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Madde -1   

 Cenevrede 4 Mayıs 1925 tarihinde içtima eden Beynelmilel konferansta tanzim ve imza olunan (Mumnik, 
Müsemmim veya Buna Mümasil Gazların ve Bakteriyolojik Vesaitin Harpte İstimalinin Men'i) Hakkındaki 27 
Haziran 1925 tarihli Protokol kabul ve tasvip olunmuştur. 

Madde 2 -  

 Bu Kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

 3 - Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Muhnik, Müsemmim veya Buna Mümasil Gazların ve Bakteriyolojik Vesaitin Harpte İstimalinin Men'i 
Hakkında Protokol 

 Kendi hükümetleri namına, aşağı vaziülimza salahiyettar murahhaslar: 

 Muharebelerde muhnik, müsemmim veyahut buna müşabih gazlar ve bu misillü bütün mayiler, maddeler 
veya usuller istimalinin medeni alem efkarı umumiyesince bihakkın merdut addedildiğini cihan devletlerinden 
çoğunun akitlerinden bulundukları muahedelerde işbi istimal memnuiyetinin tasrih olunduğunu nazarı itibara 
alarak: 

 Ayni zamanda milletlerin vicdan ve ef'alinde de hakim olan bu memnuiyetin hukuku düvele ithalini bütün 
dünyaya tanıtmak ümniyesile. 

 Ali akit taraflar zikri geçen men'i istimal muahedelerine henüz iştirak etmemiş oldukları takdirde bu 
memnuiyeti tanıdıklarını bu men'i istimalin Bakteriyolojik Harp vasıtalarına da teşmili kabul ve işbu beyanat 
hükmile yekdiğerine karşı olduklarını beyan ederler. 

 Ali Akit Taraflar bu protokola diğer devletleri iltihaka sevk için bütün kuvvetlerini sarfedeceklerdir. Bu 
iltihak keyfiyeti Fransa Cumhuriyeti Hükümetine ve onun delaletile imza ve iltihak etmiş bulunan diğer 
devletlere tebliğ edilecektir. İltihak Fransa Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yapılan tebliğ tarihinden itibaren 
müessir olacaktır. 

 Fransızca ve İngilizce metinleri muteber olan işbu Protokol mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda tasdik 
olunacaktır. Protokol bugünkü tarihi havi olacaktır. 

 Bu protokolün tasdiknameleri Fransa Cumhuriyeti Hükümetine gönderilecek ve keyfiyeti tevdi mezkur 
hükümet tarafından imza veya iltihak etmiş olan devletlerin her birine tebliğ edilecektir. 

 Tasdik ve iltihak vesaiki Fransa Cumhuriyeti Hükümeti hazinei evrakında mahfuz kalacaktır. 

 İşbu Protokol vaziülimza bir devlet için kendi tasdiknamesinin tevdi tarihinden itibaren mevkii meriyete 
girecek ve o andan itibaren bu devlet daha evvel tasdiknamelerinin tevdi muamelesini icra etmiş bulunan diğer 
devlete karşı taahhüde girmiş olacaktır. Tasdikan lilmakal sahibi salahiyet murahhaslar işbu protokolü 
imzaladılar. 

 Cenevrede bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

 Yirmiyedi haziran bin dokuzyüz yirmi beş 

 


