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K A N U N L A R 
Devlet Memurları Aylıklarının tevhid ve teadülüne d a i r 
3 6 5 6 sayılı k a n u n a bağlı 1 numaralı cedvel in Adl iye 

Vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında k a n u n 

Kanun No: 3882 Kabul tarihi: 17/6/1940 

Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı Adliye teşkilâtına aid kadro cedveline 
bu kanuna merbut (1) sayılı cedveldeki kadro eklenmiştir. 

Muvakkat, madde — Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde aded ve 
ücretleri yazılı odacı ve gardiyanlar 1940 malî yılı bütçe kanununa bağlı 
(D) işaretli cetvelin Adliye Vekâleti kısmına eklenmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

19/6/1940 

Dereoo 

G E D V E L (1) 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

9 
10 

15 

f Reis, Hâkim. Aza, Sulh Hâkimi, Müddeiumumi ] 
) ve Muavinleri, İcra Hâkimi ve Muavinleri, Sor- [ 32 

gu Hâkimleri, Hâkim ve Muavinleri ve Temyiz f 18 
| Raportörleri J 

40 
35 

Kâtibler 

Başkâtib ve Muavinleri ve Müddeiumumi ve 
Sorgu Hâkim Kâtibleri ve Zabıt ve İcra Kâtibleri 

15 Mübaşir 

Muhtelif memurlar ve mübaşirler 

C E D V E L (2) 

Memuriyetin nev'i 

50 

32 

10 

10 

Aded Ücret 

Odacı 
Gardiyan 

Vilâyetler 
32 
32 

20 
20 

A n k a r a d a 3 0 m a r t 1 9 4 0 t a r i h i n d e i m z a l a n a n «Tür
k i y e - S u r i y e dost luk ve i y i komşuluk m u k a v e l e n a 
mesi» i le m e r b u t u b u l u n a n ve ayrılmaz cüzlerini teş
k i l eden « 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 numaralı protokollar»; «Hususî 
protokol»; b u anlaşmaların Lübnana teşmiline müte
a l l i k «beyanname» ve h e r i k i Hükümet arasında yeni 
b i r emlâk itiiâfnamesi akdine mütedair «mektub» u n 

k a b u l ve tasdikına k a i r k a n u n 

Kanun No: 3883 Kabul tarihi: 17/6/1940 

Madde 1 — Ankarada, 30 mart 1940 tarihinde imzalanan «Türkiye-
Suriye dostluk ve iyi komşuluk mukavelenamesi» ile merbutu bulunan 
ve ayrılmaz cüzlerini teşkil eden «1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı protokollar»; 
«Hususî protokol» bu anlaşmaların Lübnana teşmiline müteallik «Beyan
name» ve her iki Hükümet arasında yeni bir emlâk itiiâfnamesi akdine 
mütedair «mektuib» kabul ve tasdik olunmuştur. 

Made 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun ahkâmını tatbika İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 
19/6/1940 

Türkiye - S u r i y e D o s t l u k ve İyi Komşuluk 
M u k a v e l e n a m e s i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye ile Suriye arasındaki arazi 
meselelerinin kat'î surette hallini tazammun eden 23 haziran 1939 da 
Ankarada imzalanmış olan anlaşmanın 7 ve 9 uncu maddelerile kabul 
ettiği teahhüdler mucibince, 

Ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, Suriye hakkındaki beynelmilel 
akidlerle kendisine tanınmış olan salâhiyetlere istinaden hareket ve bahis 
mevzuu anlaşmanın 9 uncu maddesi mucibince aldığı taahhüdleri tecdid 
ederek, 

Bir taraftan Türkiye, ve diğer taraftan Suriye arasında dostluk ve 
iyi komşuluk münasebetlerinin takviye ve inkişafını görmek arzusile 
ayni suretle mütehassis olarak bir mukavelename akdini kararlaştırmış-
lardır. 

Bu maksadla: 
Türkiye Reisicumhuru: 
İzmir Mebusu ve Hariciye Vekili Bay Şükrü Saracoğluyu, 
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ve 
Fransa Reisicumhuru: 

Fransanın Türkiyedeki Büyük Elçisi, Lejiyon donör nişanı
nın Komandör rütbesini haiz Ekselans Bay Rene Massigli 'yi 
ve Fransanın Suriye ve Lübnandaki Âli Komiseri, Büyük Elçi, 
Lejiyon donör nişanının Komandör rütbesini haiz Ekselans 
Bay Gabriel Puaux'yu 

Murahhas olarak intihab ve tayin eylemişlerdir. 
Müşarileyhima usulüne muvafık buldukları salâhiyetnamelerini 

teati ettikten sonra atideki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 
Yüksek Âkidlerden Türkiye kendi ülkesinde ve Fransa Suriye ül-

kesinde» diğer Tarafın emniyet veya re j imi aleyhine müteveccih veya 
hukuku hükümranisini muhi l hareketlerin ihzar ve ikaını menetmek ve 
komşu memleketle her türlü kaçakçılık hareketini önlemek üzere, i k t i 
darlarında bulunan bütün tedbirleri ittihaz edeceklerdir. 

Madde — 2 
Suriye tebaası Türkiyede ve Türk tebaası Suriyede, ikamet hak ve 

şartlarına mütedair ve adlî salâhiyete müteallik hususlarda en ziyade 
müsaadeye mazhar millet muamelesinden müstefid olacaklardır. 

Madde — 3 
Fransa ile Suriye arasında husule gelecek bir anlaşma aksini tan

zim ve tesbilt edinceye kadar Türkiyede Suriye tebaasının himayesi usu
lü veçhile tayin edilmiş Fransız diplomasi mümessili ve konsolosluk 
mümessilleri tarafından temin olunacaktır. 

Mütekabilen, Suriyede Türk tebaasının himayesi usulü veçhile 
Fransa Hükümeti nezdine memur Türk diplomasi mümessili i le Suriye 
ülkesinde vazife gören ve usulü veçhile ve Paristeki Türkiye Büyük E l 
çiliği delâletile Fransız Hükümetinin konsolosluk beratını istihsal etmiş 
olan konsoloslar, muavin konsoloslar ve konsolos vekil leri tarafların
dan deruhde olunacaktır. 

Madde — 4 
Yüksek Âkid Taraflar, mücrimlerin iadesi hususunda işbu muka

velenameye merbut 1 numaralı protkolda mevzu usul hakkında muta
bıktırlar. 

Madde — 5 
Yüksek Âkid Taraflar, (Bağdad) şimendiferinin Suriye kısımları 

ve (Bağdad) şimendiferinin Çobanbey ile Nusaybin arasındaki Türk 
kısmı üzerindeki demiryolu nakliyatının işbu mukavelenameye merbut 
2 numaralı protokol hükümlerile tedvir olunmasında mutabıktırlar. 

Madde — 6 
Türkiye ile Suriye arasında sıhhiye re j imi işbu mukavelenamece 

merbut 3 numaralı protokol hükümlerine tevfikan tanzim edilecektir. 

Madde — 7 
Hudud mıntakasında umumî nizam ve emniyetin muhafazası hu

susuna aynı derecede bağlı olan ve hudud münasebetlerinin ahengini 
ihlâl edebilecek niza ve hâdiselere muhik ve seri hal çareleri bulun
ması arzusile mütehassıs bulunan Yüksek Âkid Taraflar, hududun her i k i 
tarafında 50 kilometre derinliğindeki b ir mıntakayı, hükümleri işbu mu
kavelenameye bağlı 4 numaralı protokolü teşkil eden hususî b ir rejime 
tâbi tutmağı kararlaştırmışlardır. 

Madde — 8 
Türkiye ve Suriye arasındaki baytarî rej im işbu mukavelenameye 

merbut 5 numarlı protokol hükümlerine tevfikan tanzim olunacaktır. 

Madde — 9 
Türkiye ve Suriye arasındaki gümrük re j imi işbu mukavelenameye 

merbut 6 numaralı protokol hükümlerine tevfikan tanzim olunacaktır. 

Madde — 10 
Yüksek Âkidler, b ir taraftan Türkiye ve diğer taraftan Suriye ara

sında tahaddüs edecek ve ha l l i diplomasi tarikile elde edilememiş olan 
ihtilâfları muslihane vasıtalarla tesviye etmeği taahhüd eylerler. 

Müşarünileyh Âkidler, bu ihtilâfların 3 şubat 1930 da Parisite im
zalanan Türk - Fransız dostluk, uzlaşma ve hakem muahedenamesile 
derpiş edilmiş olan usullere tâbi tutulmasını kararlaştırırlar. 

Fransız Hükümetinin mezkûr muahedenamenin 3 ve müteakib 
maddelerile derpiş edilmiş olan daimî uzlaşma komisyonundaki Fransız 
komiserine bir Suriyeli terfikine hakkı olacaktır. 

Gazete) 22 HAZİRAN 1940 

Bu (takdirde Türkiye Hükümetinin dahi Türk komiserine b i r muavin 
tayinine hakkı bulunacaktır. 

Madde — 11 
İlişik protokolların birer mütemmim cüzünü teşkil ett ikleri işbu 

mukavelename tasdik olunacaktır. Mukavelename, tasdiknamelerin müm
kün olan süratle Ankarada teatisinde meriyete girecektir. İşbu muka
velename beş sene müddetle akdedilmiştir. İnkızası tarihinden en az altı 
ay evvel Âkidlerden b i r i tarafından feshedilmediği takdirde, mukavele
name, seneden seneye kendiliğinden yenilenmiş addolunacaktır. 

Hükümlerini tasdikan» isimleri yukarıda yazılı murahhaslar işbu 
mukavelenameyi imzalamışlardır. 

Ankarada, otuz mart bin dokuz yüz kırk tarihinde, i k i nüsha olarak 
tanzim olunmuştur. 

Saraçoğlu R. Massigli 
Gabriel Puaux 

Mücrimlerin iadesine, cezaî işlerde adlî evrakın 
i r sa l ine ve istinabelerin icrasına müteallik 

(1) numaralı protokol 

Madde — 1 
Yüksek Âkid Taraflar, Türk adlî makamları tarafından tâkib veya 

mahkûm edilip Suriyede bulunan, yahud Suriye adlî makamları tara
fından takib veya mahkûm edilip Türkiye'de bulunan kimseleri işbu 
protokolda derpiş edilen şartlar dahilinde mütekabil en yekdiğerine tes
l i m etmeği taahhüd ederler. 

Madde — 2 
Ancak i k i memleketin kanunlarına göre hürriyeti tahdid edici lâa-

kal altı aylık bir cezayı müstelzim bir cürümden suçlu olan veya böyle 
bir cürüm dolayısile mahkûm bulunan kimseler iade edilebil ir . 

Teşebbüsü veya cürme iştiraki teşkil eden vakalar aynı kaidelere 
tevfikan mücrimin iadesini istilzam eder. 

Madde — 3 
Aşağıdaki hallerde iade kabul edilmez: 
1 - Türkiye tarafından verilen talebname Fransız tebasından veya 

bir himaye muahedesile Fransa'ya merbut b ir Devletin tebaasından ve
ya hud Suriye tebaasından birine taallûk ettiği takdirde, 

2 - Suriye tarafından verilen talebname Türk tebaasından birine 
müteallik olduğu takdirde, 

3 -Cürüm siyasî veya siyasî b ir cürme mürtabıt bulunduğu tak-
dirde, 

Devlet Reisinin veya Hükümet Reisinin şahsına vaki her türlü sui-
kasd siyasî cinayet veya cürüm sayılmaz. 

4 - Gürüm sırf askerî olduğu takdirde, 
5 - Gürüm iadeye muhatab olan memlekette ika edilmiş bulunduğu 

takdirde, 
6 - 'Cürüm iadeye muhatab olan memleket haricinde ika edilmiş 

olmakla beraber o memlekette takib ve kat'î surette hükme raptedilmiş 
(bulunduğu takdirde, 

7 - İade talebinde bulunan veya iadeye muhatab olan Devletin 
kanunlarına göre dava veya ceza iade talebinden evvel müruru zamana 
uğramış bulunduğu takdirde, 

Tabiiyet iktisabı her ne suretle olursa olsun eğer iadesi istenen 
şahsın suçu ikaından sonra vuku bulmuş ise iade talebine karşı defi 
olarak kullanılamaz. 

Madde — 4 
İade edilen şahıs ancak iadeyi intaç etmiş olan suçlar için taleb 

eden memlekette takib ve tecziye veya diğer b ir Devletin talebi üzerine 
iade edilebilir. 

O şahsın iadeden evvelki suçlar için tateb eden memlekette takib 
veya diğer bir Devlete teslim edilebilmesi ancak aşağıdaki hallerde ka
b i l o lur : 

1 - İadeyi kabul eden taraf buna muvafakat etmişse işbu proto
ko l mucibince iade lâzım geldiği takdirde muvafakattan imtina edi
lemez. 



2 - İade edilen şahıs her türlü teshilâta malik olduğu halde tah-
liye edildiği tarihten itibaren b ir ay zarfında memleketi terketmemiş 
veya bilâhare o memlekete avdet etmiş bulunursa. 

Madde — 5 
Taleb edilen şahıs iadeye muhatab olan Devlette diğer b ir suç 

dolayısile takib edildiği veya mahkûm edilmiş bulunduğu takdirde iade, 
takibat nihayet buluncaya kadar ve mahkûmiyet halinde, ceza infaz 
edilinceye veya diğer her hangi bir suretle sukut edinciye değin tehir 
edilir. 

Bununla beraber iade talebi hakkında derhal bir karar verilecektir. 

Madde — 6 
Türkiye tarafından vukubulan iade talebleri Türkiyenin Beyrut 

Başkonsolosluğu marifetile Fransa Cumhuriyetinin Suriye ve Lübnan-
daki Âli Komiserliğine gönderilecektir. 

Suriye namına Fransa Cumhuriyeti Âli Komiseri tarafından yapı
lan iade talebleri Ankarada k i Fransa Sefareti marifetile Türk Hükü
metine yollanacaktır. 

Madde — 7 
Bi r iade talebine mevzu olan şahıs bir suçla maznun veya bir 

cinayetle müttehim olduğu takdirde iade talebnamesine aşağıda yazılı 
evrak raptedilecektir: 

1 - Bir adlî makam tarafından ısdar edilen ve taallûk ettiği vak'a-
nın sarih surette beyanını ve tar ihini ihtiva eden tevkif müzekkeresinin 
veya aynı kuvvette diğer bir varakanın musaddak sureti, 

2 - Suçlunun ahvali şahsiyesi ve mümkün olduğu takdirde eşkâli 
mahsusası hakkında malûmatı havi b ir fiş ile fotoğrafı ve parmak izi 

3 - Mücrimiyetin müstenid olduğu kanun metinlerinin sureti, 
4 - Tahli fen alınan ifadat ve beyanatın salâhiyettar hâkim tara

fından musaddak b ir sureti. 

Madde — 8 
Taleb edilen şahıs gıyaben mahkûm edilmiş olduğu takdirde iade 

talebnamesine evvelki maddede sayılan evraktan maada : 
1 - Mahkûmiyet ilâm veya kararının resmî suretinin, 
2 - Mahkûmiyetin müstenid olduğu kanun metinlerinin suretinin 

raptedilmesi lâzımdır. 

Madde — 9 
Taleb edilen şahıs vicahen mahkûm edilmiş olduğu takdirde iade 

talebnamesine : 
1 - Mahkûmiyet ilâm veya kararının resmî bir suretinin, 
2 - Mahkûmun ahvali şahsiyesi ve mümkün olduğu takdirde eşkâli 

mahsusası hakkında malûmatı havi b ir fiş ile fotoğrafı veya parmak 
i z i fişinin, 

3 - Mahkûmiyetin müstenid olduğu kanun metinlerinin suretinin, 
4 - İlâmın lâzimüttenfiz olduğunu mübeyyin b ir adlî makam şaha

detnamesinin raptedilmesi lâzımdır. 
Her iade talebi için talebnamenin tevdiinden itibaren azamî üç ay 

zarfında bir cevap verilmek lâzımdır. 
İadenin reddi halinde sebebi gösterilecektir. 

Madde — 10 
İade talebnamelerile b ir l ikte verilen evrak ve vesaika Suriyeden 

gelen evrak için Türkçe ve Türkiyeden gelen evrak için de Fransızca 
veya Arabça tercümelerinin raptı lâzımdır. Yeminl i mütercimler tara
fından yapılan tercümelerin onlar tarafından imzalanması Ve imzaların 
salâhiyettar adlî makamlar tarafından tasdik olunması muktazidir. 

Madde — 11 
İadesi kabul edilen şahsın taharrisi, iadesi, tevkif ve mahal l i tes

lime kadar nakl inin istilzam edeceği bilcümle masraflar iadeye muha
tab olan Devlete râci olacaktır. 

Madde — 12 

İadesi istenen şahsın muvakkaten tevkif i taleb edildiği takdirde iade 
talebi reddi müstelzim bir mahiyet arzetmedikçe, iade talebinin tevdi
inden evvel dahi o şahıs muvakkaten tevkif edilecektir. Muvakkat tevkif 
taîebnamesi işbu protokolün 6 ncı maddesinde derpiş edilen şartlar da
hil inde verilecektir. Bu talebname cürüm teşkil eden f i i l i n mahiyetini 
gösteren b ir mahkûmiyet ilâmının veya b ir tevkif müzekkeresinin, yahud 
muadi l i her hangi bir varakanın mevcudiyetini mübeyyin bulunacaktır. 

Muvakkaten tevkif edilen şahıs tevkif günü dahil olmamak üzere 
tevkifini müteakib üç aylık bir müddet zarfında iade talebnamesi veri l 
mediği takdirde tahliye edilebilecektir. 

Madde — 13 
Âkid taraflardan her b i r i işbu protokolde derpiş edilen şartlar da

hilinde üçüncü bir Devlet canibinden diğer tarafa iade edilen eşhasın 
kendi -memleketinden geçirilmesini kabul etmeği taahhüd eder 

Madde — 14 
iadeyi müstelzim hallerde, cürmün sübutuna medar olan eşya ile 

iade talebini mucib olan cürüm neticesinde iadesi matlub şahsın eline 
geçen ve tevkifi esnasında onun yedinde bulunacak veya bilâhare mey
dana çıkarılacak olan eşya ve hayvanat iade talebinde bulunan Devletin 
salâhiyettar makamı tarafından lüzum gösterildiği takdirde zabt ve o 
Devlete teslim olunacaktır. 

istenilen şahsın firarı veya vefatı dolayısile iade vuku bulmadığı 
takdirde dahi bu teslim yapılabilecektir. 

Ancak işbu eşya üzerinde üçüncü şahısların iktisab edebilmiş ol
dukları haklar mahfuz olup bu eşyanın icabı halinde kendilerine dava 
sonunda masrafsız olarak iade edilmesi lâzımdır. 

Madde — 15 
Yüksek Âkid taraflar cezaî işlerde adlî evrakın tebliğine ve isti

nabe varakalarının irsaline mütekabilen mübaderet etmeği taahhüd ey
lerler. 

Talebe muhatab olan Devlet diğer tarafa tebligatın i fa ve istina
belerin icra edildiğini ve icabında bunlara mani olan sebebleri b i l 
direcektir. 

Ankarada, otuz mart bin dokuz yüz kırk tarihinde i k i nüsha ola
rak tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu Massigli 
Gabriel Puaux 

Demiryollarile yapılacak nakliyata müteallik 2 
numaralı protokol 

- A -

«Meydanıekbez - Çobanbey» ve «Çobanbey - Nusaybin» 
arasında sivil nakliyat 

Triansit yolcular 

Madde — 1 
«Meydanıekbez» ile «Çobanbey» arasında, şimendifer muhit ini 

hiç b ir an terketmeksizin ve Suriye arazisine girmeksizin şimendifer 
vasıtasile transit suretile seyahat eden Türk yolcuların ve, «Çobanbey» 
ile «Nusaybin» arasında, şimendifer muhit in i b ir an terketmeksizin 
ve Türkiye arazisine girmeksizin şimendifer vasıtasile transit suretile 
seyahat eden Suriyeli veya Suriyede mukim Fransız yolcuların pasaport
larının vize muamelesi kaldırılmıştır. 

Bu yolcular için hiç b ir pasaport veya lesepaseye ihtiyaç olmaya
caktır. Bununla beraber, bunlar i k i memleket resmî memurları tarafın
dan her taleb vukuunda nüfus tezkerelerini veya hüviyet cüzdanlarını, 
yahut bu yoksa, salâhiyettar idarî makamlar veya polis makamları ta
rafından verilmiş b ir seyahat vesikasını ibrazla mükellef bulunacak
lardır. 

Madde — 2 
Türk, Suriye veya Suriyede mukim Fransız tabiiyetinde yolcu veya 

mürsillerin, her türlü şimendifer nakliyatına ve bu nakliyatla alâka-
dar gümrük muamelâtına müteallik işler için Türkiye veya Suriye ara
zisindeki hudud garlarına duhulleri her zaman serbesttir. 

Şimendifer memur ve müstahdemleri 
Madde — 3 

«Suriyedeki Bağdad Demiryolları» i le «Bağdad Demiryollarının 
Çobanyeb ve Nusaybin arasındaki Türkiye kısmı» memur ve müs
tahdemleri, halen carî numuneye uygun ve ihtiva ettiği bilcümle meş
ruhat Türkçe, Arabça ve Fransızca olarak tanzim edilmiş bulunan bir 
hüviyet cüzdanını (Vesika) hâmil bulunacaklardır. Sahibinin mensub 
bulunduğu işletme idaresi müdürü tarafından verilecek olan bu vesika 
ancak Türk tabiiyetinde bulunanlar için Adanadaki Fransız konsolu-
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sunun, ve Türk tabiiyetinde olmayanlar için de Türkiye Cumhuriyetinin 
Haleb konsolosunun vizesini hâmil bulunmak şartile muteber olacaktır. 
Bu vize parasız olacaktır. 

Madde — 4 
Adı geçen vesikayı hamil bulunan demiryolu memurları, Türkiye 

arazisinde olduğu gibi Suriye arazisinde de serbestçe seyrüsefere, hat
lara aid garlarda durmaya ve, icabatı aliyenin âmir bulunabileceği tah
didat yoksa, vazifelerinin kalmalarını icab ettireceği istasyonlara doğ
rudan doğruya merbut şehir ve mahallerde dolaşmaya mezundurlar. 

Madde — 5 
Yukarıda sözü geçen vesika ancak ve münhasıran adı geçen şehir 

ve mahaller, ve memurların f i len işde oldukları zaman için muteberdir. 

Madde — 6 
Sahibi çalıştığı müesseseden ayrılınca (ölüm, istifa, vazifenin n i 

hayet bulması, vazifeden ihraç) bu vesika elinden alınır. 
Memurun mensub bulunduğu müessesenin müdürü derhal, keyfi

yetten vesikaya vize veren konsolosu, Yüksek komiserliğin Haleb mu
avin - delegesini, ve Türk hatları komiserini haberdar edecektir. 

Vesika, emniyeti âmme tedbiri olarak da geri alınabilir. Bu geri 
alınma keyfiyeti, vaziyete göre, Ankaradaki Emniyet Umum Müdürlü
ğünün, Türk hatları komiserinin veya yüksek komiserliğin Haleb mu
avin - delegesinin talebi üzerine, vesikayı imzalayan konsolos tarafın
dan kararlaştırılır. 

B -

«Meydanıekbez - Çobanbey» ve «Çobanbey - Nusaybin» 
hattı ile askerî nakliyat 

Ankara itilâf namesinin: 
«Türkiye Meydanı Ekbezden Çobanbeye kadar Suriye arazisinde 

şimendiferle nakliyatı askeriyesini icra etmek hakkını haiz olacak, Suriye 
dahi Çobanbeyden Nusaybine kadar Türk arazisi üzerinde şimendiferle 
nakliyatı askeriyesini icra etmek hakkını haiz olacaktır.» 

Hükmünü derpiş eden onuncu maddesine, 
Ve 20 teşrinievvel 1921 tarihinde Bay Yusuf Kemalle Mr . Franklin 

Bouillon tarafından imza edilen ve: 
«İki memleket murahhasları, Türk - Fransız itilâf namesinin onuncu 

maddesinin ikinci fıkrasında muharrer salâhiyeti istimal ihtiyacında 
bulundukça i k i taraftan her b i r in in diğerini kâfi b ir müddet evvel ha
berdar etmesi lüzumunu dahi keza teslim ederler.» 

Suretinde tasrihi keyfiyet eden notaya tevfikan, 
Askerî nakliyat aşağıdaki şartlar altında icra edilecektir: 

Askerî trenlerle nakliyat 

Madde — 1 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya Suriye ve Lübnan Yüksek 

komiserliği, gerek asker, gerek malzeme (harb malzemesi, esliha, mü
himmat, tayyareler ilâh., ve her nevi askerî erzak), gerek muhtelif nak
liyat (asker ve malzeme) için b ir veya müteaddid tam tren tahrikini 
istilzam edecek mühim nakliyat hakkında nakliyat icrasından 48 saat 
evvel, alâkadar Hükümetin salâhiyettar makamlarını, tahrik edilecek 
tren ve her trendeki yolcu vagonu ve adi vagon mikdarını tasrih etmek 
suretile telgrafla haberdar eyliyeceklerdir. 

En kısa tarik ihtiyar edilecek şimendifer idaresi tarafından tesbit 
olunan saat tarifesi ancak cer hizmetinin kat'î surette zarurî kıldığı te
vakkufları muhtevi olacaktır; bilhassa, Müslimiyeden geçecek olan Türk 
katarları Halebde transit yapmaksızın doğrudan doğruya yoluna devam 
edeceklerdir. 

Dolu iki vagondan fazla olup askerî trenler ile 
icra edilmiyen askerî nakliyat 

Madde — 2 
Bu kabil nakliyat, gerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, gerek 

Suriye ve Lübnanda Fransız Yüksek Komiserliği tarafından nakliyat 
icrasından 24 saat evvel vagon veya yolcu arabalarının adedini telgrafla 
bi ldiren b ir ihbara mevzu teşkil edecektir. Vagon veya yolcu arabaları 
i l k muntazam veya ihtiyarî muhtelit trene raptedilecek ve tek bir katar 
halinde sevkolunacaktır. 

Türk müfrezelerinin Suriye arazisinden müruru esnasında en kısa 
tarik ihtiyar olunacaktır. Bu suretle mezkûr nakliyat «Meydanı Ekbez» 
den «Çobanbey» e ve bilmukabele «Çobanbey» den «Meydanı Ekbez» e 

kadar doğruca Müslimiye tarikile icra edilecektir. Arabalar Halebe sev-
kolunmayıb Müslimiyede çözülecek ve yollarına transit olarak devam 
edeceklerdir; hiç bir subay veya er Halebe kadar gitmek iddiasında 
bulunamıyacaktır. 

Müfrezeler Müslimiyede ancak kruvazmanlar için lâzım gelen za
man imtidadınca kalabilecekler ve vagonları içerisinde kalıp istasyon 
muhitinden harice çıkamıyacaklardır. 

A y n i suretle, Fransız veya Suriye askerleri de şimendifer hattının 
teşaub ettiği Türk garında ancak saat tarifesinde kruvazmanlar için ta
y in edilen müddet zarfında kalabilecekler; Türk arazisine giremiyecek-
ler ; bununla beraber bu istasyonlardan Suriye arazisine ve Suriye arazi
sinden de bu istasyonlara girebileceklerdir. 

İhbar müddeti, tebellüğ eylemeğe memur edilen makama ihbarın 
vürudu anından başlar. 

Bu ihbar tebellüğ eylemeğe salâhiyettar olan makam Fevzipaşadaki 
Türk ve Haleb deki Fransız şimendifer hattı askerî komiseridir. 

Bu askerî komiser, telgrafla vuku bulacak olan bu ihbarı aldığını, 
bulunduğu mahalden (Fevzipaşa ve Haleb) bildirecektir. Her halü kârda 
ihbar müddeti, alâkadar komiserin bulunduğu mahal istasyonu tarafın
dan ihbarın ahzından i k i saat sonra başlayacak ve ihbar - müddetinin 
hitamını müteakib nakliyata ibt idar olunacaktır. 

İhbar, alâkadar Türk veya Fransız askerî komiserleri vedaaitile vaki 
olacaktır, İhbar olunan nakliyattan sarfı nazar edilmesi takdirinde key
fiyet aynı mühlet dahilinde bildirilecektir. 

Azamî iki vagon veya yolcu vagonu ile 
yapılacak askerî nakliyat 

Madde — 3 
Bu kabil nakliyat» muntazam veya ihtiyarî trenlerle yapılacaktır. 
Bunlar için peşin ihbara lüzum yoktur. 
Maahaza, diğer hallerde olduğu gibi , bu nakliyatta da yalnız en 

kısa yol ihtiyar olunması mukarrerdir ; yani, nakliyata tahsis olunan va
gon veya vagonlar Halebe sevkedilmeyib yollarına transit olarak devam 
etmek üzere Müslimiyede çözülecektir. 

Bahusus, «Meydanı Ekbez - Çobanbey» kısmında icra olunacak 
nakliyat esnasında Türk askerlerinin kâffesi Müslimiyede tevakkuf ede
ceklerine nazaran, subaylar da dahil olduğu halde, içlerinden hiç b i r i 
Halebe gidemiyecektir. Müfrezeler Müslimiye garı muhit ini terkedemi-
yecekler ve, burada samimî bir muhadenet düşüncesile, Fransız memur
lar tarafından, erler için bir yatakhane ve subaylar için de münasib 
surette mefruş (karyola, şilte, masa, lâmba ilâh...) b i r oda" ihzar edile
cektir. 

A y n i suretle Fransız veya Suriyeli askerler de Türk arazisi dahi
linde istasyon muhit ini terkederek Türk topraklarına giremiyecekler; 
bununla beraber, istasyonlardan Suriye arazisine girebilecekler ve Su
riye arazisinden bu istasyonlara dahil olabileceklerdir. 

Bağdad demiryollarının Türkiye - Suriye hududunun i k i 
tarafındaki kısımlarında yapılacak emtia nakliyatı 

Madde — 1 
Bağdad demiryollarının Türkiye - Suriye hududunun i k i tarafında 

bulunup Türkiyeye ve Suriyeye aid olan kısımlarında yapılacak emtia 
nakliyatı, mukavelenameye müzeyyel gümrük protokolü (Protokol 
No. 6) nın olbab'daki maddeleri ahkâmına tevfikan icra olunacaktır. 

Ankarada, otuz: mart b in dokuz yüz kırk tarihinde, i k i nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu R. Massigli 
Gabriel Puaux 

Sılıhî meselelere müteallik (3) numaralı protokol 

Yüksek A k i d Taraflar işbu protokol hükümlerini, i l t ihak etmiş 
oldukları 21 haziran 1926 tar ih l i Beynelmilel Paris Sıhhiye Mukavele
namesinin e l l i yedinci maddesine göre ve mezkûr mukavelename hüküm
lerine mugayir bulunmadıkları mertebede tatbika karar vermişlerdir. 
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Madde — 1 
21 haziran 1926 tar ih l i Beynelmilel Sıhhiye Mukavelenamesinin bi 

r inc i maddesinde ismi geçen hastalıklara aid vakalar, müşahede olunur 
olunmaz, salâhiyettar ofis şefleri tarafından 9 uncu madde mucibince 
derhal karşı tarafa tebliğ olunacaktır. Bu tebliğler 2, 3 ve 4 üncü mad
delerde derpiş edilen şartlar dahilinde gönderilecek etraflı malûmat ile 
tamamlanacaktır. 

Bahis mevzyu hastalıklardan b i r i kara hududuna mücavir bir mın-
takada zuhur eylediği takdirde hastalık, bulaşık mıntakanın bulunduğu 
mahall in idare makamı tarafından doğrudan doğruya komşu Hükümetin 
mümasil idare makamına gönderilecek müstacel bir ihbarnameye mevzu 
teşkil edecektir. 

Bu tebliğin, bulaşık veya şüpheli mıntakanın nezareti uhdesine 
mevdu sertabib tarafından tanzim olunacak b ir nota şeklinde yapılması 
mecburidir. 

Bu nota : 
a - Vak'aların mevcudiyeti tesbit edilip edilmediğini ve mevcu

diyeti halinde tesbitin suret ve şartlarını, 
b - Vak'aların adedini, 
c - Hastalığın yayılmasına karşı alınan veya alınması tasavvur olu-

nan tedbirleri ihtiva ve irae edecektir. 

Madde — 2 
Kolera, veba, sarı humma veya lekeli humma yahud çiçek has

talıkları salgını i le bulaşık limanlardan veya mıntakalardan gelen kara 
ve deniz nakliye vasıtalarile müstahdemlerine, yolcularına veya hamu
lelerine karşı muktazi ve münasib sıhhî tedbirler tatbik olunacaktır. 
Bu tedbirler denizde azimet veya muvasalât limanlarınca, ve karada 
hududun münasib mahallerinde ihdas edilecek sıhhiye istasyonlarınca 
ittihaz olunacaktır. 

1926 tar ih l i sıhhiye mukavelenamesinin 1 inci faslının 6 ncı kıs
mında derpiş edilen tedbirlerin ittihazını mecburî kılacak salgınların 
zuhurunda l imanlarla hudud boyunca veya hudud kapılarınca yolcu 
ve eşya münakalesi tahdid edilebilecektir. Hudud kapıları, 1926 tar ih l i 
mukavelenamenin 58 nci maddesi hükümleri mucibince muvakkaten ve
ya kısmen kapanabilecektir. 

Her halde kara hududlarında alınacak sıhhî tedbirler ancak yu
karıda mevzuubahs 6 ncı kısmında mezkûr şartlara göre ittihaz oluna

caktır. 

Madde — 3 
Bir l iman veya mıntakanın bulaşık olarak tanındığına müteallik 

ilân, 1926 tar ih l i mukavelenin bir inci maddesinde tasrih edilmiş olan 
hastalıklara aid vakaların mezkûr mukavelenamenin onuncu maddesi 
ikinci fıkrasında gösterilen şekillerde zuhura geldiği hakkında memle
ketin resmî sıhhiye makamlarınca sureti mahsusada yapılacak tebligata 
mevzu olacaktır. 

Bu ilân ancak 1926 tar ih l i mukavelenamenin 15 inci maddesinde 
gösterilen şartlar dairesinde ve mezkûr mukavelenamenin 10 ve 11 inci 
maddeleri hükümleri nazarı itibara alınarak yapılabilir. 

Bulaşık mahallerden gelen deniz veya kara nakliye vasıtalarile 
müstahdemlerine, yolcularına, yolcu eşyasına ve hamulelerine hareket 
limanında veya kara hududunda tatbik edilen önleyici tedbirlerin alın
dığı keyfiyeti şahadetnameler veya bunun yerine kaim vesikalar i le tev
sik olunacaktır. Önleyici tedbirlerin tatbikinden sonra yeniden tedbir it-
tihazını istilzam edecek yeni vakalar zuhura gelmiş ise bu vesikalar mu
teber olmıyacaktır. Ancak vakanın zuhura geldiği memlektte alınmış 
olan tedbirlerin ademi kifayeti sabit olursa bu tedbirler varılan mahalde 
karşı taraftan sıhhî makamlarınca İkmal ve itmam olunacaktır. 

Bir taraftan Türkiyenin ve diğer taraftan Suriyenin yüksek sıhhiye 
makamları, 1926 tar ih l i mukavelenamenin bir inc i maddesinde gösterilen 
hastalıklardan maada sair bulaştırıcı ve bulaşık hastalıkların zuhurunda, 
hastalığın seyri umumî sıhhat için tehlike teşkil edecek olursa, keyfiyet
ten b i rb i r l e r in i en kısa zamanda haberdar edeceklerdir. 

Sıhhiye makamları, bu hastalıklar i le salgınların seyir ve şekil
l e r i , zuhur ettiği mahaller, ve f iyat adedi hakkında olduğu gibi bu 
salgınların yayılmasına karşı alınmış tedbirlere dair de mütekabilen 
malûmat vereceklerdir. 

Bu hastalıklardan birine tutulan kimseler kara hududuna veya 
bir limana vardıklarında, tedavi edilmek ve muktazi tedbirlere tâbi 
tutulmak üzere tecrid olunacaklardır. Kendilerini bu hastalıkların sira
yetine maruz kılacak her hangi b ir vaziyette olan veya musab olanların 
yakınında bulunan kimselere tatbik olunacak önleyici tedbirler muva

salat mahalline vardıklarında dezenfeksiyon, aşılanmak ve müşahede 
altına alınmaktır. 

Âkid Taraflar, müşterek hududa mücavir mahallerde sıhhî vazi
yetin ister tahdid edilmiş ister umumileşmiş şekilde vahimleşmesi ha
linde yüksek sıhhiye makamlarının temas ve içtimalarını temine karar 
vermişlerdir. 

Madde — 4 

Memleket i le temas peyda edecek şekillerde gerek deniz gerek kara 
tariki le Türk ülkesinden Suriye ülkesine veya aksi istikamette geçecek 
olan yolcu grub ve kafi leleri kâfi derecede sıhhî emniyeti haiz bulun
madıkları takdirde tıbbî muayeneye tâbi tutulabil irler. Nezafet veya 
sıhhat vazifeleri icab ettirdiği takdirde bu grub veya kafileler eşya ve 
nakliye vasıtalarile bir l ikte itlafı haşerat ameliyesi ve dezenfeksiyon 
ilâh... gibi önleyici tedbirlere tâbi tutulabil irler. 

Temas peyda etmeksizin diğer bir memleketten sadece transit su
retile geçen grup veya kafilelerin geldikleri memleketin mahallî veya 
yüksek sıhhiye makamları, lüzumlu gördükleri takdirde, bu grup ve 
kafilelerin sıhhî vaziyetlerinin eyi halde bulunduğunu muntazammın 
tafsilâtlı rapor tanzim ve ita edebilirler. 

Bu grup ve kafilelerin boğazlardan geçmesi meriyette olan sıhhî 
hükümlere tâbidir. 

Madde — 5 
İşbu protokolün kendilerine tatbik olunduğu memleketlerden b i r i 

nin sancağını taşıyan bilcümle gemiler alâkadarların hükmüne tâbi 
limanlarda seyrüsefer ettiklerinde sıhhiye patentesini hâmil bulunmağa 
ve bu patenteyi muvasalât limanlarında sıhhiye işlerine memur makam
lara ibraz etmeğe mecburdurlar. Bu patentelerin i k i Âkid Taraflar Kon
soloslarınca vize edilmesi mecburî olmadığı gibi bu hususta hiç bir 
harç dahi alınmıyacaktır. 

Madde — 6 
Âkid taraflar, bulaşık gemileri kabul etmek üzere ihdas ettikleri 

veya edecekleri teşkilât ile bu gibi teşkilâtı ve muktazi levazımı bulu
nan limanları hakkında birbirine malûmat vereceklerdir. 

Madde — 7 
İşbu protokolün tatbik edildiği memleketlerden b i r in in sancağını 

taşıyan ve bu memleketlerden b i r in in veya diğerinin sularında hamu
le l i veya hamulesiz olarak seyrüsefer eden gemilerle limanlarına uğ
rayan gemiler, hareket ve muvasalat limanları neresi olursa olsun, millî 
gemilerin tâbi oldukları rüsum ve tekâliften maadasına tâbi tutulma
yacaklardır. Mensup oldukları memlekette bu gemilere verilen resmî 
sertifikalar ve vesikalar diğer memleket idaresince tahsil olunacak sıh
hiye rüsumu için, esas teşkil edecek ve bu sertifikalar veya vesikalar 
sıhhiyeye müteallik her türlü muamelâtın ifasında mamulünbih ola
caktır. 

Madde — 8 
İşbu protokolün tatbik edildiği memleketlerin sıhhiye makamları 

resmî neşriyatlarile sıhhiye bültenlerini muntazaman birbirlerine gön
dereceklerdir. 

Ankarada, otuz mart bin dokuz yüz kırk tarihinde i k i nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu R. Massigli 
Gabriel Puaux 

Hududa müteallik (4) numaralı protokol 

BlRÎNCÎ FASIL 

Madde — 1 

Yüksek Âkid taraflar bu günkü tarihte Ankarada akdedilen dostluk 
ve i y i komşuluk mukavelenamesindeki vecibelere atfen, 

İşbu protokolde tesbit edilen şartlar dahilinde mütekabil taah-
hüdlerinin ifasını ve mukavelenamenin (7) nci maddesinde tayin edilen 
hudud mıntakasında zuhur edebilecek ve hudud münasebetlerinin ahen
gini ihlâl eder mahiyette olacak her hadise veya nizam hal l in i temin 
hususunda mutabık kalmışlardır. 
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İKİNCİ FASİL 

Hudud makamları 

(Madde — 2 

Bu hususta Yüksek Âkid taraflar bir inci fasılda tayin olunan veci
beleri kendi mesuliyetleri tahtında ifaya : 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından : 
Bir inc i derecede : Kaymakamları veya vekil lerini , 
İkinci derecede : Va l i l e r i veya vekil lerini , 

Suriye Cumhuriyeti tarafından : 
Bir inc i derecede : Mesalihi hassa zabitlerini veya vekil lerini , 
İkinci derecede : Fransa Cumhuriyeti Âli Komiseri delegele

r i n i veya vekil lerini , 

memur etmek hususunda Suriye Cumhuriyeti namına Âkid olan yük
sek tarafın işbu hudud makamlarının unvanlarında yapacağı değişik
likler kaydi ihtirazisilc mutabık kalmışlardır. 

(10) uncu maddede derpiş olunan diplomasi tarikile tebliğ hari 
cinde hudud makamlarından her b i r i b ir hudud mevkiine yeni b ir me
mur nasbi veya bir vekil tayini keyfiyetini mukabil hudud makamlarına 
en kısa müddet zarfında doğrudan doğruya bildirecektir. 

Madde — 3 

(2) nci maddede zikrolunan makamlar işbu protokol ile tesbit 
edilen şartlar dahilinde tetkike memur oldukları hadise ve nizaların 
hal l in i temin zımnında münavebeten Türkiye ve Suriye topraklarında 
içtima edeceklerdir. 

A - Bir inci derecedeki makamlar : Her ayın i l k haftasında. 
İşu makamlardan her b i r i hudud mıntakasında asayişe memur te

şekküllerden birine dahi l ve istişarî reyi haiz b i r subayı ve b ir tercüman 
kâtibi refakatinde bulundurmak hakkını haiz olacaktır. 

Birinci derecede makamlar b i r in in veya diğerinin talebile fevka
lâde içtimalar akdedebileceklerdir. Hudud makamlarının müretteb içti
main gününü, saatini, mahall ini ve içtima ruznamesini her içtimadan 
evvel ve (48) saatten aşağı olmayacak bir mühlet zarfında tahriren b i l 
dirmeleri muktazidir. Hudud makamları, lüzumu takdirinde b ir inc i de
rece içtimaında müştekileri, mağdurları, şahidleri ve alâkadarlar tara
fından çağırılan mütehassısları istima edebileceklerdir. 

B - İkinci derecedeki makamlar : Senede i k i defa. 
İkinci derece hudud makamları istişarî reyi haiz olmak üzere 

refakatlerinde müsavi mikdarda subay veya amme hizmetleri memuru 
ve kendilerine lüzumlu olan kâtib ve tercümanlar bulundurabileceklerdir. 

Mezkûr makamlar müretteb içtimadan lâakal on beş gün evvel 
içtimain günü, saati ve mahall i hakkında mutabık kalacaklar ve refa-
katlerindeki zevatın isim ve unvanlarını ve içtima ruznamesini yekdi
ğerine tebliğ edeceklerdir. 

Hudud makamları içtimalarından her b i r i için ikisi Fransızca, 
ikisi Türkçe olmak üzere dört aslî nüshadan ibaret birer zabıtname tan
zim eyliyeceklerdir. 

Madde — 4 
Birinci derece hudud makamları lüzumu olan tahkikatı mahalle

rinde yapmağı müttefikan kararlaştırabilirler. Mahallen tahkikat hudu
dun i k i tarafında birer kilometrelik bir mmtakaya münhasır olacaktır. 

Tahkikat için lüzum hasıl olduğu takdirde hudud makamları 
müştekileri, mağdurları, şahidleri ve ihtilâfta alâkadar taraflarca ça
ğırılan mütehassısları refakatlerine alabileceklerdir. Tahkikatın netice
ler i b i r i Arabça veya Fransızca, diğeri de Türkçe i k i aslî nüsha olarak 
tanzim edilen bir zabıtnameye dercolunacaktır. 

Mâni vukuunda hudud makamı bu içtimalarda isim ve unvanları 
mukabil makama evvelce tebliğ edilecek olan bir subay veya memur 
tarafından mahallinde temsil edilebilecektir. 

Madde — 5 
Bilcümle hudud hadise ve ihtilâfları, mutazarrır tarafı temsil eden 

birinci derece hudud makamlarınca komşu memleket hudud makam
larına yazı i le bildirilecektir. 

22 HAZİRAN 1940 

Ancak bu suretle işar edilen hadise ve itilâflar, i k i tarafın muhtelif 
derecedeki makamları arasında teati olunan muhaberelerde nazarı i t i -
bare alınacaktır. 

Madde — 6 
Üçüncü maddede tayin olunan makamların faaliyetleri arasında 

ahenk tesis ermek üzere Yüksek Âkid taraflar, i k i taraftan her b i r in in 
müsavi mikdarda mümessillerinden mürekkeb b ir Türkiye - Suriye da
imî hudud komisyonu teşkil edeceklerdir. 

Bu teşekkül senede en az bir defa ve ahval icab ettirirse daha faz
la olmak üzere münavebeten Türkiye ve Suriyede içtima eyliyecektir. 

Davet müstakbel içtimain vuku bulacağı memleket toprağındaki 
mafevk makam tarafından yapılacaktır. 

Yüksek Âkid taraflar içtimain mahal ve tar ihini diplomasi tariki le 
tesbit edecekler; içtima için tayin olunan tarihten en az bir ay evvel 
murahhaslarının isim ve unvanlarını ve toplantının ruznamesine koy
mak istedikleri meseleleri aynı tarikle yekdiğerine tebliğ eyliyeceklerdir. 

Türkiye - Suriye Daimî hudud komisyonunun i l k içtimai işbu 
protokolün meriyete vazından itibaren azamî altı ay sonra Türk top-
rağında akdedilecektir. 

Daimî komisyon bir inc i ve ikinci derece hudud makamları arasın
da haklarında itilâf hasıl olamıyan hudud meselelerini muslihane halle 
gayret edecek; aynı zamanda hudud üzerinde intizam ve asayişi en i y i 
şartlar dahilinde temin zımnında alınmasını müfid addedeceği tedbirleri 
temsil edilen Hükümetlerden her b i r in in tasvibine arzeyliyecektir. 

Madde — 7 
Bir inci ve ikinci derece hudud memurları ve onlara muavenet ve 

refakat eden müstahdemler, hududa da hüviyetlerini bi ldirdikten sonra, 
mukarrer içtimain vukubulacağı komşu toprağa serbestçe gireceklerdir. 

Bu bir inc i ve ik inc i derece içtimalara iştirak eden memurlar toplan
tılara üniforma ve silâhla gitmek ve iştirak etmek hakkını haiz olacak
lardır. 

Madde — 8 
Yüksek Âkid Taraflardan her b i r i işbu protokol hükümlerinin icrası 

dolayısile kendi toprağında memuren bulunan eşhasa bilhassa seya
hatleri» ibateleri ve menafiini temsil ettikleri memleket makamlarile i r 
tibat vasıtaları temini hususunda muktazi yardımda bulunacaktır. 

Madde — 9 
Müştekiler, mağdurlar, şahidler ve ihtilâfta alâkadar tarafların 

tayin ettikleri mutahassısların b ir hudud içtimai esnasında istima edil
mek üzere komşu memlekete girmeleri için kendilerini davet eden hu
dud makamı tarafından şahsa verilen ve mukabil makam canibinden 
vize edilen bir lesepaseyi hamil olmaları muktazidir. 

Lesepase hamil i hiç b ir imtiyaz veya muafiyetten müstefid değil
d i r ; ancak şahsî itiyaçları için gümrük Tüsumundan ve diğer resimler
den muaf olarak beraberinde ceman beş kilogramı tecavüz etmeyen sik-
lette erzak ve tütün götürebilecektir. 

Madde — 10 
İşbu protokolün meriyete girdiği tarihten itibaren i k i aylık b ir 

müddet zarfında Yüksek Âkidler hudud makamları sahihlerinin isim ve 
unvanlarını, müstemirren bulundukları mahal l i , faaliyetleri sahasını, hu
dud içtimai arının akdedileceği mevkilerin isimlerini ve bilhassa eşhasın 
teslim, emvalin iade ve hudud makamları muhaberelerinin teati oluna
cağı ve kuriyelerin telâki edeceği yerlerin z ikr i suretile hudud kapıları
nın listesini diplomasi tarikile yekdiğerine tebliğ edecklerdir. 

İkinci maddenin son fıkrasında derpiş olunan tebliğin teyidi ma
hiyetinde olmak üzere bir hudud mevkiinde her memur tebdili keyfiyeti 
i k i aylık bir müddet zarfında diplomasi tarikile ihbar edilecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Hudud mıntakasında umumî asayiş ve emniyet 

Madde — 11 

Yüksek Âkid Taraflar diğer Tarafın re j imi veya emniyeti aleyhine 
müteveccih veya onun hâkimiyet hukukunu ihlâl edecek mahiyeti haiz 
f i l l e r i hazırlamak üzere hudud mıntakasından istifade edecek olan b i l 
cümle eşhasın hareketlerine her b i r in in kendi toprağında kendi takdirine 
bırakılan muvafık tedbirlerle mani olmağı karşılıklı olark taahhüd 
ederler. 

(Resmi Gazete) 
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Madde — 12 
Salâhiyettar hudud makamları hudud mıntakasında diğer Tarafın 

re j imi veya emniyeti aleyhine müteveccih f i i l l e r irtikâbı gayesile b ir 
veya müteaddid eşhas tarafından hazırlıklar yapıldığına muttal i olduk
ları takdirde derhal b i rb i r ler in i bundan haberdar edecekler ve bu hu
susta elde edebilecekleri bilcümle malûmatı yekdiğerine bildireceklerdir. 

Mezkûr makamlar, her ne mahiyette olursa olsun arazileri dahilinde 
işlenen ve fa i l ler in in komşu memlekete ilticası imkânı bulunan bilcümle 
şekavet f i i l l e r i n i karşılıklı olarak yekdiğerine bildireceklerdir. 

İki memleketten her b i r in in makamları gerek bu tecavüzlerin önüne 
geçmek, gerek fa i l ler in in hududu aşmalarına mâni olmak için bilcümle 
faidel i tedbirleri ittihaz edeceklerdir; bu hususta alınacak tedbirler, 
lüzumunda, hudud içtimamda müttefikan tesbit edilebilecektir, 

Madde — 13 
İki Taraftan b i r i kendi hudud mıntakasında emniyet harekâtına 

girişmeği kararlaştırdığı takdirde, lüzum görürse, diğer Tarafı» hudud 
makamları vasıtasile keyfiyetten haberdar edebilecek ve bu Taraf da işbu 
harekâtın muvaffakiyeti için faideli addedeceği bilcümle tedbirleri i t t i 
haz eyliyecektir. 

Bu suretle tesbit edilen tedbirler bu hususta akdedilecek hudud 
içitmaının zabıtnamesine dercedilecektir. 

Madde — 14 
Yüksek Âkid Taraflar hududu münferiden veya müçtemian hare

ket eden müsellâh eşhasın taarruzlarına karşı daimî surette himaye et
mek maksadîle her cinsten tabancalar ve revolverler de dahil olmak 
üzere silâh veya harb mühimmatı taşıyan her şahsın hudud dan içeri 
girmesini men zımnında bilcümle faideli tedbirleri ittihaz eylemeyi ta-
ahhüd ederler. Bu hususta müttehaz bilcümle tedbirler veya teşriî ka
rarlar diğer Tarafa tebliğ olunacaktır. 

Hududun her İki Tarafında beşer kilometrelik' b i r mmtakadaki her 
mevki (pazubend, bakır levha... ilâh gibi) b ir alâmeti farikayı hâmil 
olan azamî dört silâhlı muhafız bulundurulabilecektir. Şurası mukar
rerdir k i bu muhafızlar mesul makamlar tarafından tayin olunacak ve 
topraklarında mukim bulundukları Devletin tabiiyetini en az on sene-
denberi iktisab etmiş olan ahali arasından intihab edilecektir. 

İşbu maddenin hükümlerine askerî teşekküllere, ne de amme hiz
metlerinin askerileştirilen müstahdemlerine tatbik olunmıyacaktır. 

Madde — 15 
Her hangi b i r yanlışlığa mahal kalmamak üzere Yüksek Âkid Ta

raflar askerî teşekküllerin yapacakları atış ta l imler inin hududun i k i ta
rafında beşer kilometrelik b ir mıntakada ancak bu maksadla tertib edilen 
endaht meydanlarında ve b ir zabitin kumandası altında vukubulabile-
ceğini kararlaştırmışlardır. 

r 
Madde — fl6 

Hudud mıntakası dahilinde irtikâb edilen bilcümle cinayetlerin ve 
şekavet hareketlerinin fai l leri le işbu mınltaka haricinde irtikâb olunan 
bilûmum cinayetlerin ve şekavet hareketlerinin bu mıntakaya iltica eden 
fa i l l e r i alâkadar makamlar tarafından derhal tevkif edilecekler ve bu 
makamlar zararların tazmini için bütün tedbirleri ittihaz eyliyeceklerdir. 
Suçlular cinayetin irtikâb edildiği Devlet tebaasından oldukları takdirde 
bu Devletin b ir inc i derece makamlarının tahrirî talebi üzerine başka b ir 
muamele yapılmaksızın teslim olunacaktır; bu talebname işbu protokole 
merbut (1) numaralı lahikayı teşkil eden numuneye muvafık olacaktır; 
teslim talebnamesine intizaren suçlu mevkuf tutulacak veya nezaret a l 
tına alınacaktır; bu mevkufiyet veya nezaret altına alınma üç ayı teca
vüz edemiyecektir. 

Suçlular arazisine i lt ica ettikleri Devletin tebaasından oldukları tak
dirde bu memleketin kanunlarına tevfikan orada takib edileceklerdir. 
Bu halde cinayetin kendi topraklan dahilinde irtikâb edildiği Devlet 
makamlarının, adlî takibatı teshil edebilecek takdir unsurlarını hudud 
tariki le vermeleri muktazidir. 

Her i k i takdirde hudud makamları işbu takibat neticesinden yek
diğerini haberdar edeceklerdir. 

Her ne suretle olursa olsun tabiiyet iktisabı bir şahsın iadesi ta
lebini istilzam eden cürmün ikaından sonra vaki olmuş ise aşağıda tayin 
olunan usule tevfikan iade talebine karşı defi olarak kullanılamaz. 

Madde — 17 
Mahallî mevzuatla menedilmiş olan silâhlarla ifsad edici mahi

yetteki vesika ve alâmetler müstesna olmak üzere hudud re j imi usulüne 

Sayifa; 1 4 i l 5 

tevfikan teslim olunan b i r suçlunun tevkifi esnasında yedinde bulunan 
bilcümle şahsî eşya, emtia ve hayvanlar teslim anında komşu hudud 
makamlarına tevdi olunacaktır. 

Bu şartlar dahilinde vuku bulan her teslim bu hususta salâhiyeti 
haiz memur tarafından verilen b ir makbuz mukabilinde yapılacaktır. 

Madde — 18 

Hudud mıntakasında yapılan her silâh veya mühimmat zaptı, müc
r imin komşu Devletin tebaasından olması veya bu Devletin arazisinde 
müstemirren mukim bulunması takdirinde, b ir inci derece komşu hudud 
makamına tahriren bildirilecektir. 

Madde — 19 
Şekavet hareketlerinin fa i l l er i her hal ve kârda hudud mıntaka-

sından uzaklaştırılacak ve badema bu mıntakada oturmağa mezun ol
mayacaklardır. 

I 
Madde — 20 

Pasaport, hudud vesikası veya lesepase gibi usulüne muvafık b ir 
vesika i le mezun olmaksızın hududu geçecek olan her şahıs tevkif edi
lecek ve mahallî kanunlara muhalif hareket etmiş olduğu takdirde adlî 
takibata uğrayacak ve mahkûm edilebilmiş olacağı cezanın hitamında 
geldiği memleketin hudud makamlarına veya bu hususta salâhiyettar 
hudud -memurlarına makbuz mukabilinde teslim olunacaktır. 

Madde — 21 
Münferiden veya müçtemian komşu memleketten gelip iltica ar

zusu ihzarı suretile i k i taraftan b i r in in hudud mıntakasına girecek olan 
eşhas iltica mahall inin hudud makamları tarafından derhal tevkif ve 
silâhlarından teçrid edilecekler ve (20) nci maddede muayyen şartlar 
dahilinde menşe memleketlerine çevril medikleri takdirde hudud mın
takası haricine naklolunacaklardır. Bu mülteciler için hudud mınta
kasına duhul memnu kalacaktır. 

Mültecilerin terkettikleri memleketin hudud makamları, işbu mad
deyi tatbikan müttehaz silâhtan tecrid ve tebid tedbirlerinden kendisine 
i l t ica olunan memleketin mukabil makamları marifetile haberdar edi
leceklerdir. 

Madde — 22 
Yüksek Âkid Taraflardan her b i r i diğer tarafın arazisinde sakin 

eşhasın kendi topraklarına muhaceretini hiç bir veçhile teşvik etmemeği 
taahhüd eyle Madde — 23 

Türk makamlarile Suriye makamları ve onların murakabesi altın
daki siyasî teşekküller f i len diğer Devletin toprağında bulunan bu Dev
let tebaasile ancak salâhiyettar hudud makamları vasıtasile münase-
bata girişebileceklerdir. 

Madde — 24 
Devlet veya ferdlere aid olup gayri meşru bir surette sahihlerinden 

alınmış hayvanat veya eşya, komşu hudud mıntakasında bulunduğu 
takdirde teşhis veya tasarruf itibarile hiç bir ihtilâf mevzuubahs değil 
ise, diğer taraf makamlarına makbuzla iade edilecektir. 

İşbu madde ile tayin edilmiş olan hudud usulü, tagayyüp edip 
veya yanlışlıkla hududun öte tarafına sevkolunup komşu hudud mın-
takasında bulunan hayvanların iadesine de kabi l i tatbiktir. Bu vaziyette 
gümrük idaresinin takdir salâhiyeti tamdır. 

Yukarıda tayin olunan usule tevfikan hayvanat veya eşyanın iadesi 
dolayısile hiç bir resim veya tazminat istifa edilmiyecektir. Ancak iaşe 
ve muhafaza-masrafları mal sahibine raci olacaktır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Hudud muafiyetleri 

Madde — 25 

İşbu faslın hükümleri Türkiye - Suriye hududunun her i k i tara
fında beşer kilometrelik bir mıntakaya tatbik olunacaktır. 

Bu mıntakada sakin olup işbu protokolün imzası tarihinde hududun 
bir veya diğer tarafında mülkleri ve hayvanlarını otlatma ve sulama 
ve topraklarında ziraat hakları bulunan komşu Devlet tebaası eskisi gi
b i haklarından istifadeye devam edeceklerdir. 
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Bu hudud sakinleri, topraklarını işletme ihtiyacı için bir hudud 
vesikası ibrazı suretile hududu serbestçe geçebilecekler ve bu vesikada 
tasrih edilen yolu takiben mülklerine gidebileceklerdir. 

Bunlar işbu beş kilometrelik mıntaka sınırları dahilinde hayvanla
rını, sürülerinin yavru ve mahsulâtını, mülklerini işletmeğe mahsus ziraî 
alât ve edevatı, arabalarını, tohumlarını, arazilerinin mahsullerini hiç 
bir gümrük, ray veya sulama rüsumu veyahud komşu arazîye duhule 
mahsus diğer her hangi bir resim tesviye etmeksizin hududun bir tara
fından diğer tarafına geçirilebileceklerdir. 

Bu hudud sakinleri mallarının bulunduğu memlekette meri bil
cümle vergilere ve tekâlif sisteminde vukubulabilecek tadilâtın sonradan 
ihdas edebileceği vergilere tâbi tutulacaklardır. Ancak hududun diğer 
tarafına nakledecekleri topraklarının mahsulleri ile sürülerinin yavru 
ve mahsulâtı için, gümrük protokolünün 15 ilâ 23 üncü maddelerinde mu-
sarrah muamelelerin ifası kaydile, alâkadar memleket dahilinde işbu 
mahsullerden gerek istihsal, gerek tedavül, gerekse istihlâk hususla
rında tarholunan bilcümle tekâlif ve rüsumundan muaf olacaklardır. 

İşbu emlâkin işletilmesine yarayan hayvanat veya ziraî alât ve ede
vat için matruh vergi ve resimler sahibinin tebaasından bulunduğu mem
leket idaresine tediye olunacaktır. 

Komşu memleket tebaasına aid emlâk grupları kısmen (5) kilo
metrelik mmtaka dahilinde kısmen de hududdan itibaren (10) kilomet
reyi tecavüz etmeyen bir mesafeye kadar mezkûr mıntakanın ötesinde 
kâin bulundukları takdirde işbu fasıl hükümleri onlara ikinci derece 
hudud makamlarının kararile tatbik olunacaktır. Bu hususta ve hak
larının sukutuna mahal kalmamak üzere alâkadar mal sahihlerinin bu 
günkü tarihte imzalanan Dostluk ve iyi komşuluk mukavelenamesinin 
meriyete vazmdan itibaren altı aylık bir müddet zarfında mallarının 
bulunduğu mahallin birinci derece hudud makamına arazi parçalarının 
tarifini mübeyyin bir talebname vermeleri muktazidir. 

Şu kadar varki komşu Devlet tebaasının halen istifade etikleri hu
dud muafiyetlerinin işbu madde hükümlerine rağmen mükteseb haklar 
teşkil etmesi hususunda mutabık kalınmıştır. 

Sarî insan, hayvan ve nebatat hastalıkları vukuu halinde iki Hü
kümet alâkadar memlekette vazedilen hususî tedabiri sıhhiyeyi ve idha-
lât ve ihracat memnuiyetlerini yukarıda muayyen hudud muafiyetlerin
den istifade eden mıntaka dahilinde tatbik etmek hakkını muhafaza eder
ler. 

Madde — 26 
25 inci maddede derpiş edilen hudud muafiyetlerinden müstefid 

mülk sahihlerine aid bulunan sürüleri (5) veya (10) kilometrelik mın-
takadaki tarlalarında otlatmak üzere hududun diğer tarafına geçirecek 
olan çobanlar hayvanların adedini, hududu geçmek için tâbi oldukları 
rejimi, gittikleri mıntakayı ve hayvanların otlatılacakları araziyi gös
teren bir vesikayı hamil olmak mecburiyetindedirler. 

Madde — 27 
(4) üncü fasılda muayyen hudud muafiyetlerinden istifade bah

şeden hukuka sahib eşhasın talebi üzerine kendi mesuliyetleri tahtında: 
a - (5) veya (10) kilometrelik mıntaka dahilinde kâin arazilerinin 

işletilmesine hadim ziraî alât ve edevatı veya hayvanatı sevk ve idareye 
memur ziraat işçilerine, 

b - (25) ve (26) ncı maddelerde muayyen rejime tâbi olarak işbu hu-
dudda kabul edilen sürülerinin çobanlarına, 

c - Onların iş basılarına, çiftçilerine veya ortakçılarına hudud ve
sikaları verilebilecektir. 

Madde - 28 
Hudud muafiyetleri: 
a - İşbu muafiyetleri haiz eşhasın kanunî mirasçılarına; 
Bunlar lâzımgelen vesaiki ibraz ederek mirasçı sıfatlarını isbat ede

ceklerdir. 
b - Gayrimenkul mülkiyetin intikalinde bir taraftan Türk kanun

larının, diğer taraftan Suriye kanunlarının tahmil ettiği ihtirazî kayidler 
mahfuz olmak üzere, (5) veya (10) kilometrelik mıntakada bulunmaları 
sahihlerinin hudud muafiyetinden istifadelerini intaç eden gayrimenkul 
malların ivazlı veya ivazsız temlik tarikile mefruğunlehlerine tanına
caktı r. 

Madde — 29 
Hudud vesikalarile hayvanların veya sürülerin evvelki maddelerde 

muayyen şartlar dahilinde hududu geçmelerine müteallik varakalar hu

dud rejiminden müstefid mülk sahihlerinin sakin bulundukları mahalli 
birinci derece hudud makamları tarafından meccanen verilecektir. 

Hudud vesikalarının işbu protokolün (2) nci lahikasını teşkil ede 
numuneye muvafık olması mecburidir. 

Bu vesikalar ancak komşu memleketin hudud makamı tarafında 
vize edilmiş bulunduğu takdirde muteber olacaktır. 

Vesikalar nama muharrer ve şahsa mahsus olacak ve sahibini 
fotoğrafını havi bulunacaktır. Vesikaların meriyet müddeti bir ser 
olacaktır. 

Hudud vesikaları sahihlerinin hududu geçmeğe mezun oldukla 
hudud kapılarını veya geçiş noktalarını zikredecektir. 

Hudud vesikası almağa müstahak eşhasın listesi teşrinisani ayınd 
birinci derece hudud içtimaında tesbit edilecektir. 

Birinci derece hudud makamları arasında mutabakat hasıl olmadı; 
takdirde ihtilâf iki memleketin ikinci derece makamlarına arzolunaca 
ve bu makamlarca karara raptedilecektir. 

Müteakib seneye aid hudud vesikalarının her sene kânunuevvelini 
31 inden evvel tevzi edilmesi muktazidir. 

28 inci madde ile derpiş edilen şartlar dahilinde hudud muafiyo 
lerinin intikali hali müstesna olmak üzere carî sene için hudud vesik: 
lan verilmiyecektir. 

Bir hudud vesikasının istirdadına ancak birinci derece hudud içt 
marnda karar verilebilecektir; istirdad sebebleri içtima zabıtnamesine 
zikredilecektir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hududu geçme 

Madde — 30 

Hudud ancak hudud kapılarından veya geçiş noktalarından geçil 
bilir: 

a - 25 inci madde ile müteakib maddelerde tayin edilen hudud r 
jiminden müstfefid olanlar için hudud kapılarından veya geçiş nokt-
larından: 

Bu rejime tevfikan hududdan geçeoek ziraî işletme levazımının mü 
redatlı bir listenin hudud mevkiinden geçerken tevdii muktazidir. 

b - Bilûmum emtia için yalnız hudud kapılarından. 
Bu hususta ve hudud üzerinde meşru ticareti kolaylaştırmak ma! 

eadile, Yüksek Âkid Taraflar, hudud kapıları haricinde emtia giriş > 
çıkışını menetmeği müteka'bilen taahhüd eylerler; ika olunan suçlar 
cezalandırılması ve bu bahta lâzım gelen tedbirlerin ittihazı Yükse 
Akid Taraflardan her birine racidir. 

Yüksek Âkid Taraflar hudud kapılarının mevkilerini müttefik.-' 
tayin edeceklerdir. Hudud kapılarının her iki Tarafta birer karakol t 
rafından muhafazası muktazidir; bu kapılar (12) den aşağı olmay 
çaktır. 

Karakol yerleri, işbu protokolün ihtiva ettiği ahkâmın tam bir § 
kilde tatbiki hususunda iki memleket makamatımn arzularını karşıl 
yacak bir şekilde seçilecektir. 

Yüksek Âkid Taraflar geçiş noktalarının mevkilerini de aynı şartli 
dahilinde tesbit edeceklerdir. 

Geçiş noktalarının adedi altmıştan fazla olamıyacaktır; bunlar 
her biri imkânlar dairesinde sabit veya seyyar bir kontrole tâbi olacaktı 

ALTINCI FASIL 

Müteferrik hükümler 

• Madde — 31 

Her sene şubat ve ağustos. aylarında Daimî Hudud Komisyonu 
daki Türk ve Suriye murahhas heyetleri reisleri hudud makamların 
geçen altı ay zarfındaki faaliyetinin neticelerini birbirine tebliğ edece 
lerdir. 

Bu hususta reislerden her biri kendisini alâkadar eden işler için: 
1 - Makbuz mukabilinde geri çevrilen eşhasın isimlerini mübeyy 

bir cedvel, 
2 - Hudud rejimi usulüne tevfikan teslim olunan eşhasın isimleri 

mübeyin bir cedvel, 
3 - Hudud hâdiselerini mübeyin bir cedvel, 
4 - Yapılan iadeleri mübeyyin bir cedvel tanzim edeceklerdir. 
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Bu cedveller her hudud vakası için: Onları tetkik etmiş olan birinci 
e, lüzumunda ikinci derece makamları ve bu hususta işbu makamların 
;ati ettikleri muhaberelerin numara ve tarihlerini zikredeceklerdir. 

Madde — 32 

Şurası mukarrerdir ki otlak ve yaylak hakkına müteallik hükümler 
ıülgadır. 

Ankarada otuz mart bin dokuz yüz kırk tarihinde iki nüsha olarak 
mzim edilmiştir. 

•Ş. Saraçoğlu R. Massigli 
Gabriel Puaux 

Tevkif ve teslim talebi 

Demande d'arrestation et de livraison 

Memuriyeti 
Poste de 

laznunun ismi: 
\om de l'inculpé; 
laznunun pederinin ismi: 
!om du père du l'inculpé: 
laznunun validesinin ismi: 
lom de la mère de l'inculpé: 
•oğduğu yer: 
•ieu de naissance: 
»oğduğu tarih: 
»ate de naissance : 
laznunun tabiiyeti: 
lationalité de l'inculpé: 
'akanın tarihi: 
>ate de l'incident: 
'ak'anın mahalli: 
•ieu de l'incident: 
^ak'anin nev'i: 
Jature de l'incident: 
rak'anın hülâsası: 
.ésumé de l'incident: 
laznunun firar istikameti: 
»irection prise par l'inculpé: 
laznunun iltica etmesi muhtemel olan yer: 
•ieu de refuge probable de l'inculpé: 

Maznunun tevkifi ve teslimini taleb ederim. 
Nous demandons l'arrestation et la livraison de l'inculpé 

îmza: 
Signature : 

Ihtarat : 

1 - Bu ilk malûmat lahika 
larak da itmam olunabilir. 

2 - Hüviyeti tesbit edilemeyen 
ıaznunların izleri talebin hemen 
ukuunda teslim alınacaktır. Ta-
arriyat neticesi sürati mümküne 
le taleb eden memuriyete gönde-
ilecektir. 

3 - Maznunun hüviyeti ve ma
halli ilticası meçhul bulunduğu 
aide serian tahkikat icrasile ne-
ıcesi taleb eden memuriyete bil-
irilecektir. 

Observations : 

1 - Ces premiers renseigne
ments pourront être complétés ul-
térieurements. 

2 - Les traces des inculpés 
dont l'identité n'a pu être établie 
seront prises dès réception de cette 
demande; le .résultat des re
cherches sera adressé le plus tôt 
possible à l'autorité réclamante. 

3 - Si le refuge et l'indentité 
de l'inculpé sont inconnus une 
enquête sera effectuée sans retard 
et le résultat communiqué à l'au
torité réclamante. 

Demande d'arrestation et de livraison 

Tevkif ve teslim talebi 

No: 
Poste de 

Memuriyeti 
Nom de l'inculpé : 
Maznunun ismi: 
Nom du père du l'inculpé: 
Maznunun pederinin ismi: 
Nom de la mère de l'inculpé: 
Maznunun validesinin ismi: 
Lieu de naissance: 
Doğduğu yer: 
Date de naissance: 
Doğduğu tarih: 
Nationalité de l'inculpé: 
Maznunun tabiiyeti: 
Date de l'incident: 
Vakanın tarihi: . 
Lieu de l'incident: 
Vak'anın mahalli: 
Nature de l'incident: 
Vak'anın nev'i: 
Résumé de l'incident: 
Vak'anın hülâsası: 
Direction prise par l'inculpé: 
Maznunun firar istikameti: 
Lieu de refuge probable de l'inculpé: 
Maznunun iltica etmesi muhtemel olan yer: 

Nous demandons l'arrestation et la livraison de l'inculpé 
Maznunun tevkifi ve teslimini taleb ederim. 

Signature: 
imza : 

Ihtarat : 

1 - Bu ilk malûmat lahika 
olarak da itmam olunabilir. 

2 - Hüviyeti tesbit edilemeyen 
maznunların izleri talebin hemen 
vukuunda teslim olunacaktır. Ta-
harriyat neticesi sürati mümküne 
ile taleb eden memuriyete gönde
rilecektir. 

3 - Maznunun hüviyeti ve ma
halli ilticası meçhul bulunduğu 

halde serian tahkikat icrasile ne
ticesi taleb eden memuriyete bil
dirilecektir. 

Hudud vesikası 
No 

İsmi : 
Şöhreti : 
Sinni : 

Köyünden 
de vaki emlâkine, [1] 
ile beraber, [2] 
geçerek, gitmeğe mezundur 
( . . . . ) kaymakamı tarafından 
vize edilmiştir. 

Tarih : (İmza) 

Observations : 

1 - Ces premiers renseigne
ments pourront être complétés ul-
térieurements. 

2 - Les traces des inculpés 
dont l'identité n'a pu être établie 
seront prises dès réception de cette 
demande; le résultat des re
cherches sera adressé le plus tôt 
possible à l'autorité réclamante. 

3 - Si .le refuge et l'indentité 
de l'inculpé sont inconnus une 
enquête sera effectuée sans retard 
et le résultat communiqué à l'au
torité réclamante. 

Carte frontalière 
No 

Photographie du titulaire 
Noms : 
Prénoms : 
Agé de du village 

est autorisé à se rendre, 
accompagné de [1] 
de son habitation située à 
à ses propriétés situées à 
en passant par [2] 

[1] Refakatindeki eşhas ve hayvan 
adedi. 

[2J Geçeceği kapı ve geçid isimleri. 

Vize edilmiştir. 
Hudud subayı : 

[1] Nombre de personnes et d'ani
maux. 

[2] Indiquer les portes ou points de 
passage. 

offic fr Visé Par ne 
talier de 
le signature 
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Veteriner mesaüe müteallik (5) numaralı protokol 
Madde — 1 

Hayvanların ve menşei hayvanî olan mahsullerin ve sari hayvan 
hastalıklarının intişarına sebeb olabilecek maddelerin Âkid taraflardan 
biri arazisine idhali aşağıdaki veteriner hudud kapılarına inhisar et
miştir. 

Nuseybin - Kamışlı 
Birecik - Carablus 
Çobanbey - Haleb (Müslimiye) 
Kilis - Azaz 
islahiye - Haleb (Müslimiye)' 
Reyhaniye - Kasrülbenat 
Yayladağı (Ordu) - Elmafrat 
Akid taraflar arasında anlaşmak suretile bu hudud kapıları aded 

ve mevki itibarile tadil edilebilecektir. Buna inzimamen, hayvanat aşa
ğıdaki üç geçiş noktasından hududu geçebilecektir : 

Derbesiye 
Resülâyn 
Telabyad 
Bunlara mecburî surette terfik edilecek olan sıhhat şehadetnamesi 

melfuf modeller mucibince tanzim edilecek ve bilhassa sevk mahallîni 
zikredecektir. 

Madde — 2 
İhracata veya transite tahsis edilen hayvanlara ve menşei hayvanî 

olan mahsullere, bir Devlet veterineri veyahud Devlet tarafından bil
hassa bu işe salahiyetli kılınmış bir veteriner tarafından verilmiş bir 
sıhhat veya sağlık şehadetnamesi terfik edilecektir. 

Alâkadar makamlar tarafından verilen menşe şehadetnamesi sıh
hat veya sağlık şehadetnamesinin tanzimine esas olacaktır. 

Madde — 3 
Sıhhat veya sağlık şehadetnamesi : 
1 - Canlı hayvanlara aid (Model No. 1) 
2 - Hayvanî menşeli mahsulâta aid (Model No. 2) 
Olduklarına göre her birine mahsus hususî numunelere tevfikan 

tanzim olunacaktır. 
Beygir cinsine aid şehadetnameler her beygir için ayrı ayrı ola

caktır. Diğer cinsler için (tuyur dahil) (erkek ve dişi damızlıklar hariç) 
müşterek şehadetname tanzim edilecektir. 

Boynuzlu büyük hayvanlara damga vurulacak ve şehadetnamede 
vurulan marka mezkûr bulunacaktır. 

Sıhhat veya sağlık şahadetnamelerinin muteberlik müddeti azamî 
on beş gün olarak tesbit edilmiştir. 

Madde — 4 
Sıhhat şehadetnamesi, hayvanların teker teker salim olduklarını ve 

menşelerinden itibaren ve bu menşein 20 kilometre yarım kutrundaki 
sahada : 

A) Sığır vebası, sarî zatülcenbi ve riei muhiti hastalıklarının bir 
seneden beri hüküm icra etmediğini, 

B) Hummayi kulâî, koyun ve keçi çiçek hastalıkları, sarî keçi za
tülcenbi ve riesi, tuyurun difteri, kolera ve veba hastalıklarının 60 gün
den beri hüküm sürmemiş olduğunu, tasdik etmesi lâzımdır. 

Madde — 5 
Sığır vebası ve zatülcenbi ve riei muhiti - sığır vebası veyahud 

zatülcenbi ve riei muhiti hastalıklarından birisi, Âkid taraflardan biri
nin arazisinde baş gösterdiği takdirde, diğer taraf (kendi memleketindeki 
sağlık zabıtası nizamnamesine tevfikan) sirayet tehlikesi zail oluncaya 
kadar, hayvanların ve menşei hayvanî mahsullerin veya sirayet vasıtası 
olabilecek maddelerin idhalini men veya tahdid etmek hakkını haizdir. 

Ruam - İhraç edilecek beygir cinsi hayvanların hepsi malleine edi
lecek ve malleination şehadetnamesinde malleine tatbik edildiği tarih 
ile kullanılan usul yazılmış olacaktır. Malleination şehadetnamesinin 
muteberlik müddeti bir ay olarak tesbit edimiştir. 

Kuduz - İhraç edilecek hayvanların bu hastalığın sirayetine maruz 
kalmamış oldukları şehadetnamede mezkûr bulunacaktır. 

Uyuz - Bir köyde uyuz vakası müşahede edildiği takdirde bu köyün 
işbu hastalıktan müteessir olan hayvan cinsi için hastalık zail oluncaya 
kadar şehadetname verilmeyecektir. 

Durin - İhracat esnasında tek tırnaklı hayvanların salim oldükharý 
ve bunların menşelerinde ve menşelerinin 20 kilometre yarım -kutrıun- 
daki civarında en az 40 günden beri durin vakasına tesadüf edilmediiði, 
sıhhat şehadetnamesinde tasdik edilecektir. 

Hayvan veremi - Idhal edilecek damızlığa mahsus sığırların a-za-
mî 6 ay evvel tüberküline edildiğini beyan eden ayrı şehadetname ile 
mücehhez olmaları lâzımdır. 

iAntraks - Aşılanmamış hayvanlar 48 saat müşahede altında bulumdu 
rulabilecektir. 

Hudud geçiş noktaları birbirine yakın olduğu, takdirde ihraç edi- 
lecek hayvanatın kontrolü, ihracat yapan Devlet.arazisinde ve bu D=ev- 
let veterinerinin muvacehesinde idhalâtçı Devlet veterineri tarafından 
icra edilecektir. 

Alâkadar iki veteriner tarafından bir sarî hastalık teşhis edilddiði 
takdirde hayvanlar ihracatı yapan Devlet veterinerinin nezareti altınnda 
karantinaya tâbi tutulacak ve bu hayvanların idhaline ancak iki meem- 
leketin veteriner idareleri arasında mutabakat hasıl olduğu zaman nmü- 
saade edilecektir. 

Madde — 6 
Hudud geçiş noktaları birbirinden çok uzak olduğu' takdirde, hay 

vanlann kontrolü idhalâtçı Devlet veterineri tarafından yapılacak ve 
hayvanların şevki ancak sarî bir hastalık müşahede edildiği takdirder 
durdurulabilecektir. 

Böyle bir hadise halinde idhalâtı yapan Devlet veterineri keı di
memleketinde carî hayvan sağlık zabıtası kanununlda derpiş edilen  tedt; 
birleri süratle alarak alâkadar ihracatçı Devletin hudud veterineri ile 
temasa gelecektir. Hudud veterinerleri icab eden tedbirleri ittihaz et- 
mek üzere, kendi merkez müdürlüklerini keyfiyetten haberdar edecek]er- 
dir. ' ' 

Hudud veterinerleri arasındaki bütün ihtilâflar işbu protokollün 
15 inci maddesi hükümlerine tevfikan halledilecektir.' 

Hayvanların adedi, alâmetleri ve markaları sıhhat şehadetnamesii 
mündericatına uymadığı takdirde idhalâtı yapan Devlet veterineri yollda 
yorgunluktan vukua gelen zayiatı hesaba katarak, bü hayvanların 48 
saat karantina altına alınmaları lâzım olup olmadığına karar verecektir. 

Madde — 7 
Âkid taraflar, mütekabilen Türkiye ve Suriye menşeli (et, et müs- 

tahzaratı, taze hayvan mahsulâtı, süt ve süt müstahzaratından maatda) 
aşağıda yazılı hayvanî mahsullerin memleketlerine serbestçe naklinii 
kabul ederler. 

A) Deriler, kurutulmuş yahud tuzlanmış pöstekiler, zamklı, tu»zlu 
kurutulmuş yahud kireç suyundan geçirilmiş deriler, 

B) Kuru yahud kaynatılmış ve yumuşak aksamından ayrılmış  bü-• 
tün boynuzlar, zilfler, tırnaklar, pençeler .ve dişler, 

C) Keza yumuşak aksamından ayrılmış kuru veyahud kayna ýl-
mış kemikler ile tazyikli su buharından geçirilmiş kemik tozları. 

D) Kuru ham yapağı, yapağı kırıntıları ve debağhane yapağılarý 
ile muhtelif hayvanların ham halde kuru kılları (domuz kılı ve yele) 
ve her nevi kuru tüyleri. 

E) Tuzlu yahud kuru bağırsaklar, kuru mide ve mesaneler, 
F) Bu hayvan mahsullerinin şevki için ne gibi usul tatbik edili rse

edilsin (sandık, fıçı, torba, denk) sıhhî şartlara uygun olması meşrutiur. 
G) Yukarıdaki beş fıkrada sayılan a^ni hayvan mahsullerineden 

alâkalı Âkid taraflarca (veteriner profilaksisi) noktai nazarından kafii 
görülen başka bir muameleye tâbi tutulanlar.. 

Bununla beraber sığır vebası, domuz vebası, hummayi kulâî bbar 
bon, çiçek ve şarbon bakteridyen hastalıkları için Âkid taraflar, ticaıret 
lerini, bu hastalıklara karşı kendi memleketlerini koruyacak tedbir ler
ittihazına talik edebileceklerdir. Bu takdirde bir sıhhat ve sağlık şe ha-
detnamesi taleb edilebilecektir. 

Madde — 8 ' ' 
Âkid taraflar sığırların, tek tırnaklıların, koyun, keçi ve tuyuırun 

ve menşei hayvani olan bilcümle mahsulâtın transit olarak geçmesine 
müsaade etmekte mutabıktırlar. Şu kayidle ki, transit edilen hayvan lar
transit memleketin verteriner idaresince muayene edilebilecek Ve sesvki 
yatı yapan memleketin sıhhat şehadetnamesi bu idare tarafından v ize
edilecektir. 

Madde — 9 
Menşe memlekette sığır vebası, hummayi kulâî veyahud sığırlarýn 

zatülcenbi verriei muhiti hastalıklarının mevcudiyeti transiter memlcke- 
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t in bu hastalıkların menşei memlekette aded ve vüsatini nazarı dikkate 
almak suretile şübheli hayvanların geçirilmesine mümanaatını intaç 
edebilir. 

Madde 10 
Menşe memlekette sığır vebası zuhur ettiği takdirde sığırların ve 

mahsullerinin transiti men edilebilir. 

Madde — 11 
Ramplar, hayvanları veya mahsullerini nakle mahsus nakil vası

taları ile sirayete vasıta olabilecek her nevi eşya kulllanıldıktan sonra 
veteriner servislerinin nezaret ve kontrol leri altında temizlenip dezen
fekte edilecektir. 

Madde — 12 
Âkid taraflar her ayın bir inc i ve on sekizinci günleri i k i d i l i le 

(memleket d i l i ve Fransızca) ve yeknesak olarak salgın hastalıklar bel-
letini çıkarmak ve bunları merkez veteriner makamları ile doğrudan 
doğruya teati etmek hususunda mutabık kalmışlardır. Salgınlar vahim 
ve istilâî bir şekil aldığı takdirde veteriner servisleri aralarında telg
rafla muhabere etmek hususunda mutabıktırlar. 

Madde — 13 
Sıhhat bakımından hususî mahiyette veteriner murakabeye tâbi tu

tulacak hudud mıntakası hudud hattının her i k i tarafında 15 kilometre 
derinliğinde uzanan mıntakadır. 

Âkid taraflar işbu hudud mıntakasındaki şehir ve nahiyelerin ve 
bu mıntakada bulunan büyük baş hayvanların birer listesini yekdiğe
rine vermek imkânını tetkik edeceklerdir. 

Bu hudud mıntakasındaki veteriner makamlar kendi memleketle
r i n i n sağlık zabıtası kanunu mucibince ihbarı mecburî olan hastalık
ların seyirleri hakkındaki malûmatı en kısa vasıta ile yekdiğerine b i l 
direceklerdir. 

Madde — 14 
Bu hudud mıntakasında vahim ve istilâî mahiyette b i r sarı hastalık 

zuhur ettiği takdirde, Âkid tarafların merkezî veteriner idareleri b i rb i 
rine müstacel tebliğler göndermek mecburiyetindedirler. Veteriner ida
releri bu hastalığı izale için anlaşarak icab eden tedbirleri alacaklar 
ve emirlerine amade kılınan bütün vesait ile yekdiğerine muavenet ve 
yardımda bulunmak imkânlarına tevessül edeceklerdir. 

Bu maksadla Âkid taraflar hudud mıntakasındaki veterinerlerine 
tesbit edilecek şartlar altında lesepaseler verilmesi arzusunu izhar eder
ler. 

Madde — 15 
Hudud veterinerleri arasındaki bütün ihtilâflar her Âkid tarafın 

merkezî veteriner idaresi tarafından irae edilecek hususî delegeler ile 
halledilecektir. 

Âkid taraflar arasında işbu protokolün tefsir veya tatbikine mü
teallik bir ihtilâf zuhur edecek olursa bu ihtilâf alâkadar her Devlet 
tarafından tayin edilecek ikişer veterinerden müteşekkil komisyon ta
rafından halledilecektir. 

İşbu ihtilâf bu komisyon tarafından memnuniyet verici bir tarzda 
tesviye edilmediği takdirde, hayvanatın sarı hastalıklarına karşı müca
deleye mütedair beynelmilel mukavelenin 9 uncu maddesinin 2 nci fık
rasına uygun olarak halledilecektir. 

Madde — 16 
İşbu protokole tecrübe neticesinde faydası tebarüz edecek olan ta

dilâtın ilâvesi maksadile Âkid taraflarca tetkik konferansları içtimaa 
davet edilebilecektir. 

Ankarada otuz mart b in dokuz yüz kırk tarihinde i k i nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu Massigli 
Gabriel Puaux 

Model No. 1 

Veteriner şehadetname No 
1 — Sene ay gün 
2 — Şehadetnamenin verildiği mahal 
3 — Gönderenin adı (adı, soy adı, müessesenin adı) 
4 — Gönderenin adresi 
5 — Hayvanların nevi ve cinsi (boynuzlu i r i hayvanlar, koyun, keçi, 

beygir, merkeb, katır ve saire) 
6 — Hayvanların adedi (yazı i le) 
7 — Markası 
8 — Hayvanatın geldiği mahal 
9 — Hudud geçiş mahall i 

10 — Gideceği yer ve mevki 
11 — Mütemmim malûmat 
Aşağıda imzası bulunan doktor veteriner işbu şehadetnamede mev-

zubahs hayvanların sıhhatte olduklarını, bütün sari hastalıklardan ma
sun bulunduklarını ve . i l e arasında ha
len meriyette bulunan protokol hükümlerinin taleb ettiği evsafı cami 
bulunduklarını tasdik eder. 

Mühür Hükümet veteriner doktoru 
İmza 

Beygirlerin eşkâli (Arka taraftadır.) 

Model No. 2 

Menşei hayvanı maddeler için veteriner sıhhat şehadetnamesi 

Sene Ay Gün 
Şehadetnamenin verildiği mahal. 
Gönderen (adı, soy adı, müessesenin adı.) 
Gönderenin adresi. 
Gönderilen malın cinsi ve nevi. 
Tarzı (İhzar edilişine göre.) 
Ambalaj. 
Parça adedi. 
Gayrisafî siklet. 
Marka. 
Malların menşei ve çıkarıldığı mahal. 
Malların gönderildiği mahal. 
Hudud geçiş noktası. 
Gideceği mahal. 
Mütemmim malûmat. 
Ben, zirde vazıülimza Devlet doktor veterineri, yukarıda mezkûr 

maddelerin her türlü hayvan salgın hastalıklarının bulunmadığı bir mın-
takadan geldiğini ve ile arasında meri pro
tokol ahkâmının taleb eylediği evsafı cami bulunduğunu tasdik ederim. 

Mühür Hükümet doktor veterineri 

işlerine müteallik (6) numaralı 
gümrük protokolü 

FASIL I 

Kaçakçılığa aid hükümler 
Madde — 1 

Mal lar Türkiye - Suriye hududunu ancak mevkii hudud protoko
lünün 30 uncu maddesile tayin edilen şartlar dahilinde intihab oluna
cak (hudud kapılarından) geçebileceklerdir. Mezkûr mallar ihraç eden 
memleketin gümrük bürolarına arzedilecek ve kanunî yol veya iz de
nilen muayyen yollardan idhal eden memleketin mukabil gümrük bü
rosuna sevk olunacaktır. 
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Maamafih hayvan sürüleri ile orman mahsulleri ve hudud rejiminden 
istifade eden arazinin toprak mahsulleri, gümrüklerin muvafakatile yu
karıda mezkur 30 uncu maddeye göre tayin edilmiş (geçid noktası) ndan 
geçebileceklerdir. 

Madde — 2 
Yukarıki maddenin hükümleri her memleket tarafından kendi güm

rük nizamlarına göre ittihaz olunacak idhal ve ihraç tahdidatının tatbi-
kına mâni teşkil etmezler. İdhal ve ihraç için açılacak gümrük bürola
rının mevkileri ve kanunî yol veya izlerin intihabı muhtelif büroların 
tetkik ve tahkik imkânları, malların cinsi ve ticaret cereyanları nazarı 
ilibare alınarak tesbit edilecektir. 

Madde — 3 
Transit, gümrük resminin iadesi suretile tekrar ihraç, muvakkat ka-

bullü tekrar ihraç, antrepodan veya serbest mıntâkadan ihraç ve saire 
gibi gümrük resimlerini talik edici bilcümle rejimler altında sevkedilihiş 
olan mallara aid kefalet ve teminat senedlerile buna mümasil sair 
gümrük vesikaları ancak komşu memleket gümrüğü tarafından mevzu
bahis malların tesellümünü' natık verilecek b i r şehadetnamenin ibraz 
olunmasile ibra olunacaktır. 

Madde — 4 
İki memleketin merkezî gümrük idareleri, kendi ülkelerine idhali 

mutlak surette memnu her türlü eşya, mal veya yiyecek maddelerinin 
listesini derhal birbirlerine göndereceklerdir, i k i memleketten birine 
idhali mutlak surette memnu mallar için diğer memleket gümrüğü ta
rafından ne ihraç beyannamesi kabul edilecek, ne de çıkış müsaadesi 
verilecektir. Bu malların gizlice ihracına matuf nizama mugayir her f i i l 
ve hareket derhal alâkadar memleket gümrüğüne bildirilecektir. 

Madde — 5 
İki memleketin her birindeki gümrük bürolarının âmirleri komşu 

memlekete ihraç olunacak malların geçen bir hafta içinde bürolarınca 
tescil edilmiş bulunan bütün ihraç beyannamelerinin birer suretini mü-
tekabilen birbirlerine göndereceklerdir. 

Her suret idarenin bir tasdikini ihtiva edecektir. 
Mütekabil ihraç ve idhal beyannameleri arasında tesbit olunacak 

bütün farkları i k i alâkalı gümrük bürolarının âmirleri birbirlerine b i l 
direceklerdir. 

Madde — 6 
Demiyolu, otomobil ve araba ile yapılacak sevkiyata vagon ve ara

baların numaralarını göstermek ve kol i ler in veya sair ambalajların aded, 
marka ve numaralarını ve bu vagon ve arabaların muhtevi oldukları 
sair malların cinsini tasrih etmek üzere nakliyatı yapan şahıs tarafından 
imzalanmış ve gönderen memleket gümrüğü tarafından vize edilmiş bir 
manifesto terfik edilecektir. 

Madde — 7 
İskenderun gümrükleri baş müdürü ve Gazianteb, Urfa ve Mardin 

müdürleri kaçakçılığa müteallik her türlü ihbarat ve istihbarat ile işbu 
protokolün tatbiki münasebetile tahaddüs edebilecek vakaların hal l i için 
doğrudan doğruya Halebdeki Gümrük Baş müfettişi i le muhabere ede
ceklerdir. 

Bu memurlar, lüzumu halinde, doğrudan doğruya ve şahsen te-
masa geçebilirler. İki memleketin merkezî gümrük idareleri aynı f i k i r 
ler ve aynı maksad için doğrudan doğruya temasa geçebilirler. 

Bu idareler, komşu memleketle her hangi bir kaçakçılık vakasını 
önlemek için muktedir oldukları bütün tedbirleri ittihaz edeceklerdir. 

FASIL I I 

Bir taraftan Meydanı Ekbezden Çoban beye ve diğer taraftan 
Çohanbeyden Nusaybine kadar demiryolu ile 

yapılacak transite müteallik hükümler 

Madde — 8 
Türk toprağı tarikile Suriyeden Suriyeye ve Suriye toprağı tarikile 

Türkiyeden Türkiyeye demiryolu ile ecnebi veya yer l i mallarının şevki, 
i k i memleket için yeknesak bir şekilde mahreç garınca tanzim edilecek 
ve elyevm müstamel modele göre Türk ve Fransız lisanlarında yazıla
cak ve her i k i gümrük idarelerince aynı kıymeti haiz bulunacak bir tran
sit beyannamesi mucibince yapılacaktır. 

Bu vesikanın b ir nüshası, tanzim eden gümrük bürosunda veya tan
zim edildiği gara en yakın büroda kalacaktır. Diğer i k i nüsha nihaî 

mevride kadar mallarla bir l ikte gönderilecektir. Bu transit muameleleri 
transit memleketi gümrüğünce nakdî veya her hangi bir şekilde hiç b ir 
teminat depozitosuna tâbi tutulmayacaklardır. 

Madde — 9 
Transit malları, mahreç ülkede ister gümrük rej imi altında bu

lunsun ister gümrük resminden muaf tutulmuş olsun kurşun mühür 
altında geçeceklerdir. 

Mahiyetleri veya hacimleri it ibari le ancak açık vagonlarda nakil 
edilebilecek mallar kurşunlanma ameliyesinden müstesnadır. 

Bu gibi malların nezaret altında bulunması idarece lüzumlu adde
dildiği takdirde bunlara b ir gümrük memuru terfik olunabilecektir. 

Madde — 10 
Komşu memleket ülkesine girişte bu memleket gümrüğü, lüzum

lu addettiği takdirde, başka bir muameleye girişmeksizin diğer mem
leket gümrüğünün kurşunu yanına bir kurşun vaz etmekle ikt i fa ede
cektir. 

Madde — 11 
Türk hudud istasyonlarında'Suriye mallarının vagonlara yüklen

mesine vagonları mühürliyecek olan Suriye gümrük memurları nezaret 
edecektir. 

Madde — 12 
İki taraf servis ihtiyaçları veya nezaret ve kontrol zaruretleri için 

gündüz ve gecenin her saatinde Suriye gümrükçüleri hududdaki Türk 
garlarına hizmet kıyafetile girmeğe mezun olacaklar ve mütekabilen-
Türk gümrükçülerinin hududdaki Suriye garlarına hizmet kıyafetile 
girmelerine müsaade edilecektir. 

İki memleketin gümrükleri bu hususta birbir lerine yardım ve mü
zaheret edeceklerdir. 

Madde — 13 
Her hangi, bir sebebten dolayı (İşletmeye müteallik b ir lüzum, 

kazalar, gümrük muameleleri, ilâh.) sefer esnasında bir tirenin mü-
rekkebatmm tadile uğraması halinde ve aynı transit beyannamesinin 
mevzuunu teşkil eden sevkiyatın b ir kısmı alıkonulup diğer kısımları 
aynı tirenle yollarına devam ettikleri takdirde, transit beyannamesinin 
i k i nüshası bir inci sevkiyatı takib edecek, fakat tehir olunan sevkiyat 
hakkında inkısamın yapıldığı mahall in şimendifer mümessili tarafından 
verilmiş ve geçiş esnasında i l k alâkalı bir gümrük ajanı tarafından vize 
edilerek sureti' muhafaza edilecek meşruhatı ihtiva eyliyecektir. 

Mevzuubahis şimendifer mümessili aynı zamanda alıkonulan sev-
kiyata aid irsaliye varakalarının numaralarını işaret edecek ve bu işa
retler geçiş esnasında i l k alâkadar gümrük memurunca da vize oluna
cağı gibi aynı memur bunları evvelce vize ederek suretini hıfz eylemiş 
olduğu beyannamelerdeki meşruhatla karşılaştıracaktır. 

Madde — 14 
İki taraf, mallar veya yolcuların işbu fasılda derpiş edilen şartlar 

dahilinde icra edilen sevk ye nakil veya transiti esnasında kaçakçılığı 
önlemek üzere alınmış tedbirlerin tatbikini kolaylaştırmak için lüzumlu 
her yardım ve müzahereti birbirine gösterecektir. 

FASIL I I I 

Hudud üzerindeki emlâkin gümrük rejimi 

protokolün dördüncü 
mahsus imtiyazlardan 

Madde — 15 
İşbu faslın hükümleri, hududa müteallik 

faslında tayin edildiği veçhile hudud civarına 
müstefid olan emlâke tatbik olunacaktır. 

Madde — 16 
Bu fasıl hükümlerinden istifade eden emlâkin b ir listesi b ir inc i 

derece hudud makamları tarafından tanzim ve alâkadar memleket 
gümrüğüne tevdi olunacaktır. Her sene-yeniden tetkik edilecek olan bu 
liste bahis mevzuu emlâk sahihlerinin her b i r in in malik oldukları ara
zinin mesahasını ve mevkiini tasrih edecektir. 

Madde — 17 
İşbu fasıl hükümlerinden yalnız, hudud protokolünün -25 ve 28 

inci maddelerile tesbit edilen şartlan haiz komşu Devlet tebaası isti
fade edebilecektir. 
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Madde — 18 
Hududa mücavir emlâkin işletilmesinde kullanılacak hayvanat, zi

raî alât ve makineleri, mahsulâtın naklinde kullanılacak vesait, hudud 
protokolünün 4 üncü faslında musarrah hudud vesikasında mukayyed 
oldukları takdirde ayrıca bir beyanname taleb edilmeksizin tekrar i h 
raçları şartile bilâ resim idhal olunacaktır. 

Madde — 19 
Hudud rejiminden müstefid olan ziraî işletmelerin mahsulleri her 

türlü memnuiyetlere rağmen her türlü resimden muaf olarak idhal veya 
ihraç olunabilecektir. 

Mezkûr araziye mahsus gübre ve tohumluklara aynı kolaylıklar 
bahşolunacaktır. 

Madde — 20 
Toprak mahsulleri işletme mahallinden kaldırılmaları mutad olan 

hakle idhal veya ihraç olunacaklardır. 

Madde — 21 
Alâkadarlar ekilmiş arazinin sahasını, ekimin nevini ve resimsiz 

olarak idhal veya ihracını tasavvur ettikleri toprak mahsullerinin sene
l ik tahminî mikdarlarını gösterir b ir beyannameyi her sene 1 nisandan 
evvel en yakın gümrük bürosuna vermeğe mecbur tutulacaklardır. 

Madde — 22 
Hudud sakinleri, sadece gümrük bürosuna müracaat mecburiye

tine tâbi tutulacaklar ve orada namlarına açılmış hesaba meşruhat ve
r i ld ikten sonra resimsiz idhale müsaade olunacaktır. İhraç için aynı mu
ameleler tatbik edilecektir. 

İdhal veya ihraç olunan mikdarlar bir beyanname verilmesini icab 
ettirecektir. 

Madde — 23 
İdhal ve ihraç müddeti kış zeriyatı mahsulleri için 15 ağustostan 

itibaren ve yaz zeriyatı mahsulleri için de 1 teşrinievvelden itibaren altı 
ay olarak tesbit olunacaktır. 

Madde — 24 
İki memleketin gümrük idareleri işbu protokolün tatbik şekillerini 

tanzim için anlaşacaklardır. Bir anlaşmaya varmadıkları takdirde karar, 
esasen işbu protokolün meriyete girmesi keyfiyetinin ihdas edebileceği 
bilcümle ihtilâfları da nihaî olarak tetkike salâhîyettar daimî hudud 
komisyonuna aid olacaktır. 

Ankarada otuz mart bin dokuz yüz kırk tarihinde i k i nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu Massigli 
Gabriel Puaux 

Optanlara müteallik hususî protokol 

Yüksek Âkid taraflar, 4 temmuz 1938 de Ankarada imzalanarak 
mezkûr tarihte tatbik mevkiine konulmuş olan optanlara müteallik pro
tokolün ilişik metnini mütemmim cüz olarak işbu mukavelenameye id-
hale karar vermişlerdir. Yüksek Âkid taraflar optanlar meselesinin kat'î 
surette halline azmetmiş oduklarından bu maksadla mezkûr protokolün 
zirdeki hükümlerle tamamlanmasını kararlaştırmışlardır. 

I - Hiyarları 15 ağustos 1938 den evvel teyid ve usulü dairesinde 
tebliğ edilmiş fakat mallarının tâbi tutulduğu takyidi tedbirlerden do
layı 15 kânunusani 1939 dan evvel ikametgâhlarını nakledememiş olan 
bir taraftan Suriyeli ve Lübnanlı optanlar ve diğer taraftan Türk op-
tanları nakil ameliyesine tevessül etmek üzere işbu protokolün meriyete 
vazı tarihinden itibaren yedi ay ve on beş günlük yeni bir mühletten 
müstefid olacaklardır. 

Bu maksadla işbu protokolün meriyete vazından itibaren optan-
ların mallarını serbestçe tasarruf etmelerine imkân verilmesi için Yük
sek Âkidler tarafından her türlü idarî ve nizamî tedbirler ittihaz oluna
caktır. Alâkalı optanlar, bu hükümlerin pratik tarzda tatbikını kolay
laştırmak üzere hakkı hiyarlarını lehine istimal ettikleri memleket kon
solosluğu vasıtasile, sakin bulundukları memleketin salâhiyettar makam
larına işbu mukavelenamenin meriyete vazından itibaren b ir aylık müd
det içinde mallarının mevkii, nevi ve mikdarı hususlarında lüzumlu ma-
lümat vermeğe mecbur olacaklardır. Bu malûmat malların tayin ve tes
h i l i için gayri kâfi bulunduğu takdirde alâkadarlar mülkiyet haklarını 
tevsik edici evrak ibrazına mecbur olacaklardır. 
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Mahallî makamat da, yukarıda mezkûr b ir aylık müddeti takib 
edecek on beş gün zarfında alâkadarların hakkı hiyarlarını lehine isti
mal ettikleri memleket konsolosuna mevzubahs optanların mallarını 
serbestçe tasarruf edebieceklerini tebliğ edecektir. 

Yukarıdaki hükümlere lâzım gelen aleniyeti vermek için faideli 
bütün tedbirler Yüksek Âkidler tarafından müttehiden ittihaz oluna
caktır. 

2 nci fıkrada münderiç yedi ay ve on beş günlük mühletin inkıza-
sında işbu protokol ile kasdedilen optanlar ikametgâhlarını ihtiyar et
t i k l e r i memlekete nakletmemiş bulundukları takdirde hiyar hakkını kat
iyen kaybedecekler ve resen sakin bulundukları memleketin tabiiyetini 
iktisab eyliyeceklerdir. 

Ancak şurası mukarrerdir k i işbu protokolün bahşettiği mühlet
lerden istifade eden optanlar esbabı müdbireden, unutkanlıktan veya i h 
malden dolayı mallarını serbestçe tasarruf hususunda kendilerine veri
len hakkı istimal etmeksizin ikametgâhlarını naklettikleri takdirde, işbu 
protokolün meriyete girdiği tarihte bu malların kendilerine aid bulun
duğunu isbat etmek şartile, yukarıda gösterilen yedi ay ve on beş gün-
lük mühletin inkızası halinde dahi bunlara tasarruf edebileceklerdir. 
Ancak bu keyfiyetten dolayı ikametgâhın nakli hususunda hiç bir su
retle yeni bir mühlet verilmiyecektîr. 

I I - Hiyarları 15 ağustos 1938 den evvel teyid ve usulü dairesinde 
tebliğ edilmiş ve 15 kânunusani 1939 dan evvel ikametgâhlarını nak
letmiş fakat m a l l a n üzerine mevzu tahdidi tedbirlerden dolayı malla
rın bulunduğu memleketi terketmeden evvel bunlara serbestçe tasarruf 
edememiş bulunan b ir taraftan Suriyeli ve Lübnanlı optanlar ve diğer 
taraftan Türk optanları dahi işbu protokol hükümlerinden istifade ede
ceklerdir. 

I I I - İşbu protokol i le kasd olunan optanlar ikametgâhlarını nık-
lett ikleri sırada her türlü menkul mallarını ve hayvanlarını beraber gö
türebileceklerdir. Bu münasebetle kendilerine hiç bir giriş ve çıkış ver
gi veya resmi tahmil olunmıyacaktır. 

u hususî protokol bu günkü tarihde imzalanan Türlüye - Suriye 
dostluk ve i y i komşuluk mukavelenamesile aynı tarihte meriyete gi 
recektir. 

Bu hükümleri tasdikan Yüksek Âkid tarafların murahhasları işbu 
hususî protokolü imzalamışlardır. 

Ankarada otuz mart bin dokuz yüz kırk tarihinde i k i nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. 

Ş, Saraçoğlu Massigli 
Gabriel Puuux 

Optanlara mütedair protokol 

Lozan muahedesinin 31 inci maddesinin tatbiki dolayısile Türkiye 
lehine hakkı hiyarlarını istimal etmiş olan kimseler ile 30 mayıs 1926 
ta r ih l i Ankara mukavelenamesinin 3 üncü maddesi ahkâmına tevfikan 
Suriye ve Lübnan lehine hakkî hiyarlarını istimal eden kimselerden 
bir taraftan Türkiyeye diğer taraftan Suriye ve Lübnana ikametgâh
larını henüz nakletmemiş olanlar aşağıda mezkûr şerait dairesinde hakkı 
hiyarlarının istimalinin temin ettiği menafii kat'î surette kaybedecekler 
ve resen bir ' taraftan Suriye ve Lübnan tabiiyetini diğer taraftan Türkiye 
tabiiyetini iktisab edeceklerdir. 

1 - Eğer gelecek ağustosun 15 inden evvel, salâhîyettar makamat 
nezdinde evvelce yapmış oldukları hiyar beyanlarını teyid etmezlerse, 

2 - Veya eğer, derpiş edilen mühlet zarfında hiyar beyanlarını 
usulen teyid ettikleri halde, ikametgâhlarını 15 kânunusani 1939 tari 
hinden evvel hiyarlarını lehine kullandıkları memlekete nakletmezlerse, 

İkametgâh nakl i şartile hiyarın temin ettiği menafii muhafaza ede
bilmek için muktazi beyanlar Türk optanları için Suriye ve Lübnandaki 
Türkiye konsolosluk makamatı nezdinde Suriye ve Lübnan optanları 
için Türkiyede Fransız konsolosluk makamatı nezdinde yapılacaktır. 

Gelecek 15 ağustos tarihinde kapanacak olan listeler diğer tarafa 
1 eylülden evvel bildirilecektir. 

Lehine hakkı hiyarlarını istimal ettikleri memlekete ikametgâh
larını nakledecek olan optanlara emval ve emlâkine nihayet gelecek 

(Resmî Gazete) 
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eylülün bir inci gününden itibaren serbestçe tasarruf edebilmeleri için 
idarî ve nizamî kâffei tedabir ittihaz olunacaktır. 

Bu eşhas Türkiye veya Suriye veya Lübnan arazisinde mutasarrıf 
oldukları emvali gayri menkuleyi muhafazada serbest olacaklardır. 

Bunlar her türlü emvali menkulelerini beraber götürebilecek
ler ve bundan dolayı kendilerine giriş veya çıkışları için bir gûna vergi 
ve resim tahmil edilmiyecektir. 

Marüzzikir ahkâmın tatbikına mütedair kâffei hususatta evli ka
dınlar kocalarının1 ve 18 yaşından küçük çocuklar ebeveynlerinin 
tâbi oldukları şeraite tâbidir. 

İki nüsha olarak Ankarada 4 temmuz 1938 de yapılmıştır. 
H. Ponsot Dr. T. R. Aras 

B u Anlaşmanın Lübnana teşmiline 
müteallik beyanname 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; ve Beynelmilel akidlerle Lübnan 
üzerinde kendisine tanınmış olan salâhiyetlere müsteniden hareket eden 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, 

Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluk ve i y i komşuluk münase
betlerinin takviye ve inkişafı hususunda müşterek arzu ile mütehassis 
olarak, 

Türkiye - Suriye dostluk ve i y i komşuluk mukavelenamesile mer
butu bulunan protokolların ve bu günkü tarihde imzalanan hususî pro
tokol hükümlerinin, Lübnana, bu memlekete kabi l i tatbik oldukları de
recede, teşmilini kararlaştırmışlardır. 

İşbu beyanname bilhassa : 
İkamet hukuk ve şeraitine ve selâhiyeti adliyeye (Mukavelena

menin 2 nci maddesi) ; 
Lübnan tebaasının Türkiyede ve Türk tebaasının Lübnanda hima

yesine (Mukavelenamenin 3 üncü maddesi); 
Mücrimlerin iadesine, cezaî hususlarda adlî evrakın irsaline ve 

istinabelerin icrasına; 
Türkiye ile Lübnan arasında bîr ihtilâf zuhuru halinde tahkim usul

lerine müracaata (Mukavelenamenin 10 uncu maddesi) ; 
Demiryolu nakliyatına (Protokol No. 2) ; 
Sıhhî rejime (Protokol No. 3 ) ; 
Veteriner rejime (Protokol No. 5 ) ; 
Optanlara mütedair hususî protokola mütealliktir. 
Hükümlerini tasdikan, Yüksek Âkid tarafların murahhasları, işbu 

beyannameyi imzalamışlardır. 
Ankarada otuz mart b in dokuz yüz kırk tarihinde i k i nüsha olarak 

tanzim edilmiştin 
Ş. Saraçoğlu Massigli 

Gabriel Puaux 

Ekselans 
Bay Şükrü Saraçoğlu, 

Hariciye Veki l i 
Ankara 

Ankara, 30 mart 1940 
Bay Büyük Elçi, 
Ekselansınızın zirde yazılı bu günkü tar ih l i mektublarını almakla 

kesbi şeref eyledim : 
«Bu günkü tarihle münakid Türkiye - Suriye dostluk ve i y i kom

şuluk mukavelenamesinin müzakeresi esnasında Türk Hükümetince iz
har buyurulan arzuyu karşılamak maksadile, Suriye ve Lübnandaki Türk 
emlâkinin ve Türkiyedeki Suriyeli ve Lübnanlı emlâkinin vaziyeti hak
kında 27 teşrinievvel 1932 tar ih l i emlâk itilâfnamesinin yerine kaim ol
mak üzere müsavi muamele prensibi esasına müstenid yeni bir muka
velename akdi hususunda Fransız Hükümetinin Türk Hükûmetile müt-
tehid bulunduğunu Ekselansınıza arz etmekle kesbi şeref eylerim. 

Bu mukavelename sürati mümküne ile ve, en geç, 31 kânunuevvel 
1940 tarihine kadar akdolunacaktır. Müzakere Berutta cereyan edecek 
ve müzakere tar ihi i k i Hükümet arasında müttefikan tesbit edilecektir.» 

Cumhuriyet Hükümetinin yukarıdaki huşüsat hakkında müttehid 
bulunduğunu Ekselansınıza teyide müsaraat eylerim. 

Pek yüksek hürmetlerimin teminatını lütfen kabul buyurunuz Bay 
Büyük Elçi. 

Ş. Saraçoğlu 
Ekselans, 

Bay Rene Massigli, 
Fransa Büyük Elçisi 

Ankara 

No. Baslıâı 

Resmi 
Düstür Gazete 
Tertib Ci ld Sahİfe Sayı 

2089 

2501 

2402 

2565 

2694 

2929 

3059 

3265 

3658 

2/2293 

Suriyede Türklere aid emlâk i l e Türkiyede Suriyeli lere a id 
emlâk hakkında Fransa Hükümeti i l e Ankarada aktedilen 
itilâfname hakkında kanun 
Türkiye - Suriye hududu üzerinde demiryolların isleti lmesi 
tarzına dair Türkiye Fransa Hükümetleri arasında yapı
lan mukavelenin tasdiki hakkında kanun 
Suriyede Türklere aid emlâk i l e Türkiyede Suriyeli lere aid 
emlâk hakkında yapılan itilâfname müddetinin temdidi hak
kında kanun 
Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyeli lere aid emlâk hat* 
kındaki itilâfnamede yazılı müddetlerin altı ay daha uza
tılmasına dair kanun 
Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyeli lere aid olan em
lâk hakkındaki itilâfname müddetinin altı ay uzatılmasına 
dair kanun 
Suriyede Türklerin ve Türkiyede Sur iye l i l er in emlâkine 
müteallik mukavele müddetinin uzatılması hakkında kanun 
Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere aid emlâk hak
kında olup 2089 sayılı kanunla tasdik olunan 27 teşrini, 
evvel' 1932 tarihlî itilâfnamede derpiş, edi l ip 2402, 2565 ve 
2694 v e 2920 sayılı , kanunlarla uzatılan müddetlerin üç ay 
daha uzatılmasına dair kanun 
Sancağın mülkî tamamiyetini tekeffüle, Türkiye Suriye 
ihududunun teminine dair muahede ve anlaşmanın ve bun
lar i le beraber imza ve ıteati olunan beyanname, mektup 
ve protokolların tasdiki hakkında kanun 
Türkiye i l e Fransa arasında Ankarada 23 haziran 1939 ta
rihinde imzalanan Türkiye i l e Suriye arasında arazi mesai
l i n i n (kat'î surette h a l l i n i mutazammın anlaşma ve müzeyye-
lalının tasdikına dair kanun 
Türkiye - Suriye hududunun nezaretine aid 29 haziran 1929 
t a r i h l i protokolün 3 üncü maddesinin b i r inc i bendinin de
ğiştirilmesini kararlaştıran mektubun tasdiki hakkında ka
rarname 

14 92 2308 

15 321 2676 

15 329 2676 

15 1405 2750 

714 2984 

17 434 3271 

17 1498 3374 

18 1419 3640 

20 1530 4249 

2994 

Yeni emlâk itiiâfnamesi mektup 

Ankara, 30 mart 1940 
Bay Veki l , 
Bu günkü tarihle münakid Türkiye - Suriye dostluk ve i y i kom

şuluk mukavelenamesinin müzakeresi esnasında Türk Hükümetince iz
har buyurulan arzuyu karşılamak maksadile, Suriye ve Lübnandaki Türk 
emlâkinin ve Türkiyedeki Suriyeli ve Lübnanlı emlâkinin vaziyeti hak
kında 27 teşrinievvel 1932 tarihlî emlâk itilâfnamesinin yerine kaim ol
mak üzere müsavi muamele prensibi esasına müstenid yeni bir muka
velename akdi hususunda Fransız Hükümetinin Türk Hükûmetile müt
tehid bulunduğunu Ekselansınıza arz etmekle kesbi şeref eylerim. 

Bu mukavelename sürati mümküne ile ve, en geç, 31 kânunuevvel 
1940 tarihine kadar akdolunacaktır. Müzakere Berutta cereyan edecek 
ve müzakere tar ihi i k i Hükümet arasında müttefikan tesbit edilecektir. 

Pek yüksek hürmetlerimin teminatını lütfen kabul buyurunuz Bay 
Veki l . 

Massigli 

İsveç ile aramızda mevcud 20 son kânun 1939 
Kl ir ing Anlaşmasmm bazı hükümlerini tadil eden 

anlaşmanın tasdikına dair kanun 

Kanun No: 3884 Kabul tarihi: 17/6/1940 

Madde 1 — İsveç i le 20 son kânun 1939 tarihinde akdedilmiş olan 
k l i r i n g muahedesine merbut kontenjan listesindeki bazı tarife pozisyon
larına aid kontenjan mikdarları arasında münakale icrası ve bundan 
böyle, görülecek ihtiyaçlara göre, bu gibi münakalelerin k l i r i n g anlaş
masını tatbik i le mükellef i k i taraf salâhiyettar müesseseleri arasında 
doğrudan doğruya yapılması için kendilerine salâhiyet itası hakkında 
İsveç Elçiliği i l e 12 eylül tarihinde nota teatisi suretile yapılan anlaşma 
tasvib ve kabul edilmiştir. 
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Madde Z 
Madde 3 

Bu kanun 12 eylül 1939 tarihinden itibaren muteberdir. 
Bu kanunun icrasına îcra Veki l ler i Heyeti memurdur. 

19/6/1940 

Bay Maslahatgüzar, 
20 son kânun 1939 tarihinde imzalanmış olan Türkiye - İsveç K l i r i n g 

Anlaşmasına merbut A listesinde mevcud ahkâma tevfikan, işbu listede 
atideki tadilâtı yapmak hususunda Hükümetimin mutabık bulunduğunu 
size bi ldirmekle şerefyabım. 

a) 20 son kânun 1939 tarihinde imzalanan protokole merbut A lis-
tesile Türk gümrük tarifesinin 323 - 363 sayılı pozisyonları (kâğıd ve 
kâğıd eşya) için verilen 60 000 türk liralık kontenjana 13 500 türk lirası 
ilâve edilecektir. Bu mikdar aynı liste i le Tüfk gümrük tarifesinin 635 
647 sayılı pozisyonlarına giren silâh, cephane ve mevaddı infilâkiye için 
verilmiş olan 60 000 liralık kontenjandan tenzil edilecektir. 

b ) 648 - 666/2 (649 A. B. hariç) sayılı pozisyonlar için verilmiş 
olan 18Û 000 liralık kontenjana 30 000 türk lirası ilâve edilecektir. Bu 
mikdar, aynı liste ile Türk gümrük tarifesinin 649 A. B. ve 681 sayılı 
pozisyonlarına giren demiryolları, malzemei müteharrikesi için verilmiş 
olan 60 000 liralık kontenjandan tenzil edilecektir. 

Bundan başka, Hükümetim, K l i r i n g Anlaşmasının tarhikile mükellef 
olan Türk ve İsveç alâkadar müesseselerine, aralarında bilitilâf, yuka
rıda anılan A listesinde münderiç her emtia grubunun plâfonlarını, 
evvelce tesbit edilmiş bulunan 630 000 liralık umumî plâfonu tecavüz 
etmemek şartile, bitmeyen bazı plâfonlar mikdarını kifayetsizliği an
laşılan diğer plâfonlar arasında tevzi suretile, ( tadil ) için salâhiyet ver
mek hususunda da mutabıktır. 

Yukarıda yazılı husus hakkında İsveç Hükümetinin mutabık oldu
ğunu bana teyid eylemenizi rica ederim. 

M . Cevad Açıkalın 
Bay Jan Stenström 

isveç Maslahatgüzarı 
Ankara 

Hariciye Vekâleti i le Ankara İsveç Sefareti arasında 12 eylül 
1939 tarihinde teati edilen notanın tercümesi 

Bay Vek i l , 
Meal i aşağıda nakledilen bugünkü tar ih l i notalarının vusulünü 
Devletlerine bildirmekle kesni şeref eylerim: 
«20 sonkanun 1939 tarihinde imzalanmış olan Türkiye - İsveç K l i 

r ing Anlaşmasına merbut A listesinde mevcud ahkâma tevfikan, işbu 

listede âtideki tadilâtı yapmak hususunda Hükümetimin mutabık; bulun
duğunu size bi ldirmekle şerefyabım. 

a) 20 sonkânun 1939 tarihinde imzalanan protokole merbut A lis-
tesile Türk gümrük tarifesinin 323 - 363 sayılı pozisyonları (kâğıd ve 
kâğıd eşya) için verilen 60 000 türk liralık kontenjana 13 500 türk lirası 
ilâve edilecektir. Bu mikdar aynı liste i le türk gümrük tarifesinin 635 -
647 sayılı pozisyonlarına giren silâh, cebhane ve mevaddı infilâkiye için 
verilmiş olan 60 000 liralık kontenjandan tenzil edilecektir. 

b) 648 - 666/2 (649 A. B. hariç) sayılı pozisyonlar için verilmiş 
olan 180 000 liralık kontenjana 30 000 türk lirası ilâve edilecektir. Bu 
mikdar, aynı liste ile türk gümrük tarifesinin 649 A. B. ve 681 sayılı 
pozisyonlarına giren demiryolları malzemei müteharrikesiûçin verilmiş 
olan 60 000 liralık kontenjandan tenzil edilecektir. 

Bundan başka, Hükümetim, K l i r i n g Anlaşmasının tatbikile mükel
lef olan Türk ve İsveç alâkadar müesseselerine, aralarında bilitilâf, 
yukarıda anılan A listesinde münderiç her emtia grubunun plâfonlarını, 
evvelce tesbit edilmiş bulunan 630 000 liralık umumî plâfonu tecavüz 
etmemek şartile, bitmeyen bazı plâfonlar mikdarını kifayetsizliği anla
şılan diğer plâfonlar arasında tevzi suretile, tadil için salâhiyet vermek 
hulusunda da mutabıktır. 

Yukarıda yazılı husus hakkında İsveç Hükümetinin mutabık oldu
ğunu bana teyid eylemenizi rica ederim.» 

Meali yukarıya nakledilmiş olan mektub mündericatı üzerinde isveç 
Hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile mutabık olduğunu Zati 
Devletlerine teyid eylemekle şerefyabım. 

imza Jan Stenström 
Ekselans 

Bay Cevad Açıkalın 
Orta Elçi, Hariciye Vekâleti 

Kâtibi Umumî Muavini 
Ankara 

No. B salısı 

Resmî 
Düstur Gazete 
Tertib Clld Sahlfe S a n 

2/12069 

2/12377 

38S2 

İsveç Hükûmetile 20 i k i n c i kânun 1939 tarihinde aktedilen 
anlaşmalar için teati olunan notaların tasdiki hakkında ka
rarname 
İsveç Hükûmetile 20 ik inc i kânun 1939 tarihinde aktedi l -
mis olan K l i r i n g Anlaşmasına merbut tari /e pozisyonundaki 
bazı yanlışlıklar hakkında kararname 
(îsveç Hükûmetile aktedilen diğer mevzuüt için 4439 sayılı 
Resmî •Gazetedeki 2/12754 sayılı kararname haeivesine ba
kınız.) 
Türkiye İsveç arasında mevcud 20 ik inc i kânun 1939 t a r i h l i 
Ticaret ve K i l i r i n g Anlagmalarile merbutlarının hitamı ta
rihinden itibaren 31 i k i n c i kânun 1940 tarihine kadar bir 
ay müddetle temdidi hakkında kanun 

4333 

4375 

21 4527 

İ L Â N L A R 
Nafıa Vekâletinden: 

8/7/1940 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekâleti binası 
içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Ko
misyonunda 12933,50 l i r a muhammen bedelli 240 parça mobilyenin ka
palı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 970 l i r a 02 kuruştur. 
İsteklilerin tekl i f mefctublarını (muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik i le b ir l ikte aynı gün saat 15 e kadar mezkûr Komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

133/4-1 

D E V L E T DEMİRYOLLARI U> MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Muhammen bedeli (15.680) l i ra olan 3 kalem vagon akkümülâtör 

E lâkları 6/8/1940 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü i le Ankarada 
dare binasında satın alınacaktın 

Bu işe girmek isteyenlerin (1.176) liralık muvakkat teminat i le 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekl i f ler ini aynı gün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

116/4-1 

Senelik icar bedeli (3360) l i ra tahmin edilen i k i aded binek arabası 
5/7/1940 cuma günü saat 15 de Ankarada İdare binasında açık.eksiltme 
yolu i le kiralanacaktır. 

Bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 252 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları hamilen aynı gün ve saatte komisyon 
reisliğine müracaatları lâzımdır. 

Bu işe aid şartname Ankarada Malzeme Dairesine müracaatla gö
rülebilir. 

117/4-3 
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Gümrük ve inhisarlar Vekâletinden: 

1 temmuz 1940 tarihinden 31 temmuz 1940 akşamına kadar itiraba 
alınması lâzım gelen ve borsada kote olan dövizlerin vasati fiatları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

ilân olunur. 
Borsada kote dövizlerin mayıs 1940 ayındaki 

vasatı çek fiatları 
Lira K r . Santim 

1 Sterlin 5. 23, 50 
100 Dolar 160. 67, 25 
100 Fransız Fr. 2. 96, ——-
100 Liret 8. 15, 75 
100 İsviçre Fr. 31. 40, 50 

(*) 100 
100 

Flor in 
Rayşmark 

80. 96, 
_|_ 

(*) 100 Belga 22. 03, — 
100 Drahmi 0. 98, 
100 Leva 1. 93, 25 
100 Çekoslovak kuronu . 
100 Pezeta 13. 93, 50 
100 Zlot i 
100 Pengö 29. 08, • 
100 Ley 0. 62, 50 
100 Dinar 3. 79, 375 
100 Yen 37. 42, 50 
100 İsveç kuronu 30. 99, 
100 Ruble • ••••• -— — ••-
(*) yedi günün vasatı fiatıdır. 134 

M . M . V . Satın A l m a Komisyonundan 
Beher adedine tahmin edilen fiatı sekiz l i ra olan i k i bin tane 

sıhhiye ecza sandığı müteahhid nam ve hesabına 24/6/1940 pazartesi 
günü saat 11 de Ankarada M . M . V. Satın Alma Komisyonunda açık 
eksiltme suretile satın alınacağından 2720 liralık i l k teminatları ile 
bir l ikte eksiltme gün ve saatında mezkûr komisyonda bulunmaları. 

8/4-4 

Beher metresine tahmin edilen fiatı 114 kuruş olan mahrutî ça-
djrlık bez evsafında y i r m i bin metre sedyelik bez satın alınacağından 
isteklilerin 1710 liralık i l k teminatları ile bir l ikte teklif mektublarını 
kapalı zarfla eksiltme yapılacak olan 11 temmuz 1940 perşembe günü 
saat 11 den behemhal bir saat evveline kadar Ankarada M . M . V. Satın 
Alma Komisyonuna vermeleri. 

124/4-1 

Beher takımına tahmin edilen fiatı i k i l i ra olan on bin takım 
pijama 10 temmuz 1940 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf usulü 
i le satın alınacağından isteklilerin 1500 liralık i l k teminatları ile bir
l ikte teklif mektublarını eksiltme saatından behemehal bir saat evveline 
kadar Ankarada M . M . V. Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 

125/4-1 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (200) i k i yüz kuruş olan (10.800) 
on bin sekiz yüz çift terlik kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. İha
lesi 9/7/1940 sah günü saat 14 de. İlk teminatı (1.620) bin altı yüz yir
m i liradır. Evsaf ve şartnamesi M . M . V. Satın Alana Komisyonunda 
görülebilir. İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle en az ihale saa
tinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

'136/4-1 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 19.000 l i ra olan 150 kilometre kablo 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarîığ: 24/6/1940 pazartesi günü saat 
14 dedir. Kat'î teminatı: 2850 l ira olup evsaf ve şartnamesi komisyonda 
görülür. Tal ipler in muayyen vakitte M. M . V. Satın Alma Komisyo
nunda bulunmaları. 137 • 

M . M . V . H a v a Satın Alma 
Komisyonundan 

1 _ 5,000 aded battaniye pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 47.500 l i ra olup kat'î teminat mikdarı 7125 liradır. Pazarlığı 
29/6/1940 cumartesi günü saat 10 da Hava Satın Alma Komisyonunda 
yapılacaktır. İdarî şartname evsaf ve numunesi her gün öğleden sonra 

238 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. İsteklilerin muayyen gün 
ve saatte kâıt'î teminat ve kanunî belgelerile komisyonda bulunmaları. 

141/3-1 

Askerî Fabrikalar U . Müdürlüğü Merkez 
Satın A l m a Komisyonundan 

Müteahhit nam ve hesabına 118673 ki lo 
elektrolit bakır alınacak 

Tahmin edilen bedeli (83071,10) l i ra olan 118673 ki lo elektrolit 
bakır müteahhit nam ve.hesabına Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonunca 1/8/1940 perşembe günü saat 14 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (4) l i ra (16) kuruş mukabilinde 
komisyondan veri l ir . Tal ihler in muvakkat teminat olan 5403 l i ra (56) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mezkûr günde saat 13 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu olmadıklarına ve bu işle alâkadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile' mezkûr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

100/4-3 

1 aded Buhar kazanı ile 1 aded 
Turbo - Geheratör alınacak 

Şartnamesinde değişiklik yapılan ve tahmin edilen bedeli (32.400) 
l i ra olan 1 aded Buhar kazanı i le 1 aded Turbo - Generatör Askerî Fab
rikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 3/7/1940 
çarşamba günü.saal 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (1) 
l i ra (62) kuruş mukabilinde komisyondan veri l ir . Tal ip ler in muvakkat 
teminat olan (2430) lirayı havi tekli f mektuplarını mezkûr günde saat 
14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki.vesaikle,kumüsyoncu olmadıklarına; ve bu 
işle alâkadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile mez
kûr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

103/4-3 

200000 metre torbalık bez alınacak 
Tahmin edilen bedeli (80.000) l i ra olan 200000 metre torbalık bez 

Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 
8/7/1940 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name (4) l i ra mukabilinde Komisyondan veri l ir . Tal ihler in muvakkat 
teminat olan (5250) lirayı havi teklif mektuplarını mezkûr günde saat 
14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alâkadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkûr 
gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

118/4-1 

Burhaniye Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Burhaniyenin Kocacami Mahallesinden Müteveffa Berber Mehmed 
Usta karısı Hatice ve oğlu Hasan ve kızı Fatma Avcu tarafından müte
veffa berber Mehmed ustanın y i r m i senedenberi bilâ niza tasarruf et
mekte oldukları BÖrezli köyü hududu dahilinde taşlık nam diğer Sarıtaş 
deresi mevkiinde sarkan Kuyucaklı H a l i l ve Hakkı? garben Mehmed kızı 
Şefika, şimalen yol cenuben Deli Ta'hir ile mahdut tarlanın üzerlerine 
tescili için dava ikame edilmiş ve muhakemesi de 27 haziran 1940 per
şembe günü saat ona muallâk bulunmuş olduğundan işbu gayri menkul 
hakkında mülkiyet" iddiasında bulunanların evrakı müsbiltelerile b ir l ikte 
mahkeme gününden evvel Sulh Hâkimliğine bi ldirmeleri ilân olunur. 
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Burhaniyenin Gomeç nahiyesinden Kundakçı İbrahim kızı -ve Mus
tafa karısı Zihniye Kondakcı tarafından bu nahiyeden Kondakcı Meh
med karısı Fatma ve oğlu Hayr i ve diğer oğlu Fahri haklarında ikame 
etmiş olduğu izalei şuyu davasında müddeaaleyhlerden Hayrinin ika
metgâhı meçhul olduğundan 9/5/1940 tarihinde perşembe günü Burha
niye Sulh Hukuk Mahkemesinde bulunması hususu ilân edilmiş ise de 
gelmemiş olduğundan muhakemenin gıyabında devamına ve gıyab ka
rarının da ilânen tebliğine karar verilmiş ve muhakemesi 27/6/1940 ta
rihinde perşembe saait ona bırakılmış olup o gün ve o saatte gelmeniz 
veya bir vekil göndermeniz lüzumu beyan ve aksi halde muhakemenin 
gıyabınızda devam ve intaç olunacağı ilân olunur. 

94 
Devlet Matbaası 



22 Haziran 1940                                     RESMİ GAZETE                                                   Sayı:4542 

 

 
 
       

 

  

    İÇİNDEKİLER 

 

Kanunlar                                     Sayfa  

 
3882 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülüne Dair 3656 Sayılı Kanuna 

         Bağlı 1 Numaralı Cedvelin Adliye Vekâleti Kısmında Değişiklik Yapılması 

         Hakkında Kanun          1 

 

3883 Ankarada 30 Mart 1940 Tarihinde İmzalanan «Türkiye- Suriye Dostluk ve 

         İyi Komşuluk Mukavelenamesi» ile Merbutu Bulunan ve Ayrılmaz Cüzlerini 

         Teşkil Eden «1,2,3,4,5,6 Numaralı Protokollar»; «Hususî Protokol»; Bu  

         Anlaşmaların Lübnana Teşmiline Müteallik «Beyanname» ve Her İki Hükümet 

         Arasında Yeni Bir Emlâk İtilâfnamesi Akdine Mütedair «Mektub» un Kabul ve  

         Tasdikine Dair Kanun          1 

 

3884 İsveç ile Aramızda Mevcud 20 Son Kânun 1939 Tarihli Kliring Anlaşmasının Bazı 

         Hükümlerini Tadil Eden Anlaşmanın Tasdikine Dair Kanun     14 

 

İlanlar            15 
 

 
 

                        

 
 

 

                   
 

 
 

 

                        

 
 

 

 

           

 

 
           

                             

 

    
 




