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B İ R İ N C İ MADDE — Anadolu sahillerile Meis adası arasındaki ada ve ada
cıkların ve Bodrum körfezi karşısındaki Karaadaımı ciheti aidiyetini tesbit ve
mezkûr ada ve adacıkla! ı ihata eden kara sularını tahdit zımnında İtalya Kıratlığı
ile 4 kânunusani 1932 tarihinde Ankarada imza edilmiş olan itilâfname kabul ve
tasdik edilmiştir.
İ K İ N C İ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icr ııııa Hariciye vekili memurdur.
18 kânunusani 193?»

ANADOLU SAHİLLERİ İLE MEİS ADASI ARASINDAKİ ADA VE ADACIKLARIN VE
BODRUM KÖRFEZİ KARŞISINDAKİ ADANIN CİHETİ AİDİYETİ HAKKINDA İTALYA
HÜKÛMETİLE AKTOLUNAN İTİLÂFNAME
Hariciye vekili ve İzmir mebusu
cumhuriyeti Hükümeti bir taraftan,

Dr. Tevfik Rüştü Beyefendi tarafından temsil edilen Türkiye

Ve
Türkiyede büyük elçi ve fevkalâde murahhas Baron Pompeo Aloisi tarafından temsil edilen
İtalya Kırallık Hükümeti diğer taraftan,
Aralarında teyemmünen mevcut samimi dostluk münasebetlerini idame ve daha ziyade takviye
etmek arzusile mütehassis olarak Anadolu sahillerile Kastellorizo adası arasındaki adacıklar «/e Kara
ada üzerindeki hakimiyet hususunda Türkiye ile İtalya arasında zuhur eden ihtilâfı doğrudan doğ
ruya halletmek suretile izale eylemeğe ve Lozan muahedenamesinin olbaptaki ahkâmının tefsiri ne
ticesinde, ciheti aidiyeti aralarında bir ihtilâf mevzuu teşkil etmiş bulunan mezkûr adacıklar* ihata
eden kara sularının tahdidine tevessül etmeğe karar vermişlerdir.
Zirde vaziülimza murahhaslar usulüne muvafık »örülen salâhiyetnamelerini ibraz ettikten son
ra aşağıdaki noktalarda mutabık kalmışlardır:
Madde — 1
İtalya Hükümeti aşağıda zikredilen adacıklar üzerinde Türkiyenin hakimiyetini tanır:
Volo (Çatal - a d a ) , Ochendra ( ü v e n d i r e ) , Fournachia ( Furnakya ), Kato Volo (Kato\olo ), Prasoudi ( Prasudi ) ( Katavolo adasının cenubu şarkisinde ), Tchatallota, Pighi, Nissi * Tis
Pighi, Recif Agricelia, Prousseclisse (Kaya), Pano Makri, Kato Makri (Kayalıklar dahil), Marathi, Roccie Voutzaky (Rocci Vutchaki), Dacia (Dasya), Nissi - Tis - Dacia, Prassoudi (Pasya'nm şimalinde), Alimentarya (Alimentaria), Caravola (Karavola).
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Madde — 2
Bodrum körfezinde kâin Karaada kezalik Tüıkiyeye ait olacaktır.
Madde — 3
Buna mukabil Türkiye Hükümeti, merkezi Kastellorizo şehri kilisesinin kubbesi Ye nısıf kutru
bu merkez ile San Stephano burnu (Pointe du vent) arasındaki mesafe olan bir daire ile çevrilecek
mıntaka dahilinde kâin adacıklar yani: Psomdia, Polyphados, St. Georges (cenupta St. Geoıges,
şimalde Agrielaia tesmiye edilen ve 236 numaralı İngiliz haritasında gösterilen iki ada).
Psomi (Strongylo, 236 numaralı İngiliz haritası), Cutsumbora
Mavro Poinaki (Mavro Poinachi), Mavro Poinis (Mavro Poini)
miyetini tanır.
Yukarıda zikredilen daire içinde bulunan bu adacıklardan maada
Ross ve Hypsili (Stronghyli) adacıkları da kezalik İtalyaya ait

(Koutsoumboras)
(Kayalıklar).
adacıkları üzerinde İtalya hâki
St. Georges (Rho),
olacaktır.

Drngonera,

Madde — 4
Şurası mukarrerdir ki işbu mukavelenamede tarif edilen tahdidi meyah hattının iki îarafmda bulunan bilûmum ada ve bilûmum adacıklar ve kayalıklar, isimleri orada zikredilmiş olsun
veya olmasın, bu ada, adacık ve kayalıkların kâin olduğu mmtakanm kendi hâkimiyeti al
tında bulunduğu Devlete aittir.
Madde — 5
Yüksek Âkit taraflar kara sularınm tahdidini berveçhiâti tesbit etmekte
mışlardır :

kezalik mutabık kal

Şarkta:
San Stephano ( Pointe du vent ) burnile Gat.ı burnunun yarı mesafesindeki bir noktadan;
Oradan, hattı müstakim olarak, Psomi ve Proussecliss ( Prusecli ) nin yarı mesafesindeki
bir noktaya;
Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Mavro - Poinis ve Proussecliss'in yarı mesafesinde
bulunan bir noktaya;
Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Niphtis mirim ne Proussecliss kayasının yarı mesafe
sinde bulunan bir noktaya;
Bu son noktadan, hattı müstakim olarak, Hypsın ( Stronghyli ) adasının şimali şarkî sa
hilde Nissi - Tis - Dacia adasının cenubu garbı sahilinin yarı mesafesinde bulunan bir noktaya;
Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Tugh burnunun üc mil cenubunda bulunan bir noktaya.
Cenupta:
Bu son noktadan hat, Hypsili adasının cenup burnunun üç mil cenubunda bulunan.bir noktaya,
kadar imtidat ile, münakaşaya dahil bulunmayan, hududu bahrî ile birleşir.
Şimalde:
Hat, San Stephano (Pointe du vent) burnu ile Gata burnunun yarı mesafesinde bulunan nokta
dan, hattı müstakim olarak, San Stephano (Pointe du vent) burnu ile Vatlıy burnunun y a n mesafe
sinde bulunan bir noktaya gider;
Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Limenari burnu ile v uutzaki kayaları (Rocci Yutehaki) nin
yarı mesafesinde bulunan bir noktaya,
Bu son noktadan Dragonera adasıle Voutzaki kayalarının (Rocci Vutchaki) y a n mesafesinde bu
lunan bir noktaya;
Bu son noktadan hat, St. Georges (Rho) adaş nin şimalî şarkî noktasile ada noktasının şimalinde-
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Bu noktadan Prassoudi ile St. Georges (Rho) adasının cenubî garbî noktası arasındaki mesafenin
ortasında bulunan bir noktaya;
Bu son noktadan hat, dahili münakaşa olmayan hudut ile birleşmek üzere, müstakim olarak, Volo
adasının üç mil cenubunda bulunan bir noktaya vâsıl olur.
Yüksek Akitler tarafından, iki tarafında bulunan adaların ve adacıkların ciheti aidiyetini tayin
maksadile, işbu maddede tarif edilmiş olduğu veçhile tesbit edilmiş bulunan hattı hudut, Şarkta
Tugh burnu cenubundan üç mil mesafede bulunan bir noktada ve Garpta Volo adasının cenubundan
üç mil mesafede bulunan bir noktada Türkiye ile îtalya arasında asla münakaşaya dahil bulunmayan
umumî hududu bahrî ile birleşir.
Madde — 6
Yukarıda zikredilen mahallerin isimleri (624) numaralı İtalyan, (5551; numaralı Fransız, (k2.W)
numaralı İngiliz haritalarından alınmıştır.
Yüksek Âkit taraflar, işbu itilâfnamenin metni ile ona merbut haritalar arasında mutabakatsızlık hudusunda metnin muteber olacağında müttefiktirler.
Madde — î
İşbu itilâfname tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün
çaktır.

mertebe süratle Ronıada teati oluna

İtilâfname tasdiknamelerin teatisinden 15 gmı i-otırd meriyet mevkiine girecektir.
Bunu tasdikan Yüksek Âkit tarafların murahhasları işbu itilâf nameyi imza ve mühürlerile tahtım
eylemişlerdir.
Ankarada 4 kânunusani 1932 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.
Dr. Tevfik Rüştü
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