
Gazete 
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 

idare ve yazı işleri İçin 
Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

25 KÂNUNUSANİ 1933 

ÇARŞAMBA 
S A Y I : 2313 

KANUNLAR 
Anadolu sahilleri ile Meis Adası arasındaki ada ve 
adacıkların ve Bodrum Körfezi karşısındaki adanın 

ciheti aidiyeti hakkında İtalya Hükümetile 
aktolunan itilâfname hakkında kanun 

Kanun No: 2106 Kabul tarihi. 14\1\1933 

Madde 1 — Anadolu sahilleri ile Meis Adası arasındaki 
ada ve adacıkların ve Bodrum Körfezi karşısındaki Kara Ada
nın ciheti aidiyetini tesbit ve mezkûr ada ve adacıkları ihata 
eden kara sularını tahdit zımnında italya Kırallığı ile 4 kânu
nusani 1932 tarihinde Ankarada imza edilmiş olan itilâfname 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun icrasına Hariciye Vekili memurdur. 

18/1/1933 

Anadolu sahilleri ile Meis Adasi arasındaki ada 
ve adacıkların ve Bodrum körfezi karşısındaki 
adanın ciheti aidiyeti hakkında İtalya Hükümet 

ile aktolunan itilâfname 

Hariciye Vekili ve İzmir Mebusu Dr. Tevfik Rüştü Beye
fendi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
bir taraftan, 

ve 
Türkiyede Büyük Elçi ve Fevkalâde Murahhas Baron Pom-

peo Aloisi tarafından temsil edilen İtalya Kırallık Hükümeti 
diğer taraftan, 

Aralarında teyemmünen mevcut samimî dostluk münase
betlerini idame ve daha ziyade takviye etmek arzusile müte
hassis olarak Anadolu sahillerile Kastellorizo adası arasındaki 
adacıklar ve Karaada üzerindeki hâkimiyet hususunda Türkiye 
ile İtalya arasında zuhur eden ihtilâfı doğrudan doğruya hallet
mek suretile izale eylemeğe ve Lozan Muahedenamesinin ol-
baptaki ahkâmının tefsiri neticesinde, ciheti aidiyeti aralarında 

bir ihtilâf mevzuu teşkil etmiş bulunan mezkûr adacıkları ihata 
eden kara sularının tahdidine tevessül etmeğe karar vermiş
lerdir. 

Zirde vaziulimza murahhaslar usulüne muvafık görülen 
salâhiyetnamelerini ibraz ettikten sonra aşağıdaki noktalarda 
mutabık kalmışlardır: 

Madde 1 — İtalya Hükümeti aşağıda zikredilen adacıklar 
üzerinde Türkiyenin hâkimiyetini tanır: 

Volo (Çatal - ada), Ochendra ( Üvendire ) , Fournachia 
(Furnakya), Kato Volo (Katovolo), Prasoudi ( Prasudi) (Kata-
volo 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 (Das-
ya'nın şimalinde ) , Alimentarya (Alimentaria), Caravola ( K a -
ravola). 

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) arasındaki mesafe 
olan bir daire ile çevrilecek mıntaka dahilinde kâin adacıklar 
yani : Psoradia, Polyphados, St. Georges (cenupta St. Georges, 
şimalde Agrielaia tesmiye edilen ve 236 numaralı İngiliz 
haritasında gösterilen iki ada). 

Psomi (Strongylo, 236 numaralı İngiliz haritası), Cutsum-
bora (Kutsumböras) (Kayalıklar), Mavro Poinaki (Mavro 
Poinachi), Mavro Poinis (Mavro Poini) adacıkları üzerinde 
İtalya hâkimiyetini tanır. 

Yukarıda zikredilen daire içinde bulunan bu adacıklardan 
maada St. Georges (Rho), Dragonera, Ross ve Hypsili 
(Stronghyli) adacıkları da kezalik îtalyaya ait olacaktır. 

Madde 4 — Şurası mukarrerdir ki işbu mukavelenamede 
tarif edilen tahdidi meyah hattının iki tarafında bulunan 
bilûmum, ada ve bilûmum adacıklar ve kayalıklar, isimleri 
orada zikredilmiş olsun veya olmasın, bu ada, adacık ve kaya-
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lıkların kâin olduğu mıntakanın kendi hâkimiyeti altında bulun
duğu Devlete aittir. 

Madde 5 — Yüksek Akıt Taraflar kara sularının tahdidini 
berveçhıâti tesbit etmekte kezalik mutabık kalmışlardır: 

Şarkla: 
San Stephano (Pointe du vent) burnu ile Gata burnunun 

yan mesafesindeki bir noktadan; 
Oradan, hattı müstakim olarak, Psomi ve Proussecliss 

(Prusecli) nın yarı mesafesindeki bir noktaya; 
Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Mavro - Poinis ve 

Prousseclıss*in yarı mesafesinde bulunan bir noktaya; 
Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Niphtis burnu ile 

Proussecliss kayasının yarı mesafesinde bulunan bir noktaya; 
Bu son noktadan, hattı müstakim olarak, Hypsili 

(Stronghyli) adasının şimali şarkî sahihle Nıssı - Tis - Dacia 
adasının cenubu garbı sahilinin yarı mesafesinde bulunan bir 
noktaya; 

Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Tugh burnunun üç 
mil cenubunda bulunan bir noktaya. 

Cenupla: 
Bu son noktadan hat, Hypsili adasının cenup burnunun 

üç mil cenubunda bulunan bir noktaya kadar imtidat ile, mü
nakaşaya dahil bulunmayan, hududu bahrî ile birleşir-. 

ŞimaJde; 
Hat, San Stephano (Pointe du vent) burnu ile^Gata bur

nunun yarı mesafesinde bulunan noktadan, hattı müstakim 
olarak, San Stephano (Pointe du vent) burnu ile Vathy bur
nunun yarı mesafesinde bulunan bir noktaya gider; 

Bu noktadan, hattı müstakim olarak, Limenari burnu ile 
voutzaki kayaları (Rocci Vutchaki) nin yarı mesafesinde bulu
nan bir noktaya, 

Bu sön noktadan Dragonera adasile Voutzaki kayalarının 
(Rocci Vutchaki) yarı mesafesinde bulunan bir noktaya; 

Bu son noktadan hat. St. Georges (Rho) adasının şimali 
şarkî noktasile ada noktasının şimaiındeki Anadolu sahilinin 
en yakın noktasının yarı mesafesinde bulunan bir noktaya 
kadar şimale geçer; 

Bu noktadan Prassoudi ile St. Georges (Rho) adasının 
cenubu 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 cenu
bunda bulunan bir noktaya vâsıl olur. 

Yüksek Akitler Tarafından, iki tarafında bulunan adaların 
ve adacıkların ciheti aidiyetini tayin maksadıle, işbu maddede 
tarif edilmiş olduğu veçhile tesbıt 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 İtalya arasında asla münaka
şaya dahil bulunmayan umumî hududu bahrî ile birleşir. 

Madde 6 — Yukarıda zikredilen mahallerin isimleri (624) 
numaralı italyan, (5551) numaralı Fransız, (236) numaralı İngiliz 
haritalarından alınmıştır. 

Yüksek Akit Taraflar, işbu it lâfnamenm metni ile ona 
merbut haritalar arasında mutabakatsızlık hudusunda metnin 
muteber olacağında müttefiktirler. 

Madde 7 — işbu itilâfname tasdik edilecek ve tasdikna
meler mümkün mertebe süratle Romada teati olunacaktır. 

ltılâfname tasdiknamelerin teatisinden 15 gün sonra meriyet 
mevkiine girecektir. 

Bunu tasdikan Yüksek Akit Tarafların murahhasları işbu 
itilâfnameyı imza ve mühürlerile tahtim eylemişlerdir. 0 

Ankarada 4 kânunusani 1932 tarihinde iki nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. 

Dr. Tevfik f üştiı Aloısı 

Bazı Vekâlet binaları ile Temyiz Mahkemesi ve 
hapisane binalarıma inşasına dair kanun 

Kanun M: 2107 

Madde 1 

Kabul tarihi: N/1/1933 

— İki buçuk milyon liraya kadar olan kısmı 
Adliye, Nafıa, iktisat, Maarif ve Ziraat Vekâletleri binalarile 
Temyiz Mahkemesi binasmın inşasına ve en az bir milyon lirası 
da hapisane binalarının inşasına tahsis edilmek ve azamî on iki 
sene zarfında tediye edilmek üzere üç buçuk milyon liraya 
kadar taahhüdat icrasına Maliye Vekili mezundur. 

Madde 2 — Birinci maddede yaz lı taahhüdatın Emlâk 
Bankasından yapılacak istikrazla teminine ve bu istikrazın 
itfası için on iki sene müddetle mezkûr bankanın Hazineye ait 
temettülerinin karşılık ittihazına Maliye Vekili mezundur. 

Madde 3 — ikinci maddede.yazılı temettülerden her sene 
taksitleri için mahsup edilecek miktarlar bir taraftan varidat 
bütçesinde tertibi mahsusuna irat ve diğer taraftan Maliye 
bütçesinin irat getirmeyen inşaat tertibine tahsisat kaydolunur. 

Madde 4 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Adliye 

Vekilleri memurdur. 18/1/1933 

Uevlel Demiryolları \e Limanlan işletme Umum 
Müdürlüğünün 1932 mali senesi bütçesinde 

münakale yapılması hakkında kanun 
Kanun M: 2109 Kabul tarihti 14i/1/1933 

Madde 1 — Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 
Umum Müdürlüğünün 1932 malî senesi bütçesine merbut (A) 
işaretli cetvelde 6 ncı faslın 3. üncü maddesinden 25 000 lira 
tenzil edilerek 13 üncü (ecnebi mütehassısı) faslına naklolun-
muştur. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükmünü icraya Maliye ve 

Nafıa Vekilleri memurdur. 18/1/1933 

K A R A R N A M E 
Kararname No: 13757 

İki memleket arasındaki umumi mübadele hareketi Türkiye 
lehine olduğu ve Amerika Müttehidesinde Türk ithalâtına karşı 
tahdidat mevcut bulunmadığı cihetle Amerikaya karşı umumî 
muvazene esası tarafımızdan kabul edilmiş ve Amerikaya vaki 
ihracatımız esmanı azamı had olmak üzere Amerikanın mem
leketimize tayin edilecek bir liste dahilinde serbestçe ve kon
tenjan harici olarak mal ithal etmesi Hariciye ve İktisat Vekil
liklerinin teklifleri üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 14/1/1933 

toplantısında kabul olunmuştur. 
14/1/1933 

REİSİCUMHUR 
GAZİ M. KEMAL 

Başvekil 
İSMET 

Adliye Vekili Milli Müdafaa Vekil . Dahiliye Vekili 

YUSUF KEMAL ZEKAİ ş KAYA 
Hariciye Vekili Maliye Vekili Maarif Vekil, Nafıa Vekili 

Dr. T. RÜŞTÜ M. ABDÜLHAtlK Dr. REŞİT GALİP HİLMİ 
İktisat Vekili Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
M. CELÂL Dr. RFFİK 

Gümrük ve inkisarlar Vekili 
AL! RÂNA Z 

Ziraat Vekili 
MUHLİS 
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