birer musad-
dak suretini mezkûr senedi imza eden Devletlere veya indelicap kabul ve tasvip edecek-olanlara ve 
Sulh muahedenamesini imza eyliyen Devletlere ita eyliyeeektir. 

Tasdikanlilmakal, vazıini imza, işbu senedat zirine imzalarını ve mühürlerini vazeylemişler-
dir. 

Lozan'da 24 temmuz bin dokuz yüz yirmi üç tarihinde yalnız bir nüsha olarak tanzim edilmiş
tir. 

Horace Rumbold 
PelU 
Garroni 
O. C. Montagna 
K. Otehiai 
E. K. Veniselos 
D. Caclamcmos 
Constantin diamandy 
Constantin Contzesco 
B. Morphoff 
Standoff 
Fernand Peltzcr 

A. M. Bartholomew, Ferreira 

M. İsmet 
Dr. Rıza Nur 
Hasan 
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