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MÜTTEFİK VE İLGİLİ GÜÇLERLE 
TÜRKİYE ARASINDAKİ BARIŞ 
ANLAŞMASI 
10 AĞUSTOS 1920 SURES'TE İMZALANDI 
 
 
İNGİLİZ İMPARATORLUĞU, FRANSA, İTALYA VE JAPONYA, 

Bu Güçler, mevcut Antlaşmada Başlıca Müttefik Kuvvetler olarak tanımlanmaktadır; 

ERMENİSTAN, BELÇİKA, YUNANİSTAN, HEDJAZ, POLONYA, PORTEKİZ, ROMANYA, 
SIRB-HIRVAT-SLOVENE DEVLETİ VE ÇEKOSLOVAKYA, 

Bu Kuvvetler, yukarıda bahsedilen Başlıca Kuvvetlerle, tek parçadan Müttefik Kuvvetler'i 
oluşturur; 

VE TÜRKİYE, 

Diğer kısmın; 

Osmanlı İmparatorluğu Hükümeti'nin talebi üzerine 30 Ekim 1918'de Türkiye'ye bir Barış 
Antlaşması'nın yapılabilmesi için Baş Müttefik Kuvvetler tarafından bir Ateşkes verilmiş, ve 

Müttefik Kuvvetler, aralarında doğrudan ya da dolaylı olarak aralarından bazılarının Türkiye'ye 
karşı art arda dahil olduğu ve 28 Temmuz 1914'te eski İmparatorluk ve Kraliyet Avusturya'nın 
Sırbistan'a karşı savaş ilanından kaynaklanan savaşın da aynı derecede arzuluyken ... 
Macaristan Hükümeti ve Türkiye'nin 29 Ekim 1914 tarihinde Müttefik Kuvvetler'e karşı açtığı ve 
Türkiye ile ittifak içinde Almanya tarafından yürütülen çatışmalarda yerini sağlam, adil ve kalıcı bir 
Barışa bırakmalı, 

Bu amaçla YÜKSEK SÖZLEŞME TARAFLARI, kendi Tam Yetkili Temsilcileri olarak atamışlardır: 

BÜYÜK İNGİLTERE VE İRLANDA İNGİLTERE'NİN İNGİLTERE DENİZLERİ ÖTESİNDEKİ 
İNGİLİZ HALKALARININ MAJESTESİ HİNDİSTAN İMPARATORLUĞU: 
Sir George Dixon GRAHAME, KCVO, Paris'teki Britannic Majesty Tam Yetkili Bakanı; 

KANADA HÜKÜMETİ için: 
Saygıdeğer Sir George Halsey PERLEY, KCM G 

Birleşik Krallık'ta Kanada Yüksek Komiseri; 

AVUSTRALYA ORTAKLIĞI için: 

Birleşik Krallık Avustralya Yüksek Komiseri Sağ Saygıdeğer Andrew FISHER; 



YENİ ZELANDA HÜKÜMETİ için: 

 

Sir George Dixon GRAHAME, KCVO, Paris'teki Britannic Majesty Tam Yetkili Bakanı; 

GÜNEY AFRİKA BİRLİĞİ adına: 

Bay Reginald Andrew BLANKENBERG, OBE, Birleşik Krallık Güney Afrika Birliği Yüksek Komiser 
Vekili; 

HİNDİSTAN için: 

Sir Arthur HIRTZEL, KKB, Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı; 

FRANSIZ CUMHURİYETİ BAŞKANI: 
Dışişleri Bakanı Sayın Alexandre MILLERAND, Konsey Başkanı 

Sayın Frederic FRANÇOIS-MARSAL, Maliye Bakanı 
Ticaret ve Sanayi Bakanı Bay Auguste Paul-Louis ISAAC; 

Fransa Büyükelçisi Sayın Jules CAMBON 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Fransa Büyükelçisi Sayın Georges Maurice PALÉOLOGUE; 

İTALYA KRALI MAJESTELERİ  
LELIO BONIN LONGARE, Krallık Senatörü 

İtalya Kralı HM'nin Olağanüstü Büyükelçisi ve Tam Yetkili Paris'te 

Yüksek Savaş Konseyi İtalya Askeri Temsilcisi General Giovanni MARIETTI; 

JAPONYA İMPARATORLUĞU MAJESTELERİ: 
Japonya İmparatoru HM'nin Olağanüstü Büyükelçisi ve Londra'daki Tam Yetkili Viscount 
CHINDA; 
Japonya İmparatoru HM'nin Paris'te Olağanüstü Büyükelçisi ve Tam Yetkili Bay K. MATSUI; 

 
ERMENİSTAN: 
Ermenistan Cumhuriyeti Delegasyonu Başkanı Sayın Avetis AHARONIAN; 

BELÇİKAL KRALI MAJESTESİ: 
Sayın Jules VAN DEN HEUVEL, Olağanüstü Elçi ve Tam Yetkili Bakan, Devlet Bakanı; 

Belçika Delegasyonu Genel Sekreteri, Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü Üyesi Sayın ROLIN 
JAEQUEMYNS; 

MAJESTE YUNAN KRALI: 
Bakanlar Kurulu Başkanı Sayın Eleftherios K. VENIZELOS; 

Paris'teki Helenler Kralı HM'nin Olağanüstü Elçisi ve Tam Yetkili Bakanı Sayın Athos ROMANOS; 

MAJESTESİ HİCAZ'IN KRALI: 

POLONYA CUMHURİYETİ BAŞKANI: 
Polonya Cumhuriyeti'nin Olağanüstü Elçisi ve Paris'teki Tam Yetkili Bakanı Maurice ZAMOYSKI; 

Sayın Erasme PILTZ; 



PORTEKİZ CUMHURİYETİ BAŞKANI: 
Bakanlar Konseyi'nin eski Başkanı Dr. Affonso da COSTA; 

MAJESTELERİ ROMANYA KRALI 

: Mr. Nicolae TITULESCU, Maliye Bakanı; 

Prens DIMITRIE GHIKA, Olağanüstü Elçi ve Paris'teki Roumanya Kralı HM'nin Tam Yetkili 
Bakanı; 

MAJESTE SIRP, HIRVAT VE SLOVENLERİN KRALI: 

Bakanlar Kurulu eski Başkanı Sn. Nicolas P. PACHITCH; 
Dışişleri Bakanı Sayın Ante TRUMBIC; 

ÇEKO-SLOVAK CUMHURİYETİ BAŞKANI: 
Dışişleri Bakanı Sayın Edward BENES; 
Çeko-Slovak Cumhuriyeti'nin Olağanüstü Elçisi ve Londra'da Tam Yetkili Bakan Sayın Stephen 
OSUSKY; 

TÜRKİYE: 
General HAADI Paşa, Senatör; 

RIZA TEVFIK Bey, Senatör; 
RECHAD HALISS Bey, Berne'de Türkiye Olağanüstü Elçisi ve Tam Yetkili Bakan; 

İyi ve usulüne uygun olarak bulunan tam yetkilerini iletmiş olan DSÖ, AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE 
ANLAŞMIŞTIR: 

Mevcut Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren savaş durumu sona erecek. 

O andan itibaren ve işbu Antlaşmanın hükümlerine tabi olarak, Müttefik Kuvvetler ile Türkiye 
arasında resmi ilişkiler devam edecektir. 

BÖLÜM I 
MİLLETLER LİGİ ANLAŞMASI. 

 
 
MADDE 1 - 26 VE EKLER 
Bölüm I, Versailles Antlaşması, Sayfa 10-23'e bakınız. 

 

BÖLÜM II. 
TÜRKİYE'NİN SINIRLARI. 

 
MADDE 27. 

I.Avrupa'da Türkiye'nin sınırları şu şekilde belirlenecektir: 
1. Karadeniz: Boğaz'ın girişinden aşağıda açıklanan noktaya kadar. 



2. Yunanistan ile: 

Karadeniz'de, Podima'nın yaklaşık 7 kilometre kuzeybatısındaki Biyuk Dere ağzına yakın, 
seçilecek bir noktadan güneybatıya, Istranja Dere havzası sınırının en kuzey-batı noktasına 
(yaklaşık Istranja'nın 8 kilometre kuzeybatısında), Kaplıca Dağı ve Uçpınar Tepe'den geçerek 
zemine sabitlenecek bir hat; buradan  güney-güney-doğu istikametinde, Istranca Deresi havzasının 
batı sınırını olabildiğince takip eden bir hat olan Sinekli tren istasyonunun yaklaşık 1 kilometre 
batısında, Çorlu'dan Çatalca'ya giden demiryolu üzerinde seçilecek bir noktaya; 
oradan güneydoğuda, kuzeydoğuda Büyük Çekmece Gölü’ne akan nehirlerin havzaları ile 
Marmara Denizi'ne doğrudan akan nehirlerin havzası arasındaki su havzasındaki Fener ve Kurfali 
arasında seçilecek bir noktaya doğru. Güney batıda Sinekli'nin güneyinden geçen yere 
sabitlenecek bir hat; oradan güneydoğuda, bu havzayı mümkün olduğunca takip eden bir çizgi olan 
Kalikratia'nın yaklaşık 1 kilometre güneybatısındaki Marmara Denizi'nde seçilecek bir noktaya. 

3. Marmara Denizi: 
Yukarıda tanımlanan noktadan Boğaz girişine kadar. 

II. Asya'da, Türkiye'nin sınırları aşağıdaki şekilde belirlenecektir: 

 
1. Batı ve Güneyde: 
Boğaz'ın Marmara Denizi'ne girişinden, Doğu Akdeniz'de yer alan, aşağıda açıklanan noktaya 
Karataş Burun yakınlarındaki İskenderiye Körfezi, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Doğu 
Akdeniz; Marmara Denizi adaları ve kıyıdan 3 mil uzaklıkta bulunanlar, Kısım IV ve Madde 84 ve 
122, Kısım III (Siyasi Maddeler) hükümlerine tabi olarak Türk kalmıştır. 

2. Suriye ile: 
Hassan Dede çıkışının doğu yakasında seçilecek bir noktadan, Karatash Bu- run'un yaklaşık 3 
kilometre kuzey-batısında, kuzey-doğu yönünde Djaihun Irmak üzerinde seçilecek bir noktaya 
yaklaşık 1 Babeli'nin kilometre kuzeyinde, Karataş'ın kuzeyinden geçen yere sabitlenecek bir 
hat; buradan Djaihun Irmak'ın akış yukarısına, Kesik Kale'ye; 
oradan Karsbazar'ın yaklaşık 15 kilometre doğu-güneydoğusundaki Djaihun Irmak üzerinde 
seçilecek bir noktaya, Kara Tepe'nin kuzeyinden geçen yere sabitlenecek bir hat; 
buradan Djaihun Irmak akış yukarısında, Duldul Dağı'nın batısında yer alan Djaihun Irmak'taki 
viraj; 
oradan Giaour Geul'un yaklaşık 15 kilometre güney-güney-batısında Emir Musi Dağı üzerinde 
seçilecek bir noktaya kadar genel güneydoğu yönünde demiryolundan yaklaşık 18 kilometre 
uzaklıkta zemine sabitlenecek bir hat ve Duldul Dagh, Suriye'ye; 
oradan doğuya, Urfa'nın yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde seçilecek bir noktaya kadar, genellikle 
batıdan doğuya düz bir hat, zemin üzerinde Bağla, Antep, Biridjik ve Urfa ilçelerini birbirine 
bağlayan yolların kuzeyinden geçerek, Suriye'ye son üç şehir; 
oradan doğuya, Azek'in yaklaşık 6 kilometre kuzeyinde (Cezire İbni Ömer’in 27 kilometre 
batısında), Dicle'deki virajın güneybatı ucuna doğru, genellikle batıdan doğuya düz bir çizgi, 
kasabayı terk ederek zemine sabitlenecek. Mardin'den Suriye'ye; 
dolayısıyla Habur suyunun Dicle ile birleştiği nokta ile bu noktanın yaklaşık 10 kilometre 
kuzeyindeki Dicle virajı arasında Dicle üzerinde seçilecek bir noktaya, 

Dicle Nehri'nin akış aşağısında, Djezire-ibn-Omar kasabasının bulunduğu adayı Suriye'ye 
bırakarak. 

3. Mezopotamya ile: 

Bundan dolayı, genel olarak doğu yönünde Musul vilayetinin kuzey sınırında seçilecek bir 
noktaya, 

yere sabitlenecek bir hat; 
oradan doğuya, Türkiye ile İran sınırının buluştuğu noktaya, 

Musul vilayetinin kuzey sınırı ise Amadia'nın güneyini geçecek şekilde değiştirildi. 



4. Doğu ve Kuzey Doğu'da: 

Yukarıda tanımlanan noktadan, 89. madde hükümlerine tabi olarak Türkiye ile İran arasındaki 
mevcut sınır, ardından Türkiye ile Rusya arasındaki eski sınır olan Karadeniz'e. 

5. Karadeniz. 

 
MADDE 28. 

Mevcut Antlaşma ile tanımlanan sınırlar, mevcut Antlaşmaya ekli milyonda bir haritada 
gösterilmektedir. Metin ve harita arasında farklılık olması durumunda metin geçerli 
olacaktır. [Girişe bakın.] 

 

MADDE 29. 

Bileşimi mevcut Antlaşmada veya buna ek Antlaşmalarda belirlenen veya belirlenecek olan Sınır 
Komisyonları, bu sınırların sahada izini sürmek zorunda kalacaklar. 

Sadece "yere sabitlenecek bir hat" olarak tanımlanan kısımları sabitleme yetkisine sahip 
olmayacaklar, aynı zamanda Komisyon gerekli gördüğü takdirde, idari sınırlar tarafından 
tanımlanan detay kısımları veya başka şekillerde revize etme yetkisine sahip olacaklardır.  

Her durumda, idari sınırları ve yerel ekonomik çıkarları olabildiğince göz önünde bulundurarak, 
Antlaşmalarda verilen tanımları olabildiğince neredeyse izlemeye gayret edeceklerdir. 

Komisyonların kararları çoğunlukla alınacak ve ilgili taraflar için bağlayıcı olacaktır. 

Sınır Komisyonlarının giderleri ilgili taraflarca eşit paylar halinde karşılanacaktır. 

 

MADDE 30. 

Bir su yolu ile tanımlanan sınırlar söz konusu olduğunda, işbu Antlaşmanın açıklamalarında 
kullanılan "rota" veya "kanal" ibareleri, gezilemeyen nehirlerle ilgili olarak, suyolunun veya ana 
kolunun orta hattını ifade etmektedir. ve gezilebilir nehirlerle ilgili olarak, ana seyrüsefer kanalının 
orta çizgisi. Sınır hattının rotada veya kanalda meydana gelebilecek herhangi bir değişikliği izleyip 
izlemeyeceğini veya rotanın veya kanalın sahadaki pozisyonuna göre kesinlikle sabitlenip 
sabitlenmeyeceğini belirtmek, işbu Antlaşma ile sağlanan Sınır Komisyonlarına kalacaktır. işbu 
Antlaşmanın yürürlüğe girdiği zaman. 

İşbu Antlaşmada aksine hükümler bulunmadığı takdirde, kıyıya üç mil yakınlıktaki adalar ve 
adacıklar kıyı Devleti sınırları içinde yer alır. 

 

MADDE 31. 

İlgili çeşitli Devletler, Komisyonlara görevleri için gerekli tüm belgeleri, özellikle mevcut veya eski 
sınırları belirleyen anlaşmaların orijinal kopyalarını, var olan tüm büyük ölçekli haritaları, jeodezik 
verileri, tamamlanmış ancak yayınlanmamış araştırmaları ve sınır değişiklikleri ile ilgili bilgileri 
sağlamayı taahhüt ederler. suyolları. Türk makamlarının mülkiyetinde bulunan haritalar, jeodezik 
veriler ve araştırmalar, yayınlanmamış olsa bile, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 
otuz gün içinde, ilgili Komisyon temsilcilerine, mümkün olduğu kadarıyla Konstantinopolis'e teslim 
edilmelidir. Müttefik Kuvvetler tarafından atanmalıdır. 



İlgili Devletler ayrıca yerel makamlara tüm belgeleri, özellikle planları, kadastro ve arazi 
defterlerini Komisyonlara iletmeleri ve mülk, mevcut ekonomik koşullar ve diğer gerekli bilgileri 
talep üzerine vermeleri için talimat vermeyi taahhüt ederler. 

 

MADDE 32. 

İlgilenen çeşitli Devletler, görevlerini yerine getirmeleri için gerekli ulaşım, konaklama, işçilik, 
malzemeler (işaret levhaları, sınır sütunları) ile ilgili her konuda Sınır Komisyonlarına, ister 
doğrudan ister yerel makamlar aracılığıyla her türlü yardımı vermeyi taahhüt ederler. 

Özellikle Türk Hükümeti, Müttefik Kuvvetlere, görevlerini yerine getirmelerinde Sınır 
Komisyonlarına yardımcı olmak için gerekli gördükleri teknik personeli sağlamayı taahhüt eder. 

 

MADDE 33. 

İlgili çeşitli Devletler, Komisyonlar tarafından dikilen trigonometrik noktaları, sinyalleri, direkleri 
veya sınır işaretlerini korumayı taahhüt ederler. 

 

MADDE 34 

Sütunlar, ara görünebilir olacak şekilde yerleştirilecektir; numaralandırılacaklar ve konumları ve 
numaraları kartografik bir belgeye kaydedilecektir. 

 

MADDE 35. 

Sınırı tanımlayan protokoller ve bunlara ekli haritalar ve belgeler üç nüsha olarak hazırlanacak, 
bunlardan iki nüshası sınır devletlerinin hükümetlerine, üçüncüsü ise gerçek nüshaları teslim 
edecek olan Fransız Cumhuriyeti Hükümetine gönderilecektir. işbu Antlaşmayı imzalayan 
Devletlere. 

 
BÖLÜM III. 

 
SİYASİ HÜKÜMLER. 

 
BÖLÜM I. 

SABİT. 

 

 
MADDE 36. 

İşbu Antlaşmanın hükümlerine tabi olarak, Yüksek Sözleşmeci Taraflar, Türk Hükümetinin 
Konstantinopolis üzerindeki haklarının ve unvanının etkilenmeyeceğini ve söz konusu Hükümet 
ve Majesteleri Sultan'ın orada ikamet etme ve orada kalma hakkına sahip olacağını kabul eder. 
Türk Devletinin başkenti. 



Bununla birlikte, Türkiye'nin, özellikle ırksal, dinsel veya dilsel azınlıkların haklarının korunmasına 
ilişkin olarak, işbu Antlaşma'nın veya bu Antlaşmayı tamamlayıcı herhangi bir anlaşma veya 
sözleşmenin hükümlerine sadık bir şekilde uymaması durumunda, Müttefik Devletler bu hakkı 
açıkça saklı tutar. Yukarıdaki hükümleri değiştirmek ve Türkiye, bu bağlamda alınabilecek her 
türlü tasarrufu kabul etmeyi kabul etmektedir. 

BÖLÜM II. 
 

BOĞAZLAR 

 
MADDE 37. 

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı dahil olmak üzere Boğazların seyri, 
gelecekte hem barış hem de savaşta her ticaret veya savaş gemisine ve askeri ve ticari uçaklara 
bayrak ayrımı yapılmaksızın açık olacaktır. 

Bu sular, Milletler Cemiyeti Konseyinin bir kararına uygun olmadıkça, ablukaya tabi olmayacak, 
herhangi bir savaşma hakkı kullanılmayacak veya bunlara herhangi bir düşmanlık eylemi 
yapılmayacaktır. 

 

MADDE 38. 

Türk Hükümeti, 37. maddede öngörülen seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için ilave tedbirlerin 
alınması gerektiğini kabul etmektedir ve buna göre, ilgili olduğu kadarıyla, "Boğazlar Komisyonu" 
olarak adlandırılacak bir Komisyona delegeler ve Madde 39'da belirtilen suların kontrolü bundan 
böyle 'Komisyon' olarak anılacaktır. 

Yunan Hükümeti, ilgili olduğu kadarıyla, Komisyona aynı yetkileri verir ve her bakımdan aynı 
kolaylıkları vermeyi taahhüt eder. 

Söz konusu kontrol, sırasıyla Türk ve Yunan Hükümetleri adına ve bu Bölümde belirtilen şekilde 
icra edilecektir. 

 

MADDE 39. 

Komisyonun yetkisi, Çanakkale Boğazı'nın Akdeniz ağzı ile İstanbul Boğazı'nın Karadeniz ağzı 
arasındaki tüm sulara ve bu ağızların her birine üç mil mesafedeki sulara kadar uzanacaktır. 

Bu yetki, bu Bölüm hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde karada kullanılabilir. 

 

MADDE 40. 

Komisyon, sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (eğer ve bu Hükümet katılmaya istekli ise), 
Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Rusya (Rusya Birleşik Devletler Ligi'ne üye 
olursa ve olduğunda atanan temsilcilerden oluşacaktır. Milletler), Yunanistan, Romanya ve 
Bulgaristan ve Türkiye (eğer son iki Devlet Milletler Cemiyeti'ne üye olursa ve ne zaman). Her 
Güç, bir temsilci atayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, 
Japonya ve Rusya temsilcilerinin her birinin iki oyu olacaktır. Yunanistan, Romanya, Bulgaristan 
ve Türkiye temsilcilerinin her birinin bir oy hakkı olacaktır. Her Komiser, yalnızca kendisini atayan 
Hükümet tarafından görevden alınabilecektir. 



 

MADDE 41. 

Komiserler, 39. Maddede belirtilen sınırlar dahilinde diplomatik ayrıcalıklardan ve 
dokunulmazlıklardan yararlanacaklardır. 

 

MADDE 42. 

Komisyon, mevcut Antlaşma ile kendisine verilen yetkileri yerel yazarın tam bağımsızlığı içinde 
kullanacaktır. Kendi bayrağına, bütçesine ve ayrı teşkilatına sahip olacaktır. 

 

MADDE 43. 

39. Maddede belirtilen yargı yetkisi sınırları dahilinde, Komisyon aşağıdaki görevleri yerine 
getirecektir: 

(a) kanalların veya limanlara yönelik yaklaşımların iyileştirilmesi için gerekli görülen herhangi bir 
çalışmanın yürütülmesi; 

(b) kanalların ışıklandırılması ve yüzdürülmesi; 

(c) kılavuzluk ve römorkörcülük kontrolü; 
(d) ankrajların kontrolü; 

(e) limanlarda uygulamayı sağlamak için gerekli kontrol 

Konstantinopolis ve Haydar Paşa, işbu Antlaşmanın 335 ila 344. Maddelerinin XI. 
(f) enkaz ve kurtarmayla ilgili tüm konuların kontrolü; 

(g) çakmağın kontrolü; 

 

MADDE 44. 

Komisyonun geçiş özgürlüğüne müdahale edildiğini tespit etmesi halinde, Müttefik Kuvvetlerin 
Konstantinopolis temsilcilerine 178. maddede öngörülen işgal kuvvetlerini temin ederek bilgi 
verecektir. Bu temsilciler bunun üzerine deniz ve askeri komutanlarla birlikte hareket edeceklerdir. 
söz konusu güçler, Boğazların özgürlüğünü korumak için gerekli görülebilecek 
önlemler. Boğazlardan geçiş özgürlüğünü tehdit eden herhangi bir dış eylem durumunda da söz 
konusu temsilciler tarafından benzer önlemler alınacaktır. 

 

MADDE 45. 

Herhangi bir mülkün edinilmesi veya gerekli olabilecek kalıcı işlerin yürütülmesi amacıyla, 
Komisyon gerekli gördüğü şekilde bu tür kredileri artırma hakkına sahip olacaktır. Bu krediler, 
53.Maddede belirtildiği üzere, Boğazlar kullanılarak yapılan nakliyeden alınacak aidatlar 
üzerinden mümkün olduğu kadar güvence altına alınacaktır. 

 

 



MADDE 46. 

Konstantinopolis Üstün Sağlık Kurulu ve söz konusu Konsey tarafından yönetilen Türk Sıhhi 
İdaresi tarafından daha önce yerine getirilen görevler ile Boğaziçi Can Vapuru Ulusal Hizmetinin 
yerine getirdiği görevler, 39. maddede belirtilen sınırlar dahilinde yerine getirilecektir. Komisyonun 
kontrolü ve yönlendirebileceği şekilde. 

Komisyon, hastalıkları önlemek ve bunlarla mücadele etmek için Milletler Cemiyeti tarafından 
kabul edilen herhangi bir ortak politikanın uygulanmasında işbirliği yapacaktır. 

 

MADDE 47. 

Komisyona verilen genel kontrol yetkilerine tabi olarak, deniz fenerleri, rıhtımlar, rıhtımlar veya 
benzeri konularda şu anda taviz veren kişi veya şirketlerin hakları korunacaktır; ancak Komisyon, 
genel menfaat açısından bu tür hakları mevcut Antlaşma'nın 311. Maddesinin IX. Kısmında 
(Ekonomik Maddeler) belirtilen şartlara göre satın almaya veya değiştirmeye veya kendisinin yeni 
bir taviz alma hakkına sahip olacaktır. 

 

MADDE 48. 

Bu Bölüm tarafından kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak için, 
Komisyon, gerektiğinde böyle bir özel polis kuvveti düzenleme yetkisine sahip olacaktır. Bu 
kuvvet, Limni, Imbros, Semadirek, Tenedos adaları hariç olmak üzere, Madde 178, Kısım V'de 
(Askeri, Deniz ve Hava Klozları) belirtilen Boğazlar ve adalar bölgesinin yerli halkından mümkün 
olduğu kadar çekilecektir. Mitylene. Söz konusu kuvvet, Komisyon tarafından atanan yabancı 
polis memurları tarafından komuta edilecektir. 

 

MADDE 49. 

Marmara Denizi adaları da dahil olmak üzere Boğaz bölgesinin Türk kalan bölümünde ve Madde 
I36'da öngörülen Türk yargı sistemi reformunun yürürlüğe girmesine kadar, tüm yönetmelik 
ihlalleri ve -Komisyon tarafından yapılan, teslimiyet yetkilerinin vatandaşları tarafından işlenen 
yasalar, söz konusu Kuvvetlerin Konsolosluk Mahkemeleri tarafından ele alınacaktır. Müttefik 
Kuvvetler, bu tür ihlalleri Konsolosluk Mahkemeleri veya yetkilileri önünde hukuka uygun hale 
getirmeyi kabul ederler. Türk vatandaşları veya teslimiyetsiz Güçlerin vatandaşları tarafından 
işlenen ihlaller, yetkili Türk adli makamları tarafından ele alınacaktır. 

Söz konusu bölgenin Yunan egemenliği altına alınan bölümünde, bu tür ihlaller yetkili Yunan adli 
makamları tarafından ele alınacaktır. 

 

MADDE 50. 

Söz konusu yargı yetkisi sınırları dahilinde karada veya denizde işlenen herhangi bir suç 
nedeniyle karada tutuklanabilecek herhangi bir ticari geminin mürettebatının görevlileri veya 
üyeleri, Komisyonun yargı yetkisi sınırları içinde, yetkili adli makamın huzuruna çıkarılacaktır. 
Komisyon polisi. Sanık, Komisyon polisi dışında tutuklanmışsa, derhal onlara teslim edilecektir. 

 



MADDE 51. 

Komisyon, kendisine yüklendiği görevleri yerine getirmesine yardımcı olmak için gerekli 
görülebilecek alt düzey görevlileri veya memurları atayacaktır. 

 

MADDE 52. 

Komisyonun yargı yetkisi sınırları içindeki suların seyrüseferiyle ilgili tüm konularda, Madde 37'de 
atıfta bulunulan tüm gemilere mutlak eşitlik temelinde muamele edilecektir. 

 

MADDE 53. 

47.Madde hükümleri saklı kalmak üzere, Komisyonun yargı yetkisi sınırları dahilindeki gemilerde 
veya yüklerde, doğrudan Türk Hükümeti tarafından veya uluslararası kuruluşlar veya özel 
şirketler tarafından çeşitli amaçlarla alınabilecek harç ve harçların mevcut haklar; Komisyon, bu 
resim ve harçları, Komisyon idaresinin genel masraf ve giderleri dahil olmak üzere, yapılan işlerin 
ve nakliyeye verilen hizmetlerin maliyetini karşılamak için makul olarak gerekli olabilecek 
miktarlarda tespit edecektir. ve bu Bölümün Ekinin 3. paragrafında belirtilen maaşlar ve ödeme. 

Komisyon, yalnızca bu amaçlar için ve Milletler Cemiyeti Konseyi'nin önceden onayı ile şu anda 
mevcut olanlar dışında harç ve harçlar da belirleyebilir ve tutarlarını belirleyebilir. 

 

MADDE 54. 

Komisyon tarafından konulan tüm harçlar ve harçlar, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin ve menşe 
limanı, varış noktası veya ayrılışı, bayrak veya mülkiyeti veya yüklerinin uyruğu veya mülkiyeti ne 
olursa olsun, tüm gemiler arasında mutlak eşitlik temelinde alınacaktır. 

Bu düzenleme, Komisyonun bu Bölümde öngörülen ücretleri tonaja göre tespit etme hakkını 
etkilemez. 

 

MADDE 55. 

Türk ve Yunan Hükümetleri, Komisyonun kendisine emanet edilen görevleri etkin bir şekilde 
yerine getirmek için satın almayı gerekli görmesi nedeniyle Komisyon tarafından satın alınmasını 
kolaylaştırmayı taahhüt ederler. 

 

MADDE 56. 

Madde 39'da belirtilen sulardan geçen savaş gemileri, her bakımdan, olağan seyir kurallarına ve 
sıhhi şartlara uyulması için Komisyon tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olacaktır. 

 

MADDE 57. 



(1) Suçlu savaş gemileri, Boğazların geçişini tamamlamaları ve uğrayabilecekleri en yakın limana 
ulaşabilmeleri için kesin olarak gerekli olduğu haller dışında, kınama yapmayacak ve depolara 
girmeyecek, Komisyonun kontrolü altındaki sularda savaş malzemeleri veya silahları veya 
mürettebatlarını tamamlamak. Sadece onları denize elverişli hale getirmek için kesinlikle gerekli 
olan onarımlar gerçekleştirilecek ve savaş güçlerine hiçbir şekilde eklenmeyeceklerdir. Komisyon 
hangi onarımların gerekli olduğuna karar verir ve bunlar mümkün olan en az gecikmeyle 
yapılmalıdır. 

(2) Savaşan savaş gemilerinin Komisyonun kontrolü altındaki sulardan geçişi, mümkün olan en 
az gecikmeyle ve hizmetin gereklerinden kaynaklanan kesinti dışında herhangi bir kesinti 
olmaksızın gerçekleştirilecektir. 

(3) Bu tür savaş gemilerinin Komisyonun yargı yetkisi dahilindeki limanlarda kalması, tehlike 
halleri dışında yirmi dört saati geçmeyecektir. Bu durumda, mümkün olan en kısa sürede 
ayrılmaları zorunludur. Komisyon'un kontrolü altında savaşan bir geminin sulardan ayrılması ile 
muhalif bir savaşan tarafa ait bir geminin ayrılışı arasında her zaman en az yirmi dört saatlik bir 
süre geçecektir. 

(4) Savaş zamanında Komisyonun kontrolündeki suları etkileyen ve özellikle Türkiye 
düşmanlarına yönelik savaş malzemesi ve kaçak malların geçişi veya yeniden canlandırılması, 
depoya alınması veya onarımların yapılması ile ilgili diğer her türlü düzenleme. söz konusu sular 
Milletler Cemiyeti tarafından döşenecektir. 

 

MADDE 58. 

Ganimetler her bakımdan, savaşan savaş gemileriyle aynı koşullara tabi olacaktır. 

 

MADDE 59. 

Geçişin kazara engellenmesi haricinde, hiçbir savaşan, Komisyon'un kontrolü altındaki sulara 
asker, savaş cephanesi veya savaş benzeri malzeme çıkarmayacak veya karaya çıkarmayacak 
ve bu gibi durumlarda geçiş, mümkün olan tüm sevkiyatla yeniden başlatılacaktır. 

 

MADDE 60. 

57., 58. veya 59. Maddelerdeki hiçbir şey, Milletler Cemiyeti Konseyinin kararı uyarınca hareket 
eden bir muharip veya muharip tarafın yetkilerini sınırlayamaz. 

 

MADDE 61. 

Kuvvetler arasında bu Bölüm hükümlerinin yorumlanması veya uygulanması ve Konstantinopolis 
ve Haydar Paşa ile ilgili olarak 335 ila 344. Maddelerin Xl. Komisyona. Komisyonun kararının 
herhangi bir Güç tarafından kabul edilmemesi durumunda, sorun, ilgili herhangi bir Gücün talebi 
üzerine, Komisyonun kararı uygulanana kadar Milletler Cemiyeti tarafından belirtildiği şekilde 
çözülecektir. . 

EK 

1. 



Boğazlar Komisyonu Başkanlığı, iki oy hakkına sahip Komisyon üyeleri arasında iki yıllık bir süre 
için dönüşümlüdür. 

Komisyon kararları çoğunluk oyuyla alır ve Başkanın belirleyici bir oyu vardır. Çekimser, 
görüşülen teklife karşı oy olarak kabul edilecektir. 

Komiserlerin her biri, yokluğunda yerine geçecek bir Komiser yardımcısı atama hakkına sahip 
olacaktır. 
 
2 

Komisyonun her üyesinin maaşı, onu atayan Hükümet tarafından ödenecektir; bu maaşlar, 
Komisyonda temsil edilen Hükümetler arasında zaman zaman kararlaştırılan makul miktarlarda 
belirlenecektir. 

3 

51. maddeye göre atanabilecek diğer memur ve memurların 48. maddede atıfta bulunulan polis 
memurlarının maaşları ve 48. maddede belirtilen mahalli polisin maaşları, aidat makbuzlarından 
ödenir ve nakliye ücreti alınır. 

Komisyon, atanan tüm memur ve memurların istihdam şartları ve koşullarına ilişkin düzenlemeleri 
çerçeveler. 

4 

Komisyon, bu Bölüm ve Ek'te belirtilen görevlerini yerine getirmesini sağlamak için gerekli 
olabilecek gemilere sahip olacaktır. 

5 

Bu Bölüm ve Ek hükümlerinin yüklediği tüm görevleri yerine getirmek için ve burada belirtilen 
sınırlar dahilinde Komisyon, gerekli düzenlemeleri hazırlama, düzenleme ve uygulama yetkisine 
sahip olacaktır; bu yetki, gerekli olduğu ölçüde değiştirme veya mevcut düzenlemeleri yürürlükten 
kaldırma hakkını içerecektir. 

6. 

Komisyon, kontrolü altındaki fonların tüm gelir ve giderlerinin hesaplarının tutulma şekline, bu 
hesapların denetlenmesine ve her yıl tam ve doğru bir raporun yayınlanmasına ilişkin 
düzenlemeleri çerçeveler. 

BÖLÜM III. 
KÜRDİSTAN. 

 

 
MADDE 62. 

Konstantinopolis'te oturan ve sırasıyla İngiliz, Fransız ve İtalyan Hükümetleri tarafından atanan üç 
üyeden oluşan bir Komisyon, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde, 
Fırat'ın doğusundaki ağırlıklı olarak Kürt bölgeleri için bir yerel özerklik planı hazırlayacaktır. 

Bundan sonra belirlenebileceği üzere Ermenistan'ın güney sınırının güneyinde ve 27, II (2) ve (3) 
maddesinde tanımlandığı gibi Türkiye'nin Suriye ve Mezopotamya ile sınırının kuzeyi. Herhangi 
bir soruda oybirliği sağlanamazsa, Komisyon üyeleri tarafından kendi Hükümetlerine havale 



edilecektir. Plan, Asur-Keldanilerin ve bu bölgelerdeki diğer ırksal veya dini azınlıkların korunması 
için tam güvenceler içerecek ve bu amaçla İngiliz, Fransız, İtalyanlarca güvence altına alınacaktır 

 

MADDE 63. 

Türk Hükümeti, her iki Komisyonun 62. maddede belirtilen kararlarını, söz konusu Hükümete 
bildirilmesinden itibaren üç ay içinde kabul ve icra etmeyi kabul eder. 

 

MADDE 64. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde 62. maddede tanımlanan 
bölgelerdeki Kürt halkları, bu bölgelerdeki nüfusun çoğunluğunun Türkiye'den bağımsız olmayı 
arzulamaktadır ve eğer Konsey, bu halkların bu tür bir bağımsızlıklara sahip olduklarını düşünür 
ve kendilerine tanınmasını tavsiye ederse, Türkiye, böyle bir tavsiyeyi yerine getirmeyi ve bu 
alanlardaki tüm haklardan ve mülkiyetten vazgeçmeyi kabul eder. 

Böyle bir feragat için ayrıntılı hükümler, Baş Müttefik Kuvvetler ile Türkiye arasındaki ayrı bir 
anlaşmanın konusunu oluşturacaktır. 

Böyle bir feragat meydana gelirse ve gerçekleştiği zaman, Müttefik Kuvvetler Başlıca Kuvvetler 
tarafından, şimdiye kadar Musul vilayetine dahil edilmiş olan Kürdistan'ın bu bölümünde yaşayan 
Kürtlerin böylesine bağımsız bir Kürt Devletine gönüllü olarak katılmasına itiraz edilmeyecektir. 

BÖLÜM IV. 
SMYRNA. 

 
 

MADDE 65. 

Bu Bölümün hükümleri, 83. maddeye göre nihai statüleri belirlenene kadar Smyrna şehri ve 66. 
maddede tanımlanan komşu bölge için geçerli olacaktır. 

 

MADDE 66. 

Smyrna şehrine bitişik bölgenin coğrafi sınırları aşağıdaki şekilde belirlenecektir: 

Skalanova'nın yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde Ege Denizi'ne dökülen nehrin ağzından doğuya 
doğru, 

bu nehrin akış yukarısındaki seyri; 

sonra güneydoğuya doğru bu nehrin güney kolunun seyri; 
daha sonra güneydoğuya, Gümüş Dağı sırtının batı noktasına; 

Chinar K'nin batısında ve Akche Ova'nın doğusundan geçen yere sabitlenecek bir hat; 
oradan kuzey-doğuya, bu tepe çizgisi; 

buradan kuzeye, Balaçık istasyonunun yaklaşık 1 kilometre batısında, Ayasoluk'tan Deirmendik'e 
giden demiryolu üzerinde seçilecek bir noktaya, 



Sokia'dan Balaçık istasyonuna karayolu ve demiryolunu tamamen Türkiye sınırları içerisinde 
bırakarak zemine sabitlenecek hat; 

buradan kuzeye, Smyrna Sancağı'nın güney sınırında seçilecek bir noktaya, 
yere sabitlenecek bir hat; 
buradan , Smyrna Sancağı'nın güney ve doğu sınırı olan Odemiş'in yaklaşık 15 kilometre 
kuzeydoğusundaki Bos Dağ semtinde seçilecek bir noktaya gelinmiştir ; 
oradan kuzeye, Salihli'nin yaklaşık 6 kilometre batısında, Manisa'dan Alaşehr'e giden 
demiryolunda seçilecek bir noktaya, zemine sabitlenecek bir hat; 
oradan kuzeye, Kemer'in batısından Mermer Geul'un doğusundan geçen, Akshalan'ın yaklaşık 
güneyindeki Kum Chai'yi geçen ve ardından Kavakalan'ın batısındaki havzayı takip eden zemine 
sabitlenecek bir hat olan Geurenez Dağı'na doğru; 
buradan kuzeybatıya, Kırkağaç'ın 18 kilometre doğusunda ve Akhisar'ın 20 kilometre kuzeyinde, 
Kırkağaç Cazaları ile Akhisar arasındaki sınırda seçilecek bir noktaya, 
yere sabitlenecek bir hat; 
oradan batıya, Soma Caza sınırıyla birleştiği yere, 

Kırkağaç Caza'nın güney sınırı, 
oradan batıya, Soma Caza'nın güney sınırı olan Smyrna Sancağı sınırı ile birleştiği yere kadar; 

oradan kuzeye, Smyrna vilayetinin sınırı ile birleştiği yere, 

Smyrna Sancağı'nın kuzeydoğu sınırı; 
oradan batıya mahallede seçilecek bir noktaya 

Charpajik (Tepe). 
Smyrna vilayetinin kuzey sınırı; 
oradan kuzeye, Keuiluje'nin yaklaşık 4 kilometre güneybatısındaki yerde seçilecek bir noktaya, 

yere sabitlenecek bir hat; 
buradan batıya, Dahlina Burnu ile Kemer İskele arasındaki yerden seçilecek bir noktaya, 

Kemer ve Kemer İskele'nin güneyinden geçen zemine sabitlenecek bir hat ile bu yerleri birleştiren 
yol. 

 

MADDE 67. 

66. Maddede tanımlanan toprakların sınırlarını yerinde izlemek için mevcut Antlaşmanın 
yürürlüğe girmesinden itibaren on beş gün içinde bir Komisyon oluşturulacaktır. Bu Komisyon, 
sırasıyla İngiliz, Fransız ve İtalyan Hükümetleri tarafından aday gösterilen üç üyeden oluşacaktır. 
Yunan Hükümeti tarafından aday gösterilen bir üye ve Türk Hükümeti tarafından aday gösterilen 
bir üye. 

 

MADDE 68. 

Bu Bölüm hükümlerine tabi olarak, Smyrna şehri ve 66. maddede tanımlanan bölge, işbu 
Antlaşma'nın uygulanmasında, Türkiye'den ayrılmış topraklara asimile edilecektir. 

 

MADDE 69 

Smyrna şehri ve 66. maddede tanımlanan bölge Türk egemenliği altında kalmaktadır. Ancak 
Türkiye, Smyrna şehri ve söz konusu topraklar üzerindeki egemenlik haklarının kullanımını Yunan 



Hükümetine devretmektedir. Böyle bir egemenliğe tanık olarak Türk bayrağı, Smyrna 
kasabasındaki bir dış kale üzerinde kalıcı olarak çekili kalacaktır. Kale Baş Müttefik Kuvvetler 
tarafından belirlenecek. 

 

MADDE 70. 

Yunan Hükümeti, Smyrna şehrinin ve 66. maddede tanımlanan bölgenin idaresinden sorumlu 
olacak ve bu idareyi, bu amaçla özel olarak tayin edeceği bir yetkililer organı aracılığıyla 
gerçekleştirecektir. 

 

MADDE 71. 

Yunan Hükümeti, Smyrna şehrinde ve 66. maddede tanımlanan topraklarda, düzen ve kamu 
güvenliğinin sağlanması için gerekli askeri güçleri muhafaza etme hakkına sahip olacaktır. 

 

MADDE 72. 

Irksal, dilsel ve dini azınlıklar da dahil olmak üzere nüfusun tüm kesimlerinin orantılı temsilini 
sağlamak için hesaplanan bir seçim sistemine sahip yerel bir parlamento kurulur. İşbu 
Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde, Yunan Hükümeti, Milletler Cemiyeti 
Konseyine yukarıdaki şartlara uygun bir seçim sistemi için bir plan sunacaktır; bu düzen, 
Konseyin çoğunluğu tarafından onaylanana kadar yürürlüğe girmeyecektir. 

Yunan Hükümeti, Türk makamları tarafından sürgün edilen veya sınır dışı edilen mahalle 
sakinlerinin geri dönüşü için gerekli olabileceği sürece seçimleri erteleme hakkına sahiptir, ancak 
bu erteleme, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yılı geçemez. mevcut Antlaşmanın. 

 

MADDE 73. 

Yunan yönetimi ile yerel parlamento arasındaki ilişkiler, söz konusu idare tarafından Yunan 
Anayasası ilkelerine göre belirlenir. 

 

MADDE 74. 

83. maddeye göre statülerinin nihai olarak belirlenmesine kadar, İzmir ili ve 66. maddede 
tanımlanan topraklarda zorunlu askerlik hizmeti uygulanmaz. 

 

MADDE 75. 

86. maddede atıfta bulunulan ırksal, dilsel ve dinsel azınlıkların korunması ile ticaret ve transit 
geçiş özgürlüğüne ilişkin ayrı Antlaşma hükümleri Smyrna şehri ve 66. maddede tanımlanan 
bölge için geçerli olacaktır. 

 

MADDE 76. 



Yunan Hükümeti, 66. maddede tanımlanan sınır hattı boyunca bir Gümrük sınırı oluşturabilir ve 
Smyrna şehrini ve söz konusu maddede tanımlanan bölgeyi Yunan gümrük sistemine dahil 
edebilir. 

 

MADDE 77. 

Yunan Hükümeti, ülkenin nihai statüsünün 83. Madde hükümlerine göre belirlenene kadar yasal 
ödeme niteliğini koruyacak olan mevcut Türk parasının değer kaybetmesine yol açacak hiçbir 
önlem almakla meşgul değildir. 

 

MADDE 78. 

Uluslararası ilgi limanları, serbest limanlar ve transit rejimine ilişkin XI.Bölümün (Limanlar, Su 
Yolları ve Demiryolları) hükümleri Smyrna şehri ve 66. maddede tanımlanan bölge için geçerli 
olacaktır. 

 

MADDE 79. 

Milliyetle ilgili olarak, Smyrna şehrinin ve 66. maddede tanımlanan topraklarda Türk 
vatandaşlığına sahip olan ve işbu Antlaşma hükümlerine göre başka bir vatandaşlık talep 
edemeyen bu tür sakinler, Yunan vatandaşları ile tamamen aynı şekilde muamele 
göreceklerdir. Yunanistan, yurtdışında diplomatik ve konsolosluk korumasını sağlayacaktır. 

 

MADDE 80. 

24I.Kısım VIII (Mali Maddeler) hükümleri, Smyrna şehri ve 66. maddede tanımlanan bölge için 
geçerli olacaktır. 

Madde 293, Bölüm IX (Ekonomik Maddeler) hükümleri, söz konusu şehir ve bölge için geçerli 
olmayacaktır. 

 

MADDE 8I. 

Smyrna'nın ve 66. maddede tanımlanan toprakların 83. madde hükümlerine göre nihai 
statüsünün belirlenmesine kadar, Phocea'nın tüm bitki ve Kara veya deniz yoluyla taşınacak 
makine ve malzemeler değiştirilmeyecek veya bunlara müdahale edilmeyecektir. Bu 
bataklıklardan üretilen tuzun üretimi, ihracatı veya nakliyesi için bu dönem boyunca herhangi bir 
vergi veya harç uygulanmayacaktır. Yunan yönetimi, Symrna'da ve 66. Maddede tanımlanan 
bölgede tuz tüketimini düzenleme ve vergilendirme hakkına sahip olacak. 

Önceki paragrafta atıfta bulunulan sürenin sona ermesinden sonra Yunanistan, yukarıdaki 
hükümlerde değişiklik yapma imkanını değerlendirirse, Phocea'nın tuz bataklıkları bir imtiyaz 
olarak değerlendirilecek ve Madde 312, Bölüm IX (Ekonomik Maddeler), ancak, işbu Antlaşmanın 
246. Maddesinin VIII. Bölümünün (Mali Maddeler) hükümlerine tabi olarak uygulanacaktır. 

 

MADDE 82. 



Müteakip anlaşmalar, bu Antlaşma ile karara bağlanmayan ve bu Bölüm hükümlerinin 
uygulanmasından doğabilecek tüm sorulara karar verecektir. 

 

MADDE 83. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra beş yıllık bir süre geçtiğinde, Madde 72'de atıfta 
bulunulan yerel parlamento, oy çokluğu ile Milletler Cemiyeti Konseyinden Kralın egemenliğine 
kesin bir şekilde dahil edilmesini isteyebilir. Yunanistan'ın Smyrna şehrinin ve 66. Maddede 
tanımlanan bölgenin. Konsey, belirleyeceği koşullar altında bir ön seçim olarak bir halk oylaması 
isteyebilir. 

Yukarıdaki fıkranın uygulanması neticesinde böyle bir birleşmenin meydana gelmesi halinde 69. 
maddede belirtilen Türk egemenliği sona erer. Türkiye, bu olayda, Yunanistan'ın lehine, Smyrna 
şehri ve 66. maddede tanımlanan bölge üzerindeki tüm haklarından ve mülkiyetinden feragat 
eder. 

BÖLÜM V. 
 

YUNANİSTAN 

 

MADDE 84. 

27 Kasım 1919'da Neuilly-sur-Seine'de imzalanan Barış Antlaşması ile belirlenen Bulgaristan 
sınırlarına halel getirmeksizin, Türkiye, Yunanistan'ın lehine, eski Türk İmparatorluğu'nun Avrupa 
dışında bulunan Avrupa'daki toprakları üzerindeki tüm haklarından ve mülkiyetinden feragat etti. 
İşbu Antlaşma ile belirlenen Türkiye'nin sınırları. 

Marmara Denizi adaları, yukarıdaki paragraftan etkilenen egemenlik devrine dahil değildir. 

Türkiye ayrıca, Yunanistan'ın Imbros ve Bozcaada adaları üzerindeki tüm haklarından ve 
mülkiyetinden vazgeçiyor. Londra Büyükelçileri Konferansı tarafından 17-30 Mayıs 1913 tarihli 
Londra Antlaşması'nın 5.Maddelerinin ve 1-14 Kasım 1913 tarihli Atina Antlaşmasının 15. 
Maddesinin uygulanmasında alınan ve Yunanistan Hükümeti'ne tebliğ edilen karar. 13 Şubat 
1914, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'in diğer adaları, özellikle Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, 
Sisam ve Nikaria üzerindeki egemenliğine ilişkin, mevcut Antlaşmanın yerleştirilen adalarla ilgili 
hükümlerine halel getirmeksizin teyit edildi. İtalya'nın egemenliği altında olan ve 122. maddede 
atıfta bulunulan adalara ve Asya kıyılarının üç milden daha az önünde bulunan adalara. 

Bununla birlikte, mevcut Antlaşma uyarınca Yunan egemenliği altına alınan, 178. maddede atıfta 
bulunulan Boğazlar bölgesi ve adalar bölümünde, Yunanistan, işbu Antlaşmadaki herhangi bir 
aykırı hükmü yerine getirmemek kaydıyla, uymayı kabul ve taahhüt eder. Türk egemenliği altında 
kalan Marmara Denizi adaları da dahil olmak üzere, Boğazların özgürlüğünü güvence altına 
almak için mevcut Antlaşma ile Türkiye'ye söz konusu bölgenin bu bölümünde getirilen 
yükümlülükler. 

 

MADDE 85. 

Madde 27, 1 (2) 'de tanımlanan sınır çizgisini yerinde izlemek için, mevcut Antlaşmanın yürürlüğe 
girmesinden itibaren on beş gün içinde bir Komisyon oluşturulacaktır. Bu Komisyon, Müttefik 
Kuvvetler tarafından aday gösterilen dört, Yunanistan tarafından aday gösterilen bir üye ve 
Türkiye tarafından aday gösterilen bir üyeden oluşacaktır. 



 

MADDE 86. 

Yunanistan, ırk, dil veya din bakımından nüfusun çoğunluğundan farklı olan o Devletin 
sakinlerinin çıkarlarını korumak için, özellikle Edirne ile ilgili olarak gerekli görülebilecek hükümleri 
ayrı bir Antlaşmaya dahil etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

Yunanistan ayrıca, geçiş özgürlüğünü ve diğer ulusların ticaretine adil muameleyi korumak için 
gerekli görülebilecek hükümleri ayrı bir Antlaşmaya dahil etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

MADDE 87. 

Türkiye'nin egemenliği altına alınan toprak nedeniyle üstlenmek zorunda olduğu Türkiye'nin mali 
yükümlülüklerinin oranı ve niteliği, işbu Antlaşma'nın Madde 241 ila 244, Bölüm VIII (Mali 
Hükümler) uyarınca belirlenecektir. 

Sonraki anlaşmalar, işbu Antlaşma ile kararlaştırılmayan ve söz konusu toprakların devri 
sonucunda ortaya çıkabilecek tüm sorunlara karar verecektir. 

BÖLÜM VI. 

ERMENİSTAN 

 

MADDE 88. 

Türkiye, Müttefik Kuvvetler tarafından halihazırda alınan önlemlere uygun olarak, Ermenistan'ı 
özgür ve bağımsız bir Devlet olarak tanımaktadır. 

 

MADDE 89. 

Türkiye ve Ermenistan ile diğer Yüksek Sözleşmeci Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasında 
Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis vilayetlerinde tespit edilecek sınır sorununu Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanına sunmayı kabul eder, ve bunun üzerine verdiği kararın yanı sıra, 
Ermenistan'ın denize girmesi ve söz konusu sınıra bitişik Türk topraklarının herhangi bir kısmının 
askersizleştirilmesi ile ilgili olarak koyabileceği hükümleri kabul etmek. 

 

MADDE 90. 

Söz konusu Vilayetler topraklarının tamamının veya herhangi bir kısmının Ermenistan'a 
devredilmesini içeren 89. Madde uyarınca sınırın belirlenmesi halinde, Türkiye, bu kararın 
verildiği tarihten itibaren, bu şekilde devredilen topraklar üzerindeki tüm haklarından ve mülkiyet 
hakkından feragat eder. . Türkiye'den ayrılmış topraklara uygulanacak işbu Antlaşma hükümleri, 
bunun üzerine söz konusu topraklar için de geçerli olacaktır. 

Türkiye'nin Ermenistan'ın üstlenmek zorunda kalacağı mali yükümlülüklerinin veya söz konusu 
bölgenin devri nedeniyle kendisine geçecek haklarının oranı ve niteliği, Madde 241 ila 244, Bölüm 
VIII'e göre belirlenecektir ( İşbu Antlaşmanın Mali Maddeleri). 



Daha sonraki anlaşmalar, gerekirse, işbu Antlaşma ile kararlaştırılmayan ve söz konusu bölgenin 
devri sonucunda ortaya çıkabilecek tüm sorunlara karar verecektir. 

 

MADDE 91. 

89. maddede atıfta bulunulan bölgenin herhangi bir kısmının Ermenistan'a devredilmesi 
durumunda, söz konusu maddede atıfta bulunulan kararın takip edilmesi için tebliğinden itibaren 
üç ay içinde oluşumu sonradan belirlenecek bir Sınır Komisyonu oluşturulacaktır. Ermenistan ile 
Türkiye arasında bu kararla kurulan sınır yerinde. 

 

MADDE 92. 

Sırasıyla Ermenistan ile Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki sınırlar ilgili Devletler arasında 
doğrudan anlaşma ile belirlenecektir. 

Her iki durumda da, ilgili Devletler 89. maddede atıfta bulunulan karar tarihinde sınırı anlaşma 
yoluyla belirleyemezlerse, söz konusu sınır hattı, aynı zamanda izlenmesini de sağlayacak olan 
Pahalı Müttefik Kuvvetler tarafından belirlenecektir. Nokta. 

 

MADDE 93. 

Ermenistan, ırk, dil veya din bakımından nüfusun çoğunluğundan farklı olan bu Devlet sakinlerinin 
çıkarlarını korumak için bu Devletlerin gerekli gördüğü hükümleri Baş Müttefik Devletler ile bir 
Antlaşmaya dahil etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

Ermenistan ayrıca, Başlıca Müttefik Kuvvetlerle bir Antlaşma'da, bu Güçlerin geçiş özgürlüğünü 
ve diğer ulusların ticaretine adil muameleyi korumak için gerekli gördüğü hükümleri kabul eder ve 
kabul eder. 

BÖLÜM VII. 
SURİYE, MEZOPOTAMYA, FİLİSTİN. 

 

MADDE 94. 

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, 22. Maddenin dördüncü fıkrası uyarınca Suriye ve Mezopotamya'nın 
yapılacağını kabul ederler. 

Bölüm I (Milletler Cemiyeti Sözleşmesi), tek başlarına ayakta kalabilecekleri bir zamana kadar bir 
Zorunlu tarafından idari tavsiye ve yardım verilmesine tabi olarak geçici olarak bağımsız Devletler 
olarak tanınacaktır. 

Madde 27, II (2) ve (3) 'te tanımlanan sınır çizgisini yerinde izlemek için mevcut Antlaşmanın 
yürürlüğe girmesinden itibaren on beş gün içinde bir Komisyon oluşturulacaktır. Bu Komisyon 
sırasıyla Fransa, İngiltere ve İtalya tarafından aday gösterilen üç üyeden ve Türkiye tarafından 
aday gösterilen bir üyeden oluşacaktır; Suriye sınırı için bir Suriye temsilcisi ve Mezopotamya 
sınırı için Mezopotamya temsilcisi tarafından desteklenecektir. 

Söz konusu Devletlerin diğer sınırlarının belirlenmesi ve Zorunluların seçimi Baş Müttefik 
Kuvvetler tarafından yapılacaktır. 

 



MADDE 95. 

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, 22. Madde hükümlerini uygulayarak, Baş Müttefik Kuvvetler 
tarafından belirlenecek sınırlar içinde Filistin'in idaresini, söz konusu Güçler tarafından seçilecek 
bir Zorunlu'ya emanet etmeyi kabul ederler. Zorunlu, Filistin'de Yahudi halkı için ulusal bir yuva 
kurulması lehine, ilk olarak 2 Kasım 1917'de İngiliz Hükümeti tarafından yapılan ve diğer Müttefik 
Kuvvetler tarafından kabul edilen bildirgeyi yürürlüğe koymaktan sorumlu olacaktır. Filistin'deki 
Yahudi olmayan toplulukların medeni ve dini haklarına veya Yahudilerin herhangi bir başka 
ülkedeki haklarına ve siyasi statüsüne zarar verecek hiçbir şeyin yapılmayacağı açıkça 
anlaşılmıştır. 

Zorunlu, farklı dini topluluklarla ilgili tüm soruları ve iddiaları incelemek ve düzenlemek için en 
kısa sürede özel bir Komisyon atamayı taahhüt eder. Bu Komisyonun oluşumunda ilgili dini 
çıkarlar dikkate alınacaktır. Komisyon Başkanı, Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından atanacaktır. 

 

MADDE 96. 

Yukarıdaki topraklarla ilgili talimatların şartları Baş Müttefik Kuvvetler tarafından formüle edilecek 
ve onay için Milletler Cemiyeti Konseyine sunulacaktır. 

 

MADDE 97. 

Türkiye, 132.Madde hükümleri uyarınca, bu Bölümde ele alınan sorularla ilgili olarak alınabilecek 
her türlü kararı kabul etmeyi taahhüt eder. 

BÖLÜM VIII. 
Hicaz. 

 
 

Madde 98 

Türkiye, Müttefik Kuvvetler tarafından halihazırda alınan önlem uyarınca, Hicaz'ı özgür ve 
bağımsız bir devlet olarak tanır ve Hicaz lehine, eski Türk İmparatorluğu'nun Türkiye sınırları 
dışında bulunan toprakları üzerindeki tüm haklarından ve unvanlarından feragat eder. işbu 
Antlaşma'da belirtildiği gibi ve nihayetinde sabitlenebilecek sınırlar içinde yer alır. 

 

MADDE 99. 

Hicaz Kralı, tüm ülkelerdeki Müslümanlar tarafından şehirlere, Kutsal Mekânlara ve Medine'ye 
atfedilen kutsal karakter ışığında, hacca gitmek isteyen her ülkeden Müslümanlar için oraya 
ücretsiz ve kolay erişim sağlamayı taahhüt eder. veya başka herhangi bir dini amaç için ve Kuran 
kanununun hükümlerine uygun olarak herhangi bir ülkenin Müslümanları tarafından orada kurulan 
veya kurulabilecek dindar vakıflara saygı duymak ve saygı göstermek. 

 

MADDE 100. 

Hicaz Kralı Majesteleri, ticari konularda Hicaz topraklarında Müttefik Devletlerden herhangi birinin 
veya yeni Devletlerden herhangi birinin vatandaşlarına, gemilerine ve mallarına en eksiksiz eşit 



muamelenin sağlanacağını taahhüt eder. Eski Türk İmparatorluğu topraklarında ve ayrıca Milletler 
Cemiyeti Üyeleri olan Devletlerin vatandaşları, gemileri ve malları için kurulmuştur. 

BÖLÜM IX. 
 

MISIR, SOUDAN, KIBRIS. 

 

I. MISIR. 
 

MADDE 101. 

Türkiye, Mısır'da veya Mısır üzerindeki tüm haklarından ve mülkiyetinden feragat ediyor. Bu 
feragat 5 Kasım 1914 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Türkiye, Müttefik Kuvvetler 
tarafından atılan adımlara uygun olarak, Büyük Britanya'nın Mısır üzerinde 18 Aralık 1914'te ilan 
ettiği himayeyi tanıdığını beyan eder. 

 

MADDE 102. 

18 Aralık 1914'te Mısır'da mutat olarak ikamet eden Türk tebaası, Mısır vatandaşlığını ipso facto 
kazanacak ve Türk vatandaşlığını kaybedecek, ancak bu tarihe kadar bu kişiler Mısır'da geçici 
olarak bulunmazlarsa ve o zamandan beri Mısır'a geri dönmemişlerse, ikamet edemezler. Mısır 
Hükümeti'nin özel izni olmaksızın Mısır uyruğu. 

 

MADDE 103. 

18 Aralık 1914'ten sonra Mısır'da ikamet eden ve işbu Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte mutat 
olarak orada ikamet eden Türk uyruklu uyruklar, 105. maddede tercih hakkı ile ilgili olarak 
belirtilen şartlara tabi olarak Mısır vatandaşlığı talep edebilirler. ancak bu tür iddialar münferit 
durumlarda yetkili Mısır makamı tarafından reddedilebilir. 

MADDE 104. 

İşbu Antlaşma ile bağlantılı tüm amaçlar için, Mısır ve Mısır vatandaşları, malları ve gemileri, 1 
Ağustos 1914'ten itibaren, Müttefik Kuvvetler, vatandaşları, malları ve gemileri ve bunlara ilişkin 
hükümler olarak aynı temelde muamele görecektir. Türk egemenliği altındaki topraklar veya işbu 
Antlaşma uyarınca Türkiye'den ayrılmış topraklar Mısır için geçerli olmayacaktır. 

 

MADDE I05. 

İşbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonraki bir yıl içinde, 102. Madde hükümlerine göre 
Mısır vatandaşlığını kazanan on sekiz yaşın üzerindeki kişiler Türk vatandaşlığını seçme hakkına 
sahip olacaklardır. Bu tür şahıslar veya 103.Madde uyarınca Mısır vatandaşlığını talep etme 
hakkına sahip olanlar, Mısır nüfusunun çoğunluğundan ırk bakımından farklılık gösterirlerse, aynı 
süre içinde lehine herhangi bir Devletin vatandaşlığını seçme hakkına sahip olacaklardır. o 
Devletin nüfusunun çoğunluğu seçme hakkını kullanan kişi ile aynı ırktan ise, Türkiye'den toprak 
koparılır. 



Bir kocanın tercihi bir karı kapsar ve ebeveynlerin seçeneği on sekiz yaşın altındaki çocuklarını 
kapsar. 

Yukarıda belirtilen seçme hakkını kullanan kişiler, Mısır'da ikamet etmeye devam etme yetkisi 
verilenler dışında, ikamet yerlerini sonraki on iki ay içinde seçtikleri Devlete 
devretmelidir. Taşınmaz mallarını Mısır'da tutma hakkına sahip olacaklar ve her türlü taşınır 
mallarını yanlarında taşıyabilecekler. Bu tür malların kaldırılmasıyla bağlantılı olarak onlara hiçbir 
ihracat veya ithalat vergisi veya harcı konulamaz. 

 

MADDE 106. 
 
Mısır Hükümeti, Türk tebaasının Mısır'daki statüsünü ve bu topraklarda kendilerini tesis 
edebilecekleri koşulları düzenleme konusunda tam hareket özgürlüğüne sahip olacaktır. 

 

MADDE 107 

Mısır vatandaşları, yurtdışında olduklarında İngiliz diplonlatik ve konsolosluk korumasından 
yararlanma hakkına sahip olacaklardır. 

 

MADDE 108. 

Türkiye'ye giren Mısır malları, İngiliz mallarına uygulanan muameleden yararlanacak. 

 

MADDE 109. 

Türkiye, Süveyş Kanalı'nın serbest dolaşımına ilişkin 29 Ekim 1888'de Konstantinopolis'te 
imzalanan Sözleşme ile İmparatorluk Sultanı Sultan'a verilen yetkilerden Büyük Britanya lehine 
feragat eder. 

 

MADDE 110. 

Mısır'daki Türk Hükümetine ait tüm mal ve mülkler Mısır Hükümetine ücretsiz olarak geçer. 

 

MADDE 111. 

Mısır'daki Türk vatandaşlarına ait olan (Mısır vatandaşlığını almayanlar) tüm taşınır ve taşınmaz 
mallar, işbu Antlaşma'nın IX.Bölüm (Ekonomi Maddeleri) hükümlerine uygun olarak ele 
alınacaktır. 

 

MADDE 112. 

Türkiye, daha önce Mısır'ın ödediği vergiye ilişkin tüm iddialarını reddediyor. 



Büyük Britanya, Mısır haraçıyla teminat altına alınan Türk kredileriyle ilgili olarak Türkiye'yi tüm 
sorumluluktan kurtarmayı taahhüt eder. 

Bu krediler: 

1855 garantili kredi; 

1854 ve 1871'in dönüştürülmüş kredilerini temsil eden 1894 kredisi; 
1877'nin dönüştürülmüş kredisini temsil eden 1891 kredisi. 

Bu kredilerin verildiği evlere zaman zaman Mısır Hidivlerinin ödemek için üstlendikleri meblağlar, 
1894 ve 1891 kredilerinin faiz ve batan fonlarına şimdiye kadar olduğu gibi, bunların nihai 
tükenmesine kadar uygulanacaktır. krediler. Mısır Hükümeti, 1855 garantili kredinin faizine 
şimdiye kadar ödenen meblağı uygulamaya devam edecek. 

1894, 1891 ve 1855'teki bu kredilerin ortadan kalkması üzerine, Mısır Hükümeti'nin daha önce 
Mısır'ın Türkiye'ye ödediği haraçtan doğan tüm sorumluluğu sona erecektir. 

 

2. SUDAN. 
 
Madde 113 

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, İngiliz Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasında, Soudan'ın statüsünü 
tanımlayan ve düzenleyen, ilgili ek Sözleşme ile değiştirildiği şekliyle 19 Ocak 1899'da imzalanan 
Sözleşmeyi dikkate aldıklarını beyan ve kayıt altına alırlar. Suakin kasabasına 10 Temmuz 
1899'da imzalandı. 

 

MADDE 114. 

Soudanese, yabancı ülkelerde İngiliz diplomatik ve konsolosluk korumasından yararlanma 
hakkına sahip olacaktır. 

 

3. KIBRIS 
 
MADDE 115. 

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, 5 Kasım 1914'te İngiliz Hükümeti tarafından ilan edilen Kıbrıs'ın 
ilhakını tanırlar. 

 

MADDE 116 

Türkiye, daha önce o ada tarafından Sultana ödenen haraç hakkı da dahil olmak üzere, Kıbrıs ile 
ilgili veya Kıbrıs ile ilgili tüm hak ve mülkiyet hakkından feragat etmektedir. 

 

MADDE 117. 

Kıbrıs'ta doğmuş veya mutad olarak Kıbrıs'ta ikamet eden Türk vatandaşları, yerel kanunda 
belirtilen şartlara tabi olarak İngiliz vatandaşlığını alacak ve Türk vatandaşlığını kaybedecektir. 



 
BÖLÜM X. 

 
FAS, TUNUS. 

 
 

Madde 118 

Türkiye, Fas'taki Fransız himayesini tanıyor ve bunun tüm sonuçlarını kabul ediyor. Bu tanıma 30 
Mart 1912 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

 

MADDE 119. 

Türkiye'ye giren Fas malları, Fransız malları ile aynı muameleye tabi olacaktır. 

 

MADDE 120. 

Türkiye, Fransız himayesini Tunus konusunda tanır ve bunun tüm sonuçlarını kabul eder. Bu 
tanıma, 12 Mayıs 1881 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

Türkiye'ye giren Tunus malları, Fransız malları ile aynı muameleye tabi olacaktır. 

BÖLÜM XI. 
 

LİBYA, EGE ADALARI. 
 

 

MADDE 121. 

Türkiye, 18 Ekim 1912 Lozan Antlaşması ile Libya'da padişaha bırakılan tüm hak ve 
ayrıcalıklardan kesinlikle feragat etmektedir. 

 

MADDE 122. 

Türkiye, Ege Denizi'nin aşağıdaki adaları üzerindeki tüm hak ve mülkiyet haklarını İtalya lehine 
terk etmiştir; Stampalia (Astropalia), Rodos (Rodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso) 
Pscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calymnos (Kalymnos) Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Sini 
(Symi) ve Şu anda İtalya tarafından işgal edilen Cos (Kos) ve oraya bağlı adacıklar ve ayrıca 
Castellorizzo adası üzerinde. 

BÖLÜM Xll. 
 

MİLLİYET. 
 

 

MADDE 123. 



İşbu Antlaşmanın hükümleri uyarınca Türkiye'den ayrılmış olan topraklarda mutat olarak ikamet 
eden Türk tebaası, yerel hukukun öngördüğü koşullarda, bu toprakların transfer edildiği Devletin 
vatandaşları haline gelecektir. 

 

MADDE 124. 

Türk vatandaşlığını kaybeden ve 123 üncü maddeye göre ipso facto yeni bir vatandaşlık kazanan 
onsekiz yaşını doldurmuş kişiler, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde 
Türk vatandaşlığını seçme hakkına sahip olacaklardır. 

 

MADDE 125. 

İşbu Antlaşma uyarınca Türkiye'den ayrılmış bir topraklarda mutat olarak ikamet eden ve bu 
topraklardaki nüfusun çoğunluğundan ırk bakımından farklı olan on sekiz yaşın üzerindeki kişiler, 
işbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde seçim yapma hakkına sahip 
olacaklardır. Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Yunanistan, Hicaz, Mezopotamya, Suriye, 
Bulgaristan veya Türkiye, seçilen Devletin nüfusunun çoğunluğu seçme hakkını kullanan kişi ile 
aynı ırktan ise. 

 

MADDE 126. 

124. veya 125. Maddelerin hükümlerine göre seçim yapma hakkını kullanan kişiler, sonraki on iki 
ay içinde ikamet yerlerini tercih ettikleri Devlete devretmelidir. 

Seçme haklarını kullanmadan önce, ikamet ettikleri diğer Devletin topraklarında taşınmaz 
mallarını muhafaza etme hakkına sahip olacaklardır. 

Her türlü taşınır mallarını yanlarında taşıyabilirler. Bu tür mülklerin kaldırılmasıyla bağlantılı olarak 
onlara hiçbir ihracat veya ithalat vergisi konulamaz. 

 

MADDE 127 

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, ilgili kişilerin işbu Antlaşma veya Almanya, Avusturya, Bulgaristan 
veya Macaristan ile akdedilen Barış Antlaşmaları veya Avrupa Komisyonu tarafından akdedilen 
herhangi bir antlaşma kapsamında sahip oldukları hakkın kullanılmasının önüne hiçbir engel 
koymayacaklarını taahhüt ederler. Müttefik Kuvvetler veya bunlardan herhangi biri, Rusya ile 
veya Müttefik Kuvvetler arasında kendilerine açık olabilecek başka bir milliyeti seçmek için. 

Türkiye, özellikle 125.Maddede öngörülen tercih hakkından yararlanmak isteyen kişilerin gönüllü 
göçünü elinden gelen her yöntemle kolaylaştırmayı ve Konsey tarafından bu amaçla öngörülen 
önlemleri almayı taahhüt eder. Ulusların Lig. 

 

MADDE 128. 

Türkiye, Müttefik Devletlerin veya yeni Devletlerin kanunları uyarınca ve vatandaşlık kanunları 
veya Antlaşma hükümleri uyarınca bu Güçlerin yetkili makamlarının kararları uyarınca 
vatandaşları tarafından kazanılmış veya kazanılabilecek her türlü yeni vatandaşlığı tanımayı 



taahhüt eder ve bu tür kişileri, bu tür yeni bir vatandaşlığın kazanılmasının bir sonucu olarak, 
menşe ülkelerine olan bağlılıklarını her bakımdan kestirmiş olarak kabul etmek. 

Özellikle, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce Müttefik Kuvvetlerden birinin 
vatandaşlığını söz konusu Güç kanununa uygun olarak elde etmiş kişiler, Türk Hükümeti 
tarafından bu Gücün vatandaşları olarak ve Türklerini kaybetmiş olarak kabul edilecektir. uyruk, 
Türk hukukunun aksine hükümlere bakılmaksızın. Bu tür bir vatandaşlığın kazanılması nedeniyle, 
Türk hukukunda öngörülen hiçbir mala el koyma veya başka bir ceza yapılmayacaktır. 

 

MADDE 129. 

Türk uyruklu olmayan Yahudiler, işbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 95. maddeye 
göre belirlenen Filistin sınırları içinde, ipso facto Filistin vatandaşı olacaklardır. 

 

MADDE 130. 

Bu Bölüm hükümlerinin amaçları doğrultusunda, evli bir kadının statüsü, kocasının statüsüne ve 
onsekiz yaşın altındaki çocukların statüsüne ebeveynlerinin statüsüne tabi olacaktır. 

 

MADDE 131. 

Bu Bölümün hükümleri, 83. Madde uyarınca bölgenin nihai statüsünün tesis edilmesinden itibaren 
Smyrna şehri ve 66. maddede tanımlanan bölge için geçerli olacaktır. 

BÖLÜM XIII. 
 

GENEL HÜKÜMLER. 

 
MADDE 132. 

Türkiye, işbu Antlaşma ile belirlenen sınırları dışında, Avrupa dışındaki herhangi bir toprakla ilgili 
olarak işbu Antlaşma ile başka şekilde elden çıkarılmayan herhangi bir gerekçeyle Müttefik 
Kuvvetler lehine tüm hak ve unvanlardan feragat etmektedir. 

Türkiye, yukarıdaki hükmü uygulamaya geçirmek için, gerektiğinde üçüncü Kuvvetlerle mutabık 
kalınarak, Müttefik Kuvvetler tarafından şimdi veya gelecekte alınabilecek önlemleri tanımayı ve 
bunlara uymayı taahhüt eder. 

 

MADDE 133. 

Türkiye, Müttefik Kuvvetler tarafından Türkiye tarafında savaşan Kuvvetlerle imzalanan Barış 
Antlaşmaları ve Ek Sözleşmelerin tüm gücünü tanımayı ve eski Alman İmparatorluğu toprakları ile 
ilgili olarak yapılmış veya yapılabilecek her türlü düzenlemeyi tanımayı taahhüt eder. Avusturya, 
Macaristan ve Bulgaristan'ın ve orada ortaya konduğu şekliyle sınırları içindeki yeni Devletleri 
tanımak. 

 

MADDE 134. 



Türkiye, işbu belge ile Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Polonya, 
Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ve Çeko-Slovak Devleti'nin sınırlarını tanımakta ve kabul 
etmektedir çünkü bu sınırlar Madde 133 veya herhangi bir ek sözleşmeye göre. 

 

MADDE 135. 

Türkiye, 1 Ağustos 1914 tarihinde olduğu gibi eski Rusya İmparatorluğunun tamamında veya bir 
kısmında şu anda mevcut olan veya gelecekte var olacak Devletlerle Müttefik Kuvvetler 
tarafından akdedilebilecek tüm antlaşma veya anlaşmaların tam olarak geçerli olduğunu taahhüt 
eder. ve bu tür Devletlerin sınırlarını burada belirlenen şekilde tanımak. 

Türkiye, söz konusu Devletlerin bağımsızlığının kalıcı ve vazgeçilemez olduğunu kabul ve 
taahhüt etmektedir. 

Türkiye, işbu Antlaşmanın 259. Maddesinin VIII. Kısmının (Mali Maddeler) ve 277. Maddesinin IX. 
Rusya'daki Maksimalist Hükümet ile girmiştir. 

 

MADDE 136. 

Sırasıyla Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya ve Japonya tarafından atanan dört üyeden oluşan 
bir Komisyon, diğer teslimatı temsil eden teknik uzmanların yardımıyla hazırlanmak üzere işbu 
Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde kurulacaktır. Müttefik veya tarafsız, bu 
amaçla her biri Türkiye'deki yargı meselelerinde mevcut teslimiyet sisteminin yerini alacak bir 
yargı reform planı olan bir uzman atamaya davet edilecek. Bu Komisyon, Türk Hükümeti ile 
görüştükten sonra, karma veya birleşik bir yargı sisteminin benimsenmesini tavsiye edebilir. 

Komisyon tarafından hazırlanan program, ilgili Müttefik ve tarafsız Güçlerin Hükümetlerine 
sunulacaktır. Baş Müttefik Kuvvetler planı onaylar onaylamaz, yeni sistemi kabul etmeyi kabul 
eden Türk Hükümeti'ni bilgilendireceklerdir. 

Baş Müttefik Kuvvetler, yeni sistemin yürürlüğe gireceği tarih konusunda kendi aralarında ve 
gerekirse ilgili diğer Müttefik veya tarafsız Güçlerle anlaşma yapma hakkını saklı tutar. 

 

MADDE 137 

Bölüm VII (Cezalar) hükümlerine halel getirmeksizin, Türkiye'nin hiçbir sakini, kendisi tarafından 
gerçekleştirilen herhangi bir siyasi veya askeri eylem veya kendisi tarafından kendisine verilen 
herhangi bir yardım nedeniyle, herhangi bir bahane altında rahatsız edilmeyecek veya taciz 
edilmeyecektir. Müttefik Kuvvetler veya onların vatandaşları, 1 Ağustos 1914 ve bu Antlaşma'nın 
yürürlüğe girmesi; Türkiye'de ikamet edenler hakkında yukarıdaki nedenlerle verilen tüm cezalar 
tamamen iptal edilecek ve hâlihazırda başlatılmış olan yargılamalar tutuklanacaktır. 

 

MADDE 138 

İşbu Antlaşma uyarınca Türkiye'den ayrılmış hiçbir toprak sakini, 1 Ağustos 1914'ten sonraki 
siyasi tutumu veya işbu Antlaşma uyarınca uyruğunun belirlenmesi nedeniyle rahatsız 
edilmeyecek veya taciz edilmeyecektir. 

 



MADDE 139. 

Türkiye, herhangi bir başka Devletin egemenliğine veya himayesine tabi olan Müslümanlar 
üzerindeki her türlü hükümdarlık veya yargı haklarından resmi olarak feragat etmektedir. 

Türkiye'den ayrı herhangi bir bölgede bulunan veya işbu Antlaşma kapsamındaki mevcut statüsü 
Türkiye tarafından tanınan hiçbir Türk makamı tarafından hiçbir yetki doğrudan veya dolaylı 
olarak kullanılmayacaktır. 

BÖLÜM IV 
 

AZINLIKLARIN KORUNMASI. 
 

MADDE 140. 

Türkiye, Madde 141, I45 ve I47'de yer alan hükümlerin temel kanunlar olarak kabul edileceğini ve 
hiçbir medeni veya askeri kanun veya yönetmelik, hiçbir İmparatorluk İrade veya resmi eylemin 
bu hükümlerle çatışmayacağını veya bunlara müdahale etmeyeceğini taahhüt eder. Onlara 
İmparatorluk Iradeh veya resmi eylem üstün gelmiyor. 

 

MADDE 141. 

Türkiye, doğum, milliyet, dil, ırk veya din ayrımı yapmaksızın tüm Türkiye'de yaşayanların yaşam 
ve özgürlüklerinin tam ve tam olarak korunmasını sağlamayı taahhüt eder. 
Tüm Türkiye'de ikamet edenler, ister kamusal ister özel olsun, herhangi bir inanç, din veya inancı 
serbestçe kullanma hakkına sahip olacaktır. 

Önceki paragrafta atıfta bulunulan hakkın serbest kullanımına herhangi bir müdahalenin cezaları, 
söz konusu inanç ne olursa olsun aynı olacaktır. 

 

MADDE 142. 

Türkiye'de 1 Kasım 1914'ten bu yana var olan terör rejimine göre, normal şartlarda İslam dinine 
geçilemezken, o tarihten bu yana hiçbir dönüşüm tanınmıyor ve 1 Kasım 1914'ten önce 
gayrimüslim olan kişiler Özgürlüklerini geri kazandıktan sonra İslam inancını benimsemek için 
gerekli formaliteleri gönüllü olarak yerine getirmedikçe, hala böyle olduğu kabul edilecektir. 

Türk Hükümeti, savaş sırasında Türkiye'de işlenen katliamlar sırasında şahıslara yapılan 
yanlışları mümkün olduğunca gidermek için, Türk Hükümeti, kendi gücündeki veya Türk 
makamlarının arama ve 1 Kasım 1914'ten bu yana kaybolan, kaçırılan, tutuklanan veya esaret 
altına alınan ırk veya din ne olursa olsun tüm kişilerin kurtarılması. 

Türk Hükümeti, mağdurların kendilerinin, ailelerinin veya akrabalarının şikayetlerini almak, gerekli 
soruşturmaları yapmak ve kişilerin kurtuluşunu sağlamak üzere Milletler Cemiyeti Konseyi 
tarafından atanan karma komisyonların faaliyetlerini kolaylaştırmayı taahhüt eder. soru. 

Türk Hükümeti 
 
, bu komisyonların kararlarının uygulanmasını sağlamayı ve böylece haklarından tam olarak 
yararlanacak şekilde restore edilen kişilerin güvenliğini ve özgürlüğünü sağlamayı taahhüt eder . 

 



MADDE 143 

Türkiye, Müttefik Kuvvetlerin ırksal azınlıklara mensup kişilerin karşılıklı ve gönüllü göçüne ilişkin 
olarak uygun gördükleri hükümleri tanımayı taahhüt eder. 

Türkiye, 27 Kasım 1919'da Neuilly-sur-Seine'de imzalanan karşılıklı göçle ilgili olarak Yunanistan 
ile Bulgaristan arasındaki Sözleşmenin I6. Maddesinin hükümlerinden yararlanma hakkından 
feragat etti. İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde, Yunanistan ve 
Türkiye, sırasıyla Yunanistan'a aktarılan ve kalan Türk topraklarındaki Türk ve Yunan ırklarının 
karşılıklı ve gönüllü göçüne ilişkin özel bir düzenlemeye gireceklerdir. 

Böyle bir düzenleme konusunda anlaşmaya varılamazsa, Yunanistan ve Türkiye, bu 
düzenlemenin şartlarını belirleyecek olan Milletler Cemiyeti Konseyi'ne başvurma hakkına sahip 
olacak. 

 

MADDE 144. 

Türk Hükümeti, 1915 tarihli Terk Edilmiş Mallara (Emval-i-Metroukeh) ilişkin kanunun 
ve bunlara ilişkin ek hükümlerin haksızlığını kabul etmekte ve bunların gelecekte olduğu gibi 
geçmişte de geçersiz ve hükümsüz olduğunu beyan etmektedir. 

Türk Hükümeti, katliam korkusuyla evlerinden zorla sürülen Türk olmayan Türk vatandaşların 
evlerine dönüşlerini ve işlerinde yeniden kurulmalarını mümkün olduğunca kolaylaştırmayı 
ciddiyetle taahhüt eder. 1 Ocak 1914'ten bu yana baskı. Söz konusu Türk tebaasının veya ait 
oldukları toplulukların geri alınabilecek herhangi bir taşınmaz veya taşınır malının, mümkün olan 
en kısa sürede, ne olursa olsun kendilerine iade edilmesi gerektiğini kabul eder. bulundu. Bu tür 
bir mülk, mülkiyetini elde ettikleri kişilere karşı getirebilecekleri herhangi bir işleme tabi olarak, 
mevcut sahiplere veya işgalcilere herhangi bir tazminat ödenmeksizin, yüklenebileceği her türlü 
ücret veya irtifadan muaf olarak iade edilecektir. . 

Türk Hükümeti, gerekli görülen yerlerde hakem komisyonlarının Milletler Cemiyeti Konseyi 
tarafından atanacağını kabul eder. Bu komisyonların her biri, Türk Hükümeti'nin bir temsilcisi, 
kendisinin veya üyelerinden birinin yaralandığını iddia eden bir cemaat temsilcisi ve Milletler 
Cemiyeti Konseyi tarafından atanan bir ehairman'dan oluşacaktır. Bu tahkim komisyonları, bu 
Madde kapsamındaki tüm iddiaları dinleyecek ve bunları özet usulle karara bağlayacaktır. 

Tahkim komisyonlarının şu karar verme yetkisi olacaktır: 

(1) Türk Hükümeti tarafından gerekli görülen herhangi bir yeniden inşa veya restorasyon işi için iş 
gücü sağlanması. Bu iş, hakem komisyonunun söz konusu işlerin icrasını gerekli gördüğü 
topraklarda yaşayan yarışlardan alınır. 

(2) Soruşturma sonrasında katliam veya sınır dışı etmelerde aktif rol oynadığı veya onları tahrik 
ettiği kabul edilen herhangi bir kişinin görevden alınması; bu kişinin mülkiyeti ile ilgili alınması 
gereken önlemler komisyon tarafından belirtilecektir; 

(3) 1 Ocak 1914'ten beri ölen veya kaybolan bir topluluğun üyelerine ait malların mirasçı 
bırakmadan elden çıkarılması; bu tür mallar devlete değil topluma devredilebilir 

(4) 1 Ocak 1914'ten sonra akdedilen tüm satış eylemlerinin veya taşınmaz mallar üzerinde hak 
oluşturan her türlü eylemin iptali. Sahiplerin tazmin edilmesi Türk Hükümeti'ne bir ücret olacaktır, 
ancak tazminatın ertelenmesi için bir bahane teşkil etmemelidir. Bununla birlikte, hakem 
komisyonu, söz konusu mülkün mevcut sahibi tarafından herhangi bir meblağ ödenmişse, ilgili 
taraflar arasında adil düzenlemeler yapma yetkisine sahip olacaktır. 



Türk Hükümeti, komisyonların çalışmalarını mümkün olan en kapsamlı şekilde kolaylaştırmayı ve 
nihai olacak kararlarının uygulanmasını sağlamayı taahhüt eder. Türk adli veya idari 
makamlarının hiçbir kararı bu tür kararlara üstün gelmez. 

 

MADDE 145. 

Tüm Türk vatandaşları kanun önünde eşittir ve ırk, dil veya din ayrımı yapılmaksızın aynı medeni 
ve siyasi haklardan yararlanır. 

Din, inanç veya itiraf farkı, örneğin kamu görevlerine, görevlere ve şereflere veya meslek ve iş 
kollarına girme gibi medeni veya siyasi haklardan yararlanma ile ilgili konularda hiçbir Türk 
vatandaşına halel getirmez. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıllık bir süre içinde, Türk Hükümeti, Müttefik 
Devletlere, ırksal azınlıkların orantılı temsili ilkesine dayalı bir seçim sisteminin düzenlenmesi için 
bir plan sunacaktır. 

Herhangi bir Türk vatandaşı tarafından özel ilişkilerde, ticarette, dinde, basında veya herhangi bir 
tür yayınlarda veya halka açık toplantılarda herhangi bir dilin serbest kullanımına kısıtlama 
getirilemez. Türkçe konuşmayan Türk vatandaşlarına mahkemelerde sözlü veya yazılı olarak 
dillerini kullanmaları için yeterli kolaylıklar sağlanır. 

 

MADDE 146. 

Türk Hükümeti, tanınmış yabancı üniversiteler ve okullar tarafından verilen diplomaların 
geçerliliğini tanımayı ve bu diplomaların sahiplerini, bu tür diplomaların hak kazandığı meslekleri 
ve endüstrileri serbestçe kullanmalarına kabul etmeyi taahhüt eder. 

Bu hüküm, Türkiye'de ikamet eden Müttefik güçlerin vatandaşları için de aynı şekilde geçerli 
olacaktır. 

 

MADDE 147. 

Irksal, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup olan Türk vatandaşları, hukukta ve aslında diğer Türk 
vatandaşları gibi iyi muamele ve güvenlikten yararlanırlar. Özellikle, masrafları kendilerine ait 
olmak üzere ve Türk makamlarının, herhangi bir hayır kurumunun, dini ve sosyal kurumların, ilk, 
orta ve yüksek öğretim okullarının ve diğer eğitim kurumlarının müdahalesi olmaksızın ve 
bunlardan bağımsız olarak kurma, yönetme ve kontrol etme konusunda eşit haklara sahip 
olacaklardır. , kendi dilini kullanma ve orada kendi dinlerini özgürce yaşama hakkı ile. 

 

MADDE 148. 

Türk vatandaşlarının önemli bir kısmının ırksal, dilsel veya dinsel azınlıklara mensup olduğu 
kasaba ve ilçelerde, bu azınlıklara, Devlet tarafından kamu fonlarından sağlanabilecek 
meblağların kullanımında ve uygulanmasında adil bir pay sağlanacaktır, eğitim veya yardım 
amaçlı belediye veya diğer bütçeler. 

Söz konusu meblağlar, ilgili toplulukların nitelikli temsilcilerine ödenecektir. 

 



MADDE 149 

Türk Hükümeti, Türkiye'deki tüm ırksal azınlıkların dini ve skolastik özerkliğini tanımayı ve saygı 
duymayı taahhüt eder. Bu amaçla ve işbu Antlaşmadaki aksine hükümlere tabi olarak, Türk 
Hükümeti, padişahların gayrimüslim ırklara erdem olarak tanıdığı dini, skolastik veya adli 
nitelikteki ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları teyit eder ve bütünüyle koruyacaktır. özel emirlerin 
veya emperyal kararnamelerin (firmans, hattis, berat, vb.) yanı sıra bakanlık emirleri veya 
Sadrazam'ın emirleri. 

Türk Hükümeti tarafından çıkarılan ve bu imtiyaz ve dokunulmazlıkların kaldırılması, kısıtlanması 
veya değiştirilmesini içeren tüm kanun, kararname, yönetmelik ve genelgeler bu kapsamda 
hükümsüz sayılır. 

Türk yargı sisteminde işbu Antlaşma hükümlerine uygun olarak getirilebilecek herhangi bir 
değişikliğin, bu tür bir değişiklik ırksal azınlıklara mensup bireyleri etkileyebileceği ölçüde, bu 
Maddeyi geçersiz kılacaktır. 

 

MADDE 150. 

Hristiyan veya Yahudi dinlerine mensup Türk vatandaşlarının önemli bir kısmının ikamet ettiği 
kasaba ve ilçelerde, Türk Hükümeti, bu tür Türk vatandaşlarının inançlarını veya dini kurallarını 
ihlal eden herhangi bir eylemi yapmaya zorlanmayacağını ve haftalık istirahat günlerinde 
mahkemelere gitmeyi veya herhangi bir yasal iş yapmayı reddetmeleri nedeniyle herhangi bir 
engele tabi tutulmaları. Ancak bu hüküm, bu tür Türk vatandaşlarını (Hıristiyanlar veya Yahudiler) 
kamu düzeninin korunması için diğer tüm Türk vatandaşlarına getirilecek yükümlülüklerden muaf 
tutmayacaktır. 

 

MADDE 151. 

Baş Müttefik Kuvvetler, Milletler Cemiyeti Konseyi ile istişare içinde, bu Bölüm hükümlerinin 
uygulanmasını garanti altına almak için hangi önlemlerin gerekli olduğuna karar verecektir. Türk 
Hükümeti bu konuda alınabilecek tüm kararları burada kabul etmektedir. 

 

BÖLÜM V. 

ASKERİ, DENİZ VE HAVA MADDELERİ. 
 

Türkiye, tüm ulusların silahlanmasına genel bir sınırlama getirilmesini mümkün kılmak için, 
müteakip askeri, deniz ve hava hükümlerine kesinlikle uymayı taahhüt eder. 

BÖLÜM I. 
 

ASKERİ MADDELER. 

 
 

BÖLÜM I. 
GENEL HÜKÜMLER. 



 
MADDE 152. 

Türkiye'nin emrindeki silahlı kuvvet yalnızca şunlardan oluşacaktır: 

(I) Sultan'ın koruması; 

(2) İçeride düzen ve güvenliği sağlamak ve azınlıkların korunmasını sağlamak amacıyla jandarma 
birlikleri 

(3) Jandarma birliklerinin ciddi bir sorun durumunda takviye edilmesi ve nihayetinde sınırların 
kontrolünün sağlanması için özel unsurlar. 

 

MADDE 153. 

İşbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde, 152. Maddede öngörülenin 
dışındaki askeri kuvvetler terhis edilecek ve dağıtılacaktır. 

BÖLÜM II. 
 

TÜRK SİLAHLI KUVVETİNİN ETKİLERİ, ORGANİZASYONU VE KADROLARI. 
 

 

MADDE 154. 

Padişahın koruması, kuvvetleri 700 subay ve adamı geçmeyecek olan bir asa ile piyade ve süvari 
birliklerinden oluşacaktır. Bu kuvvet, 155. maddede öngörülen toplam güce dahil edilmemiştir. 

 

MADDE 155. 

152. Maddenin (2) ve (3) .paragraflarında sayılan kuvvetlerin toplam gücü, kurmaylar, subaylar, 
eğitim personeli ve depo birlikleri dahil olmak üzere 50.000 adamı aşmayacaktır. 

 

MADDE 156 

Jandarma birlikleri, Türkiye topraklarına dağıtılacak ve bu amaçla 200. maddede belirtildiği gibi 
sınırlandırılacak karasularına bölünecektir. 

Her karasu bölgesinde atlı ve atılmamış birliklerden oluşan, makineli tüfekler ile idari ve tıbbi 
hizmet veren bir jandarma lejyonu örgütlenecek, örgüt için gerekli olan vilayetler, sancaklar, 
cazaklar vb. sabit bir koruma hizmetinin, bölge içinde bir veya daha fazla noktada emrinde olan 
mobil rezervler. 

Lejyonlar, özel görevleri nedeniyle topçu veya teknik hizmetleri içermez. 

Lejyonların toplam gücü, 155. maddede öngörülen silahlı kuvvetlerin toplam gücüne dahil edilmek 
üzere, 35.000 adamı aşmayacaktır. 

Herhangi bir lejyonun maksimum gücü, lejyonların toplam gücünün dörtte birini geçmeyecektir. 

Herhangi bir lejyonun unsurları, Madde 200'de öngörülen Müttefikler Arası Komisyon'un özel 
yetkisi dışında, bölgelerinin dışında kullanılmayacaktır. 



MADDE 157. 

Takviye kuvvetleri için özel unsurlar, piyade, süvari, dağ topçusu, öncüler ve ilgili teknik ve genel 
hizmetlerin ayrıntılarını içerebilir; 155. maddede öngörülen toplam güce dahil edilmek üzere 
toplam güçleri 15.000 adamı aşmayacaktır. 

Herhangi bir lejyon için bu tür takviye kuvvetlerinin sayısı, Müttefikler Arası Komisyon'un Madde 
200'de öngörülen özel yetkisi olmaksızın, bu unsurların tüm gücünün üçte birini aşmayacaktır. 

Bu özel unsurların bileşimine giren çeşitli silah ve hizmetlerin oranı, bu Bölümün ekindeki Tablo 
II'de belirtilmiştir. 

Dörde bölünmeleri Madde 200'de belirtildiği gibi düzeltilecektir. 
 

 

MADDE 158. 

156. ve 157. maddelerde atıfta bulunulan oluşumlarda, personel ve özel hizmetler personeli dahil 
olmak üzere memurların oranı renklerle toplam etkinliğin yirmide birini, astsubayların oranı ise on 
ikide birini geçemez. renklerle toplam efektler. 

 

MADDE 159. 

Çeşitli Müttefik veya tarafsız devletler tarafından sağlanan subaylar, 158. madde ile yetkilendirilen 
jandarma görevlilerinin komutası, teşkilatı ve eğitimi konusunda Türk Hükümeti'nin talimatıyla 
işbirliği yaparlar, ancak sayıları yüzde on beşi geçemez. bu gücün. 200. maddede zikredilen 
Müttefikler Arası Komisyon tarafından hazırlanacak özel anlaşmalar, bu subayların oranını 
milliyete göre belirleyecek ve bu madde ile kendilerine verilen çeşitli görevlere katılım koşullarını 
belirleyecektir. 

 

MADDE 160. 

Herhangi bir bölgesel bölgede, 159. Maddede belirtilen şartlar altında Türk Hükümeti'nin emrine 
verilen tüm memurlar, prensipte aynı vatandaşlığa sahip olacaktır. 

 

MADDE 161. 

Lemnos, Imbros, Semadirek Bozcaada ve Mitylene adaları hariç 178. maddede belirtilen 
Boğazlar ve adalar bölgesinde, Türk kuvvetleri, o bölgeyi işgal eden kuvvetlerin Müttefik 
Komutanlığı'na bağlı olacaktır. 

 

MADDE 162. 

Bu Bölümde öngörülen kuvvetlerden herhangi birinin seferberlik veya seferberliğe ilişkin veya 
kuvvetini veya taşıma araçlarını artırmaya yönelik her türlü seferberlik tedbiri yasaktır. 

Çeşitli oluşumlar, kadrolar ve idari hizmetler hiçbir durumda ek kadrolar içermeyecektir. 



 

MADDE 163. 

153 üncü maddede tespit edilen süre içinde, mevcut tüm jandarma kuvvetleri, 156 ncı maddede 
öngörülen lejyonlarla birleştirilecektir. 

 

MADDE 164. 

Bu Bölümde belirtilmeyen herhangi bir birlik oluşturmak yasaktır. 

50.000 erkeğin (sultanın koruması hariç) izin verilen kuvvetini aşan mevcut oluşumların 
bastırılması, bu Antlaşma'nın imza tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanacak şekilde 
aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra en geç 158. madde 
hükümlerine göre. 

Harp ve Türk Genelkurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile bunlara bağlı idarelerdeki 
subay veya subay sayıları aynı süre içinde, Komisyon tarafından değerlendirilen kuruluşa indirilir. 
Silahlı Türk kuvvetlerinin genel hizmetlerinin iyi çalışması için kesinlikle gerekli olduğu için Madde 
200'e göre, bu kuruluş 158. Maddede belirtilen azami rakama dahil edilmiştir. 

BÖLÜM III. 
 

İŞE ALMA. 
 

 

MADDE 165. 

Türk Silahlı Kuvvetleri gelecekte sadece gönüllü askere alma yoluyla oluşturulacak ve askere 
alınacaktır. 

Kayıt, ırk veya din ayrımı yapılmaksızın Türk Devletinin bütün tebaasına eşit olarak açık olacaktır. 

156. maddede atıfta bulunulan lejyonlarla ilgili olarak, onların askere alma sistemleri prensipte 
bölgesel olacak ve öyle düzenlenecek ki, her bölgenin nüfusunun Müslüman ve Müslüman 
olmayan unsurları, mümkün olduğu ölçüde, ilgili lejyon. 

Önceki fıkralarda yer alan hükümler hem memurlar hem de erkekler için geçerlidir. 

 

MADDE 166 

Astsubayların ve erkeklerin görev süresi birbirini izleyen on iki yıl olacaktır. 

Görev süreleri dolmadan her ne sebeple olursa olsun hizmetten çıkarılan erkeklerin yıllık olarak 
değiştirilmeleri yüzde beşi geçemez. toplam etkinliğin 155. maddesine göre sabitlenmiştir. 

 

MADDE 167. 

Tüm memurlar müdavim olmalıdır (memurlar de carrière) . 



Yeni silahlı kuvvetlerde alıkonulan halihazırda orduda veya jandarmada görev yapan memurlar, 
en az kırk beş yaşına kadar hizmet vermeyi taahhüt etmek zorundadır. 

Halihazırda orduda veya jandarmada görev yapan yeni silahlı kuvvete kabul edilmeyen subaylar, 
tüm askeri yükümlülüklerinden kesinlikle salıverilecek ve teorik veya pratik hiçbir askeri tatbikata 
katılmayacaklardır. 

Yeni atanan memurlar, aktif listede en az yirmi beş yıl üst üste hizmet vermeyi taahhüt etmelidir. 

Görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle hizmetten ayrılan görevlilerin yıllık olarak 
değiştirilmeleri yüzde beşi geçemez. memurların toplam yürürlükte olanlarının 158. maddesinde 
belirtilen oran. 

BÖLÜM IV. 
 

OKULLAR, EĞİTİM KURULUŞLARI, ASKERİ SINIF VE DERNEKLER 
 

 

MADDE 168. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay geçtikten sonra, Türkiye'de yalnızca, 
birimlerin subay ve astsubaylarının işe alınması için kesinlikle zorunlu olan askeri okulların sayısı 
mevcut olmalıdır, yani: 

memurlar için okul; 

Görevli olmayan memurlar için bölge başına 1 okul. 

Bu okullarda eğitime kabul edilen öğrenci sayısı, subay ve astsubay kadrolarında doldurulacak 
açık kadrolarla kesinlikle orantılı olacaktır. 

Madde 169 

168. Maddede belirtilenler dışındaki eğitim kurumları ve ayrıca tüm spor veya diğer topluluklar, 
herhangi bir askeri mesele ile meşgul olmamalıdır. 

BÖLÜM V. 
 

GÜMRÜK GÖREVLİLERİ, YEREL ŞEHİR VE KIRSAL POLİS, ORMAN KORUYUCULARI. 
 

MADDE 170. 

48. Maddenin III. Kısmının (Siyasi Maddeler) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gümrük 
memurlarının, mahalli şehir veya taşra polisinin, orman korucularının veya benzeri görevlilerin 
sayısı, İşbu Antlaşma ile belirlenen Türkiye'nin bölgesel sınırları. 

Bu memurların sayısı, ancak ileride onları istihdam eden yerel ve belediyelerde nüfus artışıyla 
orantılı olarak artırılabilir. 

Bu çalışanlar ve memurlar ile demiryolu hizmetinde çalışanlar, herhangi bir askeri tatbikata 
katılmak amacıyla toplanmamalıdır. 

Her bir idari bölgede, mahalli şehir ve köy polisi ve orman korucuları, 165. maddede jandarma 
durumunda belirlenen ilkelere göre görevlendirilir ve görevlendirilir. 



Türkiye'deki sivil idarenin bir parçası olarak Türk silahlı kuvvetlerinden ayrı kalacak olan Türk 
polisinde, çeşitli Müttefik veya tarafsız Güçler tarafından sağlanan subay veya memurlar, Türk 
Hükümeti'nin talimatıyla işbirliği yapacaklardır. teşkilatına adı geçen polisin emri ve eğitimi. Bu 
memur veya memurların sayısı yüzde on beşi geçemez. benzer Türk subay veya memurlarının 
gücünün. 

BÖLÜM VI. 
 

SİLAH, MÜHİMMAT VE MALZEME 

 
 
MADDE 171. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ayın sona ermesi üzerine, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin çeşitli oluşumlarında kullanımda veya yedek olarak bulundurulabilecek silahlanma, 
Tablo III'te bin kişi başına tespit edilen rakamları aşmayacaktır. bu Bölüme eklenmiştir. 

 

MADDE 172 

Türkiye'nin tasarrufundaki mühimmat stoğu, bu Bölümün ekinde yer alan Tablo III'te belirlenen 
miktarları aşmayacaktır. 

 

MADDE 173. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde, mevcut tüm silahlar, çeşitli 
kategorilerdeki mühimmat ve izin verilen miktarları aşan savaş malzemeleri, söz konusu bu 
Komisyon tarafından tayin edilecek yerler. 

Baş Müttefik Kuvvetler bu malzemeyle ne yapılacağına karar verecek. 

 

MADDE 174. 

Her tanımdaki hava taşıtı ve uçak parçaları dahil olmak üzere silah, cephane ve savaş 
malzemelerinin imalatı, yalnızca Madde 200'de atıfta bulunulan Müttefikler Arası Komisyon 
tarafından yetkilendirilen fabrikalarda veya tesislerde gerçekleştirilecektir. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde, silahların, mühimmatların veya 
herhangi bir savaş malzemesinin üretimi, hazırlanması, depolanması veya tasarımı için kullanılan 
diğer tüm kuruluşlar kaldırılacak veya tamamen ticari kullanımlara dönüştürülecektir. 

Aynı durum, yetkili mühimmat stokları için depo olarak kullanılanlar dışındaki tüm cephaneler için 
geçerli olacaktır. 

İzin verilen imalat için gerekenden fazla tesis veya cephanelik fabrikası, Madde 200'de atıfta 
bulunulan Askeri Müttefik Kontrol Komisyonu kararlarına uygun olarak yararsız hale getirilecek 
veya tamamen ticari kullanıma dönüştürülecektir. 

 

MADDE 175 



Madde 200'de atıfta bulunulan Müttefikler Arası Komisyon'un özel yetkisi haricinde, uçak ve uçak 
parçaları dahil olmak üzere, Türkiye'ye silah, cephane ve savaş malzemelerinin ithal edilmesi 
kesinlikle yasaktır. 

Yabancı ülkeler için imalatı ve her türlü silah, cephane ve savaş malzemesinin ihracatı da 
yasaktır. 

 

MADDE 176 

Alev püskürtücülerin, boğucu, zehirli veya diğer gazların ve benzeri tüm sıvıların, malzemelerin 
veya işlemlerin kullanılması yasaktır, bunların imalatı ve ithalatı Türkiye'de kesinlikle yasaktır. 

Söz konusu ürünlerin veya işlemlerin üretimi, depolanması veya kullanımı için özel olarak 
tasarlanmış malzeme de aynı şekilde yasaktır. 

Türkiye'ye savaşta kullanıma uygun zırhlı araç, tank veya benzeri diğer makinelerin imalatı ve 
ithalatı da aynı şekilde yasaktır. 

BÖLÜM VII. 
 

TAHKİMLER 
 

 

MADDE 177. 

Madde 178'de atıfta bulunulan Boğazlar ve adalar bölgesinde, tahkimatlar bu Maddede belirtildiği 
gibi silahsızlandırılacak ve yıkılacaktır. 

Bu bölge dışında ve 89. madde hükümlerine tabi olarak, mevcut müstahkem eserler mevcut 
haliyle muhafaza edilebilir, ancak üç aylık aynı süre içinde silahsızlandırılacaktır. 

 

BÖLÜM VIII 
 

BOĞAZLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI 

 

MADDE 178. 

Boğazların özgürlüğünü güvence altına almak amacıyla Yüksek Sözleşmeci Taraflar aşağıdaki 
hükümleri kabul ederler: 

(I) İşbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde, 179.Maddede tanımlanan ve 
Marmara Denizi kıyıları ve adaları ile Boğazlar kıyılarını kapsayan bölge içindeki tüm işler, 
tahkimatlar ve bataryalar, Lemnos, Imbros, Semadirek, Tenedos ve Mitylene Adaları 
silahsızlandırılacak ve yıkılacaktır. 

Yukarıdaki bölge ve adalarda bu işlerin yeniden inşası ve benzer işlerin yapılması 
yasaktır. Fransa, Büyük Britanya ve İtalya, bahsi geçen bölgede ve Limni, Imbros, Semadirek ve 
Bozcaada adalarında bulunan ve mobil akülerin hızlı bir şekilde taşınmasına olanak tanıyan 
mevcut yolların ve demiryollarının yıkımına hazırlanma hakkına sahip olacaktır. bu tür yollar ve 
demiryolları yasak kaldı. 



Lemnos, Imbros, Samothrace ve Tenedos adalarında yeni yolların veya demiryollarının inşası, 
yukarıda bahsedilen üç Güç'ün yetkisi dışında üstlenilmemelidir. 

(2) (I) 'in birinci fıkrasında belirtilen tedbirler, kendi toprakları bakımından Yunanistan ve Türkiye 
tarafından ve masrafları karşılanmak üzere ve 203 üncü maddede belirtildiği şekilde kontrol 
altında uygulanır. 

(3) Bölgenin toprakları ve Limni, Imbros, Semadirek, Tenedos ve Mitylene adaları, yukarıda 
belirtilen üç Müttefik Güç tarafından uyum içinde hareket etmedikçe, askeri amaçlarla 
kullanılmayacaktır. Bu hüküm, işgal kuvvetlerinin Müttefikler Arası komutası altında bulunan 
Yunan ve Türk jandarma kuvvetlerinin söz konusu bölge ve adalarında 161.madde hükümlerine 
göre çalıştırılmasını ve Mitylene adasındaki Yunan askerlerinin garnizonu, 152.Maddede belirtilen 
Sultan'ın korumasının varlığı. 

(4) Söz konusu Güçler, birlikte hareket ederek, söz konusu topraklarda ve adalarda, özgürlüğüne 
doğrudan veya dolaylı olarak zarar verebilecek herhangi bir işlemin yapılmasını veya 
hazırlanmasını önlemek için gerekli gördükleri askeri ve hava kuvvetlerini bulundurma hakkına 
sahip olacaklardır. Boğazlar. 

Bu denetim, denizcilik konularında söz konusu Müttefik Kuvvetlerin her birine ait bir nöbetçi 
gemisi tarafından yürütülecektir. 

Yukarıda bahsedilen işgal kuvvetleri, gerekli olması halinde, 1907 Dördüncü Lahey Sözleşmesine 
ekli Yönetmelikte veya onun yerine geçen başka herhangi bir Sözleşmede belirtilen koşullarla 
aynı koşullara tabi olarak karada el koyma hakkını kullanabilir. bütün söz konusu Güçler 
taraftır. Ancak talepler sadece yerinde ödeme karşılığında yapılacaktır. 

 

MADDE 179 

178. maddede belirtilen bölge aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

(I) Avrupa'da: 

Xeros Körfezi'ndeki Karaçalı'dan kuzeydoğuya doğru, 
Beylik Dere havzasının güney sınırını takip ederek Kuru Dağ sırtına kadar uzanan bir hat; 

daha sonra bu tepe çizgisini takip ederek 
, Emerli'nin kuzeyinden Derelar'ın güneyinden geçen düz bir çizgi, 
ardından kuzey-kuzey-doğuya doğru kıvrılan ve Ainarjik'in 3 kilometre batısındaki Rodosto'dan 
Malgara'ya giden yolu kesen ve ardından Ortaja'nın 6 kilometre güneydoğusundan geçen düz bir 
çizgi Keui, 
daha sonra kuzey-doğuya doğru kıvrılıyor ve Rodosto'nun 18 kilometre kuzeybatısındaki 
Rodosto'dan Hairobolu'ya giden yolu, 
ardından Muradlı'nın yaklaşık kilometre güneyinde, Muradlı'dan Rodosto'ya giden yol üzerindeki 
bir noktaya, 
düz bir çizgi; 
oradan doğu-kuzey-doğuya doğru. 
Düz bir hat olan Yeni Keui, Chorlu'dan Chatalja'ya demiryolunun en az 2 kilometre kuzeyinden 
geçecek şekilde değiştirildi; 
oradan kuzey-kuzey-doğu istikametinde Istranja'nın batısında bir noktaya, 
27, 1 (2). Maddede tanımlandığı gibi Türkiye'nin Avrupa sınırında 
, Yeni Keui köyünden bölge içinde ayrılan düz bir hat; oradan 
Madde 27, 1 (2) 'de tanımlandığı üzere Türkiye'nin Avrupa'daki sınırı olan Karadeniz'e . 
 
(2) Asya'da: 



Adramid körfezinde, Dahlina Burnu ile Kemer İskele arasında, İtilaf Devletleri Başkonsolosunun 
belirleyeceği bir noktadan, 
bu yerleri birleştiren yol ile birlikte Kemer İskele ve Kemer'in güneyinden geçen bir hat; 
daha sonra Osmanlar'dan Urchanlar'a giden Decauville demiryolunun Diermen Dere'yi kesiştiği 
noktanın hemen güneyinde, 
düz bir hat; 
buradan kuzey-doğuya 
, Diermen Dere'nin sağ kıyısını takip eden Manias Geul ve Kara Dere Suyu'na; 
buradan doğuya, Manias Geul'un güney kıyısı; 
sonra Panderma'dan Susighirli'ye demiryolunun geçtiği noktaya, Kara Dere'nin memba yönünde; 
oradan doğuya, 
düz bir çizgi olan Kara Oğlan yakınlarındaki ağzından yaklaşık kilometre ötede Adranos Çayı 
üzerindeki bir noktaya ; 
oradan doğuya, bu nehrin akış aşağısına, ardından Abulliont Geul'un güney kıyısına; 
daha sonra Mudania'dan Brusa'ya giden demiryolunun, 
düz bir hat olan Brusa'nın yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısındaki Ulfer Chai'yi kesiştiği noktaya ; 
oradan kuzey-doğu 
, Brusa'nın yaklaşık 6 kilometre kuzeyindeki nehirlerin birleştiği noktaya , Ulfer Chai'nin akış 
aşağısında; 
buradan doğuya, İznik Geul'ün en güney noktasına, 
düz bir hat; 
buradan İznik'in 2 kilometre kuzeyinde 
, bu gölün güney ve doğu kıyıları; 
oradan kuzeydoğuya, Sbanaja Geul'ün en batı noktasına, Chirchir 
Chesme, Sira Dagh, 
Elmalı Dagh, Kalpak Dagh, Ayu Tepe, Hekim Tepe'yi izleyen bir çizgi ; oradan kuzeye, İsmid'den 
Armasha'ya giden yolda, Armasha'nın 8 kilometre güneybatısında 
, Çojali Dere havzasının mümkün olduğunca doğu sınırını izleyen bir noktaya; 
oradan Karadeniz'de, Akabad R ağzının 2 kilometre doğusunda, 
düz bir hat. 

 

MADDE 180. 

Bu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren on beş gün içinde, Madde 178'de belirtilen 
bölgenin sınırlarını yerinde izlemek için, bu sınırların Madde 27'de açıklanan sınır çizgisiyle 
çakışması durumu hariç olmak üzere, bir Komisyon oluşturulacaktır. 1 (2). Bu Komisyon, bölgenin 
Yunan egemenliği altına alınan kısmı için Yunan Hükümeti tarafından aday gösterilen bir üye ile 
sırasıyla Fransa, İngiltere ve İtalya askeri yetkilileri tarafından aday gösterilen üç üyeden oluşur. 
Türk egemenliğinde kalan bölge, Türk Hükümeti tarafından aday gösterilen bir üye. Komisyonun 
çoğunlukla alınacak kararları ilgili taraflar için bağlayıcıdır. Bu komisyonun giderleri söz konusu 
bölgenin işgal giderlerine dahil edilecektir. 

BÖLÜM II. 

DENİZ HÜKÜMLERİ. 

 

MADDE 181. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren, 30 Ekim 1918 Mütarekesi uyarınca Türk 
limanlarında hapsedilen tüm savaş gemilerinin, nihayet Müttefik Kuvvetler'e teslim edildikleri ilan 
edildi. 

Bununla birlikte, Türkiye, polis ve balıkçılık görevleri için kıyıları boyunca aşağıdakileri aşmayacak 
sayıda gemi bulundurma hakkını saklı tutacaktır: 



7 Yelkenli, 

6 torpido botu. 

Bu gemiler Türk Deniz Kuvvetlerini oluşturacak ve 201. maddede belirtilen Müttefik Deniz 
Kuvvetleri Kontrol Komisyonu tarafından aşağıdaki gemiler arasından seçilecektir: 

Yelkenliler 

Aidan Reis. Hızır Reis. 

Burock Reis. Kemal Reis. 

Sakis. Issa Reis. 

Prevesah. 

Torpido-TEKNELER 

             

                    Sisri Hissar. Moussoul. 

                    Sultan Hissor. Ack Hissar. 

                    Drach. Younnous. 

 

Gümrüklerin kontrolü için kurulan makam, söz konusu hizmetlerin tatmin edici bir şekilde 
çalışması için böyle bir artış zorunlu kabul edilirse, daha önemli bir güç elde etmek için 178. 
maddede atıfta bulunulan üç Müttefik Kuvvet'e itiraz etme hakkına sahip olacaktır. 

Sloop'lar 77 m / m'den daha düşük iki silahtan oluşan hafif bir silah taşıyabilir. ve iki makineli 
tüfek. Torpido botları (veya devriye fırlatmaları) 77 m / m'den daha düşük bir top kadar hafif bir 
silah taşıyabilir. Gemideki tüm torpidolar ve torpido tüpleri kaldırılacak. 

 

MADDE 182. 

181. Maddede belirtilen birliklerin yerini alması amaçlananlar dışında, Türkiye'nin herhangi bir 
savaş gemisi inşa etmesi veya satın alması yasaktır. Torpido botlarının yerini devriye fırlatmaları 
alacaktır. 

Değişim amaçlı gemiler, sarkaçlarda 600 tonu aşmayacaktır; 

Devriye atmaları durumunda 100 ton. 

Bir geminin kaybolduğu durumlar haricinde, slooplar ve torpido botlar, geminin suya 
indirilmesinden itibaren yalnızca yirmi yıllık bir süre sonra değiştirilecektir. 

 

MADDE 183. 

Aşağıda sayılan Türk silahlı nakliyeleri ve yardımcı filoları silahsızlandırılacak ve ticaret gemisi 
muamelesi görecektir: 



Rechid Pasha (geç Port Antonio ). 

Tir-i-Mujghion (geç Pembroke Kalesi ). 

Kiresund (geç Warwick Kalesi ). 
Darı (geç Martı ). 

Akdeniz. 
Boğaziçi vapurları No. 60, 61, 63 ve 70. 

 

MADDE 184. 

Türkiye'de şu anda yapım aşamasında olan denizaltılar da dahil olmak üzere tüm savaş gemileri, 
ticari amaçlarla tamamlanabilen bu tür yüzey gemileri haricinde parçalanacaktır. 

Bu gemilerin parçalanması çalışmaları, bu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesiyle başlayacaktır. 

 

MADDE 185. 

İster su üstü ister denizaltı olsun, her türlü Türk savaş gemilerinin parçalanmasından doğan eşya, 
makine ve malzemeler tamamen sınai veya ticari amaçlar dışında kullanılamaz. Yabancı ülkelere 
satılamaz veya elden çıkarılamaz. 

 

MADDE 186. 

Türkiye'de ticari amaçla dahi olsa herhangi bir denizaltının inşası veya edinimi yasaktır. 

 

MADDE 187. 

181.Maddede sayılan Türk Deniz Kuvvetleri gemileri, yalnızca 201. Maddede belirtilen Müttefik 
Deniz Kuvvetleri Kontrol Komisyonu tarafından tespit edilen savaş malzemesi ve silahlarına sahip 
olmalıdır. Miktarlar sabitlendi 30 Ekim 1918 Mütarekesi'nin imzalandığı tarihte Türkiye'ye ait olan 
mayınlar ve torpidolar da dahil olmak üzere tüm silah cephaneleri veya diğer deniz savaşı 
malzemeleri kesinlikle Müttefik Kuvvetlere teslim edilmelidir. 

Bu eşyaların Türkiye topraklarında imal edilmesi ve yabancı ülkeler için ihracatı yasaktır. 

Diğer tüm stoklar, depolar veya silah rezervleri, mühimmat veya her türlü deniz savaşı malzemesi 
yasaktır. 

 

MADDE 188. 

Müttefikler Arası Deniz Kontrol Komisyonu, 189.Madde hükümlerine göre Türk Deniz Kuvvetlerine 
kabul edilecek her dereceden subay ve adam sayısını belirleyecektir. Bu sayı, 181'inci maddeye 
göre Türkiye'ye bırakılan gemilerde görevli personel ile polis ve balıkçılık koruma hizmetleri ile 
semafor istasyonlarının idari personelini içerecektir. 



Yukarıdaki numaranın sabitlendiği tarihten itibaren iki ay içinde, eski Türk Donanması'nın bu 
sayıyı aşan personeli terhis edilecektir. 

Türk Deniz Kuvvetleri ile bağlantılı hiçbir deniz veya askeri birlik veya yedek kuvvet, yukarıdaki 
kuvvete dahil edilmeksizin Türkiye'de örgütlenemez. 

 

MADDE 189 

Türk Deniz Kuvvetleri personeli, subaylar için birbirini takip eden en az yirmi beş yıl ve 
astsubaylar ve erkekler için arka arkaya on iki yıl olmak üzere gönüllü angajmanlarla tamamen 
kurtarılacaktır. 

Hizmet sürelerinin sona ermesi dışında herhangi bir nedenle görevden alınanların yerine 
konanların sayısı yüzde beşi geçmemelidir. Deniz Müttefik Kontrol Komisyonu tarafından tespit 
edilen toplam personelin yıllık miktarı. 

Eski Türk Donanmasından terhis edilen personel herhangi bir deniz veya askeri eğitim 
almamalıdır. 

Eski Türk Donanmasına mensup olan ve terhis edilmeyen subaylar, yeterli sebeple terhis 
edilmedikçe kırk beş yaşına kadar hizmet vermeyi taahhüt etmelidir. 

Türk ticaret denizciliğine mensup memurlar ve erkekler herhangi bir deniz veya askeri eğitim 
almamalıdır. 

 

MADDE 190. 

Bu Antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Madde 178'de atıfta bulunulan bölgedeki tüm 
kablosuz istasyonlar Müttefik Kuvvetler'e devredilecektir. Yunanistan ve Türkiye söz konusu 
bölgede kablosuz istasyon inşa etmeyecektir. 

BÖLÜM III. 
 

HAVA HÜKÜMLERİ. 
 

 

MADDE 191. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, herhangi bir askeri veya deniz hava kuvveti içermemelidir. 

Zeplin tutulmayacaktır. 

 

MADDE 192. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içinde, Türk kara ve deniz kuvvetlerinin 
silindiri üzerindeki hava kuvvetleri personeli terhis edilecektir. 

 

MADDE 193. 



Türk topraklarının Müttefik birlikler tarafından tamamen boşaltılmasına kadar, Müttefik Kuvvetlerin 
uçakları tüm Türkiye topraklarında havadan geçiş, transit ve iniş özgürlüğüne sahip olacaktır. 

 

MADDE 194. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen altı ay boyunca, her tür uçak, uçak parçaları, hava 
taşıtı motorları ve uçak motorlarının parçalarının imalatı, ithalatı ve ihracatı tüm Türkiye 
topraklarında yasaktır. 

 

MADDE 195. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm askeri ve deniz havacılık malzemeleri, Türkiye 
tarafından, masrafları kendisine ait olmak üzere, Baş Müttefik Kuvvetlere teslim edilmelidir. 

Teslimat altı ay içinde tamamlanmalı ve Havacılık Müttefik Devletler Arası Kontrol Komisyonu 
tarafından atanabilecek yerlerde gerçekleştirilmelidir. Baş Müttefik Kuvvetlerin Hükümetleri bu 
materyalin imhasına karar verecek. 

Özellikle, bu malzeme, savaş amaçlı kullanımda olan veya kullanılmış veya tasarlanmış olan 
aşağıdaki başlıkların altındaki tüm öğeleri içerecektir. 

Uçaklar ve deniz uçakları ile üretilen, tamir edilen veya monte edilenler. 

Havayı alabilen, imal edilmekte, tamir edilmekte veya monte edilmektedir. 

Hidrojen üretimi için tesis. 

Hava taşıtı için her türden dayanılmaz barakalar ve barınaklar. 

Teslim edilinceye kadar, zeplinler, masrafları Türkiye'ye hidrojenle şişirilmiş halde 
tutulacak; Hidrojen üretim tesisi ve zeplin hangarları, söz konusu Yetkilerin takdirine bağlı olarak, 
zeplinler teslim edilene kadar Türkiye'ye bırakılabilir. 

Uçak motorları. 

Nacelles ve gövdeler. 

Silahlanma (silahlar, makineli tüfekler, hafif makineli tüfekler, bomba atma aparatları, torpido atma 
aparatları, senkronizasyon aparatları, nişan alma aparatları). 

Mühimmat (kartuşlar, mermiler, doldurulmuş veya boşaltılmış bombalar, patlayıcı veya bunların 
üretimi için malzeme stokları). 

Uçakta kullanım için aletler. 

Hava taşıtlarında kullanılmak üzere kablosuz cihazlar ile fotoğraf ve sinematografik cihazlar. 

Önceki başlıkların altındaki herhangi bir öğenin bileşen parçaları. 

Türkiye'deki her türlü havacılık materyali, savaş materyali olarak primdfocie olarak kabul edilecek 
ve bu nedenle ihraç edilemez, devredilemez, ödünç verilemez, kullanılamaz veya imha edilemez, 
ancak Havacılık Müttefikler Arası Kontrol Komisyonu gibi zamana kadar yerinde kalmalıdır. 202. 
maddede atıfta bulunulan, niteliği ile ilgili bir karar vermiştir; Bu Komisyon, münhasıran bu tür 
hususlara karar verme yetkisine sahip olacaktır. 



BÖLÜM IV. 

MÜTTEFİKLER ARASINDAKİ KONTROL VE ORGANİZASYON KOMİSYONLARI. 
 

 

MADDE 196. 

Bu Bölümdeki özel hükümlere tabi olarak, işbu Antlaşmada yer alan askeri, deniz ve hava 
hükümleri Türkiye tarafından ve masrafları kendisine ait olmak üzere Baş Müttefik Kuvvetler 
tarafından bu amaçla atanan Müttefik Arası Komisyonların denetimi altında yürütülecektir. 

Yukarıda belirtilen Komisyonlar, askeri, deniz veya hava hükümlerinin icrası ile ilgili tüm 
konularda Türk Hükümeti ile ilişkilerde Baş Müttefik Kuvvetleri temsil edeceklerdir. Müttefik 
Kuvvetlerin alma hakkını saklı tuttuğu veya söz konusu hükümlerin uygulanmasını 
gerektirebilecek kararları Türk makamlarına bildireceklerdir. 

 

MADDE 197. 

Müttefik Kontrol ve Teşkilat Komisyonları kendi teşkilatlarını Konstantinopolis'te kurabilirler ve 
arzu ettikleri sıklıkta, Türk topraklarında herhangi bir noktaya ilerlemeye, alt komisyonlar 
göndermeye veya bunlardan birini veya daha fazla üye, böyle bir noktaya gidebilir. 

 

MADDE 198. 

Türk Hükümeti, Müttefikler Arası Kontrol ve Organizasyon Komisyonlarına, misyonlarının yerine 
getirilmesi için gerekli gördüğü tüm bu tür bilgi ve belgeleri sağlamalı ve söz konusu 
Komisyonların ihtiyaç duyabileceği tüm işçilik ve malzemeyi masrafları kendisine ait olmak üzere 
tedarik etmelidir. askeri, deniz veya hava şartlarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak için. 

Türk Hükümeti, Komisyonun Türk Hükümetine iletmek zorunda kalabileceği tüm bildirimleri almak 
ve Komisyona gerekli olabilecek tüm bilgi veya belgeleri temin etmek veya temin etmek amacıyla 
her Komisyona nitelikli bir temsilci atayacaktır. 

 

MADDE 199. 

Müttefikler Arası Denetim ve Organizasyon Komisyonlarının bakım ve masrafları ile 
çalışmalarından doğan masraflar Türkiye tarafından karşılanacaktır. 

 

MADDE 200. 

Bir yandan Müttefikler Arası Askeri Kontrol ve Teşkilat Komisyonu, Türk kuvvetlerinin izin verilen 
sınırlar dahilinde azaltılmasına ilişkin askeri hükümlerin infazının, Bölümde belirtilen silahların ve 
savaş malzemelerinin tesliminin denetlenmesinden sorumlu olacaktır. Bölüm I, VI ve bu Bölümün 
VII ve VIII Bölümlerinde belirtilen müstahkem bölgelerin silahsızlandırılması ve diğer yandan yeni 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin örgütlenmesi ve istihdamının kontrolü. 

(l) Askeri Müttefikler Arası Denetim Komisyonu olarak, onun özel görevi olacaktır: 



(a) 170 inci madde uyarınca Türkiye'nin bakmaya yetkili olacağı gümrük memurları, mahalli ve 
köy polisi, orman korucuları ve benzeri diğer memurların sayısını tespit etmek. 

(b) Türk Hükümetinden, mühimmat stoklarının ve depolarının yeri, müstahkem işlerin, kalelerin ve 
kalelerin silahlandırılması, silah, mühimmat ve savaş üretimi için işlerin veya fabrikaların durumu 
ile ilgili bildirimleri almak. malzeme ve işlemleri. 

(c) İmalatı amaçlanan silah, cephane, savaş malzemesi ve teçhizatını teslim almak, bu teslimatın 
yapılacağı yerleri seçmek ve işlerin yararsız hale getirilmesi ve tarafımızca sağlanan dönüştürme 
işlerini denetlemek. mevcut Antlaşma. 

(2) Askeri Müttefik Örgütlenme Komisyonu olarak özel görevi olacaktır: 

(a) Türk Hükümeti ile işbirliği içinde, 156. maddede öngörülen karasal bölgelerin 
sınırlandırılmasıyla, bu Kısmın I ila IV. Bölümlerinin I. Bölümlerinde belirtilen temele göre Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin teşkilatına devam etmek. ve farklı bölge bölgeleri arasında jandarma 
birliklerinin ve takviye için özel unsurların dağıtılmasıyla; 

(b) Bu jandarma birliklerinin ve bu unsurların 156. ve 195. maddelerinde belirtilen istihdam 
şartlarını kontrol etmek ve Türk Hükümeti'nin normal şartlarda geçici değişiklik taleplerine hangi 
etkinin verileceğine karar vermek. söz konusu maddelere uygun olarak belirlenen bu kuvvetlerin 
dağılımı; 

(c) 159. maddede belirtilen şartlarda Türk jandarma teşkilatında görev yapacak Müttefik ve 
tarafsız subayların uyruklarına göre oranlarını belirlemek ve verilen farklı görevlere hangi 
şartlarda katılacaklarını belirlemek onlar için söz konusu maddede. 

 

MADDE 201. 

İnşa sahalarını ziyaret etmek ve gemilerin parçalanmasını denetlemek, silahları, cephaneleri ve 
deniz savaşı malzemelerini teslim almak, imha ve kırılmalarını denetlemek Deniz Kuvvetleri 
Müttefik Kontrol Komisyonu'nun özel görevi olacaktır. yukarı. 

Türk Hükümeti, donanma hükümlerinin tam olarak uygulanmasını sağlamak için gerekli gördüğü 
tüm bu tür bilgi ve belgeleri, özellikle savaş gemilerinin tasarımlarını, silahlarının bileşimini, Deniz 
Kuvvetleri Müttefik Kontrol Komisyonu'na sunmalıdır. Silahların, cephanelerin, torpidoların, 
mayınların, patlayıcıların, telsiz telgraf cihazlarının detayları ve modelleri ve genel olarak deniz 
savaş malzemesi ile ilgili her şey ve ayrıca tüm yasal veya idari belgeler ve yönetmelikler. 

 

MADDE 202. 

Şu anda Türk Hükümeti'nin elinde bulunan havacılık malzemelerinin envanterini çıkarmak, uçak, 
balon ve motor imalathaneleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı üreten fabrikaları incelemek, 
Havacılık Müttefik Kontrol Komisyonu'nun özel görevi olacaktır. uçak tarafından kullanılmak, 
Türkiye topraklarındaki tüm havaalanlarını, hangarları, iniş alanlarını, parkları ve depoları ziyaret 
etmek, gerekirse malzemenin kaldırılmasını düzenlemek ve bu tür malzemelerin teslimini almak. 

Türk Hükümeti, Hava şartlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak için Komisyonun gerekli 
gördüğü tüm bu tür bilgileri ve yasal, idari veya diğer belgeleri Havacılık Müttefik Kontrol 
Komisyonu'na ve özellikle de tüm Türk hava hizmetleri ve mevcut malzemelerin yanı sıra üretim 
sürecinde veya siparişte olanların ve havacılık için çalışan tüm kuruluşların, konumlarının ve tüm 
hangar ve iniş alanlarının tam listesi. 

 



MADDE 203. 

Askeri, Deniz ve Havacılık Müttefiklerin Arası Kontrol Komisyonları, Madde 178'in (1) ve (2) 
paragraflarında belirtilen operasyonların yürütülmesini kontrol etmekten müştereken sorumlu 
olacak temsilciler atayacaktır. 

 

MADDE 204 

89. Maddede atıfta bulunulan bölgelerin siyasi statüsünün kesin olarak çözülmesine kadar, 
Müttefik Kontrol ve Organizasyon Komisyonlarının kararları, söz konusu komisyonların bu tür bir 
anlaşma sonucunda gerekli gördüğü her türlü değişikliğe tabi olacaktır. 

 

MADDE 205. 

Deniz ve Havacılık Müttefik Devletler Arası Kontrol Komisyonları, sırasıyla Madde 201 ve 202'de 
kendilerine verilen görevlerin tamamlanmasının ardından faaliyetlerini durduracaklardır. 

Aynı durum, Müttefik Askeri Komisyonun Madde 200 (1) 'de belirtilen kontrol işlevleriyle 
görevlendirilmiş bölümü için de geçerli olacaktır. 

Söz konusu Komisyonun, Madde 200 (2) 'de öngörüldüğü üzere yeni Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
örgütlenmesi ile görevlendirilen bölümü, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl 
süreyle faaliyet gösterecektir. Baş Müttefik Kuvvetler, bu sürenin sonunda, söz konusu 
Komisyonun bu bölümünün sürdürülmesinin ya da kaldırılmasının istenip istenmediğine karar 
verme hakkını saklı tutar. 

BÖLÜM V. 
 

GENEL HÜKÜMLER. 
 

 

MADDE 206 

30 Ekim 1918 Mütarekesinin aşağıdaki kısımları: 7., 10., 12., 13. ve 24. maddeler, bu Antlaşma 
hükümlerine aykırı olmadıkları sürece yürürlükte kalacaktır. 

 

MADDE 207. 

Türkiye, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren herhangi bir yabancı ülkeye herhangi 
bir askeri, deniz veya hava misyonunu akredite etmemeyi ve bu tür bir misyonu göndermemeyi 
veya hareket etmesine izin vermemeyi taahhüt eder; ayrıca, Türk vatandaşlarının herhangi bir 
yabancı Gücün ordusuna, filosuna veya hava hizmetine katılmak veya eğitimine yardımcı olmak 
amacıyla ona bağlanmak için ülkesini terk etmesini önlemek için gerekli adımları atmayı taahhüt 
eder veya genellikle yabancı bir ülkedeki askeri, deniz veya hava eğitimine herhangi bir yardım 
sağlamak. 

Müttefik Kuvvetler, işbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden itibaren ne ordularına, filolarına veya 
hava hizmetlerine katılmayacaklarını, ne de askeri eğitimde yardımcı olmak amacıyla herhangi bir 
Türk vatandaşı bağlamayacaklarını veya genel olarak herhangi bir Askeri, deniz veya hava 
eğitmeni olarak Türk vatandaşı. 



Bununla birlikte, mevcut hüküm, Fransa'nın Fransız askeri kanun ve yönetmeliklerine uygun 
olarak Yabancı Lejyonu için asker toplama hakkını etkilemez. 

 
BÖLÜM VI. 

 
SAVAŞ VE MEZARLARIN TUTSAKLARI. 

 
 

BÖLÜM I. 
 

SAVAŞ TUTUCULARI. 
 

 

MADDE 208. 

Halihazırda ülkelerine geri gönderilmemiş olan Türk savaş esirlerinin ve hapsedilmiş sivillerin 
ülkelerine geri gönderilmesi, işbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonra mümkün olduğunca 
çabuk devam edecektir. 

 

MADDE 209. 

Türk makamlarına teslim edildikleri andan itibaren, savaş esirleri ve tutuklanan siviller, söz 
konusu makamlar tarafından gecikmeksizin evlerine iade edilecektir. 

Aralarında, savaştan önce, Müttefik Kuvvetlerin birlikleri tarafından işgal edilen topraklarda mutat 
olarak ikamet edenler, aynı şekilde, Müttefik işgal ordularının askeri yetkililerinin rızası ve 
kontrolüne tabi olarak evlerine gönderilecekler. 

 

MADDE 210 

30 Ekim 1918'den itibaren geri dönüş masraflarının tamamı Türk Hükümeti tarafından 
karşılanacaktır. 

MADDE 211. 

Disipline karşı suçlardan cezalandırılmayı bekleyen veya cezaya çarptırılan savaş esirleri ve 
tutuklanan siviller, cezalarının tamamlanmasına veya aleyhlerinde devam eden yargılamalara 
bakılmaksızın ülkelerine geri gönderileceklerdir. 

Bu hüküm, 15 Haziran 1920 tarihinden sonra işlenen suçlardan dolayı cezalandırılan savaş 
esirleri ve gözaltına alınan siviller için geçerli değildir. 

Ülkelerine geri gönderilmelerinin beklendiği süre boyunca, tüm savaş esirleri ve hapsedilmiş 
siviller, özellikle çalışma ve disiplin açısından, mevcut düzenlemelere tabi kalacaklardır. 

 

MADDE 212. 



Disipline aykırı suçlardan yargılanmayı bekleyen veya cezaya çarptırılan savaş esirleri ve 
tutuklanan siviller tutuklanabilir. 

 

MADDE 213. 

Türk Hükümeti, ülkesine geri gönderilme yükümlülüğü olan tüm kişileri ayrım gözetmeksizin kendi 
topraklarına kabul etmeyi taahhüt eder. 

Ülkesine geri gönderilmek istemeyen savaş esirleri veya Türk vatandaşları ülkelerine geri 
gönderilmeyebilirler; ancak Müttefik Hükümetler, onları ülkelerine geri gönderme veya tarafsız bir 
ülkeye götürme veya kendi topraklarında ikamet etmelerine izin verme hakkını saklı tutar. 

Türk Hükümeti, bu kişilere veya ailelerine karşı istisnai bir işlem başlatmamayı ve bu nedenle 
onlara karşı herhangi bir baskıcı veya can sıkıcı önlem almamayı taahhüt eder. 

MADDE 214. 
Müttefik Hükümetler, Türk savaş esirlerinin veya ellerindeki Türk vatandaşlarının ülkelerine geri 
gönderilmelerini, Türk Hükümeti tarafından halen Türkiye'de tutulan savaş esirleri ve diğer 
Müttefik Kuvvetler uyruklularının derhal bildirilmesi ve serbest bırakılması şartına bağlı kılma 
hakkını saklı tutar. iradelerine karşı. 

 

MADDE 2I5. 

Türk Hükümeti şunları taahhüt eder: 

(I) Türk topraklarında kalma arzusunu ifade eden Müttefik uyrukluların kayıpları veya kimliklerinin 
aranması için Müttefik Kuvvetler tarafından emanet edilen Komisyonlara her kolaylık 
sağlamak; bu tür Komisyonlara gerekli tüm ulaşım araçlarını sağlamak; kamplara, hapishanelere, 
hastanelere ve diğer tüm yerlere erişmelerine izin vermek; ve soruşturmalarını kolaylaştıracak 
kamusal veya özel tüm belgeleri ellerinde bulundurmak; 

(2) Herhangi bir Müttefik Devletin vatandaşının varlığını gizleyen veya öğrendikten sonra bu 
türden herhangi birinin varlığını açıklamayı ihmal eden herhangi bir Türk görevlisine veya özel 
kişilere ceza vermek; 

(3) İşbu Antlaşma'nın VII. 

 

MADDE 216. 

Türk Hükümeti, bu Antlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, subaylara, askerlere veya 
denizcilere veya diğer vatandaşlara ait her türlü eşya, teçhizat, silah, para, teminat, belge ve 
kişisel eşyalarını gecikmeksizin iade etmeyi taahhüt eder. Müttefik Kuvvetler'in ve Türk makamları 
tarafından tutulan. 

 

MADDE 217. 

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, kendi bölgelerindeki savaş esirlerinin bakımı için ödenmesi gereken 
tüm meblağların geri ödenmesinden karşılıklı olarak feragat ederler. 



BÖLÜM II. 
 

MEZARLAR 
 

 

MADDE 218. 

Türk Hükümeti, Türkiye sınırları dahilinde, eylemde düşen asker ve denizcilerin mezarlarının 
bulunduğu arazinin tam ve münhasır mülkiyet haklarını sırasıyla İngiliz, Fransız ve İtalyan 
Hükümetlerine devredecektir. yaralardan, kazalardan veya hastalıklardan ve ayrıca mezarlık 
yapmak veya bu askerlere ve denizcilere anıt dikmek veya bu tür mezarlıklara veya anıtlara 
erişim sağlamak için gerekli olan arazide ölmüşler. 

Yunan Hükümeti, Boğazlar bölgesinin bölümü ve egemenliği altına alınan adalarla ilgili olarak 
aynı yükümlülüğü yerine getirmeyi taahhüt eder. 

 

MADDE 219. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde, İngiliz, Fransız ve İtalyan 
Hükümetleri, sırasıyla, 218. Madde uyarınca mülkiyetinin kendilerine devredileceği toprakları Türk 
Hükümetine ve Yunan Hükümetine bildireceklerdir. Fransız ve İtalyan Hükümetlerinin her biri, 
münhasıran cenaze törenlerinin yapıldığı veya olabileceği alanları inceleme ve mezarların ve 
mezarların yeniden gruplandırılmasıyla ilgili önerilerde bulunma hakkına sahip olacak bir 
Komisyon atama hakkına sahip olacaktır. Sonunda mezarlıklar kurulacak. Türk Hükümeti ve 
Yunan Hükümeti bu Komisyonlarda temsil edilebilir ve görevlerini yerine getirmede onlara tüm 
yardımı sağlar. 

Söz konusu arazi, özellikle Gelibolu Yarımadası'ndaki 3 numaralı haritada gösterilen araziyi 
içerecektir [bkz. Giriş]; Bu arazinin sınırları önceki paragrafta belirtildiği gibi Yunan Hükümetine 
bildirilecektir. Devrin lehine yapılan Hükümet, araziyi tahsis edildiklerinin dışında herhangi bir 
amaçla kullanmamayı ve kullanılmasına izin vermemeyi taahhüt eder. Kıyı, herhangi bir askeri, 
denizcilik veya ticari amaç için kullanılamaz 

 

MADDE 220. 

219. madde uyarınca bildirilen arazi üzerindeki tam ve münhasır mülkiyet haklarının sırasıyla 
İngiliz, Fransız ve İtalyan Hükümetlerine devri için gerekli yasal veya idari tedbirler, sırasıyla Türk 
Hükümeti ve Yunanistan Hükümeti tarafından 6 ay içinde alınacaktır. bu tür bildirimin 
tarihi. Arazinin herhangi bir zorunlu edinimi gerekliyse, bu, duruma göre, Türk Hükümeti veya 
Yunan Hükümeti tarafından ve masrafları karşılanacaktır. 

 

MADDE 221. 

İngiliz, Fransız ve İtalyan Hükümetleri, 218. maddede belirtilen arazide yer alan mezarlıkların, 
anıtların ve mezarların kurulması, düzenlenmesi, bakımı ve bakımını uygun gördüğümde, 
sırasıyla Yunan ve Türk jandarmaya emanet edebilir. 

Bu Komisyonlar veya kuruluşlar, sırasıyla Türk Hükümeti ve Yunan Hükümeti tarafından resmi 
olarak tanınacaktır. Mezarları yoğunlaştırmak ve mezarlıklar kurmak için gerekli gördükleri her 
türlü kazı veya cenazeyi kaldırma hakkına sahip olacaklardır; Komisyonun veya ilgili Hükümetin 



teşkilatının yetkisi olmaksızın, herhangi bir bahaneyle asker veya denizcilerin kalıntıları mezardan 
çıkarılamaz. 

 

MADDE 222. 

Bu Bölümde atıfta bulunulan arazi, Türkiye veya Türk makamları veya duruma göre Yunanistan 
veya Yunan makamları tarafından herhangi bir vergilendirmeye tabi tutulmayacaktır. Mezarlıkları, 
anıtları ve mezarları ziyaret etmek isteyenlerin yanı sıra İngiliz, Fransız veya İtalyan 
Hükümetlerinin temsilcileri de buraya her zaman serbestçe erişebilecektir. Sırasıyla, Türk 
Hükümeti ve Yunan Hükümeti, söz konusu araziye çıkan yolların devamlılığını sağlamakla 
yükümlüdür. 

Türk Hükümeti ve Yunan Hükümeti, sırasıyla, söz konusu mezarlıkların veya anıtların bakımı 
veya korunmasıyla uğraşan personelin ihtiyaçları için yeterli su temini için gerekli tüm tesisleri 
İngiliz, Fransız ve İtalyan Hükümetlerine sağlamayı taahhüt eder. arazinin sulanması. 

 

MADDE 223. 

Bu Bölüm hükümleri, devredilen arazi üzerinde olayına göre Türk veya Yunan egemenliğini 
etkilemez. Sırasıyla Türk Hükümeti ve Yunan Hükümeti, Müttefik Hükümetlere tanınan hakların 
ihlalinden veya mezarlıklara, anıtlara veya mezarlıklara yapılan saygısızlıktan suçlu olabilecek 
kişilerin cezalandırılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaklardır. mezarlar. 

 

MADDE 224. 

Bu Bölümün diğer hükümlerine halel getirmeksizin, Müttefik Hükümetler ve Türk Hükümeti, kendi 
topraklarında gömülü olan asker ve denizcilerin mezarlarına saygı duyulmasına ve muhafaza 
edilmesine neden olacaktır. Milletler Cemiyeti Sözleşmesi. 

 

MADDE 225. 

Farklı savaşan Devletlerin vatandaşı olan ve esaret altında ölen savaş esirlerinin ve gözaltına 
alınan sivillerin mezarları, 

 

MADDE 224. 

Bir yandan Müttefik Hükümetler, diğer yandan Türk Hükümeti karşılıklı olarak birbirlerine şunları 
sağlamayı taahhüt ederler: 

(1) Tanımlama için yararlı tüm bilgilerle birlikte ölenlerin tam listesi 

(2) Kimlikleri olmadan gömülenlerin hepsinin mezarlarının sayısı ve konumuna ilişkin tüm bilgiler. 

BÖLÜM VII. 
 

CEZALARI. 
 

 



MADDE 226. 

Türk Hükümeti, Müttefik Devletlerin savaş kanunlarına ve teamüllerine aykırı eylemlerde 
bulunmakla suçlanan kişileri askeri mahkemelere çıkarma hakkını tanır. Bu kişiler, suçlu 
bulundukları takdirde, kanunda belirtilen cezalara çarptırılırlar. Bu hüküm, Türkiye'de bir 
mahkeme önünde herhangi bir kovuşturmaya veya kovuşturmaya bakılmaksızın 
uygulanacaktır. ya da müttefiklerinin topraklarında. 

Türk Hükümeti, isimleri veya rütbeleri ile belirtilen savaş kanunlarına ve geleneklerine aykırı bir 
eylem yapmakla suçlanan tüm şahıslardan talep edecekleri Müttefik Devletlere veya bunlardan 
birine teslim edecektir. veya Türk makamlarında tuttukları istihdam. 

 

MADDE 227. 

Müttefik Devletlerden birinin vatandaşlarına karşı cezai eylemlerde bulunmaktan suçlu kişiler, bu 
Gücün askeri mahkemeleri önüne çıkarılacaklardır. 

Birden fazla Müttefik Devletin vatandaşlarına karşı suç işlemekten suçlu bulunan kişiler, ilgili 
Devletlerin askeri mahkemelerinin üyelerinden oluşan askeri mahkemelere çıkarılacaktır. 

Her durumda, sanık kendi avukatını belirleme hakkına sahip olacaktır. 

 

MADDE 228. 

Türk Hükümeti, suçlayıcı eylemlerin tam olarak bilinmesini, suçluların yargılanmasını ve 
sorumluluğun haklı takdirini sağlamak için üretimi gerekli görülebilecek her türlü belge ve bilgiyi 
sağlamayı taahhüt eder. 

 

MADDE 229. 

Savaş kanunlarına ve geleneklerine aykırı eylemlerde bulunmakla suçlanan kişilerle ilgili olarak, 
226 ila 228. Maddelerin hükümleri, eski Türk İmparatorluğuna ait toprakların atandığı veya 
verilebileceği Devletlerin Hükümetlerine benzer şekilde uygulanır. bu Devletlerin topraklarında 
veya emrinde olanlar. 

Söz konusu kişiler, söz konusu Devletlerden birinin vatandaşlığını kazanmışsa, bu Devletin 
Hükümeti, ilgili Gücün talebi üzerine ve onunla mutabık kalınarak veya tüm Müttefik Devletlerin 
ortak talebi üzerine, hepsini almayı taahhüt eder. bu tür kişilerin kovuşturulmasını ve 
cezalandırılmasını sağlamak için gerekli tedbirler. 

 

MADDE 230 

Türk Hükümeti, 1 Ağustos 1914 tarihinde Türk İmparatorluğunun bir bölümünü oluşturan 
topraklarda savaş halinin devamı sırasında işlenen katliamlardan sorumlu olarak teslim olması 
gerekebilecek kişileri Müttefik Devletlere teslim etmeyi taahhüt eder. . 

Müttefik Kuvvetler, bu şekilde suçlanan kişileri yargılayacak mahkemeyi belirleme hakkını 
kendileri saklı tutar ve Türk Hükümeti bu mahkemeyi tanımayı taahhüt eder. 



Milletler Cemiyeti'nin yeterli bir süre içinde söz konusu katliamlarla ilgilenmek için yetkili bir 
mahkeme oluşturması halinde, Müttefik Kuvvetler, yukarıda adı geçen sanıkları bu mahkemeye 
getirme hakkını saklı tutar ve Türk Hükümeti de aynı şekilde tanımayı taahhüt eder. böyle bir 
mahkeme. 

Bu maddede görülen davalara 228. madde hükümleri uygulanır. 

BÖLÜM VIII 
 

MALİ HÜKÜMLER. 
 

 

MADDE 231. 

Türkiye, Almanya ve Avusturya-Macaristan'ın Müttefik Kuvvetlere karşı yürüttüğü saldırı savaşına 
katılarak, tüm zararlarını gidermek zorunda olduğu her türlü kayıp ve fedakarlığa neden olduğunu 
kabul etmektedir. 

Öte yandan, Müttefik Kuvvetler, Türkiye'nin kaynaklarının onun tam bir tazminat vermesi için 
yeterli olmadığını kabul ediyor. 

Bu koşullarda ve mevcut Antlaşma'dan kaynaklanan bölgesel yeniden düzenlemeler, eski Türk 
İmparatorluğunun gelirlerinin sadece bir kısmını Türkiye'ye bırakacağı için, Türk Hükümetine 
karşı tazminat taleplerinin tamamı Müttefik Devletler tarafından, yalnızca İşbu Antlaşmanın bu 
Kısmının ve IX.Bölümünün (Ekonomik Maddeler) hükümleri. 

Türkiye'ye bir ölçüde yardım ve yardım sağlamak isteyen Müttefik Kuvvetler, Türk Hükümeti ile, 
özellikle ilgilenen aşağıdaki Müttefik Kuvvetlerin her birinin, Fransa, Britanya İmparatorluğu ve 
Danışma sıfatıyla bir Türk Komiseri ile ilişkilendirilecek İtalya. Bu Komisyonun yetki ve görevleri 
aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

 

MADDE 232 

Mali Komisyon, Türkiye'nin kaynaklarını korumak ve artırmak için en iyi şekilde uyarlanacak 
kararına göre adımlar atacaktır. 

Maliye Bakanı tarafından her yıl Türkiye Parlamentosuna sunulacak olan Bütçe, ilk etapta Mali 
Komisyona sunulur ve bu Komisyon tarafından onaylanan biçimde Parlamentoya 
sunulur. Parlamento tarafından yapılan hiçbir değişiklik, Mali Komisyon'un onayı olmadan 
işlemez. 

Mali Komisyon, Bütçenin ve Türkiye'deki mali kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını 
denetler. Bu denetim, Mali Komisyonun doğrudan emirlerine göre düzenlenecek ve üyeleri ancak 
Komisyon'un onayı ile atanacak olan Türkiye Maliye Müfettişliği aracılığıyla yürütülecektir. 

Türk Hükümeti, bu Müfettişliğe, görevinin yerine getirilmesi için gerekli tüm imkanları sağlamayı 
ve Mali Komisyon'un önerebileceği gibi, Hükümetin Mali Departmanlarındaki uygun olmayan 
görevlilere karşı bu tür tedbirleri almayı taahhüt eder. 

 

MADDE 233. 



Mali Komisyon, ayrıca, Osmanlı Kamu Borçları Konseyi ve Osmanlı İmparatorluk Bankası ile 
mutabık kalınarak, Türk parasının düzenlenmesi ve iyileştirilmesini uygun ve hakkaniyetli olarak 
görülebilecek araçlarla taahhüt eder. 

 

MADDE 234. 

Türk Hükümeti, Mali Komisyon'un izni olmadan hiçbir iç veya dış kredi sözleşmesi yapmayacağını 
taahhüt eder. 

 

MADDE 235 

Türk Hükümeti, Müttefik Kuvvetlerin sivil vatandaşlarının şahısları veya mülkleri bakımından 236. 
maddede tanımlandığı üzere, eylem veya Türk makamlarının savaş sırasında ve mevcut 
Antlaşma'nın yürürlüğe girmesine kadar olan ihmali. 

Türk Hükümeti, savaş sırasında söz konusu Avrupa Tuna Komisyonu'na verilen zararlarla ilgili 
olarak Mali Komisyon tarafından tespit edilebilecek tazminat, tazminat ve tazminatları Avrupa 
Komisyonu'na Tuna'ya yapmakla yükümlü olacaktır. 

 

MADDE 236. 

Osmanlı Kamu Borcunun hizmetine bırakılan veya ipotek edilen gelirler (bkz.Ek 1) hariç, 
Türkiye'nin tüm kaynakları, ihtiyaç duyulduğunda bunları aşağıdaki şekilde kullanacak olan Mali 
Komisyonun emrine verilecektir: 

(i) İlk ücret (Mali Komisyon'un maaşları ve cari masrafları ile bu Antlaşma'nın Türk kalan 
topraklarında yürürlüğe girmesinden sonra sürdürülebilecek bu tür Müttefik işgal kuvvetlerinin 
olağan masraflarının ödenmesinden sonra) Müttefik kuvvetlerin 30 Ekim 1918 tarihinden itibaren 
Türk topraklarında kalan işgal giderleri ile Türkiye'den ayrılmış topraklardaki Müttefik işgal 
kuvvetlerinin işgal masraflarını karşılayan Güç dışındaki bir Güç lehine olan masrafları. 

Bu giderlerin ve ödenecek yıllık ödemelerin miktarı, Mali Komisyon tarafından belirlenecek ve bu 
komisyon, ödemeleri, ödemenin o kısmını ödemek için gerekli meblağlarda ortaya çıkabilecek 
herhangi bir eksiği karşılamasına imkan verecek şekilde düzenleyecektir. Türkiye'nin bu Kısım 
uyarınca sorumlu olmaya devam ettiği Osmanlı Kamu Borcuna olan faiz. 

(ii) İkinci suçlama, Müttefik Devletlerin vatandaşları tarafından şahısları veya mülkleri ile ilgili 
olarak uğradığı zarar veya ziyan nedeniyle 235.Madde uyarınca, Türk Hükümetinin ödeyeceği 
tazminattır ( 1 Ağustos 1914 tarihinde Türk vatandaşı olanlar haricinde, 317. maddenin IX.Kısım 
(Ekonomik Maddeler) 'de tanımlandığı üzere, savaş sırasında Türk makamlarının eylemi veya 
ihmali yoluyla, Türkiye'nin mali durumuna gerekli özen gösterilmesi ve idaresinin temel giderlerini 
karşılama gerekliliği. Mali Komisyon, kişisel hasara ilişkin tüm talepleri karara bağlayacak ve 
bunların ödenmesini sağlayacaktır. Mülkiyetle ilgili talepler, Madde 287, Kısım IX (Ekonomik 
Hükümler) uyarınca araştırılacak, belirlenecek ve ödenecektir. 

 

MADDE 237 

Savaş sırasında Türk Hükümeti tarafından taahhüt edilen yükümlülükler (iç borç dahil) ile ilgili 
olarak savaş sırasında ortaya çıkan Türk gelirlerine ilişkin herhangi bir hipotez işbu belge ile iptal 
edilmiştir. 



 

MADDE 238. 

Türkiye, 28 Haziran 1919'da Versailles'da Almanya ile imzalanan Barış Antlaşması'nın 
261.Maddesi uyarınca, Almanya, Avusturya, Bulgaristan veya Macaristan'ın aleyhine olabilecek 
her türlü ödeme veya geri ödeme talebinin Müttefik Devletlere devredilmesini kabul eder. ve 
Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan ile Barış Antlaşmalarının ilgili Maddeleri. Müttefik Kuvvetler, 
bu şekilde aktarılan talepler için Türkiye'den herhangi bir ödeme talep etmemeyi kabul eder. 

 

MADDE 239. 

Mali Komisyon'un izni olmadan Türk Hükümeti tarafından bir Türk vatandaşına veya başka bir 
şekilde yeni bir imtiyaz verilmez. 

 

MADDE 240. 

Türkiye'den lehte toprakları ayrılan Devletler, burada bulunan ve Türk İmparatorluğu veya Sivil 
Liste adına kayıtlı tüm mal ve mülkleri ücretsiz olarak edineceklerdir. 

 

MADDE 241. 

Ya 1913 Balkan Savaşları sonucunda ya da işbu Antlaşma uyarınca toprakları Türkiye'den 
ayrılmış olan devletler, 1 Kasım 1914'ten önce sözleşmeye bağlanan Osmanlı Kamu Borcunun 
hizmetine ilişkin yıllık harca katılacaklardır. 

Balkan Yarımadası Devletlerinin Hükümetleri ve bu toprakların Türkiye'den çıkarıldığı veya 
Türkiye'den çıkarıldığı Asya'da yeni yaratılan Devletler, kendilerine tahsis edilen yukarıdaki yıllık 
ücretin payının ödenmesi için yeterli teminatları vereceklerdir. 

 

MADDE 242. 

Bu Kısmın amaçları bakımından, Osmanlı Kamu Borçları, bu Kısmın Ek I'de sıralanan diğer 
kredilerle birlikte şimdiye kadar Mouharrem Kararnamesi ile yönetilen Borçtan oluştuğu kabul 
edilecektir. 

1 Kasım 1914'ten önce akdedilen krediler, Osmanlı Kamu Borcunun Türkiye, Balkan Yarımadası 
Devletleri ve Asya'da kurulan yeni Devletler arasındaki dağılımında dikkate alınacaktır. 

Bu dağıtım aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir: 

(I) 17 Ekim 19l2'den (Balkan Savaşları) önceki kredilerden doğan maaşlar, Türkiye ile herhangi 
bir Türk toprağı alan veya almış olan Arnavutluk da dahil olmak üzere Balkan Ülkeleri arasında 
dağıtılacaktır. 

(2) Bu dağıtımdan sonra Türkiye'nin yükümlü kaldığı maaşların bakiyesi, Türkiye'nin 17 Ekim 19l2 
ve 1 Kasım 1914 tarihleri arasında sözleşmeli kredilerinden doğanlarla birlikte, Türkiye ile lehine 
topraklarında bulunan Devletler arasında dağıtılacaktır. işbu Antlaşma ile Türkiye'den ayrılmıştır. 

 



MADDE 243 

Her bir Devlet tarafından ödenecek yıllık ödeme miktarının belirlenmesinde benimsenecek genel 
ilke aşağıdaki gibi olacaktır: 

Devredilen bölgenin ortalama gelirinin tüm Türkiye'nin ortalama gelirine (her durumda yıl içinde 
uygulanan Gümrük ek vergisinin getirisi de dahil olmak üzere) borçlu olduğu miktar, Borcun 
ödenmesi için gereken toplamla aynı oranı taşıyacaktır. 1907) üç mali yıl boyunca 1909-10, 1910-
11 ve 1911-12. 

 

MADDE 244 

Mali Komisyon, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede, 
243. Maddede belirtilen ilkeye uygun olarak, bu Maddede atıfta bulunulan yıllık ödemelerin 
miktarını belirleyecek ve bu konudaki kararlarını, Yüksek Sözleşmeci Taraflar. 

Mali Komisyon, 27 Kasım 1919'da Bulgaristan ile imzalanan Barış Antlaşması'nın 134. 
Maddesinde öngörülen görevleri yerine getirecektir. 

 

MADDE 245. 

Yukarıda belirtilen şekilde değerlendirilen yıllık ödemeler, ilgili bölgelerin Türkiye'den ayrıldığı 
Antlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve mevcut Antlaşma uyarınca 1 Mart 1920'den 
itibaren ayrılan topraklarda ödenecektir. ; Borcun nihai tasfiyesine kadar (Madde 252'de 
belirtilenler dışında) ödenmeye devam edeceklerdir. Bununla birlikte, Borç'u oluşturan krediler art 
arda söndürüldükçe, orantılı olarak azaltılacaktır. 

 

MADDE 246. 

Türk Hükümeti, Mouharrem Kararnamesi ve müteakip Kararnameler uyarınca tüm haklarını Mali 
Komisyon'a devreder. 

Osmanlı Kamu Borçları Konseyi, İngiliz, Fransız ve İtalyan delegelerinden ve Osmanlı 
İmparatorluk Bankası temsilcisinden oluşacak ve şimdiye kadar olduğu gibi faaliyetlerini 
sürdürecektir. Mouharrem Kararnamesi uyarınca kendisine verilen tüm gelirleri ve yönetimi 
kendisine emanet edilen diğer tüm gelirleri 1 Kasım 1914'ten önceki diğer kredi sözleşmelerine 
göre idare ve tahsil eder. 

Müttefik Kuvvetler, Konseye, Mali Komisyon tarafından belirlenebilecek koşullar altında, 
aşağıdaki programı mümkün olduğunca gerçekleştirmek amacıyla, Türkiye Maliye Bakanlığına 
idari yardım sağlama yetkisi verir: 

Mevcut Osmanlı Kamu Borç İdaresi tarafından belirli gelirlerin doğrudan tahsili sistemi, Mali 
Komisyon tarafından belirlenecek sınırlar dahilinde, mümkün olduğu kadar geniş bir alana 
yayılacak ve Türk kalan illerde uygulanacaktır. Mali Komisyon tarafından onaylanan her yeni gelir 
veya dolaylı vergi oluşumunda, Komisyon, bunların idaresini Türk Hükümeti hesabına Borçlar 
Konseyi'ne emanet etme olasılığını dikkate alacaktır. 

Gümrük idaresi, Mali Komisyon tarafından atanan ve geri alınabilir ve ona karşı sorumlu olan bir 
Genel Müdür'e bağlı olacaktır. Mali Komisyon'un onayı dışında, gümrük vergilerinin programında 
herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. 



Fransa, Büyük Britanya ve İtalya Hükümetleri, çoğunlukla ve tahvil sahiplerine danıştıktan sonra, 
Konseyin Finans Komisyonu tarafından sürdürülmesi veya değiştirilmesi veya Konsey'in mevcut 
süresinin sona ermesi konusunda karar vereceklerdir. Hükümetlerin kararı, bu sürenin bitimine 
tekabül eden tarihten en az altı ay önce alınır. 

 

MADDE 247. 

Komisyon, daha sonraki bir tarihte, sözleşmeleri veya mevcut kararnameleri uyarınca tahvil 
sahiplerine verilen rehinlerin yerine diğer uygun rehinlerin veya Türkiye'nin genel gelirleri 
üzerinden bir ücretin ikame edilmesini teklif etme yetkisine sahiptir. Müttefik Hükümetler, Mali 
Komisyonun bu konuda yapması gerekebilecek tüm önerileri değerlendirmeyi taahhüt ederler. 

 

MADDE 248. 

Nerede olursa olsun, Osmanlı Kamu Borç İdaresine ait taşınır ve taşınmaz tüm mallar, bütünüyle 
bu organın tasarrufunda kalacaktır. 

Borç Konseyi, ya Birleşik Borçtan ya da Lot Türklerinden olağandışı amortisman amacıyla, 
gerçekleşen herhangi bir mülkün değerini uygulama yetkisine sahip olacaktır. 

 

MADDE 249. 

Türk Hükümeti, Rezerv Fonları ve Trablus Tazminat Fonundaki tüm haklarını Finans 
Komisyonu'na devretmeyi kabul eder. 

 

MADDE 250. 

Borç Konseyine ödenmesi gereken ancak ödenmemiş Türk kalan topraklarda Osmanlı Kamu 
Borcunun hizmetinden şimdiye kadar etkilenen herhangi bir gelirin ödenmemiş tutarına eşit bir 
meblağ (bu topraklarda bulunanlar hariç) Müttefik kuvvetlerin askeri işgali ve bu işgal sırasında) 
Türkiye Cumhuriyeti Mali Komisyonu'nun görüşüne göre en kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti tarafından Borçlar Konseyi'ne ödenecektir. 

 

MADDE 251. 

Borç Konseyi, Konseyin savaş sırasında gerçekleşen tüm işlemlerini gözden geçirecektir. Konsey 
tarafından, Mouharrem Kararnamesi ile veya başka bir şekilde tanımlandığı üzere, yetki ve 
görevlerine uygun olmayan herhangi bir ödemenin, Türk Hükümeti tarafından Borçlar Konseyi'ne 
görüşüne göre en kısa sürede geri ödenmesi gerekir. Finans Komisyonu böyle bir ödeme yapmak 
mümkündür. Konsey, savaş sırasında Konsey'in herhangi bir eylemini gözden geçirme ve kendi 
görüşüne göre tahvil sahiplerinin menfaatlerine zarar veren ve Konseyin yetkilerine uygun 
olmayan herhangi bir yükümlülüğü iptal etme yetkisine sahip olacaktır. borç. 

 

MADDE 252. 



İşbu Antlaşma uyarınca Osmanlı Kamu Borcunun yıllık ödemesine katkıda bulunacak olan 
Devletlerden herhangi biri, Borç Konseyine altı ay önceden bildirimde bulunarak, bu yükümlülüğü, 
değeri temsil eden bir meblağ ödeyerek geri alabilir. ilgili Devlet ile Borç Konseyi arasında 
kararlaştırılabilecek faiz oranında sermayeleştirilen bu tür rant. Borç Konseyi'nin bu tür bir 
tazminat talep etme yetkisi olmayacaktır. 

 

MADDE 253. 

Almanya ile Barış Antlaşması'nın 259 (1), (2), (4) ve (7) Maddeleri ve Antlaşmanın 210 (1) 
Maddesi uyarınca Almanya ve Avusturya tarafından transfer edilecek altın miktarları Avusturya ile 
Barış Anlaşması, Mali Komisyonun kullanımına sunulacaktır. 

 

MADDE 254. 

Almanya ile Barış Antlaşması'nın 259 (3). Maddesi uyarınca Almanya tarafından havale edilecek 
meblağlar derhal Borç Konseyinin kullanımına sunulacaktır. 

 

MADDE 255. 

Türk Hükümeti, Müttefik Kuvvetler tarafından, gerektiğinde diğer Devletlerle mutabık kalınarak, 
Osmanlı Sıhhi İdaresi ve eski Yüksek Sağlık Kurulunun fonları ve Üstün iddia ile ilgili olarak 
alınabilecek her türlü kararı kabul etmeyi taahhüt eder. Türk Hükümetine karşı Sağlık Konseyi'nin 
yanı sıra Karadeniz ve Boğaz Cankurtaran Hizmetlerinin fonlarıyla ilgili. 

Müttefik Kuvvetler işbu vesile ile Mali Komisyona kendilerini bu konuda temsil etme yetkisi verir. 

 

MADDE 256. 

Türk Hükümeti, Müttefik Kuvvetler ile mutabık kalınarak, Alman Hükümeti'ni, Almanya'dan 
Türkiye'ye ihraç edilecek mallar için, savaş sırasında maruz kaldığı belirli bir döviz kuru üzerinden 
Türk Hükümeti banknotlarını kabul etme yükümlülüğünden muaf tutmaktadır. savaş. 

 

MADDE 257. 

Müttefik Devletlerin Türk Hükümeti aleyhine bu bölümde belirtilen iddiaları karşılanır karşılanmaz 
ve Osmanlı Savaş Öncesi Kamu Borcu tasfiye edilir edilmez, Mali Komisyon karar 
verecektir. Daha sonra Türk Hükümeti, Milletler Cemiyeti Konseyi ile istişare içinde, Türk 
Hükümeti'ne Kuvvetler, Milletler Cemiyeti Üyeleri ve eğer öyleyse, Türkiye çıkarlarına başka 
herhangi bir idari tavsiye ve yardım sağlanıp sağlanmayacağını değerlendirecektir. , bu tür 
tavsiye ve yardımın hangi biçimde verileceği. 

 

MADDE 258. 

(1) Söz konusu Güçlerin Hükümetleri, I Ağustos 194'ten bu yana Türk bayrağına nakledilen tüm 
Alman gemilerini belirleyebileceklerinden, Türkiye, denize elverişli bir durumda ve Müttefik 
Devletlerin bu tür limanlarında teslimat yapacaktır; bu gemiler, Almanya ile Barış Antlaşması'nın 



233. Maddesinde atıfta bulunulan Onarım Komisyonuna teslim edilecek, savaş sırasında tarafsız 
bir bayrağa yapılacak herhangi bir transfer, bu bakımdan Müttefik Kuvvetler açısından geçersiz 
sayılacaktır. 

(2) Türk Hükümeti, (1) numaralı fıkrada atıfta bulunulan gemilerle aynı zamanda, söz konusu 
fıkrada atıfta bulunulan Onarım Komisyonunun mülkün tamamen devredilmesini sağlamak için 
gerekli gördüğü tüm evrak ve belgeleri teslim edecektir. gemilerde, niteliği ne olursa olsun, her 
türlü rehin, ipotek, ipotek, suçlama veya alacaktan muaftır. 

Türk Hükümeti, gerekli olabilecek her türlü yeniden satın alma veya tazminatı 
gerçekleştirecektir. Niteliği ne olursa olsun teslim edilecek geminin geri alınması için herhangi bir 
işlem yapılması veya aleyhine herhangi bir talep olması durumunda, Türk Hükümeti her durumda 
fıkrada belirtilen Onarım Komisyonunu teminat altına almakla yükümlüdür. (1) bu başlık altında 
ortaya çıkan herhangi bir gerekçeye dayalı olarak herhangi bir ihraç veya yargılamaya karşı. 

 

MADDE 259. 

Türkiye, işbu Antlaşma'nın 277. Maddesinin IX. 

Türkiye, yukarıda bahsi geçen Antlaşmalar kapsamında almış olduğu tüm parasal araçları, tür, 
menkul kıymetler ve kıymetli evrak veya malları duruma göre Romanya'ya veya Müttefik 
Kuvvetler'e devretmeyi taahhüt eder. 

 

MADDE 260. 

Bu Kısım hükümlerinin yürürlüğe girmesi için gerekli yasal tedbirler, işbu Antlaşma'nın 
imzalanmasından itibaren altı ayı geçmemesi gereken bir süre içinde Türk Hükümeti ve ilgili 
Devletler tarafından çıkarılacaktır. 

 
 

EK I: 
 

OSMANLI SAVAŞ ÖNCESİ KAMU BORÇLARI. (5 KASIM 1914) 





 

 

EK II. 

1. 

Komisyon kendi kurallarını ve prosedürünü belirleyecektir. 

Başkanlık, sırasıyla Fransız, İngiliz ve İtalyan Delegeleri tarafından her yıl yapılacaktır. 

Her üye, yokluğunda kendisi adına hareket etmek üzere bir vekil atama hakkına sahip olacaktır. 

Kararlar çoğunluğun oyuyla alınır. Oylamadan çekimser kalmak, görüşülen teklife karşı oy olarak 
değerlendirilecektir. 

Komisyon, çalışmaları için gerekli gördüğü şekilde, uygun gördüğü maaş ve hizmet koşullarıyla 
bu tür aracıları ve çalışanları atayacaktır. 

Komisyonun masraf ve giderleri 236 (i.) Maddesi hükümlerine uygun olarak Türkiye tarafından 
ödenecektir. 

Komisyon üyelerinin ve görevlilerinin maaşları, Komisyonda temsil edilen Hükümetler arasında 
zaman zaman mutabık kalınarak makul bir ölçekte belirlenecektir. 

Komisyon üyeleri, dost Güçlerin usulüne uygun olarak akredite edilmiş diplomatik ajanlarının 
Türkiye'de sahip oldukları hak ve dokunulmazlıkların aynısına sahip olacaklardır. 

2. 
Türkiye, Komisyon üyelerine, yetkililerine ve temsilcilerine, Türkiye'deki herhangi bir yeri, 
bayındırlık işlerini veya teşebbüsleri makul zamanlarda ziyaret etmek ve denetlemek için tam 
yetki vermeyi ve söz konusu Komisyona kendisinin belirttiği tüm kayıt, belge ve bilgileri vermeyi 
taahhüt eder. gerektirebilir. 

3. 



Komisyon, Türk Hükümeti ile mutabık kalınarak ve hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmedeki 
herhangi bir temerrüdünden bağımsız olarak, tüm dolaylı vergilerin kontrolünü, yönetimini ve 
tahsilini üstlenme hakkına sahip olacaktır. 

4. 

Komisyonun hiçbir üyesi, kendisini atayan Hükümet dışında, görevlerinin yerine getirilmesindeki 
herhangi bir eylem veya ihmalden sorumlu olmayacaktır. Müttefik Hükümetlerden hiç biri başka 
herhangi bir Hükümete ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

5. 
Komisyon, çalışmaları, yöntemleri ve Türkiye'nin finansal yeniden yapılandırılması için önerileri ve 
dönem hesaplarıyla ilgili ayrıntılı raporları yıllık olarak yayınlayacaktır. 

6. 
Komisyon, işbu Antlaşma uyarınca veya Türk Hükümetinin rızasıyla kendisine verilebilecek diğer 
görevleri de üstlenecektir. 

BÖLÜM IX. 

EKONOMİK HÜKÜMLER. 

 

BÖLÜM I. 

TİCARİ İLİŞKİLER. 

Madde 261. 

Antlaşmalardan, sözleşmelerden veya kullanımdan kaynaklanan teslimiyet rejimi, 1 Ağustos 1914 
tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak bundan yararlanan Müttefik Kuvvetler lehine 
yeniden tesis edilecek ve bundan yararlanmayan Müttefik Devletlere genişletilecektir 

 

MADDE 262. 

1 Ağustos 1914'ten önce eski Türk İmparatorluğu'nda postanesi bulunan Müttefik Kuvvetler, 
Türkiye'de postane kurmaya hak kazanacak. 

 

MADDE 263. 

25 Nisan 1907 tarihli Sözleşme, Türkiye'deki ithalat vergilerinin oranına ilişkin olduğu sürece, tüm 
Müttefik Kuvvetler lehine yeniden yürürlüğe girecektir. 

Bununla birlikte, işbu Antlaşmanın 231. Maddesinin VIII. Bölümüne (Mali Maddeler) uygun olarak 
kurulan Mali Komisyon, bu şekilde değiştirilen veya empoze edilen herhangi bir verginin 
uygulanması koşuluyla, herhangi bir zamanda bu ithalat vergilerinin değiştirilmesine veya tüketim 
vergilerinin uygulanmasına izin verebilir. mülkiyet veya menşei ne olursa olsun mallara eşit olarak 
uygulanır. 

Bu Madde uyarınca Mali Komisyon tarafından yetkilendirilen mevcut görevlerde hiçbir değişiklik 
veya yeni görevler, tüm Müttefik Devletlere bildiriminden itibaren altı ay sonrasına kadar yürürlüğe 



girmeyecektir. Bu süre boyunca Komisyon, herhangi bir Müttefik Güç tarafından formüle 
edilebilecek her türlü gözlemi değerlendirecektir. 

 

MADDE 264. 

Mali Komisyon, 1 Ağustos 1914 tarihinden önce yapılan imtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan 
her türlü hak ve muafiyete tabi olarak, 263. maddede belirtilen eşitlik koşullarında, Türkiye 
vatandaşlarının şahıs veya mallarına Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve iyi yönetimi için Türk 
tebaasına benzer şekilde uygulanacak her türlü vergi veya harçtan Müttefik Devletlere. 

Mali Komisyon ayrıca, aynı menfaatler ve aynı koşullarda Müttefik Kuvvetler vatandaşlarına 
ithalat veya ihracat yasakları için başvuruda bulunma yetkisine sahip olacaktır. 

Böyle bir vergi, resim veya yasak, tüm Müttefik Devletlere bildirilmesinden itibaren altı aylık bir 
süre geçene kadar yürürlüğe girmeyecektir. Bu süre boyunca Komisyon, herhangi bir Müttefik 
Güç tarafından formüle edilebilecek her türlü gözlemi değerlendirecektir. 

 

MADDE 265. 

Müttefik Devletlerin gemileri söz konusu olduğunda, savaştan önce Türkiye tarafından geçerli 
olarak tanınan veya bundan sonra başlıca denizcilik devletleri tarafından geçerli olarak 
tanınabilecek gemiyle ilgili tüm sertifika veya belgeler Türkiye tarafından aşağıdaki şekilde 
tanınacaktır. Türk gemilerine verilen ilgili sertifikalara eşdeğer ve geçerlidir. 

Deniz kıyısı olsun ya da olmasın, yeni Devletlerin Hükümetleri tarafından gemilerine verilen 
sertifika ve belgelere, bu tür sertifika ve belgelerin aşağıda belirtilen genel uygulamaya uygun 
olarak düzenlenmesi koşuluyla, benzer bir tanıma yapılır. başlıca denizcilik Devletleri. 

Yüksek Akit Taraflar, bir Müttefik Gücün veya deniz kıyısı olmayan yeni bir Devletin gemileri 
tarafından uçurulan ve kendi topraklarında bulunan belirli bir yerde kayıtlı olan bayrağı tanımayı 
kabul ederler; bu yer, bu tür gemilerin sicil limanı olarak hizmet edecektir. 

 

MADDE 266. 

Türkiye, Müttefik Devletlerden herhangi birinin veya yeni Devletlerin üretimini veya imalatını ticari 
işlemlerde her türlü haksız rekabetten korumak için gerekli tüm yasal ve idari önlemleri almayı 
taahhüt eder. 

Türkiye, el koyma yoluyla ve diğer uygun çözüm yollarıyla, kendi topraklarında bulunan tüm 
malların ithalatını, ihracatını, imalatını, dağıtımını, satışını veya satışa sunmayı veya herhangi bir 
markayı, adı, cihazı her zamanki gibi kaldırmayı veya sarmayı yasaklamayı ve bastırmayı taahhüt 
eder. veya bu tür malların menşei, türü, doğası veya özel niteliklerinin yanlış bir göstergesini 
doğrudan veya dolaylı olarak iletmek için hesaplanan açıklamalar. 

 

MADDE 267. 

Türkiye, bu konularda karşılıklılık tanınması koşuluyla, herhangi bir Müttefik Devlette veya yeni 
Devlette yürürlükte olan ve kendisine uygun makamlarca usulüne uygun olarak tebliğ edilen 
herhangi bir yasaya veya bu yasaya uygun olarak verilen herhangi bir idari veya adli karara saygı 
göstermeyi taahhüt eder. Bölgenin ait olduğu Devlette üretilen şarap veya alkollü içkilerle ilgili 



olarak herhangi bir bölgesel temyiz hakkını veya bu tür herhangi bir adın kullanılmasına izin 
verilebilecek koşulları tanımlamak veya düzenlemek; ve bu yasa veya düzene aykırı bölgesel 
adlar taşıyan ürünlerin veya eşyaların ithalatı, ihracatı, imalatı, dağıtımı, satışı veya satışına arz 
edilmesi Türkiye tarafından yasaklanacak ve 266. maddede öngörülen tedbirlerle bastırılacaktır. 

 

MADDE 268. 

Türk Hükümeti uluslararası ticaretle uğraşıyorsa, bununla ilgili olarak herhangi bir hak, imtiyaz 
veya egemenlik bağışıklığına sahip olmayacak veya var sayılmayacaktır. 

 

BÖLÜM II. 
 

ANTLAŞMALAR. 
 

MADDE 269. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren ve bu Antlaşma hükümlerine tabi olarak, 
aşağıda ve sonraki Maddelerde sıralanan ekonomik veya teknik nitelikteki çok taraflı antlaşmalar, 
sözleşmeler ve anlaşmalar, Türkiye ile buna taraf olan Müttefik Kuvvetler arasında tek başına 
uygulanacaktır. : 

(1) Denizaltı kablolarının korunmasına ilişkin 14 Mart 1884, 1 Aralık 1886 ve 23 Mart 1887 tarihli 
Sözleşmeler ve 7 Temmuz 1887 Nihai Protokol. 

(2) Gümrük tarifelerinin yayımlanması ve gümrük tarifelerinin yayımlanması için Uluslararası Birlik 
teşkilatına ilişkin 5 Temmuz 1890 tarihli Sözleşme. 

(3) Paris'te bir Uluslararası Kamu Hijyeni Ofisi'nin kurulmasına ilişkin 9 Aralık 1907 tarihli 
düzenleme. 

(4) Roma'da bir Uluslararası Tarım Enstitüsü kurulmasına ilişkin 7 Haziran 1995 tarihli Sözleşme. 

(5) Türk Kredisi ile ilgili 27 Haziran 1855 tarihli Sözleşme. 

(6) Scheldt'deki geçiş ücretlerinin geri ödenmesine ilişkin 16 Temmuz 1863 tarihli Sözleşme. 

(7) Süveyş Kanalı'nın serbest kullanımını teminat altına alan kesin bir düzenlemenin kurulmasına 
ilişkin 29 Ekim 1888 tarihli Sözleşme. 

 

MADDE 270. 

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren, bu maddede yer 
alan özel hükümlerin Türkiye tarafından yerine getirilmesi şartıyla, bundan sonra anılan 
sözleşmeleri ve anlaşmaları, kendilerini ilgilendirdiği ölçüde uygulayacaklardır. 

Posta Sözleşmeleri: 

Evrensel Posta Birliği Sözleşmeleri ve Anlaşmaları 4 Temmuz 1891'de Viyana'da imzalandı. 

Posta Birliği Sözleşmeleri ve Anlaşmaları 15 Haziran 1897'de Washington'da imzalandı. 



Posta Birliği Sözleşmeleri ve Anlaşmaları 26 Mayıs 1906'da Roma'da imzalandı. 

Telgraf Kuralları: 

Uluslararası Telgraf Sözleşmeleri 10/22 Temmuz 1875'te St.Petersburg'da imzalandı. 

Uluslararası Telgraf Konferansı tarafından hazırlanan Yönetmelik ve Tarifeler, Lizbon, 11 Haziran 
1908. 

Türkiye, Evrensel Posta Birliği ve Uluslararası Telgraf Birliği ile ilgili Sözleşmelerde ve 
Sözleşmelerde atıfta bulunulan özel düzenlemelerin yeni Devletlerce yapılmasına rıza göstermeyi 
reddetmemeyi taahhüt eder. 

 

MADDE 271. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren, Yüksek Sözleşmeci Taraflar, kendileri ile ilgili 
olarak, 5 Temmuz 1912 tarihli Uluslararası Radyo-Telgraf Sözleşmesini, Türkiye'nin kendisine 
bildireceği geçici düzenlemeleri yerine getirmesi şartıyla uygulayacaklardır. Müttefik Kuvvetler. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonraki beş yıl içinde, uluslararası radyo-telgraf 
haberleşmesini düzenleyen yeni bir sözleşmenin 5 Temmuz 1912 Sözleşmesinin yerini alması 
gerekirse, bu yeni sözleşme, Türkiye yapsa bile Türkiye'yi bağlayacaktır. sözleşmenin 
hazırlanmasında yer almayı veya buna abone olmayı reddeder. 

Bu yeni sözleşme, aynı şekilde yürürlükteki geçici düzenlemelerin yerini alacaktır. 

 

MADDE 272. 

Türkiye şunları taahhüt eder: 

(1) 2 Haziran'da Washington'da revize edilen sınai mülkiyetin korunması için 20 Mart 1883 tarihli 
Uluslararası Paris Sözleşmesi'ne öngörülen biçimde uymak üzere, bu Antlaşma'nın yürürlüğe 
girmesinden itibaren on iki aylık bir süre içinde, 13 Kasım 1908'de Berlin'de revize edilen edebi ve 
sanat eserlerinin korunması için 1911 ve 9 Eylül 1886 tarihli Uluslararası Bern Sözleşmesi ve 
edebiyatın korunmasına ilişkin 20 Mart 1914 tarihli Bern Ek Protokolü ve sanatsal eserler: 

(2) Aynı süre içinde, söz konusu Sözleşmelerin ilkelerine uygun olarak, Müttefik Devletlerin veya 
herhangi bir yeni Devletin vatandaşlarının sınai, edebi ve sanatsal mülklerini tanımak ve korumak. 

Buna ek olarak ve yukarıda belirtilen yükümlülüklerden bağımsız olarak Türkiye, Müttefik 
Devletlerin her birinin ve herhangi bir yeni Devletin vatandaşlarının tüm sınai, edebi ve sanatsal 
mülklerinin bu tür tanınmasını ve korunmasını en azından bir dereceye kadar sağlamaya devam 
etmeyi taahhüt eder. 1 Ağustos 1914'teki kadar büyük ve aynı koşullarda. 

 

MADDE 273. 

Türkiye, aşağıda belirtilen sözleşmelere ve düzenlemelere uymayı veya bunları onaylamayı 
taahhüt eder: 

(1) Motorlu araçların uluslararası dolaşımına ilişkin 11 Ekim 1909 tarihli Sözleşme. 



(2) Gümrük denetimine tabi demiryolu araçlarının mühürlenmesine ilişkin 15 Mayıs 1886 tarihli 
Anlaşma ve Mayıs Protokolü 

(3) Ticari istatistiklerin birleştirilmesine ilişkin 31 Aralık 1913 tarihli Sözleşme. 

(4) Denizde çarpışmalar ve kurtarmaya ilişkin belirli düzenlemelerin birleştirilmesine ilişkin 23 
Eylül 1910 tarihli Sözleşme. 

(5) Hastane gemilerinin limanlardaki resim ve harçlardan muaf tutulmasına ilişkin 21 Aralık 1904 
tarihli Sözleşme. 

(6) Beyaz Köle Trafiğinin bastırılmasına ilişkin 18 Mayıs 1904 ve 4 Mayıs 1910 Sözleşmeleri. 

(7) Müstehcen yayınların bastırılmasına ilişkin 4 Mayıs 1910 tarihli Sözleşme. 

(8) 30 Ocak 1892, 15 Nisan 1893, 3 Nisan 1894, 19 Mart 1897 ve 3 Aralık 1903 tarihli Sağlık 
Sözleşmeleri. 

(9) Güçlü ilaçlar için farmakopseiyal formüllerin birleştirilmesine ilişkin 29 Kasım 1906 tarihli 
Sözleşme. 

(10) Filokseraya karşı ihtiyati tedbirlere ilişkin 3 Kasım 1881 ve 15 Nisan 1889 Sözleşmeleri. 

(11) Tarıma yararlı kuşların korunmasına ilişkin 19 Mart 1902 tarihli Sözleşme. 

 

MADDE 274. 

Müttefik Devletlerin her biri, işbu Antlaşmanın genel ilkeleri veya özel hükümleri tarafından 
yönlendirilerek, söz konusu Müttefik Gücün Türkiye ile yeniden canlandırmak istediği ikili 
antlaşmaları veya sözleşmeleri Türkiye'ye bildirecektir. 

Bu Maddede atıfta bulunulan bildirim, doğrudan veya başka bir Kuvvet aracılığı ile 
yapılacaktır. Alındı Türkiye tarafından yazılı olarak teyit edilecektir. Yeniden canlanma tarihi, 
bildirimin tarihi olacaktır. 

Müttefik Kuvvetler, kendi aralarında, Türkiye ile işbu Antlaşma'nın hükümlerine uygun olmayan 
hiçbir sözleşme veya antlaşmayı canlandırmamayı taahhüt ederler. 

Bildirim, söz konusu sözleşmelerin ve antlaşmaların, işbu Antlaşma hükümlerine uygun 
olmamakla birlikte yeniden canlandırılmış olarak kabul edilmeyecek herhangi bir hükmünden 
bahsedecektir. 

Herhangi bir görüş ayrılığı olması durumunda, karar vermeye Milletler Cemiyeti çağrılacaktır. 

Müttefik Devletlere, mevcut Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı aylık bir süre 
tanınmıştır. 

Müttefik Kuvvetler ile Türkiye arasında yalnızca böyle bir bildirime konu olan ikili antlaşmalar ve 
sözleşmeler yeniden canlandırılacaktır; diğerlerinin tümü yürürlükten kaldırılmıştır ve kalacaktır. 

 
Yukarıdaki düzenlemeler, söz konusu Müttefik Kuvvetler Türkiye ile savaş halinde olmasa bile, 
tüm Müttefik Kuvvetler ve Türkiye arasında var olan tüm ikili anlaşmalar veya sözleşmeler için 
geçerlidir. 

Bu madde hükümleri 261'inci maddenin hükümlerine halel getirmez. 



 

MADDE 275. 

Türkiye, 1 Ağustos 1914'ten bu yana Almanya, Avusturya, Bulgaristan veya Macaristan ile 
imzaladığı tüm antlaşmaların, sözleşmelerin veya anlaşmaların mevcut Antlaşma'nın yürürlüğe 
girmesine kadar olduğunu ve bu Antlaşma ile yürürlükten kaldırıldığını kabul etmektedir. 

 

MADDE 276. 

Türkiye, Müttefik Kuvvetlere ve söz konusu Güçlerin görevlilerine ve vatandaşlarına, Almanya, 
Avusturya, Bulgaristan veya Macaristan'a veya yetkililere vermiş olabileceği her türlü haklardan 
ve avantajlardan yararlanmayı taahhüt eder ve Bu Devletlerin vatandaşları, bu antlaşmalar, 
sözleşmeler veya düzenlemeler yürürlükte kaldığı sürece, 1 Ağustos 1914'ten önce akdedilen 
antlaşmalar, sözleşmeler veya düzenlemelerle. 

Müttefik Kuvvetler, bu haklardan ve avantajlardan yararlanmayı kabul etme veya etmeme hakkını 
saklı tutar. 

 

MADDE 277. 

Türkiye, 1 Ağustos 1914'ten önce veya bu tarihten sonra, bugün yürürlüğe girene kadar Rusya 
veya daha önce Rusya'nın bir parçası olan herhangi bir Devlet veya Hükümet ile imzaladığı tüm 
antlaşmaların, sözleşmelerin veya düzenlemelerin 15 Ağustos 1916'dan sonra Romanya ile 
yapılan Antlaşma, işbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesine kadar yürürlükten kaldırılmıştır ve 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 278. 

Bir Müttefik Güç, Rusya veya daha önce topraklarının Rusya'nın bir parçasını oluşturduğu bir 
Devlet veya Hükümet, 1 Ağustos 1914'ten bu yana, askeri işgal nedeniyle veya başka bir yolla 
veya başka bir nedenle, veya Türkiye'ye veya Türk milli tür tavizler, imtiyaz ve iyilik için herhangi 
kamu otoritesi, imtiyaz, imtiyaz ve her türlü iyilikleri eylemi nedeniyle verilecek izin vardır , 
haddizatında bu Andlaşma ile iptal etti. 

Bu fesih nedeniyle ortaya çıkabilecek hiçbir talep veya tazminat, bu Madde ile görevlerinden 
kurtulan Müttefik Kuvvetlere veya Kuvvetlere, Devletlere, hükümetlere veya kamu makamlarına 
karşı suçlanmayacaktır. 

 

MADDE 279. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren Türkiye, Müttefik Devletlere ve onların 
vatandaşlarına antlaşmalar, sözleşmeler veya düzenlemelerle savaşmayan Devletlere veya 
onların vatandaşlarına verdiği her türlü hak ve menfaatten ipso facto olarak yararlanmayı taahhüt 
eder. 1 Ağustos 1914'ten bu yana, bu Antlaşmalar, sözleşmeler veya düzenlemeler yürürlükte 
kaldığı sürece, mevcut Antlaşma'nın yürürlüğe girmesine kadar. 

 

MADDE 280. 



23 Ocak 1912 tarihinde Lahey'de imzalanan Afyon Sözleşmesini henüz imzalamamış veya 
imzalamamış ancak henüz onaylamamış Yüksek Sözleşmeci Taraflar, söz konusu Sözleşmeyi 
yürürlüğe koymayı ve bu amaçla Gerekli yasaları gecikmeden ve her halükarda işbu Antlaşmanın 
yürürlüğe girmesinden itibaren on iki aylık bir süre içinde. 

Ayrıca, Afyon Sözleşmesini henüz onaylamamış olan Devletler söz konusu olduğunda, bu 
Antlaşmanın onaylanmasının, her bakımdan, söz konusu Sözleşmenin onaylanmasına ve 
Lahey'de açılan Özel Protokol'ün imzalanmasına eşdeğer görülmesi gerektiğini kabul ederler. 
Söz konusu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için 1914 yılında Üçüncü Afyon Konferansı tarafından 
kabul edilen kararlar uyarınca. 

Bu amaçla, Fransız Cumhuriyeti Hükümeti, Hollanda Hükümetine, işbu Antlaşmanın onay 
belgelerinin tevdi edildiğine dair Protokol'ün onaylı bir nüshasını iletecek ve Hollanda Hükümeti'ni, 
söz konusu tasdikli nüshayı kabul etmeye ve tevdi etmeye davet edecektir. Afyon Sözleşmesinin 
onaylanması ve 1914 tarihli Ek Protokol'ün imzası olsaydı. 

BÖLÜM III. 
 

ENDÜSTRİYEL MÜLKİYET. 

 

MADDE 281. 

İşbu Antlaşmanın hükümlerine tabi olarak, sınai, edebi ve sanatsal mülkiyet hakları, bu tür 
mülklerin 272. maddede bahsedilen Uluslararası Paris ve Bern Sözleşmelerinde tanımlandığı 
şekliyle, girişten itibaren yeniden tesis edilecek veya eski haline getirilecektir. İşbu Antlaşma'nın, 
Yüksek Sözleşmeci Tarafların topraklarında, savaş halinin başladığı anda kendilerinden 
yararlanma hakkına sahip kişiler veya bunların yasal temsilcileri lehine yürürlükte olması. Aynı 
şekilde, savaş dışında, sınai mülkiyetin korunması için yapılan bir başvuru veya bir edebi veya 
sanat eserinin yayımlanması nedeniyle savaş sırasında elde edilecek haklar, bu kişiler lehine 
tanınır ve tesis edilir. işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren buna hak kazanmış 
olacaktı. 

Bununla birlikte, Türk vatandaşlarının sınai, edebi veya sanatsal mülkiyetteki haklarıyla ilgili 
olarak, savaş sırasında herhangi bir Müttefik Gücün yasama, yürütme veya idari yetkisi altında 
alınan özel tedbirler nedeniyle yapılan tüm işlemler yürürlükte kalacak ve korunmaya devam 
edecektir. tam etkileri. 

Herhangi bir Müttefik Devletin Hükümeti tarafından savaş sırasında kullanılmasıyla ilgili olarak 
Türkiye veya Türk vatandaşları tarafından veya bu Hükümet adına veya bu Hükümetin rızasıyla 
hareket eden herhangi bir kişi tarafından herhangi bir sınai hak iddiasında bulunulamaz veya 
dava açılamaz. edebi veya sanatsal mülkiyet veya bu hakların uygulandığı herhangi bir ürünün, 
maddenin veya aygıtın satışı, satışı veya kullanımı ile ilgili olarak. 

İşbu Antlaşmanın imzalanması sırasında yürürlükte olan Müttefik Devletlerden herhangi birinin 
mevzuatı, ikinci fıkrada belirtilen özel önlemlerin uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir 
eylem veya işlem nedeniyle ödenmesi gereken veya ödenmesi gereken meblağları başka şekilde 
yönlendirmedikçe, bu madde, Türk vatandaşlarına ödenmesi gereken diğer meblağlar işbu 
Antlaşma ile ele alınmak üzere yönlendirildiği şekilde ele alınacaktır; ve Müttefik Devletlerin 
vatandaşlarına ait sınai, edebi veya sanatsal mülkiyet haklarına ilişkin olarak Türk Hükümeti 
tarafından alınan özel tedbirlerle üretilen meblağlar, Türk vatandaşlarından alacakları diğer 
borçlarla aynı şekilde değerlendirilecek ve muamele edilecektir. 

Müttefik Devletlerin her biri, savaştan önce veya savaş sırasında edinilen veya sonradan 
edinilebilecek olan endüstriyel edebi veya sanatsal mülkiyet haklarına (ticari markalar hariç) bu 
tür sınırlamalar, koşullar veya kısıtlamalar getirme hakkını saklı tutar. Türk vatandaşları 
tarafından, ister ruhsat vererek, ister çalışarak, isterse sömürü üzerindeki kontrolü muhafaza 



ederek veya ulusal savunma için veya kamu yararı için veya fuarı güvence altına almak için 
gerekli görülebilecek başka bir şekilde Türkiye, vatandaşları tarafından Türk topraklarında sahip 
olunan sınai, edebi ve sanatsal mülkiyet haklarına veya Türkiye tarafından işbu Antlaşmada 
üstlenilen tüm yükümlülüklerin gereğince yerine getirilmesini sağlamak için muamelesi 
yapmak. Sınai haklarla ilgili olarak, 

Önceki fıkranın hükümlerinin herhangi bir Müttefik Güç tarafından uygulanması durumunda, Türk 
vatandaşlarına ödenmesi gereken diğer meblağlar tarafından muameleye tabi tutulmasıyla aynı 
şekilde ele alınacak makul tazminatlar veya telifler ödenecektir. mevcut Antlaşma. 

Müttefik Kuvvetlerin her biri, 1 Ağustos 19l4'ten sonra veya sınai, edebi veya sanatsal mülkiyet 
haklarının tamamı veya bir kısmı veya bunlarla ilgili olarak herhangi bir aktarımı geçersiz ve 
etkisiz olarak işleme hakkını saklı tutar. Gelecek, bu madde hükümlerinin amaçlarının yenilgiye 
uğratılmasıyla sonuçlanacaktır. 

Bu Maddenin hükümleri, Müttefik Kuvvetler tarafından savaş mevzuatı uyarınca işyerlerinin veya 
şirketlerin tasfiyesinde ele alınan veya 289. Madde uyarınca bu şekilde ele alınabilecek sınai, 
edebi veya sanatsal mülkiyetteki haklara uygulanmaz. 

 

MADDE 282 

Bu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden en az bir yıl sonra, Yüksek Sözleşmeci Tarafların 
vatandaşlarına, bu kişilerin herhangi bir eylemi gerçekleştirmesini, herhangi bir formaliteyi yerine 
getirmesini, herhangi bir ödeme yapmasını sağlamak için uzatma ücreti veya başka bir ceza 
olmaksızın verilecektir. 1 Ağustos 1914'ten önce edinilen veya savaş haricinde sınai mülkiyet 
haklarının elde edilmesi, korunması veya bunlara karşı çıkılmasıyla ilgili olarak ilgili Devletlerin 
kanun veya yönetmeliklerinde öngörülen yükümlülükleri genel olarak karşılar. savaştan önce veya 
savaşın devamı sırasında yapılan bir başvuru sonucunda o tarihten itibaren edinilmiş olabilir. 

Herhangi bir eylemi yerine getirmeme, herhangi bir formaliteyi yerine getirmeme veya herhangi 
bir ödeme yapmama nedeniyle geçerliliğini yitirmiş olabilecek bu mülkiyete ilişkin veya bunlarla 
ilgili tüm haklar yeniden canlandırılacak, ancak patentler ve tasarımlar söz konusu olduğunda, 
söz konusu mülkiyetin dayatılmasına tabidir. Her bir Müttefik Gücün, hakların süresi dolduğu 
sırada söz konusu mülkün konusunu imal eden veya kullanan kişilerin korunması için makul 
şekilde gerekli gördüğü koşullar. Ayrıca, Türk vatandaşlarına ait patent veya tasarım haklarının 
bu madde kapsamında yeniden canlandırıldığı durumlarda, bunlar, savaş sırasında kendilerine 
uygulanabilecek aynı hükümlere ve aynı zamanda ruhsatların verilmesine tabi olacaktır. işbu 
Antlaşmanın tüm hükümleri. 

1 Ağustos 1914'ten işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesine kadar geçen süre, bir patentin 
çalışılması veya bir ticari marka veya tasarımın kullanılması gerektiği zamanın dikkate alınmasına 
dahil edilmeyecek ve ayrıca hiçbir patentin tescil edilmediği konusunda mutabık kalınacaktır. 1 
Ağustos 1914 tarihinde yürürlükte olan ticari marka veya tasarım, yalnızca bu tür bir patentin 
çalışmaması veya bu ticari markanın veya tasarımın işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden 
sonra iki yıl süreyle kullanılmaması nedeniyle iptal veya iptal edilebilir. . 

MADDE 283. 

Bir tarafta Türkiye topraklarında ikamet eden veya iş yapan kişiler ve diğer tarafta Müttefik 
Kuvvetler veya sırasıyla bu Güçlerin vatandaşı olan kişiler veya unvan alan kişiler hiçbir dava 
açılamaz ve talepte bulunulamaz. bu tür şahıslardan gelen savaş sırasında, diğer tarafın 
topraklarında bir savaş durumunun var olduğu tarih ile bu Antlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarih 
arasında bir savaş teşkil edebilecek herhangi bir eylem nedeniyle Savaş sırasında herhangi bir 
zamanda var olan veya 282. madde hükümlerine göre canlandırılan sınai mülkiyet haklarının 
veya edebi ve sanatsal mülkiyet haklarının ihlali. 



Aynı şekilde, bu tür kişiler tarafından sınai, edebi veya sanatsal mülkiyet haklarının ihlaline 
yönelik hiçbir dava, işbu Antlaşma'nın imzalanmasından sonraki bir yıl boyunca satışa veya 
satışa sunulmasına ilişkin olarak hiçbir zaman izin verilemez. Bir yanda Müttefik Devletler, diğer 
yanda Türkiye, bir savaş halinin varlığından işbu Antlaşmanın imzalanmasına kadar geçen süre 
içinde üretilmiş ürünler veya makaleler veya yayımlanan edebi veya sanat eserleri veya bunları 
edindi ve kullanmaya devam ediyor. Bununla birlikte, bu hükmün, hak sahibinin savaş sırasında 
Türkiye'nin işgal ettiği ilçelerde ikamet etmesi veya sınai veya ticari bir müesseseye sahip olması 
halinde uygulanmayacağı anlaşılmaktadır. 

 

MADDE 284. 

Müttefik Devletlerin vatandaşları veya kendi topraklarında ikamet eden veya burada ticaret yapan 
kişiler arasında savaştan önce akdedilen sınai, edebi veya sanatsal mülkiyete ilişkin ruhsatlar, 
diğer tarafta Türk vatandaşları tarafından iptal edilmiş sayılacaktır. Türkiye ile Müttefik Güç 
arasında bir savaş halinin var olduğu tarih. Ancak her halükarda, bu tür bir sözleşmenin eski 
yararlanıcısı, işbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonraki altı aylık bir süre içinde hak 
sahibinden yeni bir lisans verilmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. taraflar arasındaki 
sözleşmenin temerrüdü halinde, mevzuatı uyarınca hakların elde edildiği ülkedeki uygun 
niteliklere sahip mahkeme tarafından belirlenecek olan koşullar, Türk hukukuna göre kazanılan 
haklarla ilgili olarak sahip olunan lisanslar hariç. Bu gibi durumlarda koşullar, Madde 287'de atıfta 
bulunulan Tahkim Komisyonu tarafından tespit edilecektir. Mahkeme veya Komisyon, gerekirse, 
hakların kullanılması nedeniyle ödenmesi gerektiğini düşündüğü miktarı da belirleyebilir. savaş. 

Herhangi bir Müttefik Gücün özel savaş mevzuatı kapsamında verilen sınai, edebi veya sanatsal 
mülkiyete ilişkin hiçbir ruhsat, savaştan önce girilmiş herhangi bir lisansın devam eden 
varlığından etkilenmeyecek, ancak geçerli ve tam olarak geçerli kalacaktır ve bu şekilde bir lisans 
Savaştan önce girilen bir lisansın eski yararlanıcısına verilen bu ruhsat yerine geçmiş sayılır. 

Savaş sırasında, sınai mülkiyet haklarıyla ilgili olarak veya edebi, dramatik veya sanatsal 
eserlerin çoğaltılması veya temsili için savaştan önce akdedilen bir lisans veya anlaşma yoluyla 
meblağlar ödenmişse, bu meblağlar aynı şekilde ele alınacaktır. Türk vatandaşlarının diğer 
borçları veya kredileri işbu Antlaşma ile sağlanan şekilde. 

 

MADDE 285. 

İşbu Antlaşma uyarınca Türkiye'den ayrılmış topraklarda yaşayanlar, bu devir ve bunun 
sonucunda meydana gelen vatandaşlık değişikliğine rağmen, o tarihte Türk mevzuatı uyarınca 
sahip oldukları sınai, edebi ve sanatsal mülkiyette tüm haklardan Türkiye'de yararlanmaya devam 
edeceklerdir. transferin. 

Bu Antlaşma ile Türkiye'den ayrılan topraklarda devir anında yürürlükte olan veya 281. madde 
hükümlerine göre yeniden tesis edilecek veya restore edilecek sınai, edebi ve sanatsal mülkiyet 
hakları tanınacaktır. söz konusu ülkenin nakledildiği Devlet tarafından ve bu topraklarda Türk 
hukukuna göre kendilerine verilen aynı süre boyunca yürürlükte kalacaktır. 

 

MADDE 286. 

Özel bir kongre, sınai, edebi veya sanatsal mülkiyetin korunmasına ilişkin kayıtlar, kayıtlar ve 
nüshalarla ilgili tüm soruları belirleyecek ve bunların Türk büroları tarafından hangi bölge lehine 
Devletlerin bürolarına iletilmesini veya iletilmesini düzeltecektir. Türkiye'den kopuk. 



BÖLÜM IV. 
 

MÜLKİYET, HAKLAR VE İLGİLER 

 
 

MADDE 287. 

1 Ağustos 1914 tarihinde Türk egemenliği altında olan topraklarda bulunan ve savaş sırasında 
Türk vatandaşı olmayan Müttefik Kuvvetler vatandaşlarına veya bunlar tarafından kontrol edilen 
şirketlere ait mal, hak ve menfaatler derhal sahiplerine iade edilir. kapitülasyonlara göre feragat 
edilebilecek olanlar dışında, Türk Hükümeti veya yetkilileri tarafından veya yetkisi altında alınan 
tüm vergilerden muaftır. Mülke savaş sırasında el konulduğunda veya mal sahiplerinin bundan 
hiçbir menfaat elde edemeyecek şekilde haczedilmesi halinde, mal her ne olursa olsun tüm 
vergilerden muaf olarak iade edilecektir. 

Türk Hükümeti, mal sahibinin rızası olmadan suçlanabileceği tüm yükümlülüklerden veya 
yüklerden arındırılmış olarak mal sahibinin mülkiyetini iade etmek için yetkisi dahilinde olabilecek 
adımları atacaktır. Tazminat nedeniyle yaralanan tüm üçüncü tarafları tazmin edecektir. 

Bu maddede öngörülen iade yapılamazsa veya el konulmuş olsun veya olmasın mal, hak veya 
menfaatler zarar görmüş veya zarar görmüşse, mal sahibi tazminat alma hakkına sahip 
olacaktır. Bu hususta Müttefik Kuvvetler vatandaşları veya bunlar tarafından kontrol edilen 
şirketler tarafından yapılan talepler soruşturulacak ve tazminatın toplamı Milletler Cemiyeti 
Konseyi tarafından atanacak bir Tahkim Komisyonu tarafından belirlenecektir. Bu tazminat Türk 
Hükümeti tarafından karşılanır ve davacının Devletinin topraklarında veya kontrolü altında 
bulunan Türk vatandaşlarının mülkleri üzerinden tahsil edilebilir. Bu kaynaktan karşılanmadığı 
sürece, Madde 236 (ii), Kısım VIII'de atıfta bulunulan yıllık gelirden karşılanacaktır. İşbu 
Antlaşmanın (Mali Maddeler). 

Yukarıdaki hüküm, Türk Hükümetine, Müttefik Devletlerin fiili işgalinde olan ve işbu Antlaşma ile 
Türkiye'den ayrılmış olan 30 Ekim 1918 tarihinden itibaren meydana gelen mülk, hak ve 
menfaatlere verilen zarar için tazminat ödeme yükümlülüğü getirmeyecektir. Yukarıdaki tarihten 
itibaren işgalci makamlar tarafından bu tür mülklere, haklara ve menfaatlere verilen herhangi bir 
fiili zarar için tazminat sorumlu Müttefik makamlara bir ücret olacaktır. 

 

MADDE 288. 

İşbu Antlaşma veya Türkiye'den ayrılmış toprakların elden çıkarılmasını düzenleyen herhangi bir 
başka Antlaşma hükümlerine göre bir Müttefik Gücün veya yeni bir Devletin vatandaşlığını ipso 
facto kazanan eski Türk vatandaşlarının Türkiye'deki mülkleri, hakları ve menfaatleri , gerçek 
durumlarında kendilerine iade edilecektir. 

 

MADDE 289 

Müttefik Devletler, işbu Antlaşmada öngörülen aksi hükümlere tabi olmak kaydıyla, Türk 
vatandaşlarının veya onlar tarafından kontrol edilen şirketlerin tüm mülklerini, haklarını ve 
menfaatlerini kendi toprakları, kolonileri, mülkleri ve koruyucularında tutma ve tasfiye etme 
hakkını saklı tutar. 17 Ekim 19l2 tarihinde Türk egemenliği altındaki herhangi bir bölge hariç. 

Tasfiye, ilgili Müttefik Devletin kanunlarına göre yürütülecektir ve Türk mal sahibi, söz konusu 
yetkinin rızası olmadan bu mülk, hak veya menfaatleri elden çıkaramaz veya herhangi bir ücrete 
tabi olamaz. . 



 

MADDE 290. 

İşbu Antlaşma veya Türkiye'den ayrılmış toprakların elden çıkarılmasını düzenleyen başka 
herhangi bir Antlaşma hükümleri uyarınca bir Müttefik Gücün veya yeni bir Devletin vatandaşlığını 
ipso facto kazanan Türk vatandaşları, 281. Maddenin beşinci fıkrasının 282., 284. Maddeleri, 287. 
Maddelerin üçüncü fıkrası, 289., 29I., 292, 293, 30I, 302 ve 308. 

 

MADDE 291. 

Türk vatandaşlarının 17 Ekim 1912 tarihinde Türk egemenliği altındaki herhangi bir bölge hariç 
olmak üzere, herhangi bir Müttefik Gücün topraklarında bulunan tüm mülkleri, hakları ve 
menfaatleri ve bunların satışı, tasfiyesi veya bununla ilgili diğer işlemlerin net gelirleri, bu Müttefik 
Güç tarafından tahsil edilebilir. söz konusu Müttefik Gücün vatandaşlarının 287. Madde uyarınca 
alacakları talepler veya Türk vatandaşlarının bunlara borçlu olması nedeniyle ödenmesi gereken 
tutarların ödenmesi. 

Madde 289'da ve bu maddenin birinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde kullanılmayan bu mal, hak 
ve menfaatlerin tasfiye geliri, Madde 236 (ii), Bölüm VIII hükümleri uyarınca istihdam edilecek 
Mali Komisyona ödenir. İşbu Antlaşmanın (Mali Maddeler). 

 

MADDE 292. 

Türk Hükümeti, Müttefik ülkelerdeki mülklerinin, haklarının veya çıkarlarının satışı veya elde 
tutulmasıyla ilgili olarak vatandaşlarına tazminat ödemeyi taahhüt eder. 

 

MADDE 293 

İşbu Antlaşma veya 17 Ekim 1912 tarihinden itibaren akdedilen diğer herhangi bir Antlaşma 
uyarınca Türkiye'den ayrı topraklarda yetki kullanan bir Müttefik Gücün veya yeni Devletin 
Hükümetleri, Türk vatandaşları tarafından kontrol edilen Türk şirketlerinin veya şirketlerinin 
mülkiyet, hak ve menfaatlerini tasfiye edebilir. böyle bir bölgede; tasfiye gelirleri doğrudan şirkete 
ödenir. 

Bu Madde, 1 Ağustos 1914'te manda altına alınmış bölgeler de dahil olmak üzere, Müttefik 
vatandaşların üstün bir menfaati olduğu şirketlere uygulanmayacaktır. 

Bu maddenin birinci fıkrasının tasfiye gelirlerinin ödenmesine ilişkin hükümleri, sahibinin 
sermayesinin çoğunluğunun veya kontrolünün Alman, Avusturya'nın elinde olduğu bir Türk şirketi 
olması halinde uygulanmaz. , Macar veya Bulgar vatandaşları, ya doğrudan ya da kendileri 
tarafından kontrol edilen bir şirketteki menfaatleri aracılığıyla ya da 1 Ağustos 1914'te bu şekilde 
düzenlenmiştir. Bu durumda tasfiye gelirleri Mali Komisyona ödenecektir. 

 

MADDE 294. 

Türk Hükümeti, Baş Müttefik Devletlerin talebi üzerine, işbu Antlaşma'dan kaynaklanan Türk 
topraklarında bir demiryolu imtiyazına sahip herhangi bir Türk şirketinin taahhüt, mülkiyet, hak ve 
menfaatlerini devralacak ve bu Antlaşma uyarınca devredecektir. Mali Komisyonun, söz konusu 
teşebbüs, mülkiyet, haklar ve menfaatlerle birlikte, söz konusu taahhütte veya taahhütte sahip 



olabileceği menfaatlerle birlikte, Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından tayin edilen bir hakemin 
belirleyeceği bir fiyatla. Bu bedelin miktarı Mali Komisyona ödenecek ve kendisi tarafından 293. 
maddeye göre alınan herhangi bir miktarla birlikte doğrudan veya dolaylı olarak şirketle ilgilenen 
kişiler arasında, vatandaşların menfaatlerine atfedilebilecek oran Almanya, Avusturya, Macaristan 
veya Bulgaristan, sırasıyla Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ile Barış Antlaşmaları 
kapsamında kurulan Onarım Komisyonuna ödenirken; Türk Hükümetine atfedilen fiyatın oranı, 
işbu Antlaşmanın 236. Maddesinin VII. Kısmında (Mali Maddeler) atıfta bulunulan amaçlar 
doğrultusunda Mali Komisyon tarafından muhafaza edilecektir. 

 

MADDE 295. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı aylık bir sürenin sona ermesine kadar, Türk 
Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi topraklarında yer alan mülkiyet, haklar ve 
menfaatlerle, Almanya ile Barış Antlaşması'nın 260. Maddesi hükümlerinin veya Barış 
Antlaşmalarındaki ilgili hükümlerin yürürlüğe girmesi için gerekli olan haller dışında, Antlaşmayı 
Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan veya bunların vatandaşlarına sunmak Avusturya, 
Macaristan veya Bulgaristan ile. 

Söz konusu Devletlerin mülkiyetini etkileyen işbu Antlaşmada yer alan özel hükümlere tabi olarak, 
Türk Hükümeti yukarıda belirtilen mülkiyet, hak veya menfaatlerden herhangi birini, Müdür 
tarafından söz konusu altı aylık süre içinde kendisine bildirilebilecek şekilde tasfiye etmeye 
devam edecektir. Müttefik Kuvvetler. Söz konusu tasfiye, anılan Devletlerin emri ve gösterdikleri 
şekilde yapılır. Bu tür mallarla işlem yapma yasağı tasfiye tamamlanıncaya kadar devam eder. 

Tasfiye edilen mülkün Almanya, Avusturya, Macaristan veya Bulgaristan Devletlerine ait olduğu 
durumlar haricinde, tasfiye gelirleri doğrudan maliklere ödenecektir; bu durumda gelirler, Barış 
Antlaşması uyarınca kurulan Onarım Komisyonuna teslim edilecektir. mülkün ait olduğu eyalet. 

 

MADDE 296. 

İşbu Antlaşma uyarınca Türkiye'den ayrı topraklarda yetki kullanan Hükümetler, işbu 
Antlaşma'nın Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan veya bunların yürürlüğe girdiği tarihte 
bu topraklardaki mülk, hak ve menfaatleri tasfiye edebilir. Almanya ile Barış Antlaşması'nın 260. 
Maddesi veya Avusturya, Macaristan veya Bulgaristan ile Barış Antlaşmalarındaki ilgili hükümler 
kapsamında ele alınmadıkları sürece vatandaşlar. 

Tasfiye gelirleri 295. maddede belirtilen şekilde tasfiye edilir. 

 

MADDE 297. 

Sahibinin başvurusu üzerine 287. maddede öngörülen Tahkim Komisyonu, 293, 295 veya 296. 
maddeler uyarınca tasfiye edilen herhangi bir mülkün satış koşullarının veya genel mevzuatı 
dışında hükümetin, Mülkün bulunduğu bölge, elde edilen fiyata haksız bir şekilde zarar veriyorsa, 
Komisyon mal sahibine bu Hükümet tarafından ödenmek üzere adil bir tazminat verme takdirine 
sahip olacaktır. 

 

MADDE 298. 

Devretme emirlerinin ve işletmelerin veya şirketlerin tasfiye edilmesine ilişkin emirlerin ve 
herhangi bir mahkeme veya herhangi bir Müttefik Kuvvetler'in herhangi bir Hükümetin herhangi 



bir departmanının veya verdiği veya olduğu iddia edilen diğer emirlerin, talimatların veya 
talimatların geçerliliği düşman mülkiyeti, kendi topraklarındaki hak ve menfaatlere ilişkin savaş 
mevzuatı uyarınca yapılmış veya verilmiş. 

Tüm kişilerin menfaatlerinin, ilgilendikleri bu tür mülklerle ilgili olarak, söz konusu menfaatler 
siparişte, talimatta, kararda veya kararlarda özel olarak belirtilmiş olsun veya olmasın, herhangi 
bir emir, talimat, karar veya talimatla etkin bir şekilde ele alınmış olduğu kabul edilecektir. talimat 

Bu tür bir emir, talimat, karar veya talimat uyarınca ele alınan herhangi bir mülk, hak veya 
menfaatin devredilmesinin düzenliliği konusunda hiçbir soru sorulmayacaktır. 

Müttefik Kuvvetlerin topraklarındaki herhangi bir mülk, işletme veya şirket ile ilgili olarak, 
soruşturma, el koyma, zorunlu idare, kullanım, talep, denetim veya tasfiye, mülk satışı veya 
yönetimi, haklar veya menfaatler, borçların tahsili veya tasfiyesi, masrafların, masrafların veya 
harcamaların ödenmesi veya herhangi bir mahkemenin veya Müttefik Kuvvetlerden herhangi 
birinin Hükümetinin herhangi bir departmanının emir, talimat, karar veya talimatları uyarınca 
herhangi bir diğer husus, Düşmanın mülkiyeti, hakları veya çıkarları ile ilgili olarak savaş 
mevzuatı uyarınca yapılmış veya verilmiş veya yapıldığı veya verileceği iddia edilen onaylanır. 

 

MADDE 299. 

30 Ekim 1918 tarihleri arasında alınan önlemlerin geçerliliği ve işbu Antlaşmanın bir veya daha 
fazla Müttefik Güç tarafından veya onun yetkisi altında yürürlüğe girmesi, Almanya'nın Türk 
topraklarında, Avusturya'da mülkiyet, haklar ve menfaatlerle ilgili olarak , Macaristan veya 
Bulgaristan veya onların vatandaşları onaylandı. 

Bu tür tedbirler sonucunda Müttefik Devletlerin kontrolü altında kalan bakiye, 295. Maddenin son 
fıkrasında belirtilen şekilde imha edilecektir. 

 

MADDE 300. 

Herhangi bir Müttefik Kuvvet aleyhine veya böyle bir Yetkinin herhangi bir yasal makamı veya 
Hükümeti adına hareket eden herhangi bir kişiye karşı Türkiye tarafından veya nerede mukim 
olursa olsun herhangi bir kişi tarafından veya adına hiçbir iddia veya dava açılamaz. 1 Ağustos 
1914 tarihinde Türk vatandaşı olan veya savaş sırasında Türk vatandaşlarının mülkiyeti, hakları 
veya çıkarlarına ilişkin herhangi bir eylem veya ihmal nedeniyle veya savaşa hazırlık sırasında bu 
tarihten sonra Türk vatandaşı olan. 

Benzer şekilde, herhangi bir Müttefik Gücün istisnai savaş önlemleri, kanunları veya 
yönetmelikleri uyarınca veya bunlara uygun olarak herhangi bir eylem veya ihmalle ilgili olarak 
herhangi bir kişiye karşı herhangi bir iddia veya dava açılamaz. 

 

MADDE 301. 

Gerekirse, Türk Hükümeti, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde, her bir 
Müttefik Güce, vatandaşları tarafından sahip olunan ve mülkiyet, haklar veya menfaatlerle ilgili 
her türlü menkul kıymeti, sertifikayı, tapu veya belgeyi teslim edecektir. herhangi bir şirketin 
hisseleri, hisse senetleri, tahvilleri, tahvil senetleri veya bu Gücün kanunlarına göre kurulmuş 
herhangi bir şirketin diğer yükümlülükleri dahil olmak üzere, bu Antlaşma hükümleri uyarınca 
tasfiyeye tabidir. 



Türk Hükümeti, ilgili Müttefik Gücün talebi üzerine herhangi bir zamanda, söz konusu mülkiyet, 
haklar ve menfaatlerle veya bu tür mülkiyet, haklar veya çıkarlarla ilgili herhangi bir işlemle ilgili 
olarak gerekli olabilecek bilgileri 1 Temmuz'dan itibaren sağlayacaktır, 1914. 

 

MADDE 302. 

veya savaş sırasında ödenebilir hale gelen ve savaş nedeniyle tamamen veya kısmen infazının 
askıya alındığı işlem veya sözleşmelerden doğan, bu tür Müttefik Kuvvetler, onların kolonileri 
veya koruyucularının para birimi cinsinden ödenecek veya alacaklandırılacaktır, veya Britanya 
Hakimiyetleri veya Hindistan. Borç başka bir para biriminde ödenmişse, dönüştürme savaş öncesi 
döviz kuru üzerinden gerçekleştirilir. 

Bu hükmün amacına yönelik olarak savaş öncesi döviz kuru, ilgili Müttefik ülkede, söz konusu 
ülke ile Türkiye arasındaki savaşın başlamasından hemen önceki ay boyunca geçerli olan 
ortalama kablo transfer oranı olarak tanımlanacaktır. 

Bir sözleşmede borcun ifade edildiği para biriminin ilgili Müttefik Gücün para birimine 
dönüştürülmesini düzenleyen sabit bir döviz kuru öngörülüyorsa, bu durumda döviz kuru ile ilgili 
yukarıdaki hükümler uygulanmayacaktır. 

Bu Bölümde atıfta bulunulan düşman mallarının, haklarının ve menfaatlerinin ve düşmanların 
nakit varlıklarının tasfiye gelirleri de yukarıda belirtilen para birimi ve döviz kuru üzerinden 
muhasebeleştirilecektir. 

Bu maddenin döviz kuru ile ilgili hükümleri, işbu Antlaşma uyarınca Türkiye'den ayrılmış 
topraklarda ikamet eden kişilerden veya bunlardan kaynaklanan borçları etkilemeyecektir. 

 

MADDE 303. 

Müttefik Kuvvetler tarafından savaş mevzuatı kapsamında mülkiyetin, hakların, menfaatlerin, 
şirketlerin veya işletmelerin tasfiyesi sırasında ele alınmış veya ele alınabilecek endüstriyel edebi 
ve sanatsal mülkiyetler için 287 ila 302. Maddelerdeki hükümler veya mevcut Antlaşma. 

 

BÖLÜM V. 
 

SÖZLEŞMELER, TANITIMLAR, KARARLAR. 

 

Madde 304 

Ekte yer alan belirli sözleşmeler veya sözleşmelerin sınıfları ile ilgili istisnalara ve özel kurallara 
tabi olarak, düşmanlar arasında akdedilen herhangi bir sözleşme, Türk vatandaşı olmayan tarafın 
Müttefik Kuvvet yasasına göre sürdürülecek veya feshedilecektir. 1 Ağustos 1914, bir ulusaldır ve 
bu yasanın öngördüğü koşullarda. 

 

MADDE 305. 

Savaşın başlamasından önce veya sonra başlamış olsunlar, tüm zamanaşımı veya eylem 
hakkının sınırlandırılması, Ekim ayından itibaren düşmanlar arasındaki ilişkiler bakımından 



Yüksek Sözleşmeci Tarafların topraklarında işlem görecektir. 29, 1914, mevcut Antlaşma 
yürürlüğe girene kadar. İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden en erken üç ay sonra yeniden 
yarışmaya başlayacaklar. Bu hüküm, faiz veya temettü kuponlarının ibrazı veya geri ödenmek 
üzere çekilen veya herhangi bir sebeple geri ödenebilecek menkul kıymetlerin geri ödenmesi için 
öngörülen süre için uygulanır. 

Japonya hukukunun hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, Japon vatandaşları ile Türk 
vatandaşları arasında yapılan sözleşmeler için ne bu Madde, ne de 304.Madde ne de Ek geçerli 
olacaktır. 

 

MADDE 306. 

Düşmanlar arasında, savaştan önce yapılan hiçbir kıymetli evrak, yalnızca gerekli süre içinde 
belgenin kabul veya ödeme için sunulmaması veya çekmecelere kabul edilmeme veya ödeme 
yapılmaması bildiriminde bulunulmaması nedeniyle geçersiz sayılmayacaktır. onay verenler, ya 
da enstrümanı protesto etmek, ne de savaş sırasında herhangi bir formaliteyi tamamlayamama 
nedeniyle. 

Bir kıymetli evrakın kabul veya ödeme için sunulması gereken veya çekmeceye veya ciroya kabul 
etmeme veya ödeme yapmama bildiriminin verilmesi gereken veya bu belgenin protesto edilmesi 
gereken durumlarda, Savaş sırasında geçmiştir ve belgeyi sunması veya protesto etmesi veya 
kabul etmeme veya ödeme yapmama bildiriminde bulunması gereken taraf, girişten itibaren üç 
aydan az olmamak üzere, savaş sırasında bunu yapmamıştır. ibraz, kabul etmeme veya ödeme 
yapmama bildiriminin veya itirazın yapılabileceği işbu Antlaşma'nın yürürlüğüne izin verilecektir. 

 

MADDE 307. 

Savaş sırasında herhangi bir Türk adli veya idari makamı tarafından, o sırada bir Müttefik Gücün 
vatandaşı olan bir kişinin menfaatlerine karşı veya menfaatlerine zarar veren veya böyle bir 
şirketin menfaatlerine aleyhine veya bunları etkileyen infaz kararları veya infaz tedbirleri İlgili 
Müttefik ülke vatandaşı, 287. maddede öngörülen Tahkim Komisyonu tarafından bu vatandaşın 
başvurusu üzerine revizyona tabi olacaktır. Böyle bir yol hakkaniyete uygun ve mümkünse, 
taraflar, karar verilmeden önce işgal ettikleri durumda değiştirilecektir. Türk makamı tarafından 
verilen veya emredilen infaz ölçüsü. Bunun mümkün olmadığı yerde, 

Bir sözleşmenin, taraflardan birinin hükümlerini yerine getirmemesi veya sözleşmenin kendisinde 
öngörülen bir hakkın kullanılması nedeniyle feshedilmesi halinde, önyargılı taraf Tahkim 
Komisyonuna başvurabilir. Bu Komisyon, önyargılı tarafa tazminat verebilir veya davanın 
koşullarını göz önünde bulundurarak, bu tür bir restorasyonun adil ve mümkün olduğu her yerde 
Türkiye'de fesih nedeniyle zarar görmüş hakların iadesini emredebilir. 

Türkiye, bu Madde hükümlerine göre yapılan herhangi bir iade veya restorasyondan zarar 
görebilecek herhangi bir üçüncü şahsa tazminat ödeyecektir. 

 

MADDE 308. 

Müttefik Devletlerin veya toprakları Türkiye'den ayrılmış yeni Devletlerin vatandaşı olan veya 
olmuş kişiler ile Türk vatandaşları arasında işbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden önce 
akdedilen sözleşmelerle ilgili tüm sorular, ulusal mahkemeler veya Türk Mahkemeleri hariç olmak 
üzere, Müttefik Kuvvetin konsolosluk mahkemeleri veya sözleşmenin taraflarından birinin 
vatandaşı olduğu yeni Devlet. 



 

MADDE 309. 

Toprakları Türkiye'den ayrılmış olan bir Müttefik Güç veya yeni Devletin ulusal veya konsolosluk 
mahkemeleri tarafından verilen kararlar veya 287.Maddede öngörülen Tahkim Komisyonu 
tarafından verilen kararlar, işbu Antlaşma uyarınca karar verme yetkisine sahip oldukları tüm 
durumlarda Türkiye'de nihai olarak kabul edilecek ve icra edici beyan edilmesine gerek kalmadan 
uygulanacaktır. 

EK 
 

I. Genel Hükümler. 

 

 
1. 

304 ila 306. Maddeler ve bu Ek'in hükümleri anlamında, bir sözleşmenin tarafları, aralarında 
ticaret yapmak fiilen mümkün hale geldiğinde veya yasa, emir veya yönetmelikler tarafından 
yasaklandığında veya başka bir şekilde yasadışı hale geldiğinde düşman olarak kabul edilecektir. 
bu taraflardan hangisi konu oldu. Bu tür bir ticaretin fiilen imkansız hale geldiği veya yasaklandığı 
veya başka bir şekilde hukuka aykırı olduğu tarihten itibaren düşman olmuş kabul edilecektir. 

2. 
Aşağıdaki sözleşme sınıfları, savaş sırasında Müttefik Kuvvetler tarafından yapılan yerel 
kanunların, emirlerin veya düzenlemelerin uygulanmasına ve sözleşmelerin şartlarına tabi olarak 
yürürlükte kalır: 

(a) Taraflar düşman olmadan önce mülklerin veya taşınmazın veya şahsi mülkiyetin devrine ilişkin 
sözleşmeler; 

(b) Arazi ve ev kiralamalarına ilişkin kira sözleşmeleri ve sözleşmeler; 

(c) İpotek, rehin veya haciz sözleşmeleri; 

(d) Kişiler veya şirketler ile Devlet, iller, belediyeler veya idari görevlerle görevli diğer benzeri tüzel 
kişiler arasındaki sözleşmeler ve Devlet, iller, belediyeler veya idari görevlerle görevli diğer 
benzeri tüzel kişiler tarafından verilen imtiyazlar, ancak işbu Antlaşmada belirtilen tavizlere ilişkin 
özel hükümler. 

Bu şekilde canlı tutulan sözleşmelerin ifası, ekonomik koşulların değişmesi nedeniyle taraflardan 
birine önemli zararlar verecekse, Madde 287'de öngörülen Tahkim Komisyonu, önyargılı tarafın 
talebi üzerine, tazminat yoluyla adil tazminat. 

II. Belirli Sözleşme Sınıflarına İlişkin Hükümler. 

 
 
Borsa ve Ticari Değişim Sözleşmeleri. 

3 

(a) Savaştan önce bir düşman tarafından yapılan sözleşmelerin kapatılmasını sağlayan herhangi 
bir tanınmış Mübadele veya Ticaret Birliği tarafından savaş sırasında yapılan kurallar, Yüksek 
Sözleşmeci Taraflarca onaylanır ve ayrıca bunlara göre yapılan herhangi bir eylem: 



(1) Sözleşmenin söz konusu Borsa veya Dernek kurallarına tabi olduğu ifade edildi; 

(2) Kuralların ilgili tüm kişilere uygulandığını; 

(3) Kapatma ile bağlantılı koşulların adil ve makul olduğu. 

(b) Liverpool Pamuk Birliği'nin kararı ile 31 Temmuz 1914 tarihinde kapatılan pamuk vadeli işlem 
sözleşmelerinin kapatılması da teyit edildi. 

Güvenlik. 

4 

Bir düşman tarafından ödenmemiş bir borç için tutulan bir menkul kıymetin satışı, alacaklının iyi 
niyetle ve makul özen ve ihtiyatla hareket etmesi ve borçlunun sahada hiçbir hak talebinde 
bulunmaması halinde mal sahibine bildirimde bulunulmasına bakılmaksızın geçerli sayılır. bu tür 
satış kabul edilecektir. 

Kıymetli Evraklar. 

5 
Bir kişi, savaştan önce veya savaş sırasında, sonradan düşman haline gelen bir kişi tarafından 
kendisine verilen bir taahhüt uyarınca kıymetli evraktan sorumlu hale gelirse, bu kişi kendi 
sorumluluğuna rağmen ilkini tazmin etmekle yükümlü kalacaktır. savaşın patlak vermesi. 

III. Sigorta Sözleşmeleri. 

 
6. 
Aşağıdaki fıkralarda yer alan hükümler, sadece Türkiye ile ticaretin yasak olduğu durumlarda, 
Türk vatandaşları ile Müttefik Kuvvetler vatandaşları arasındaki sigorta ve reasürans 
sözleşmelerine uygulanacaktır. Bu hükümler, işbu Antlaşma uyarınca Türkiye'den ayrı 
topraklarda yerleşik Müttefik Devletlerin vatandaşları olsalar bile, Türk vatandaşları ile şirketler 
veya bireyler arasındaki sözleşmelere uygulanmayacaktır. 

Aşağıdaki fıkra hükümlerinin uygulanmadığı durumlarda, sigorta ve reasürans sözleşmeleri 304 
üncü madde hükümlerine tabidir. 

Yangın sigortası. 
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Bu tür bir mülkle ilgilenen bir kimsenin sonradan düşman olan başka bir kişiyle yaptığı yangına 
karşı mal sigortası sözleşmeleri, savaşın çıkması veya kişinin düşman olması gerçeğiyle 
feshedilmiş sayılmaz, veya savaş sırasında ve daha sonra üç aylık bir süre için sözleşme 
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı, ancak bir sürenin bitiminden 
sonra yıllık primin ilk kez ödenebilir hale geldiği tarihte feshedilecektir. işbu Antlaşmanın yürürlüğe 
girmesinden üç ay sonra. 

Savaş sırasında vadesi gelen ödenmemiş primler veya savaş sırasında meydana gelen kayıplar 
için tazminat talep edilecektir. 

8. 
İdari veya yasal işlemle, savaş sırasında ortaya çıkan yangına karşı bir sigortanın orijinal 
sigortadan başka bir sigortacıya devredildiği durumlarda, devir kabul edilecek ve asıl sigortacının 
sorumluluğu, tarih itibariyle sona ermiş sayılacaktır. transfer. Bununla birlikte, asıl sigortacı, talep 
üzerine devir koşullarına ilişkin tüm bilgileri alma hakkına sahip olacaktır ve bu şartların adil 
olmadığı anlaşılırsa, bunları eşitlikçi kılmak için gerekli olduğu ölçüde değiştirilecektir. 



Ayrıca sigortalı, asıl sigortacının mutabakatına bağlı olarak, talep tarihinden itibaren sözleşmeyi 
asıl sigortacıya yeniden devretme hakkına sahip olacaktır. 

Hayat sigortası. 
9 

Bir sigortacı ile sonradan düşman olan kişi arasında yapılan hayat sigortası sözleşmeleri, savaşın 
başlamasıyla veya kişinin düşman olmasıyla feshedilmiş sayılmaz. 

Savaş sırasında, önceki hüküm uyarınca feshedilmemiş olduğu düşünülen bir sözleşmeden 
dolayı vadesi gelen herhangi bir meblağ, savaştan sonra yüzde 5 faiz ilavesiyle geri 
alınabilecektir. vadesi geldiği tarihten ödeme gününe kadar yıllık. 

Primlerin ödenmemesi nedeniyle savaş sırasında sözleşmenin sona ermesi veya sözleşme 
şartlarının ihlali nedeniyle hükümsüz hale gelmesi durumunda, sigortalı veya temsilcileri veya hak 
sahipleri, geldikten sonraki on iki ay içinde herhangi bir zamanda haklara sahip olacaktır. 
sigortacıdan, poliçenin iptal veya kaçınma tarihinde teslim değerini talep etmek için bu 
Antlaşma'nın yürürlüğe girmesi. 

10. 

Hayat sigortası sözleşmelerinin, daha sonra düşman ülke haline gelen bir ülkede kurulmuş bir 
sigorta şirketinin yerel bir şubesi tarafından yapılması durumunda, sözleşmenin kendisinde 
aksine bir hüküm bulunmaması halinde, sözleşme, yerel hukuk, ancak sigortacı, sigortalı veya 
temsilcilerinden, savaş sırasında alınan tedbirler uyarınca ödenen meblağların veya yapılan veya 
icra edilen tazminat taleplerinin iadesini talep etme hakkına sahiptir. sözleşmenin kendisi veya 
girildiği sırada mevcut olan yasa veya antlaşmalarla tutarlı olmaması. 

11. 

Sigortacı, sözleşmeye uygulanacak kanun gereği, prim ödememesine bakılmaksızın, sigortalıya 
sözleşmenin feshine dair ihbar verilinceye kadar sözleşmeye bağlı kalması halinde, sigortacıya 
bu ödenmemiş primleri yüzde 5 faizle geri almak savaş tarafından engellendi. sigortalıdan yıllık. 

12. 
Sigorta sözleşmeleri, iki taraf arasındaki karşılıklı sözleşmelerin hesaplanması için faiz oranı ile 
birlikte insan hayatının olasılıklarına bağlı olduklarında, 9 ila 11. paragraflar açısından hayat 
sigortası sözleşmeleri olarak kabul edilecektir. 

Denizcilik Sigortası. 

13. 

Bir sigortacı ile sonradan düşman olan bir kişi arasında imzalanan deniz sigortası sözleşmeleri, 
zaman poliçeleri ve sefer poliçeleri dahil olmak üzere, sözleşmede üstlenilen riskin söz konusu 
olduğu durumlar dışında, bu kişinin düşman olmasıyla feshedilmiş sayılacaktır. düşman olmadan 
önce bağlıydı. 

Riskin eklenmemiş olması durumunda, prim yoluyla veya başka bir şekilde ödenen para 
sigortacıdan geri alınabilir. 

Riskin bağlı olduğu hallerde, tarafın düşman olmasına bakılmaksızın sözleşmeye etki verilecek ve 
sözleşme kapsamında vadesi gelen meblağlar primler yoluyla veya zararlarla ilgili olarak işbu 
Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonra geri alınabilecektir. 

Savaştan önce savaşta bulunan ve savaştan sonra tazmin edilen Devletlerin vatandaşları 
tarafından ödenmesi gereken meblağlar üzerindeki faizin ödenmesi için herhangi bir anlaşmaya 
varılması halinde, söz konusu faiz sözleşmeler uyarınca tazmin edilebilecek kayıplar durumunda 
olacaktır. Deniz sigortası, zarar tarihinden itibaren bir yıllık sürenin sona ermesinden başlar. 



14. 

Daha sonra düşman haline gelen sigortalı bir kişiyle yapılan hiçbir deniz sigortası sözleşmesi, 
sigortacının vatandaşı olduğu Kuvvetin veya bu Gücün müttefiklerinin savaş eyleminden 
kaynaklanan kayıpları karşılayacak şekilde kabul edilmeyecektir. 

15. 
Savaştan önce sigortacı ile deniz sigortası sözleşmesine giren ve sonradan düşman olan bir 
kişinin, savaşın başlamasından sonra, düşman olmayan bir sigortacı ile aynı riski kapsayan yeni 
bir sözleşmeye girdiğinin gösterilmesi halinde, yeni sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren orijinal 
sözleşmeye alt başlık olarak kabul edilecek ve ödenecek primler, asıl sigortacının ancak yeni 
sözleşmeye kadar sözleşmeye bağlı kalması esasına göre ayarlanacaktır. sözleşme yapıldı. 

Diğer Sigortalar. 
16 

Bir sigortacı ile daha sonra düşman haline gelen bir kişi arasında savaştan önce yapılan sigorta 
sözleşmeleri, 7 ila 15. paragraflarda belirtilen sözleşmeler dışında, her yönden aynı kişiler 
arasındaki yangın sigortası sözleşmeleriyle aynı temelde ele alınacaktır. söz konusu paragraflar 
altında ele alınacaktır. 

Reasürans. 

17. 

Düşman haline gelen bir kişiyle yapılan tüm reasürans anlaşması, düşman olan kişi tarafından 
iptal edilmiş olarak kabul edilecektir, ancak savaştan önce ödemeyi geri alma hakkına bağlanan 
yaşam veya deniz riskleri durumunda halel getirmeksizin bu tür riskler nedeniyle ödenmesi 
gereken meblağlar için savaş. 

Bununla birlikte, istila nedeniyle reasürörün başka bir reasürör bulması imkansızsa, anlaşma bu 
Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonraki üç aya kadar yürürlükte kalacaktır. 

Bu fıkra uyarınca bir reasürans anlaşması geçersiz hale geldiğinde, taraflar arasında hem ödenen 
ve ödenecek primler hem de savaştan önce eklenen can veya deniz riski ile ilgili kayıplara ilişkin 
yükümlülükler açısından bir hesap düzeltmesi yapılacaktır. 9 ila 15 inci paragraflarda belirtilenler 
dışındaki risklerin söz konusu olması durumunda, hesaplarda düzeltme, o tarihten bu yana 
meydana gelebilecek zararlara ilişkin talepler dikkate alınmaksızın, tarafların düşman olduğu 
tarihte yapılacaktır. 

18. 

17. Paragrafın hükümleri, tarafların hayat veya deniz riskleri dışındaki herhangi bir riske karşı bir 
sigorta sözleşmesinde üstlendiği belirli risklerin düşmanı haline geldiği tarihte var olan 
reasüransları da kapsayacaktır. 

19. 

Herhangi bir genel anlaşma kapsamında olmayan ve belirli sözleşmelerden etkilenen yaşam 
risklerinin reasüransı yürürlükte kalacaktır. 

20. 

Bir deniz sigortası sözleşmesinin savaştan önce reasürans yapılması durumunda, reasüröre 
devredilen bir riskin, savaşın başlamasından önce bağlanmış olması halinde, geçerliliğini 
koruyacak ve sözleşmeye hüküm verilecektir. savaşın patlak vermesine rağmen; reasürans 
sözleşmesi kapsamında ödenmesi gereken prim veya zarar meblağları savaştan sonra geri 
alınabilir olacaktır. 

21. 



Deniz risklerinin reasürans sözleşmelerine 14 ve 15 inci paragrafların hükümleri ve 13üncü 
paragrafın son kısmı uygulanacaktır. 

BÖLÜM VI. 
 

ŞİRKETLER VE İMTİYAZLAR. 

 

MADDE 310. 

287. Madde hükümlerinin uygulanmasında Müttefik vatandaşlar ve Müttefik gruplar tarafından 
kontrol edilen şirketler veya 29 Ekim 1914 tarihinden önce Türk hükümeti veya herhangi bir Türk 
yerel makamı tarafından işbu Antlaşma kapsamında Türk kalan topraklarda verilen tavizlere sahip 
olan veya taviz veren şirketler 294. Madde uyarınca kendilerine Finans Komisyonu tarafından 
verilebilecek olan, orijinal imtiyaz sözleşmesi ve 29 Ekim 1914'ten önceki müteakip 
anlaşmalardan kaynaklanan haklara tamamen sahip olan bu Hükümet veya yetkililer tarafından 
değiştirilecektir. bu tür sözleşmeleri veya anlaşmaları yeni ekonomik koşullara uyarlamayı ve 
bunları 29 Ekim 1914 ile işbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesi arasındaki süreye eşit bir süre için 
uzatmayı taahhüt eder.Türk Hükümeti ile ihtilaf olması halinde, konu 287. maddede atıfta 
bulunulan Tahkim Komisyonuna sunulur. 

29 Ekim 1914 tarihinden sonraki tüm yasal veya diğer hükümler, tüm imtiyazlar ve tüm 
anlaşmalar ve önceki paragrafta belirtilen haklara halel getirici Türk Hükümeti tarafından 
hükümsüz ilan edilecektir. 

Bu maddede atıfta bulunulan imtiyaz sahipleri, Mali Komisyonun onaylaması halinde, 287. 
maddede belirtilen koşullar altında Tahkim Komisyonu tarafından kendilerine tanınan tazminatın 
tamamını veya bir kısmını, savaş sırasında uğradıkları zarar veya kayıplar karşılığında, 
sözleşmeye dayalı tazminat. 

 

MADDE 311. 

Türkiye'den ayrı topraklarda, Müttefik Kuvvetlerden birinin, Müttefik vatandaşların ve 29 Ekim 
1914'ten önce Türk Hükümeti veya herhangi bir Türk yerel makamı tarafından verilen tavizlere 
sahip Müttefik gruplar veya vatandaşların kontrolünde olan şirketlerin yetkisi veya vesayeti altına 
alınmak üzere usulüne uygun olarak edindikleri haklardan tam olarak yararlanmaya devam 
edecek ve ilgili Güç, verilen garantileri koruyacak veya eşdeğerlerini devredecektir. 

Bununla birlikte, bu tür herhangi bir Güç, bu tavizlerden herhangi birinin sürdürülmesinin kamu 
yararına aykırı olacağını düşünürse, ülkenin yetki veya vesayet altına alındığı tarihten itibaren altı 
aylık bir süre içinde hak kazanır, bu tür bir imtiyazı satın almak veya burada değişiklikler 
önermek; bu durumda aşağıdaki hükümlere uygun olarak imtiyaz kağıdına adil tazminat 
ödemekle yükümlü olacaktır. 

Taraflar bu tür tazminatın miktarı üzerinde anlaşamazlarsa, bu, biri imtiyaz sahibinin bulunduğu 
Devlet tarafından belirlenen üç üyeden oluşan Tahkim Mahkemeleri tarafından veya bir şirketin 
olması durumunda sermayenin çoğunluğunun sahipleri tarafından belirlenecektir. Biri söz konusu 
bölgede Hükümet tarafından uygulama yetkisi bulunan ve taraflar arasında anlaşma 
sağlanamayan üçüncü kişi, Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından belirlenen vatandaşlardır. 

Mahkeme, aşağıdaki paragrafta belirtildiği gibi uyarlanan sözleşmenin sürdürülmesi temelinde, 
hem hukuki hem de adil bakış açılarından tüm ilgili konuları dikkate alacaktır. 

Yürürlükte tutulan bir imtiyaz sahibi, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürenin bitiminden 
itibaren altı ay içinde sözleşmesinin yeni ekonomik şartlara uyarlanmasını isteme hakkına sahip 



olacaktır. İlgili Vali ile doğrudan anlaşmanın olmaması halinde, karar yukarıda belirtilen Tahkim 
Komisyonuna havale edilecektir. 

 

MADDE 312. 

Türkiye'den kopuk tüm topraklarda, ister 1913 Balkan Savaşları'nın bir sonucu olarak, ister işbu 
Antlaşma uyarınca, 311. maddede belirtilenler dışında, toprakları kesin olarak iktisap eden 
Devlet ipso facto'nun görev ve yükümlülüklerini yerine getirecektir. Türkiye, 311. maddenin birinci 
fıkrasında belirtilen imtiyaz sahiplerine ve sözleşme sahiplerine karşı verilen teminatları muhafaza 
eder veya muadillerini devreder. 

Bu halefiyet, devralan her Devlet için, feshin gerçekleştirildiği Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden 
itibaren yürürlüğe girecektir. Bu Devlet, tavizlerin kullanılmasını ve sözleşmelerin kesintisiz olarak 
yerine getirilmesini sağlamak için gerekli tüm adımları atacaktır. 

Bununla birlikte, işbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden itibaren, bu tür taviz ve sözleşmelerin 
söz konusu mevzuata uygun hale getirilmesi için karşılıklı bir anlaşmaya varılması amacıyla, 
edinen Devletler ile sözleşme veya imtiyaz sahipleri arasında müzakereler başlatılabilir. Devletler 
ve yeni ekonomik koşullar. Altı ay içinde anlaşmaya varılamazsa, Devlet veya imtiyaz veya 
sözleşmelerin sahipleri anlaşmazlığı Madde 311'de belirtildiği şekilde oluşturulan bir Tahkim 
Mahkemesine sunabilir. 

 

MADDE 313. 

311 ve 312. Maddelerin uygulanması, kağıt para ihraç etme hakkına ilişkin olarak herhangi bir 
tazminata hükmedilmesine yol açmayacaktır. 

 

MADDE 314. 

Müttefik Devletler, 29 Ekim 1914 tarihinden sonra Türk Hükümeti veya Türk yerel makamları 
tarafından verilen herhangi bir imtiyaz verilmesinin geçerliliğini veya bundan sonra yapılacak 
herhangi bir imtiyazın devrinin geçerliliğini Türkiye'den ayrı topraklarda tanımaya mecbur 
olmayacaklardır. tarihi. Bu tür taviz ve devirlerin hükümsüz ve hükümsüz olduğu beyan edilebilir 
ve bunların iptali tazminata neden olmaz. 

 

MADDE 315. 

30 Ekim 1918'den bu yana Türk Hükümeti tarafından verilen tüm imtiyazlar veya haklar ve 1 
Ağustos 1914'ten bu yana Alman, Avusturya, Macaristan, Bulgar veya Türk vatandaşları veya 
bunlar tarafından kontrol edilen şirketler lehine verilen tüm imtiyaz veya haklar işbu Antlaşmanın 
yürürlüğe girme tarihi işbu belge ile iptal edilmiştir. 

 

MADDE 316. 

(a) Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türkiye'de faaliyet gösteren ve şimdi veya bundan sonra 
Müttefik vatandaşlar tarafından kontrol edilecek olan herhangi bir şirket, işbu Antlaşmanın 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde mülkiyetini, haklarını devretme hakkına sahip 
olacaktır. ve vatandaşları tarafından kontrol edilen Müttefik Devletlerden birinin yasasına göre 



kurulmuş başka bir şirketin çıkarları; ve mülkiyetin, hakların ve menfaatlerin devredildiği şirket, 
daha önce üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlı olarak, Türkiye kanunları ve işbu 
Antlaşma hükümleri uyarınca diğer şirket ile aynı hak ve imtiyazlardan yararlanmaya devam 
edecektir. 

Türk Hükümeti, Müttefik uyruklu şirketlerin Türkiye'de imtiyaz veya sözleşmelere sahip olmasına 
izin verecek şekilde mevzuatını değiştirmeyi taahhüt eder. 

(b) Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türkiye'den ayrı topraklarda faaliyet gösteren, şimdi veya 
bundan sonra Müttefik vatandaşların kontrolünde olan herhangi bir şirket, aynı şekilde ve aynı 
süre içinde mülkünü devretme hakkına sahip olacaktır. , söz konusu topraklarda yetki kullanan 
Devletten veya vatandaşları onu kontrol eden Müttefik Kuvvetlerden birine yasaya göre kurulmuş 
başka bir şirkete ait haklar ve menfaatler. Mülkiyetin, hakların ve menfaatlerin devredildiği şirket, 
işbu Antlaşma ile kendisine verilenler de dahil olmak üzere, diğer şirket ile aynı hak ve 
ayrıcalıklara sahip olmaya devam edecektir. 

(c) Bu maddenin (a) fıkrası uyarınca Türk şirketlerinin mülkiyet, hak ve menfaatlerinin 
devredileceği Müttefik uyruklu Türkiye'de şirketler ve Türkiye'den ayrı bölgelerde Müttefiklerin 
kontrol ettiği Türk uyruklu şirketler Türk şirketlerinin mülkiyet, hak ve menfaatlerinin bu maddenin 
(b) fıkrası gereğince devredileceği söz konusu topraklarda yetki kullanan Devletin dışındaki 
gruplar veya vatandaşlar ve şirketler tabi değildir. Türk vatandaşlığına sahip benzer şirketlere ve 
Türkiye'den ayrı topraklarda yetkili olan Devletin vatandaşlığına sahip olanlara Türkiye'de 
uygulananlardan daha ağır yasal veya diğer hükümlere veya vergilere, empoze veya harçlara. 

(d) Bu maddenin (a) ve (b) bentleri uyarınca Türk şirketlerinin mal, hak ve menfaatlerinin 
devredildiği şirketler, bu devir nedeniyle özel bir vergiye tabi tutulmayacaktır. 

BÖLÜM VII. 
 

GENEL HÜKÜM. 
 

 

MADDE 317. 

Bu Bölümde veya Bölüm VIII'de (Mali Maddeler) kullanıldığı her yerde "Müttefik Kuvvetlerin 
vatandaşları" terimi şunları kapsar: 

(I) Bir Müttefik Gücün veya bir Müttefik Gücün himayesi altındaki bir Devletin veya bölgenin 
şirketleri ve birlikleri dahil olmak üzere tüm vatandaşları; 

(2) Koruma sertifikası 1 Ağustos 1914'ten önce verilen Müttefik Kuvvetlerin korunan şahısları; 

(3) Müttefik gruplar veya vatandaşlar tarafından kontrol edilen veya bu grupların veya 
vatandaşların 1 Ağustos 1914'te baskın menfaat sahibi olduğu Türk mali, sınai ve ticari şirketleri 

(4) Müttefik Kuvvetlerin vatandaşlarının veya koruma altındaki kişilerin ilgilendiği dini veya hayır 
kurumları ve skolastik kurumlar. 

Müttefik Kuvvetler, işbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde, vatandaşlarının 
üstün bir menfaat sahibi olduğunu veya ilgilendiğini düşündükleri şirketler, kurumlar ve 
kuruluşların listesini Mali Komisyon'a bildireceklerdir. 

BÖLÜM X. 

HAVA NAVİGASYONU 

 



MADDE 318 

Müttefik Kuvvetlerin uçakları, Türkiye toprakları ve karasuları üzerinde ve içinde tam geçiş ve iniş 
özgürlüğüne sahip olacak ve özellikle kara veya denizden kaynaklanan tehlike durumunda Türk 
uçaklarıyla aynı ayrıcalıklara sahip olacaktır. 

 

MADDE 319. 

Müttefik Kuvvetlerin uçakları, herhangi bir yabancı ülkeye transit geçiş halindeyken, Türkiye 
toprakları ve karasuları üzerinde iniş yapmadan uçma hakkından yararlanacaktır ve her zaman, 
Müdürün onayıyla Türkiye tarafından yapılabilecek düzenlemelere tabi olacaktır. Müttefik 
Kuvvetler ve Türkiye ve Müttefik ülkelerin hava araçlarına eşit olarak uygulanacaktır. 

 

MADDE 320. 

Al. Türkiye'deki ulusal kamu trafiğine açık havaalanları, Müttefik Devletlerin uçakları için açık 
olacak ve bu tür herhangi bir havaalanında, bu tür uçaklar, iniş ve konaklama ücretleri de dahil 
olmak üzere her tanıma ilişkin ücretler bakımından Türk uçaklarıyla eşit bir şekilde muamele 
görecektir. . 

Yukarıda belirtilen havaalanlarına ek olarak, Türkiye, bu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden 
itibaren bir yıl içinde Müttefik Kuvvetler tarafından belirlenebilecek yerlerde hava alanları kurmayı 
taahhüt eder. Bu Maddenin hükümleri, bu tür havaalanlarına uygulanacaktır. 

Müttefik Kuvvetler, bu Madde hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde, Türkiye toprakları ve 
karasuları üzerinde uluslararası hava seyrüseferine izin vermek için gerekli tüm tedbirleri alma 
hakkını saklı tutar. 

 

MADDE 321. 

Mevcut hükümlere tabi olarak, 318, 319 ve 320. Maddelerde öngörülen geçiş, transit ve iniş 
hakları, Türkiye'nin yürürlüğe koymayı gerekli gördüğü bu tür düzenlemelere tabidir, ancak bu tür 
düzenlemeler Müttefik Müdür tarafından onaylanmalıdır. Türk uçaklarına ve Müttefik ülkelerin 
hava araçlarına ayrım gözetilmeksizin yetki ve uygulanacaktır. 

 

MADDE 322. 

Müttefik Devletlerden herhangi biri tarafından verilen veya geçerli olarak tanınan tabiiyet, hava-
değerlilik veya yeterlilik sertifikaları ve ruhsatlar, Türkiye'de geçerli ve Türkiye tarafından verilen 
sertifika ve lisanslara eşdeğer olarak kabul edilecektir. 

 

MADDE 323. 

İç ticari hava trafiğiyle ilgili olarak, Müttefik Kuvvetlerin uçakları Türkiye'de en çok tercih edilen 
ülke muamelesinden yararlanacaktır. 

 



MADDE 324. 

Müttefik Devletlerin rızası olmaksızın, 318. ve 319. Maddelerin hükümlerinin yararı, Türkiye 
tarafından 1914-1919 savaşında kendi tarafında savaşan Devletlere, bu tür Devletler Avrupa 
Birliği'ne üye olmadıkları sürece genişletilemez. Havadan Seyrüsefer ile ilgili olarak 13 Ekim 
1919'da Paris'te akdedilen Konvansiyona veya Milletler Cemiyeti'ne bağlı olduğu kabul edildi. 

 

MADDE 325. 

Türkiye, 1914-1919 savaşında kendi tarafında savaşan Devletlerin vatandaşlarına, Müttefik 
Devletlerin rızası olmaksızın, sivil hava seyrüseferine ilişkin bir imtiyazda imtiyaz veya hak 
tanınmayacaktır. Havadan Seyrüsefer ile ilgili olarak 13 Ekim 1919'da Paris'te akdedilen 
Sözleşmeye Milletler Cemiyeti üyeleri veya bağlı oldukları kabul edilmişlerdir. 

 

MADDE 326. 

Türkiye, kendi topraklarında uçan tüm Türk uçaklarının, ışıklar ve sinyaller ile ilgili kurallara, hava 
kurallarına ve havaalanlarında ve havaalanlarında hava trafik kurallarına uymasını sağlamak için 
gerekli önlemleri almayı taahhüt eder. Havadan Seyrüsefer ile ilgili olarak 13 Ekim 1919'da 
Paris'te imzalanan Konvansiyonda. 

 

MADDE 327. 

Bu Kısım hükümlerinin getirdiği yükümlülükler, 13 Ekim 1919 tarihinde Paris'te imzalanan Hava 
Seyrüsüne ilişkin Sözleşme hükümleri uyarınca, Türkiye Milletler Cemiyeti'ne kabul edilene veya 
yetkilendirilene kadar yürürlükte kalacaktır. , bu Sözleşmeye uymak. 

 

BÖLÜM XI. 
 

LİMANLAR, SU YOLLARI VE DEMİRYOLLARI. 

 
 

BÖLÜM I. 
 

GENEL HÜKÜMLER. 
 
 

MADDE 328. 

Türkiye, toprakları üzerinden uluslararası geçiş için en uygun güzergahlarda, demiryolu, deniz 
yolu veya kanal ile, herhangi bir bölgeden gelen veya bu bölgelere giden kişilere, mallara, 
gemilere, vagonlara ve postalara transit geçiş özgürlüğü vermeyi taahhüt eder. Müttefik 
Kuvvetler, bitişik olsun veya olmasın; bu amaçla karasularının geçişine izin verilecektir. Bu kişiler, 
mallar, gemiler, vagonlar ve postalar, herhangi bir transit vergisine veya aşırı gecikmelere veya 
kısıtlamalara tabi olmayacak ve ücretler, tesisler ve diğer tüm konularda Türkiye'de ulusal 
muamele görme hakkına sahip olacaktır. 



Nakil halindeki mallar, tüm gümrük vergilerinden veya diğer benzer vergilerden muaftır. 

Transit taşımada uygulanan tüm ücretler, trafik koşulları göz önüne alındığında makul 
olacaktır. Hiçbir ücret, tesis veya kısıtlama, doğrudan veya dolaylı olarak, geçiş yolculuğunun 
herhangi bir kısmının gerçekleştirildiği veya gerçekleştirileceği geminin veya diğer ulaşım 
araçlarının mülkiyetine veya uyruğuna bağlı olmayacaktır. 

 

MADDE 329. 

Türkiye, yolcuların transit geçişte iyi niyetli olmalarını sağlamak için gerekli önlemlerin ötesinde 
topraklarından geçen göç trafiğini ne empoze etmeyi ne de sürdürmeyi taahhüt eder ; ne de 
herhangi bir nakliye şirketinin veya trafikle ilgilenen başka bir özel kuruluşun, kuruluşun veya 
kişinin bu amaç için gerekli olabilecek herhangi bir idari hizmette herhangi bir şekilde yer 
almasına veya üzerinde herhangi bir doğrudan veya dolaylı etki uygulamasına izin vermeyecektir. 

MADDE 330. 

Türkiye, kendi topraklarına yapılan ithalat veya ihracatlara ilişkin görev, ücret ve yasaklamalarda 
veya bu Antlaşmadaki özel hükümlere tabi olarak, nakliye ücret ve koşullarında doğrudan veya 
dolaylı olarak hiçbir ayrımcılık veya tercih yapmayacağını taahhüt eder. sınırına veya kullanılan 
ulaşım araçlarının (hava taşıtı dahil) türüne, mülkiyetine veya fiagına bağlı olarak veya geminin, 
vagonun veya uçağın orijinal veya yakın kalkış yerine bağlı olarak topraklarına giren veya çıkan 
mallar veya kişiler veya kullanılan diğer taşıma araçları veya nihai veya yoğun varış yeri veya 
seyahat güzergahı veya aktarma yerlerinde veya malların ithal veya ihraç edildiği herhangi bir 
limanın bir Türk limanı veya bir limana ait olup olmadığı herhangi bir yabancı ülkeye,veya en 
malların deniz yoluyla, kara yoluyla veya hava yoluyla ithal veya ihraç edilip edilmediği. 

Türkiye özellikle, Müttefik Devletlerden herhangi birinin liman ve gemileri aleyhine, Türk limanları 
veya gemileri veya başka bir Gücün gemileri tarafından, örneğin kombine tarifeler yoluyla, 
herhangi bir ek vergi veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı ikramiye tesis etmemeyi taahhüt 
eder. . Ayrıca, bir limandan geçen veya Müttefik Devletlerden herhangi birinin bir gemisini 
kullanan kişilerin veya malların, bir Türk limanından veya bir Türk limanından geçmeleri halinde 
bu tür şahısların veya malların tabi olmayacağı herhangi bir formaliteye veya gecikmeye tabi 
olmayacağını taahhüt eder. herhangi bir başka Gücün limanında veya bir Türk gemisini veya 
başka herhangi bir Gücün bir gemisini kullanmışsa. 

 

MADDE 331. 

Malların Türkiye sınırları içinden geçişini mümkün olduğunca hızlandırmak ve malların bu 
sınırlardan gelip gelmediğine bakılmaksızın bu sınırlardan sevk ve naklini sağlamak için gerekli 
tüm idari ve teknik tedbirler alınacaktır. Müttefik Kuvvetler veya bu bölgelerden veya bu bölgelere 
transit geçiş halindeyken, benzer taşıma koşulları altında Türk topraklarında taşınan sarme 
türündeki diğer malların sahip olduğu taşıma hızı ve bakım rotası gibi konularda aynı maddi 
koşullar altında. 

Özellikle çabuk bozulan malların nakliyesi süratle ve düzenli olarak yapılır ve gümrük işlemleri, 
eşyanın bağlantı kuran trenlerle doğrudan taşınmasına imkan verecek şekilde yapılır. 

 

MADDE 332. 



Müttefik Kuvvetlerin limanları, Türk limanlarının yararına (imtiyaz sahiplerinin haklarına halel 
getirmeksizin) veya başka bir Gücün herhangi bir limanının yararına Türk demiryolları veya sefer 
yapılabilir su yollarında verilen tüm iyilik ve indirimli tarifelerden yararlanma hakkına sahiptir. 

 

MADDE 333 

İmtiyaz sahiplerinin haklarına tabi olarak, Türkiye, Müttefik Kuvvetlerin limanları için Türkiye 
tarafından kendi limanlarına veya başka herhangi bir Gücün limanlarına tanınan avantajlara 
benzer avantajlar sağlamayı amaçlayan tarifelere veya tarife kombinasyonlarına katılmayı 
reddedemez. 

BÖLÜM II. 
 

NAVİGASYON. 

 
 

BÖLÜM 1. 
 

NAVİGASYON ÖZGÜRLÜĞÜ. 
 

 
MADDE 334. 

Müttefik Devletlerden herhangi birinin vatandaşları, gemileri ve mülkleri, tüm Türk limanlarında ve 
Türkiye'nin iç denizcilik rotalarında en azından her bakımdan Türk vatandaşları, gemileri ve 
malları ile aynı muameleden yararlanacaklardır. 

Özellikle, Müttefik Devletlerden herhangi birinin gemileri, Türk gemilerinin erişiminin olabileceği 
Türk topraklarındaki herhangi bir liman veya yerlere veya bu yerlerden daha zahmetli olmayacak 
koşullar altında herhangi bir tanıma sahip malları ve yolcuları taşıma hakkına sahip olacaktır. 
ulusal gemiler durumunda uygulananlar, liman ve liman tesisleri ve istasyon, yükleme ve 
boşaltma tesisleri, tonaj vergileri ve ücretleri, liman, kılavuzluk dahil olmak üzere her türlü ücret 
bakımından ulusal gemilerle eşit bir şekilde muamele göreceklerdir. , deniz feneri, karantina ve 
Hükümet, kamu görevlileri, özel şahıslar, şirketler veya her türlü kuruluş adına veya menfaati için 
alınan her türlü benzeri görev ve ücretler. 

Türkiye'nin herhangi bir Müttefik Kuvvete veya herhangi bir yabancı Gücüne tercihli bir rejim 
vermesi durumunda, bu rejim derhal ve koşulsuz olarak tüm Müttefik Kuvvetlere genişletilecektir. 

Gümrük, polis, halk sağlığı, göç ve göçmenlik ile yasaklanmış malların ithalatı ve ihracatına ilişkin 
reçetelerden kaynaklananlar dışında kişi veya gemilerin hareketlerinde herhangi bir kısıtlama 
olmayacaktır. Bu tür düzenlemeler makul ve tek tip olmalı ve trafiği gereksiz yere 
engellememelidir. 

BÖLÜM II. 
 

ULUSLARARASI SORUN LİMANLARI 
 

MADDE 335. 

Aşağıdaki Doğu limanları, uluslararası öneme sahip limanlar olarak ilan edilir ve bu bölümün 
aşağıdaki maddelerinde tanımlanan rejime tabi tutulur; 



St. Stefano(Çatalca)'dan Dolmabahçe'ye Konstantinopolis; 
 
Haydar Paşa; 

Smyrna(izmir); 

Alexandretta; 
 
Haifa; 
 
Basra; 
 
Trabzon (352. Maddede belirtilen koşullarda); 
 
Batum (daha sonra sabitlenecek koşullara tabidir). 
 
Bu limanlarda serbest bölgeler sağlanacaktır. 

İşbu Antlaşmadaki aksine hükümlere tabi olmak üzere, yukarıdaki limanlar için belirlenen rejim, 
bölgesel egemenliğe halel getirmeyecektir. 

 

(1) Navigasyon. 
 
Madde 336 

Uluslararası önem arz ettiği beyan edilen limanlarda, tüm Milletler Cemiyeti Üye Devletlerinin 
vatandaşlarının malları ve bayrakları, limanın kullanımında tam bir özgürlüğe sahip olacaktır. Bu 
bağlamda ve her bakımdan, özellikle yanaşma, yükleme ve boşaltma tesisleri, tonaj harçları ve 
ücretleri, rıhtım, kılavuzluk, deniz feneri, karantina dahil olmak üzere tüm liman ve rıhtım tesisleri 
ve ücretleri bakımından mükemmel bir eşitlik temelinde muamele göreceklerdir. ve Hükümet, 
kamu görevlileri, özel şahıslar, şirketler veya kuruluşlar adına veya menfaati için alınan her türlü 
benzer resim ve harçlar, farklı ülkelerin vatandaşları, malları ve bayrakları arasında hiçbir ayrım 
yapılmaz. Eyaletler ve limanın egemenliği veya yetkisi altında bulunduğu Devlet. 

Gümrük, polis, halk sağlığı, göç ve göçmenlik ile yasaklanmış malların ithalatı ve ihracatına ilişkin 
düzenlemelerden kaynaklananlar dışında kişi veya gemilerin hareketlerinde herhangi bir kısıtlama 
olmayacaktır. Bu tür düzenlemeler makul ve tek tip olmalı ve trafiği gereksiz yere 
engellememelidir. 

 

(2) Aidat ve Masraflar. 

Madde 337. 

Limanın veya yaklaşmalarının veya limanda sağlanan kolaylıkların kullanımı için tüm harç ve 
ücretler, 336. maddede belirtilen eşitlik koşulları altında alınacak ve hem miktarı hem de miktarı 
bakımından makul olacaktır. Liman başkanlığınca, limanın idaresi, bakımı ve iyileştirilmesinde ve 
buna yönelik yaklaşımlarda veya seyrüsefer menfaati için yapılan harcamalar dikkate alınarak 
uygulama. 

İşbu Antlaşma'nın 54. Maddesinin III. 

 

Madde 338. 



Uluslararası rejime tabi bir liman yoluyla ithal veya ihraç edilen mallar için usulüne uygun olarak 
izin verilen tüm gümrükler, yerel oktroi veya tüketim vergileri, nakliyeyi gerçekleştiren veya 
gerçekleştirecek olan geminin bayrağı bayrak olsun, aynı olacaktır. Liman veya başka herhangi 
bir bayrak üzerinde egemenlik veya yetki kullanan devlet. Ekonomik ihtiyaçlardan ötürü bir 
istisnayı haklı çıkaran özel koşulların yokluğunda, bu tür vergiler, ilgili Devletin diğer gümrük 
sınırlarında alınan benzer vergilerle aynı temelde ve aynı tarifelerde tespit edilmelidir. Bu Devlet 
tarafından diğer kara veya su yolları üzerinden veya diğer limanlarda malların ithalatı veya 
ihracatı için tanınabilecek tüm kolaylıklar, uluslararası rejime tabi liman yoluyla ithalat ve ihracata 
eşit olarak tanınacaktır. 

 

3) Çalışır. 

MADDE 339. 

Limanın bakımı ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesine ilişkin herhangi bir özel 
düzenlemenin yokluğunda, limanın seyrüsefere engel veya tehlikeyi ortadan kaldırmak için uygun 
önlemleri almak egemenliği veya yetkisi altında bulunduğu Devletin görevidir ve limandaki 
gemilerin hareketleri için kolaylıklar sağlamak. 

 

MADDE 340 

Limanın egemenliği veya yetkisi altında bulunan Devlet, limanın veya yaklaşmalarının kullanımı 
için tesislere zarar verecek herhangi bir işi üstlenmemelidir. 

 

(4) Serbest Bölgeler 

MADDE 341. 

Serbest bölgede, depoların kurulması veya kullanılması ve malların paketlenmesi ve açılması için 
verilen tesisler, şimdilik ticaret şartlarına uygun olacaktır. Serbest bölgede tüketilmesine izin 
verilen tüm mallar, gümrük, özel tüketim vergisi ve 342. Maddede öngörülen istatistiki görev 
dışında her türlü tanımdaki diğer tüm vergilerden muaftır. Bu Antlaşmada aksi belirtilmedikçe, 
takdir yetkisi dahilinde olacaktır. Serbest bölge içinde üretime izin vermek veya bunu yasaklamak 
için limanın egemenliği veya yetkisi altında bulunduğu Devletin. Bu Maddenin herhangi bir 
hükmüne ilişkin olarak, ne farklı milliyetlere mensup kişiler arasında veya farklı menşei veya varış 
yeri malları arasında ayrım yapılmayacaktır. 

 

MADDE 342. 

Serbest bölgeye gelen veya oradan ayrılan mallardan, hangi yabancı ülkeden gelirse gelsin veya 
hangi yabancı ülke için gelirse gelsinler için, 336 ncı maddede belirtilenler dışında herhangi bir 
harç veya harç alınmayacaktır. mille ad valorem başına 1'i geçmemelidir . Bu istatistiksel verginin 
gelirleri, münhasıran, serbest bölge trafiğine ilişkin istatistiklerle ilgilenen hizmetin bakımına tahsis 
edilecektir. 

 

MADDE 343. 



344. madde hükümlerine tabi olarak, 338. maddede belirtilen vergiler, egemenliği veya yetkisi 
altında olan Devletin topraklarına ithal edilmeleri için serbest bölgeden gelen veya giden mallara 
bu maddede belirtilen şartlar altında verilebilir. liman yerleştirilir veya bu bölgelerden ihraç edilir. 

 

MADDE 344. 

Serbest bölgeden gelen veya buraya giden ve limanın egemenliği veya yetkisi altında bulunduğu 
Devletin topraklarını geçen kişiler, mallar, posta hizmetleri, gemiler, gemiler, vagonlar, vagonlar 
ve diğer taşıma araçları, herhangi bir başka Devletin topraklarına gidip gelmiyorsa, bu Devlet 
üzerinden transit geçiş halinde. 

 

(5) Anlaşmazlık 

Madde 345. 

Madde 61, Kısım III'te (Siyasi Maddeler) yer alan hükümlere tabi olarak, ilgili Devletler arasında 
335 ila 344. Maddelerde yer alan hükümlerin yorumlanması veya uygulanmasıyla ilgili olarak 
ortaya çıkabilecek farklılıklar ve genel olarak herhangi bir Limanların kullanımına ilişkin ilgili 
Devletler arasındaki farklılıklar, Milletler Cemiyeti tarafından belirlenen şartlara göre çözülecektir. 

Liman kullanımı için tesislere veya yaklaşımlarına halel getirebilecek işlerin yürütülmesine ilişkin 
farklılıklar, hızlandırılmış bir prosedürle ele alınacaktır ve bir görüş açıklamasının veya geçici bir 
kararın konusu olabilir. dava ile ilgili nihai görüş veya karara halel getirmeksizin, söz konusu 
çalışmaların askıya alınmasını veya derhal durdurulmasını öngörür. 

BÖLÜM III. 

MARITSA VE DANUBE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

 

MADDE 346. 

Nehir kıyısındaki Devletlerden birinin Milletler Cemiyeti Konseyine yaptığı bir talep üzerine, 
Maritsa uluslararası bir nehir ilan edilecek ve Antlaşmanın 332 ila 338. maddelerinde belirtilen 
uluslararası nehirler rejimine tabi olacaktır. 28 Haziran 1919'da Almanya ile barış sona erdi. 

 

MADDE 347 

Herhangi bir nehir kıyısı Devleti tarafından Milletler Cemiyeti Konseyi'ne yapılan bir talep üzerine 
Maritsa, her kıyıya yakın Devletin bir temsilcisi ve İngiltere'nin bir temsilcisinden, Fransa'dan bir 
temsilciden oluşan Uluslararası bir Komisyonun idaresi altına alınacaktır. ve İtalya'dan biri. 

 

MADDE 348. 

Türkiye, 133.Maddenin III. bunlardan. 

 

 



BÖLÜM IV. 
 

BAZI DEVLETLERE BELİRLİ LİMANLARIN KULLANIMINI VEREN HÜKÜMLER 

 
 
Madde 349 

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizlerine serbest erişimini sağlamak için Türkiye'ye Türkiye'den 
kopuk topraklarda ve limanlarda transit geçiş özgürlüğü tanınmıştır. 

Transit özgürlüğü, 328. maddede tanımlanan, konuya ilişkin bir Genel Sözleşme yapılıncaya 
kadar, bunun üzerine yeni Sözleşme hükümlerinin yerine geçecek olan özgürlüktür. 

İlgili Devletler veya Yönetimler arasındaki özel sözleşmeler, Türkiye ile ilgili olarak, Mali 
Komisyonun onayıyla, yukarıda tanınan hakkın kullanım koşullarını belirleyecek ve özellikle 
mevcut limanların ve serbest bölgelerin kullanım yöntemini belirleyecektir. bunlarda, biletler ve yol 
faturaları dahil olmak üzere uluslararası (ortak) hizmetlerin ve tarifelerin oluşturulması ve 14 Ekim 
1890 tarihli Bern Sözleşmesi'nin ve onun ek hükümlerinin yeni bir Sözleşme ile değiştirilinceye 
kadar uygulanması. 

Geçiş özgürlüğü posta, telgraf ve telefon hizmetlerini de kapsayacak. 

 

MADDE 350. 

Smyrna limanında Türkiye, Milletler Cemiyeti'nin kararına bağlı olarak, 341 ila 344. o Devletten 
gelen veya bu Devlete giden malların doğrudan transit geçişi. 

Önceki paragrafta atıfta bulunulan alanın sınırlandırılması, mevcut demiryolları ile bağlantısı, 
teçhizatı ve kullanımı ve genel olarak kira bedeli de dahil olmak üzere tüm kullanım koşulları, bir 
delegeden oluşan bir Komisyon tarafından kararlaştırılacaktır. Türkiye, Yunanistan'dan bir delege 
ve Milletler Cemiyeti tarafından atanan bir delege. Bu koşullar her on yılda bir aynı şekilde 
revizyona tabi olacaktır. 

 

MADDE 351. 

Batum limanından Karadeniz'e ücretsiz erişim Gürcistan, Azerbaycan ve İran'ın yanı sıra 
Ermenistan'a tanınmaktadır. Bu erişim hakkı, 349. Maddede belirtilen koşullarda kullanılacaktır. 

 

MADDE 352. 

89. Madde'nin III. Bu erişim hakkı, 349. Maddede belirtilen koşullarda kullanılacaktır. 

Bu durumda, Ermenistan'a, söz konusu limanda 34x ila 344. maddelerde belirtilen genel serbest 
bölge rejimine tabi olacak bir alan için Milletler Cemiyeti tarafından belirlenecek şekilde, süresiz 
olarak kira kontratı verilecek ve o Devletten gelen veya o Devlete giden malların doğrudan transit 
geçişi için kullanılır. 

Önceki paragrafta atıfta bulunulan alanın sınırlandırılması, mevcut demiryolları ile bağlantısı, 
teçhizatı ve kullanımı ve genel olarak kira bedeli de dahil olmak üzere tüm kullanım koşulları, bir 
delegeden oluşan bir Komisyon tarafından kararlaştırılacaktır. Ermenistan, Türkiye'den bir delege 



ve Milletler Cemiyeti tarafından atanan bir delege. Bu koşullar her on yılda bir aynı şekilde 
revizyona tabi olacaktır. 

BÖLÜM III. 
 

DEMİRYOLLARI. 
 

BÖLÜM 1. 
 

ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

MADDE 353. 

İmtiyaz sahibi şirketlerin haklarına tabi olarak, Müttefik Kuvvetlerin topraklarından gelip Türkiye'ye 
veya Türkiye'ye giden mallar veya Türkiye üzerinden Müttefik Kuvvetler topraklarına veya 
bölgelerine transit geçiş halindeki mallar, Türk demiryollarında toplanacak (indirimler ve 
mahsurlar hesaba katılıyor), tesisler ve diğer tüm hususlar, herhangi bir Türk hatlarında iç trafik 
veya ihracat, ithalat veya transit olarak taşınan aynı türden mallara uygulanan en uygun muamele 
örneğin güzergah uzunluğu ile ilgili olarak ulaşım koşulları. 

Önceki paragrafta atıfta bulunulan oranlara göre belirlenen ve geçiş faturalarını içeren 
uluslararası tarifeler, Müttefik Devletlerden birinin Türkiye'den talep etmesi durumunda 
belirlenecektir. 

 

Madde 354 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren Türkiye, 14 Ekim 1890, 20 Eylül 1893, 16 
Temmuz 1895 tarihlerinde Bern'de imzalanan sözleşme ve düzenlemelere, bu maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen ihtiyatlar çerçevesinde, kabul etmeyi kabul eder. 16 Haziran 1898 ve 19 Eylül 
1906, malların demiryolu ile taşınmasına ilişkin. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde, 14 Ekim 1890 tarihli Bern 
Sözleşmesinin yerine, yolcuların, bagajların ve eşyaların demiryolu ile taşınmasına ilişkin yeni bir 
sözleşme akdedilir ve müteakip eklemeler Yukarıdakine göre, bu yeni sözleşme ve buna dayalı 
olan uluslararası demiryolu taşımacılığına ilişkin ek hükümler, sözleşmenin hazırlanmasında yer 
almayı veya sözleşmeye katılmayı reddetmiş olsa bile Türkiye'yi bağlayacaktır. Yeni bir sözleşme 
imzalanana kadar Türkiye, Bern Sözleşmesi hükümlerine ve yukarıda belirtilen müteakip 
eklemelere ve mevcut ek hükümlere uyacaktır. 

 

Madde 355. 

İmtiyaz sahibi şirketlerin haklarına tabi olarak, Türkiye, Müttefik Devletlerden herhangi birinin 
demiryolu ile birbirleriyle iletişimini sağlamak için ihtiyaç duyacağı bilet hizmetlerinin (yolcular ve 
bagajları için) oluşturulmasında işbirliği yapmakla yükümlü olacaktır. ve diğer tüm ülkelerle 
Türkiye toprakları üzerinden transit yoluyla; özellikle Türkiye, bu amaçla, Müttefik Devletlerin 
topraklarından gelen trenleri ve vagonları kabul edecek ve bunları en az aynı hatlardaki en iyi 
uzun mesafe trenlerinin hızına eşit bir hızla iletecektir. Bu tür hizmetlere uygulanacak oranlar, 
hiçbir durumda, aynı hız ve konfor koşullarında aynı mesafe için Türk iç hizmetlerinde tahsil 
edilen oranlardan yüksek olmayacaktır. 

Müttefik Kuvvetlerin limanlarına giden veya gelen ve Türk demiryollarını kullanan göçmenlerin 
nakliyesinde aynı hız ve rahatlık koşulları altında uygulanacak tarifeler, en uygun tarifelerden 



daha yüksek bir kilometre hızında olmayacaktır (dezavantajlar ve indirimler alınmaktadır. başka 
limanlara giden veya gelen göçmenler tarafından söz konusu demiryollarında yararlanılmıştır. 

 

Madde 356. 

Türkiye bu tür hizmetler için veya Müttefik Kuvvetlerin limanlarına giden veya gelen göçmenlerin 
nakliyesi için, gümrük muayenesi, genel polis, sağlık polisi gibi teknik, mali veya idari tedbirleri ve 
kontrolü, bunun sonucu bu tür hizmetleri engellemek veya geciktirmek olacaktır. 

 

Madde 357 

Kısmen demiryoluyla ve kısmen iç seyrüsefer ile, geçiş faturası olsun veya olmasın, önceki 
Maddeler yolculuğun demiryolu ile gerçekleştirilen kısmı için geçerli olacaktır. 

 

BÖLÜM II. 
 

HADDELEME STOKU. 

 
 
Madde 358. 

Türkiye, uluslararası trafik için kullanılan Türk vagonlarının aşağıdakilere izin veren aparatlarla 
donatılmasını taahhüt eder: 

(1) Müttefik Devletlerin hatlarında, 18 Mayıs 1907'de değiştirildiği şekliyle 15 Mayıs 1886 Bern 
Sözleşmesine taraf olan mal trenlerine, sürekli frenleme eylemini engellemeden bu Antlaşma'nın 
yürürlüğe girmesinden itibaren on yıl içinde bu ülkelerde kabul edilmiş ve 

(2) Türk hatlarındaki tüm yük trenlerinde bu tür ülkelerin vagonlarının kabulü. 

Müttefik Devletlerin demiryolu araçları, Türk hatlarında hareket, bakım ve onarım açısından Türk 
demiryolu taşıtlarıyla aynı muameleden yararlanacaktır. 

BÖLÜM III. 
 

DEMİRYOLU HATLARININ TRANSFERLERİ. 
 

 

Madde 359. 

İşbu Antlaşma ile Türkiye'den ayrılmış topraklarda bulunan, Türk Hükümetine veya özel şirketlere 
ait olan liman ve demiryollarının transferine ilişkin özel hükümlere ve imtiyaz sahiplerine ve 
personelin emekli maaşına ilişkin mali koşullara tabi olarak Demiryollarının transferi aşağıdaki 
koşullar altında gerçekleşecektir: 

(1) Tüm demiryollarının iş ve teçhizatları tamamlanmış ve mümkün olduğu kadar iyi durumda 
bırakılacaktır. 

(2) Kendi taşıma stoğuna sahip bir demiryolu sistemi tamamen devredilen bölgede yer aldığında, 
bu stok 30 Ekim 1918'den önceki son envantere uygun olarak demiryoluyla birlikte ve normal bir 



bakım durumunda bırakılacaktır. Türkiye, kendi kontrolü dahilindeki sebeplerden kaynaklanan her 
türlü zarardan sorumludur. 

(3) Bu Antlaşma uyarınca idaresi bölünecek olan hatlarla ilgili olarak, demiryolu araçlarının 
dağıtımı, bunların çeşitli kısımlarını devralan idareler arasında mutabakat ile yapılacaktır. Bu 
anlaşma, 30 Ekim 1918'den önceki son envanterde bu hatlarda kayıtlı malzeme miktarını, yolun 
uzunluğunu (kenarlıklar dahil) ve trafiğin niteliği ve miktarını dikkate alacaktır. Anlaşma 
sağlanamaması halinde, ihtilaf konusu noktalar, gerekirse her bölümde bırakılacak lokomotifleri, 
arabaları ve vagonları ve bunların kabul edilme koşullarını da belirleyecek olan Milletler Cemiyeti 
tarafından atanan bir hakem tarafından çözümlenecektir. 

(4) Depo, teçhizat ve fabrika stokları demiryolu araçları ile aynı koşullarda bırakılır. 

 

MADDE 360. 

Türk Hükümeti, Hicaz demiryolu üzerinde sahip olduğu her türlü haktan feragat etmekte, 
çalışması ve demiryoluna ait veya demiryoluyla bağlantılı olarak kullanılan malların ilgili 
Hükümetlerce dağıtımı için yapılacak düzenlemeleri kabul etmektedir. Bu tür düzenlemelerde, 
demiryolunun dini bakış açısından özel konumu tam olarak tanınacak ve korunacaktır. 

BÖLÜM IV. 
 

ÇALIŞMA ANLAŞMALARI. 

 

MADDE 361. 

Yeni sınırların belirlenmesinin bir sonucu olarak, aynı ülkenin iki bölümü arasındaki bir demiryolu 
bağlantısı başka bir ülkeyi geçtiğinde veya bir ülkeden gelen bir şube hattının başka bir ülkede 
son bulması halinde, çalışma koşulları, özellikle öngörülmemişse, işbu Antlaşma, ilgili demiryolu 
idareleri arasında bir sözleşme ile düzenlenecektir. İdareler bu sözleşmenin şartları konusunda 
bir anlaşmaya varamazlarsa, farklılık noktaları 359. maddede belirtilen şekilde görevlendirilen bir 
hakem tarafından kararlaştırılır. 

Türkiye ile komşu Müttefik Devletler veya yeni Devletler arasında tüm yeni sınır istasyonlarının 
kurulması ve bu istasyonlar arasındaki hatların çalışması, benzer şekilde yapılan anlaşmalarla 
çözülecektir. 

 

Madde 362 

Türk İmparatorluğunun bir bölümünü oluşturan topraklarda bulunan demiryollarını etkileyen trafik 
çalışması, vagon değişimi, oranlar ve tarifeler yoluyla gerekli ortak düzenlemelerin yapılması ve 
diğer benzer hususlarda ilgili Hükümetler tarafından aday gösterilen bir daimi teknik temsilciler 
konferansı oluşturulacaktır. 1 Ağustos 1914'te. 

 

BÖLÜM IV. 
 

ÇEŞİTLİ. 

 
 



BÖLÜM I. 
 

HİDROLİK SİSTEM. 
 

 

Madde 363 

Aksine herhangi bir hükmün yerine getirilmemesi halinde, yeni bir sınırın sabitlenmesi sonucunda 
bir Devletteki hidrolik sistem (kanalizasyon su baskını, sulama, drenaj veya benzeri hususlar) 
başka bir Devletin topraklarında yürütülen işlere bağımlı olduğunda veya Bir Devletin 
topraklarında, kaynağı başka bir Devletin topraklarında bulunan su veya hidrolik gücün savaş 
öncesi kullanımı nedeniyle kullanılması durumunda, ilgili Devletler arasında menfaatleri korumak 
için bir anlaşma yapılacaktır ve her birinin kazandığı haklar. 

Bir anlaşmanın olmaması durumunda, mesele Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından atanan bir 
hakem tarafından düzenlenecektir. 

 

BÖLÜM II. 
 

TELEGRAFLAR VE TELEFONLAR. 

 
Madde 364 

Türkiye, Müttefik Devletlerden herhangi birinin talebi üzerine, kendi topraklarında ana telgraf ve 
telefon hatlarının kurulması ve bakımı için tesisler sağlamayı taahhüt eder. 

Bu tür tesisler, hakkın Müttefik Kuvvetlerinden herhangi biri tarafından aday gösterilen herhangi 
bir telgraf veya telefon şirketine verilen hibe içerir: 

(a) Türkiye topraklarında herhangi bir demiryolu hattı veya diğer güzergah boyunca yeni bir direk 
ve tel hattı dikmek; 

(b) Mevcut direkler üzerinde anlaşma yoluyla yerleştirilen bu tür direklere ve tellere veya tellere 
her zaman erişime sahip olmak ve bunları iyi çalışır durumda tutmak için gerekli olabilecek 
adımları atmak; 

(c) Bu tür kabloların çalışması amacıyla kendi personelinin hizmetlerinden yararlanmak. 
 
Bu tür hatların kurulması ile ilgili tüm sorular, özellikle özel şahıslara tazminat ile ilgili olarak, Türk 
Hükümeti tarafından kurulan telgraf veya telefon hatlarına uygulanan aynı koşullarda 
çözümlenecektir. 

 

MADDE 365. 

Mevcut anlaşmalardaki aykırı hükümlere bakılmaksızın, Türkiye, Müttefik Kuvvetlerden herhangi 
birinden gelen veya Müttefik Devletlerden herhangi birinden gelen veya giden telefonla iletişim 
için uluslararası için en uygun hatlar üzerinden geçiş özgürlüğü vermeyi taahhüt eder. transit ve 
yürürlükteki tarifelere uygun olarak. Bu yazışma ve bu iletişimler gereksiz gecikmeye veya 
kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır; Türkiye'de her türlü tesis ve özellikle iletim hızı bakımından milli 
muameleden yararlanırlar. Hiçbir ödeme, kolaylık veya kısıtlama, doğrudan veya dolaylı olarak 
vericinin veya muhatabın uyruğuna bağlı olmayacaktır. 



İşbu Antlaşmanın hükümleri gereğince, daha önce tamamen Türkiye topraklarında bulunan 
hatların, yeni bir uluslararası telgraf sözleşmesiyle telgraf oranlarının revize edilmesine kadar 
birden fazla Devletin topraklarını geçmesi halinde, geçiş ücretleri, gerekenden daha yüksek 
olmayacaktır. üzerinden geçilen bölgenin tamamı Türk egemenliği altında kaldıysa ve geçilen 
devletler arasındaki dolaylı ücretlerin paylaştırılması, ilgili idareler arasında anlaşma ile ele 
alınacaktır. 

BÖLÜM III. 
 

DENİZALTI KABLOLARI. 
 

 

MADDE 366. 

Türkiye, Konstantinopolis-Köstence kablosunun Konstantinopolis'teki iniş haklarını Müttefik 
Kuvvetler tarafından tayin edilebilecek herhangi bir idare veya şirkete devretmeyi kabul eder. 

 

MADDE 367. 

Türkiye, Cidde-Suakin ve Kıbrıs-Lazkiye denizaltı halatlarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki 
tüm haklardan, unvanlardan veya nitelikteki her türlü imtiyazdan Müttefik Kuvvetler Başlıları 
lehine kendi adına ve vatandaşları adına feragat etmektedir. 

Bir önceki fıkra uyarınca devredilen kablolar veya bunların kısımları şahıslara ait ise, uygun bir 
amortisman karşılığı düşülerek orijinal maliyet üzerinden hesaplanan değer Türkiye'ye alacak 
kaydedilecektir. 

BÖLÜM IV. 
 

YÜRÜTME HÜKÜMLERİ. 
 

 

MADDE 368. 

Türkiye, Müttefik Kuvvetler adına hareket eden yetkili bir organ tarafından ulaştırma ile ilgili olarak 
kendisine verilen talimatları uygulayacaktır: 

(I) İşbu Antlaşma hükümleri uyarınca birliklerin ve ordu kullanımına yönelik malzeme, cephane ve 
malzemelerin taşınması için; 

(2) Geçici bir önlem olarak, belirli bölgelerdeki malzemelerin taşınması, normal ulaşım 
koşullarının mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde eski haline getirilmesi ve posta ve telgraf 
hizmetlerinin organizasyonu için. 

BÖLÜM V. 
 

KALICI MADDELERİN İHTİLAFLARI VE REVİZYONU. 

 
MADDE 369. 

İşbu Antlaşmada aksi özellikle belirtilmedikçe, işbu Antlaşmanın bu Bölümünün yorumlanması ve 
uygulanmasıyla ilgili olarak ilgili Güçler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar Milletler Cemiyeti 
tarafından öngörüldüğü şekilde çözülecektir. 



MADDE 370. 

Milletler Cemiyeti, herhangi bir zamanda, bu Maddelerin kalıcı bir idari rejimle ilgili olarak revize 
edilmesini tavsiye edebilir. 

 

MADDE 371. 

328 ila 334, 353 ve 355 ila 357. Maddelerin hükümleri, işbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden 
üç yıl sonra herhangi bir zamanda Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından revizyona tabi 
tutulacaktır. 

373. Madde hükümlerine tabi olmak kaydıyla, hiçbir Müttefik Güç, yukarıda sayılan Maddelerin 
hükümlerinden herhangi birinden, bu tür hükümler bakımından karşılıklılık sağlanmayan 
topraklarının herhangi bir kısmı adına talepte bulunamaz. 

BÖLÜM VI. 
 

ÖZEL HÜKÜMLER. 
 

 

MADDE 372. 

Müttefik Devletlerin yararına işbu Antlaşma ile kendisine yüklenen özel yükümlülüklere halel 
getirmeksizin, Türkiye, uluslararası transit rejimi, su yolları, limanlar veya demiryolları ile ilgili tüm 
Genel Sözleşmelere, İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl içinde Milletler 
Cemiyeti. 

 

MADDE 373. 

İşbu Antlaşmada aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Bölümdeki hiçbir şey Müttefik Kuvvetlerin 
vatandaşlarına Kapitülasyonlar veya bunların yerine geçebilecek herhangi bir düzenleme ile 
tanınan daha kapsamlı haklara halel getirmez. 

BÖLÜM XII. 

EMEK. 

 

Bölüm XIII, Versailles Antlaşması, Sayfa 238-253'e bakınız. 

 

BÖLÜM XIII. 
 

MUHTELİF HÜKÜMLER. 
 

 

Madde 415. 

Türkiye, Müttefik Kuvvetler veya bunlardan herhangi biri tarafından silah ve manevi içki ticareti ile 
ilgili olarak yapılan veya yapılacak sözleşmeleri ve ayrıca Genel Kanunlarda ele alınan diğer 



konuları tanımayı ve kabul etmeyi taahhüt eder. 26 Şubat 1885 Berlin ve 2 Temmuz 1890 Brüksel 
ve bunları tamamlayan veya değiştiren sözleşmeler. 

 

MADDE 416. 

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, Fransa ile Prenslik arasındaki ilişkileri tanımlayan Ekselansları 
Monako Prensi ile 17 Temmuz 1918'de Fransız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından imzalanan 
Antlaşmayı kaydettiklerini beyan ve kayıt altına alırlar. 

 

MADDE 417. 

Türkiye, işbu Antlaşmanın hükümlerine halel getirmeksizin, herhangi bir Müttefik Güce karşı işbu 
Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden önce herhangi bir zamanda meydana gelen olaylara dayalı 
olarak doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir maddi tazminat talebinde bulunmayacağını 
taahhüt eder. 

Mevcut şart, ilgili taraflar kim olursa olsun, bundan sonra ortadan kalkacak olan bu nitelikteki tüm 
iddiaları tamamen ve nihayet yasaklayacaktır. 

 

MADDE 418. 

Türkiye, Türk gemileri ve malları ile ilgili tüm kararnameleri ve emirleri ve herhangi bir Müttefik 
Devletin herhangi bir Ödül Mahkemesi tarafından yapılan masrafların ödenmesine ilişkin tüm 
emirleri geçerli ve bağlayıcı olarak kabul ve kabul eder ve bunlardan kaynaklanan herhangi bir 
talepte bulunmayacağını taahhüt eder. herhangi bir Türk vatandaşı adına kararname veya 
emirler. 

Müttefik Kuvvetler, Türk Ödüllü Mahkemelerin tüm kararlarını ve emirlerini, bu Kuvvetlerin 
vatandaşlarının veya tarafsız Güçlerin mülkiyet haklarını etkileyecek şekilde belirleyebilecekleri 
şekilde inceleme hakkını saklı tutar. Türkiye, alınan kararlar ve verilen talimatlar da dahil olmak 
üzere, davaların kaydını oluşturan tüm belgelerin nüshalarını sunmayı ve davaların bu şekilde 
incelenmesinden sonra yapılan tavsiyeleri kabul edip yürürlüğe koymayı kabul eder. 

 

MADDE 419. 

Türk Hükümeti, savaş sırasında gemi ve yüklerin batmasından kaynaklanan kayıpları en aza 
indirmek ve kurtarılabilecek gemi ve yüklerin kurtarılmasını ve bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan 
özel alacakların düzenlenmesini kolaylaştırmak amacıyla, Müttefik Kuvvetler Hükümetlerine veya 
onların uyruklularına, çatışmalar sırasında Türk deniz kuvvetleri tarafından batırılan veya hasar 
gören gemilerle ilgili olarak elindeki tüm bilgileri sağlamayı taahhüt eder. 

 

MADDE 420. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde Türk Hükümeti, söz konusu 
Güçlerden veya onların vatandaşlarından alınan kupaları, arşivleri, tarihi hediyelikleri veya sanat 
eserlerini Müttefik Devletlerin Hükümetlerine iade etmelidir. 29 Ekim 1914'ten beri bu tür 
vatandaşlar tarafından kontrol edilen açıklama. 



Eşyaların teslimi, iade edilecekleri Hükümetlerin belirleyebileceği yer ve koşullarda 
gerçekleştirilecektir. 

 
MADDE 421. 

Türk Hükümeti, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren on iki ay içinde, mevcut eski 
eserler yasasını yürürlükten kaldıracak ve Ek'te yer alan kurallara dayalı olacak yeni bir antika 
yasası çıkarmak için gerekli adımları atacaktır ve Türkiye Parlamentosuna sunulmadan önce Mali 
Komisyonun onayına sunulmalıdır. Türk Hükümeti, bu kanunun tüm milletler arasında mükemmel 
bir eşitlik temelinde uygulanmasını sağlamayı taahhüt eder. 

EK. 

1. 
"Antik", 1700 yılından önceki herhangi bir yapı veya insan faaliyetinin herhangi bir ürünü 
anlamına gelir. 

2. 

Eski eserlerin korunmasına ilişkin kanun, tehdit yerine teşvik yoluyla işlenir. 

Beşinci fıkrada belirtilen yetkiye sahip olmadan bir antika bulan kişi, aynı şeyi yetkili Türk Dairesi 
görevlisine bildirir, keşfin değerine göre ödüllendirilir. 

3. 

Yetkili Türk Bakanlığı dışında hiçbir antik eser, bu Bakanlık böyle bir antik eserin satın 
alınmasından feragat etmediği sürece elden çıkarılamaz. 

Söz konusu Bakanlığın ihracat lisansı olmadan hiçbir antik dönem ülkeyi terk edemez. 

4. 

Bir eseri kötü niyetle veya ihmal ederek tahrip eden veya zarar veren herhangi bir kişi, 
düzeltilecek bir cezaya tabidir. 

5. 

Yetkili Türk Dairesi tarafından yetkilendirilmiş şahıslar dışında, para cezası altında hiçbir şekilde 
antika bulmak amacıyla yerin temizlenmesine veya kazılmasına izin verilmez. 

6. 

Tarihsel veya arkeolojik açıdan ilgi çekici olabilecek arazilerin geçici veya kalıcı olarak 
kamulaştırılması için adil şartlar belirlenecektir. 

7 

Kazı yapma izni, yalnızca yeterli arkeolojik deneyim garantisi gösteren kişilere verilecektir. Türk 
Hükümeti, bu izinleri verirken, herhangi bir milletin alimlerini haklı bir gerekçe olmaksızın ortadan 
kaldıracak şekilde hareket edemez. 

8. 

Kazı gelirleri, ekskavatör ile yetkili Türk Şube Müdürlüğü arasında, bu Daire Başkanlığı tarafından 
belirlenen oranda paylaştırılabilir. Bilimsel nedenlerle bölünme imkansız görünüyorsa, ekskavatör, 
bulgunun bir parçası yerine adil bir tazminat alacaktır. 

 



MADDE 422 

1 Ağustos 1914'ten bu yana Türkiye'den ayrılmış bölgelerin herhangi birinden kaldırılan tüm dini, 
arkeolojik, tarihi veya sanatsal öğeler, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren on iki ay 
içinde Türk Hükümeti tarafından Bu tür nesnelerin kaldırıldığı bölgenin hükümeti. 

Bu tür nesnelerin özel mülkiyete geçmesi halinde, Türk Hükümeti, bu madde kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için kamulaştırma yoluyla veya başka bir şekilde 
gerekli adımları atacaktır. 

Bu maddeye göre restore edilecek nesnelerin listeleri, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden 
itibaren altı ay içinde ilgili Hükümetler tarafından Türk Hükümetine sunulacaktır. 

 

MADDE 423. 

Türk Hükümeti, Rusya'nın haklarını korumak için İstanbul'daki Rus Arkeoloji Enstitüsü 
Kütüphanesi'nde bulunan kitap, belge ve el yazmalarını saklamayı ve bunları Müttefik Kuvvetler 
gibi makamlara teslim etmeyi taahhüt eder, belirleme hakkını saklı tutar. Böyle bir teslimatı 
beklerken, Türk Hükümeti, Müttefik Kuvvetlerden herhangi biri tarafından usulüne uygun olarak 
yetkilendirilmiş tüm kişilerin söz konusu kitaplara, belgelere ve el yazmalarına serbestçe 
erişmesine izin vermelidir. 

 

MADDE 424. 

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye, ilgili hükümetlere, sivil, askeri, mali, adli veya 
diğer yönetim şekillerine ait her türlü arşiv, sicil, plan, tapu ve belgeyi gecikmeksizin teslim 
edecektir. transfer edilen bölgeler. Bu belge, arşiv, sicil, tapu veya planlardan herhangi birinin 
eksik olması halinde ilgili Hükümetin talebi üzerine Türkiye tarafından iade edilir. 

Bir önceki fıkrada belirtilen arşiv, sicil, plan, tapu veya belgelerin askeri nitelikte olanlar hariç 
olmak üzere, Türkiye'deki idareleri eşit derecede ilgilendirmesi ve bu nedenle bu tür idarelere 
rahatsızlık verilmeksizin teslim edilememesi halinde Türkiye, , karşılıklılığa tabi olmak üzere, ilgili 
Hükümete erişim izni vermek. 

Türk Hükümeti, özellikle 1912'den beri Yunanistan'a devredilen eski Türk İmparatorluğunun 
ilçelerindeki toprak mülkiyetine ilişkin yerel tapu sicillerini veya diğer kamu sicillerini, Türk 
makamlarının kaldırdığı veya daha sonra kaldırmış olabileceği Yunan Hükümetine iade etmeyi 
taahhüt eder. tahliye zamanı. 

Bu tür sicillerden birinin veya daha fazlasının, kaybolmaları veya başka herhangi bir nedenle iade 
edilmesinin imkansız olduğu durumlarda ve gerektiğinde Yunan makamlarına üretilen başlıkların 
doğrulanması amacıyla, Yunan Hükümeti gerekli tüm kopyaları alma hakkına sahip olacaktır. 
Konstantinopolis'teki Merkezi Tapu Sicilindeki kayıtların. 

 

MADDE 425. 

Tlle Türk Hükümeti, Türkiye'den ayrılmış topraklar üzerinde yetki sahibi olan veya mevcut statüsü 
Türkiye tarafından bu Antlaşma kapsamında tanınan Hükümetlere karşılıklılık söz konusu olmak 
üzere, idareyle ilgili her türlü arşive ve belgeye erişim sağlamayı taahhüt eder. Bu tür bir 
bölgedeki Wakf'lerin veya nerede bulunursa bulunsun, bu bölgede yerleşik kişilerin veya 
kurumların ilgilendiği belirli Wakf'ların. 



 

MADDE 426. 

Türkiye'de 30 Ekim 1918 tarihleri arasında bir Müttefik Devletin hâkimi veya mahkemesi 
tarafından verilen tüm yargı kararları ve 136.Maddenin III. bu tür kararların uygulanmasını 
sağlamak için gerekirse taahhüt eder. 

MADDE 427. 

46. Madde, III. Konstantinopolis Üstün Sağlık Konseyi ve söz konusu Konsey tarafından yönetilen 
Türk Sıhhi İdaresi tarafından daha önce ele alınan konularla ilgili olarak diğer Yetkilerle birlikte 
gerekli. 

 

MADDE 428. 

İşbu Antlaşma uyarınca Türkiye'den ayrılan topraklarla ilgili olarak ve mevcut Antlaşma uyarınca 
Türkiye'nin egemenliği altında kalması sona eren herhangi bir bölgede, Türkiye, Müttefiklerin 
aşağıda belirtilen ilkelere uygun kararları kabul etmeyi kabul eder. Yetkiler, daha önce 
Konstantinopolis Üstün Sağlık Konseyi veya söz konusu Konsey veya İskenderiye Sıhhi, 
Denizcilik ve Karantina Kurulu tarafından yönetilen Türkiye Sıhhi İdaresi tarafından daha önce ele 
alınan konularla ilgili olarak, gerektiğinde diğer Güçlerle mutabık kalınarak. 

Önceki paragrafta atıfta bulunulan ilkeler aşağıdaki gibidir: 

(a) Her bir Müttefik Güç, Türkiye'den ayrı herhangi bir topraklarda kendi karantina tesislerini 
uluslararası sağlık sözleşmelerinin hükümlerine uygun olarak, Müttefik Kuvvetin egemenliğinde 
olsun ya da olmasın, kendi karantina tesislerini sürdürmekten ve yürütmekten sorumlu olacaktır. 
söz konusu bölgenin zorunlu veya koruyucusu olarak veya yönetiminden sorumlu olarak; 

(b) Hicaz hacının sıhhi kontrolü için şimdiye kadar Konstantinopolis Üstün Sağlık Konseyi veya 
Türk Sıhhi İdare veya İskenderiye Sıhhi, Denizcilik ve Karantina Kurulu tarafından veya bunların 
yönetimi altında yapılan tedbirler, bundan böyle egemenliği, yetkisi, koruması veya sorumluluğu 
altında bu tür önlemlerin uygulanması için gerekli çeşitli karantina istasyonları ve sıhhi tesislerin 
bulunduğu bölgeleri geçecek olan Müttefik Kuvvetler tarafından üstlenilecektir. Önlemler 
uluslararası sağlık sözleşmelerinin hükümlerine uygun olacaktır, 

 

MADDE 429. 

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, aksi yönde müteakip bir anlaşmanın bulunmaması halinde, işbu 
Antlaşma ile kurulan herhangi bir Komisyon Başkanının eşit oylar olması halinde ikinci bir oylama 
hakkına sahip olacağını kabul ederler. 

MADDE 430. 

İşbu Antlaşmada aksi belirtilmedikçe, Antlaşmanın, özellikle belirli Devletleri etkileyen bir sorunun, 
ilgili Devletler arasında akdedilecek özel bir Sözleşme yoluyla çözülmesini öngördüğü her 
durumda, Yüksek Sözleşmeci Taraflarca zorlukların olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda ortaya 
çıkan, Türkiye Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edilene kadar Müttefik Kuvvetler tarafından 
karara bağlanacaktır. 

 



MADDE 431. 

İşbu Antlaşmanın herhangi bir özel hükmüne tabi olarak, yürürlüğe girmesinden itibaren altı aylık 
bir sürenin bitiminde, Türk kanunları değiştirilmiş olmalı ve Türk Hükümeti tarafından işbu 
Antlaşmaya uygun olarak muhafaza edilecektir. 

Aynı dönem içinde, işbu Antlaşmanın uygulanmasına ilişkin tüm idari ve diğer tedbirler Türk 
Hükümeti tarafından alınmış olmalıdır.

MADDE 432. 

Türkiye, işbu Antlaşma'nın uygulanmasıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili herhangi bir 
konuda, gerektiğinde çoğunluk oyuyla hareket ederek, gerekli gördüğü Milletler Cemiyeti 
Konseyi'nin gerekli gördüğü her türlü soruşturma için her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlü 
kalacaktır. 

MADDE 433. 

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, Rusya'nın Milletler Cemiyeti'ne üye olduktan sonra, Ana Müttefik 
Kuvvetler ile Rusya arasında mutabık kalınacak koşullar altında ve açıkça herhangi bir hakka 
halel getirmeksizin bu Antlaşmaya katılma hakkına sahip olacağını kabul eder. işbu Antlaşma 
uyarınca kendisine verilmiştir. 

Fransızca, İngilizce ve İtalyanca olarak işbu Antlaşma onaylanacaktır. Farklılık olması 
durumunda, Fransızca ve İngilizce metinlerin eşit geçerli olacağı Bölüm I (Milletler Cemiyeti 
Sözleşmesi) ve XII (İşçi) hariç, Fransızca metin geçerli olacaktır. 
Onayların tevdii mümkün olan en kısa sürede Paris'te yapılacaktır. 

Hükümetin merkezi Avrupa dışında olan yetkiler, yalnızca onaylarının verildiğini Paris'teki 
diplomatik temsilcileri aracılığıyla Fransız Cumhuriyeti Hükümetine bildirme hakkına sahip 
olacaklardır; bu durumda, onay belgesini mümkün olan en kısa sürede iletmeleri gerekir. 

Bir yandan Antlaşma bir yandan Türkiye, diğer yandan Müttefik Kuvvetlerin üçü tarafından 
onaylanır onaylanmaz onayların tevdi edilmesine ilişkin bir ilk sözlü belge düzenlenecektir. 

Bu ilk sözlü işlem tarihinden itibaren Antlaşma, onu onaylayan Yüksek Sözleşmeci Taraflar 
arasında yürürlüğe girecektir. 

İşbu Antlaşmada öngörülen tüm sürelerin belirlenmesi için bu tarih, Antlaşmanın yürürlüğe 
gireceği tarih olacaktır. 

Diğer tüm açılardan, Antlaşma, her bir Güç için onayının verildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

Fransız Hükümeti, tüm imzacı Devletlere, onayların tevdi edilmesinin procès-verbaux'larının 
onaylı bir kopyasını iletecektir. 

İNANÇ OLARAK, yukarıda adı geçen Tam Yetkili Makamlar işbu Antlaşmayı imzalamıştır. 

Bin dokuz yüz yirmi Ağustos ayının onuncu günü Sevrès'de, Fransız Cumhuriyeti arşivlerinde 
saklanacak ve onaylanmış kopyaları İmzacı Devletlerin her birine iletilecek tek bir nüsha halinde 
düzenlenmiştir. 

(İMZA) GEORGE GRAHAME. 
(İMZA) GEORGE H. PERLEY. 
(İMZA) ANDREW FISHER. 
(İMZA) GEORGE GRAHAME. 



(İMZA) RA BLANKENBERG. 
(İMZA) ARTHUR HIRTZEL. 
(İMZA) A. MILLERAND. 
(İMZA) F. FRANÇOIS-MARSAL. 
(İMZA) JULES CAMBON. (LS) PALÉOLOGUE. 
(İMZA) BONIN. 
(İMZA) MARIETTI. 

(İMZA) K :. MATSUI. 
(İMZA) A. AHARONIAN. 
(İMZA) J. VAN DEN HEUVEL. 
(İMZA) ROLIN JAEQUEMYNS, 
(İMZA) EK VENIZELOS. 
(İMZA) A. ROMANOS. 

(İMZA) MAURICE ZAMOYSKI. 
(İMZA) ERASME PILTZ  

(İMZA) AFFONSO COSTA. 

(İMZA) DJ GUIKA. 

(İMZA) STEFAN OSUSKY. 

(İMZA) HADI. 
(İMZA) DR. RIZA TEWFIK. 
(İMZA) RÉCHAD HALISS. 
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