Sıra No 4 7
Türkiye Cümhuriyetile İtalya Hükümeti arasında aktedilen
itilâfnamenin tasdiki hakkında 1/471 numaralı kanun lâyihası
ve Hariciye ve Millî Müdafaa encümenleri mazbataları
T, C.
Başvekâlet
Muamelât müdürlüğü
Sayı: 6/3173

26-X/I-1932
R. M. 3M. Yüksek Reisliğine

Anadolu sahilleri ile Meis adası arasındaki ada ve adacıkların ve Bodrum körfezi karşı
sındaki Kara adanın ciheti aidiyetini tesbit ve bu ada ve adacıkları ihata eden kara sularını
tahdit için İtalya Hükümeti ile aktedilen itilâfnamenin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince
hazırlanan ve İcra Vekiller^ Heyetinin 19 -12- 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesüe birlikte sunulmuştur efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mue be lâyihası
Lozan muahedenamesinin 15 inci maddesile üzerinde İtalya hakimiyetini kabul etmiş olduğu
muz Meis adası tevazünden olan bazı ada ve ad cıklarm ve kezalik Bodrum körfezi karşısında kain Kara. adanın ciheti aidiyetinin tayini, diğer taraftan Anadolu sahillerimiz
ile Meis
adası
arasındaki kara sularının tahdidi yüzünden İtalya HükCımetile aramızda zuhur eden ve hh Hey bey
nelmilel adalet divanına arzedihniş bulunan ihtilâfın iki Devlet arasında doğrudan doğruya müzakeratı müteakip dostane bir şekilde halli neticesine varılmış olmakla müşarileyh Hükümet ile aramızda
bir itilâfname aktedilmiştir.
Bu itilâfname mucibince Meis adasına nisbeten daha yakın olan bir ıkaç ada îtalyaya terkolunarak mütebaki ada ve adacıklar Türkivenin hakimiyetinde ipka olunmuştur. Kezalik Bodrum körfezi
karşısındaki Kara ada üzerinde Türkiye hakimiyeti tanınmıştır.
Anadolu sahilleri ile Meis adası arasındaki kara suları da bu bapta ileride her han»i bir müşkü
lât zuhuruna meydan verilmeyecek bir surette tahdit olunmuştur.
İtalya Hükûmetile aramızda mevcut dostluk bağlarını kuvvetlendirdiği ve Hükümetinizin sulh
siyasetine yeni bir nişane teşkil ettiği tabiî olan bu itilâfnamenin tasdiki Büyük Millet Meclisinin
yüksek tasvibine arzedilmistir.

Hariciye encümeni mazbatası
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Yüksek Reisliğe

Anadolu sahillerde Meis adasındaki ada ve adacıkların kime ait olduklarına

dair ttalya Hükû-

_ 2metile aktolunan itilâfname hakkındaki kanun lâyihası encümenimizce tetkik ve müzakere edildi.
Encümenimiz dostane münasebatta bulunduğumuz İtalya Jlükûmetile aramızda hiç bir ihtilâf
mevzuu kalmamasını iltizam ettiğine binaen bu sahada mevcut ihtilâfın hallini tesbit eden itilâfname
encümeninıizce Meclisin tasvibine şayan görülmüş olduğundan kabule arzına karar verilmiştir
efendim.
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası
T. B. M. M.
M. M. encümem
Karar No. 8
Esas No. 1/471

3 -1 -1933

Yüksek Reisliğe
Anadolu sahilleri ile Me>s adası arasındaki ada ve adacıkların kime ait olduklarına dair italya
Hükûmetile aktolunan ve esbabı mueibesile birlikte Vekiller Heyetinin 19 - XII -1932 tarihli içtimarnda kabul olunan itilâfname ve bu baptaki kanun lâyihası encümenimize havale buyurulmakla Ha
riciye vekili beyin huzurile müzakere olundu.
Encümenimiz Hariciye encümeninin fikrine iştirak ederek mevcut azanın ittifakile mezkûr ka
nun lâyihayım tasvip etmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzolunur.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Anadolu sahilleri ile Meis adası arasındaki ada ve adacıkların ve Bodrum körfezi karşısındaki ada
nın ciheti aidiyeti hakkında, İtalya Hükûmetile aktolunan itilâfname hakkında kanım lâyihası
MADDE 1 — Anadolu sahilleri ile Meis adası arasındaki ada ve adacıkların ve Bodrum körfezi
karşısındaki Kara adanın ciheti aidiyetini tesbit ve mezkûr ada ve adacıkları ihata eden kara suları
nı tahdit zımnında İtalya Kırallığı ile 4 kânunusani 1932 tarihinde Ankarada imza edilmiş olan itilâf
name kabul ve tasdik edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye vekili memurdur.
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- 3 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 teyenunünen mevcut samimî dostluk münase
betlerini idame ve daha ziyade takviye etmek arZusile mütehassis olarak Anadolu sahillerile Kastellorizo adası aracındaki adacıklar ve Kara ada üzerindeki hakimiyet hususunda Türkiye ile İtalya
arasında zuhur eden ihtilâfı doğrudan doğruya halletmek suretile izale eylemeğe ve Lozan muahedenamesinin olbaptaki ahkâmının tefsiri neticesinde, ciheti aidiyeti aralarında bir ihtilâf mevzuu
teşkil etmiş bulunan mezkûr adacıklan ihata eden kara sularının tahdidine tevessül etmeğe karar
vermişlerdir.
Zirde vaziülimza murahhaslar usulüne muvafık görülen salâhiyetnamelerini ibraz ettikten son
ra aşağıdaki noktalarda mutabık kalmışlardır:
Madde — 1
İtalya hükümeti aşağıda zikredilen adacıklar üzerinde Türkiyenin hakimiyetini tanır:
Volo ( (Jatal - a d a ) , Oehendra ( üvendire ), Fournachia ( Furnakya ), Kato Volo ( Katovolo), Prasoudi ( Prasudi ), ( Katavolo adasının cenubu şarkisinde) Tchatallota, Pighi, Nissi - Tiş
Pighi, Recif Agricelia, Prousseelisse (Kaya), Pano Makri, Kato Makri (Kayalıklar dahil), Marathi, Roceie Voutzaky (Rocci Vutchaki), Dacia (Basya), Nissi - Tis - Dacia, Prassoudi (Dasya'nın şimalinde), Alimentarya (Alimentaria), Caravola (Karavola).
Madde — 2
Bodrum körfezinde kâin Karaada kezalik Türkiyeye ait olacaktır.
Madde — 3
Buna mukabil Türkiye Hükümeti, merkezi Kastellorizo şehri kilisesinin kubbesi ve nısıf kutru
bu merkez ile San Stephano burnu (Pointe du vent) aracındaki mesafe olan bir daire ile çevrilecek
mıntaka dahilinde kâin adacıklar yani Psoradia, Polyphados, St. Georges (cenupta St. Oeorges,
şimalde Agrielaia tesmiye edilen ve 236 numaralı İngiliz haritasında gösterilen iki ada),
Psomi (Strongylo, 236 numaralı İngiliz haritası), Cutaumbora (Koutsoumboras), (Kayalıklar),
Mavro Poinaki (Mavro Poinachi), Mavro Poinis (Mavro Poini)
adacıklan üzerinde İtalya hâki
miyetini tanır.
Yukarıda zikredilen daire içinde bulunan adacıklardan maada St. Georges (Rho), Dragoııera,
Ross ve Hypsili (Stronghyli) adacıklan da kezalik İtalyaya ait olacaktır.
Madde — 4
Şurası mukarrerdir ki işbu mukavelenamede tarif edilen taksimi meyah hattmm iki tarafın
da bulunan bilûmum ada ve bilûmum adacıklar ve kayalıklar, isimleri orada zikredilmiş olsun
veya olmasın, bu ada, adacık ve kayalıklann kâin olduğu mıntakanın kendi hâkimiyeti al
tında bulunduğu Devlete aittir.
Madde — 5
Yüksek Âkit taraflar kara sularının tahdidini berveçhiâti tesbit etmekte kezalik mutabık kal
mışlardır :
Şarkta San Stephano ( Pointe du vent ) burnilo Gata burnunun y a n mesafesindeki bir nok
tadan;

_ 4 Oradan, hattı müstakim olarak, Psomi ve Prousseeliss ( Prusecli ) nin yan mesafesindeki
bir noktaya;
': _
: ;
Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Mııvvo - Poinifs \'e ProusseclisH'iu yarı mesafesinde
bulunan bir noktaya ;
f ; *'"; :
Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Niphtis burnu ile Prousseeliss kayasının yarı mesafe
sinde bulunan bir noktaya;
Bu son noktadan, hattı müstakim olarak, Hypsili ( Stronghyli ) adasının şimali şarkî sa
hilde Nissi - Tis - Daeia adasının cenubu garbı sahilinin y a n mesafesinde bulunan bir noktaya;
Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Tugh burnunun .üç mil cenubunda bulunan bir noktaya ;
Cenupta:
Bıı son noktadan hal, Hypsili adasının cenup burnunun ü<;. mil cenubunda bulunan bir noktaya
kadar iuitidat ile, münakaşaya dahil bulunmayan, hududu bahrî ile birleşir.
Şimalde:
Hat, San Steplıauo (Pointe du vent) burnu ile Gata burnunun yarı mesafesinde bulunan nokta
dan, hattı müstakim olarak, San Stephano (Pointe du vent) burnu ile Vathy burnunun yan mesafe
sinde bulunan bir noktaya gider.
Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Bimenari burnu ile Voutzaki .kayaları (Rocci Vuıtchaki) nin
yarı mesafesinde bulunan bir noktaya.
Bu son noktadan Dragonera adasile Voutzaki kayalarının {Rocci Vutchaki) yarı mesafesinde bu
lunan bir noktaya.
Bu son noktadan hat, St. (jeorges (Rho) ndas mu şimali şarkî noktasile ada noktasının şimalindeki Anadolu sahilinin en yakın noktasının yarı m safesinde bulunan bir noktaya kadar şimale geçer.
P>u noktadan Prassoudi ile St. fleorges (Rho) adasının cenubî garbi 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 vfsıl 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 huruu cenubundan üç mil mesafede bulunan bir noktada ve Oarpta Volo adasının cenubundan
üç mil mesafede bulunan bir noktada Tüı-kiye ile İtalya arasında asla münakaşaya dahil bulunmayan
umumî hududu bahrî ile birleşir.
Madde — 6
Yukarıda zikredilen mahallerin isimleri (624) numaralı İtalyan, (5551) numaralı Fransız, (23(5)
numaralı İngiliz haritalarından alınmıştır.
Yüksek Âkit. taraflar, işbu itilâfnamenin .metni ile ona merbut haritalar arasında mutabakatsızlık hudusunda metnin muteber olacağında müttefiktirler.
Madde —• 7
İşbu itilâfname tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün mertebe süratle Romada teati oluna
caktır.
ftilâfname tasdiknamelerin teatisinden 15 gün sonra meriyet mevkiine girecektir.
liunıı tasdikan Yüksek Âkit tarafların murahhasları işbu itilâf nameyi imza ve mühürleri] e tahtim
eylemişlerdir.
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Ankarada 4 kânunusani 19:52 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.
Dr. T ev fik h'yşlü
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