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YÜZ DOKUZUNCU İNİKAT 

22 Nisan 1341 Çarşamba 

DÖRDÜNCÜ CELSE 

REİS : Kâzım Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van); Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim; Hükümet celsei hafiye teklif 
ediyor. (Neye dair sesleri.) Esbabı mucibeyi tabii 
izah ederler. Hafi celse aletini kabul edenler lütfen 

el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Zaptı sabık okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

DOKSAN SEKİZİNCİ İNİKAT 

9 Nisan 1341 

İKİNCİ CELSE 

Kâzım Paşa. Hazretlerinin tahtı riyasetlerinde bili-
ni'kat; 1341 senesi bütçesine mevzu üçüncü içtima 
senesi tahsisatından, arzu eden azayı kirama, Divanı 
Riyasetçe kararlaştırılacak miktarda avans itasına dair 
Gangın Mebusu Talât Bey ve rüfekasının takriri 
ikinci defa reye vaz olunarak takririn reyi izafi ile 
kabulünden sonra celse beş dakika tatil olundu. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Kâzım Paşa Hazretlerinin tahtı riyasetlerinde ini

kat etti ve ruznamede müzakere olunacak madde 
bulunmadığından celsei aleniyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
Kâzım Paşa Van 

Hakkı 
Kâtip 

Kângırı 
Talât 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri.) Zaptı sabık hulâsası aynen kabul 
edilmiştir. 

2. H - EVRAKI VARİDE 

Tezkereler 

1. — Gümüşhane Mebusu Cemal Hüsnü Bey 
hakkında ikame olunan darp davasına dair Başvekâ
let tezkeresi. 

REİS — Efendim. Gümüşhane Mebusu Cemal 
Hüsnü Bey hakkında ikame olunan darp davasından 

mütevellit Başvekâlet tezkeresi varıl' Malûmu âli
niz usulen kura ile şubeye havale edilecektir. 

(Kura Çekildi.) 
REİS — Dördüncü şubeye havale ediyoruz Ruz

namede başka bir şey kalmadığından celsei aleniyeye 
geçilmesini kabul edenler... 

(Hariciye Vekili Sesleri.) 

3. — BEYANAT 

1. — Lozan muahede name s i mütemmimatından 
olan 9 No. lu protokolde mevzubahis emlâk ile ta
rafeyn tebaasına ait alelumum emvali gayri menkule-
nin takdiri kıymetle mübadelesine dair Yunan Hü
kümeti ile bir itilâfname akü ve henüz aramızda 
sulh ve münasebet teessüs etmeyen düveli saire ile 
muhadenet ve Yugoslavya ile sulh ve müsalemet ve 
bunlarla ticaret ve ikamet mukaveleleri yapılmasına 

müsaade olunması hakkında Hariciye Vekili Tev-
fik Rüştü Beyin beyanatı. 

REİS — Buyurun Tevfik Rüştü Bey. 
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Hariciye Vekili) (izmir) 

— Efendim; maruzatım iki kısma ayrılabilir. Biri 
Lozan muahedenamesi mütemmimatından olan 9 nu
maralı protokolda mevzubahis olan emlâk ile tara
feyn tabaasına ait alelumum emvali gayri menkule 
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ile takdiri kıymetle mubayaasına devleti mahalliyece 
lüzum görülenlerin Türkiye Cumhuriyeti ile Yunan 
Cumhuriyeti arasında bir itilâf name aktini tasavvur et
mekteyiz. Fiili vaziyet menafiimizin en âzamini temin 
için en iyi yolun bu olduğu şüphesizdir. Bir iki sene
lik tecrübe de bunu göstermiştir. Binaenaleyh evvele
mirde heyeti celilenizden ricam böyle bir itilâfna-
menin tanzimi ile bilâhare tetkike arz edilmek üzere 
imzasına müsaade buyurmaktır. 

Diğeri de gene bu kısımdan olarak (birinci kı
sım anlaşılamadı, sarahatle söyleyiniz sesleri.) Efen
dim, sarahatle arz ettim. 

AKÇURAOC-LU YUSUF BEY (İstanbul) — Efen
dim, arkadaşlar anlamadı, herkes rey ile meşgul 
bulunuyordu. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Efendim; 
Lozan muahedenamesi mütemmimatından olan 9 nu
maralı bir protokol vardır. Emlâki islâmiyeye müte
dair protökölname ile yadolunur. İşte o protokolda 
mevzubahis olan emval ile Türk ve Yunan tebaala-
larına ait tarafyen memleketlerindeki emvalin sa
hiplerine iadesi veyahut o emvalin Hükümeti ma-
halliyeler tarafından, görülen lüzum üzerine, taay
yün edecek bir şekilde kıymetleri tâyin olunarak 
mübayaatları esasında bir itilaf name aktedilmesini 
tasavvur etmekteyiz. Bu itilafname tabiidir ki bir taraf
tan Meclisi Âlinin tasdikine iktiran etmiş olan 9 nu
maralı protokol ahkâmını kısmen tadil diğer taraf
tan bir taahhüdü maliyeyi istilzam edeceği cihet
le şüphesiz Meclisi Âlinin tasdikina arz olunacak
tır. Ancak böyle bir itilâfın müzakere, tanzim ve 
imzası ile akti heyeti celilenizin müsaadesine me-
nut olduğuna kaniim. (Doğrudur sesleri.) 

Bir de bundan başka Türkiye Büyük Millet Mec
lisiyle aralarında bir muahedeye müstenit münase-
bat tesis etmemiş olan devletler vardır. O devlet
lerle muhadenet muahedeleri akti içine gene aynı 
şekilde, bilâhare Meclisi Âlinin tasdikine arz edil
mek üzere muhadenet muahedenameleri tanzim ve 
imzasına müsaadei celileJerini istirham edeceğim. 

Bir de Yugoslavya Hükümeti ile aramızda sulh 
ve müsalemet a'ktine mani olan esbap zail olduk
ta, bu da ihtimal ki bir kaç ay sonra ve belki de 
daha yakın bir zamanda bir sulh ve müsalemet 
muahedenamesinin, gene aynı şekil ve şeraitte tan
zim ve imzası ki aynı cinstendir. Bu hususta da se-
lâhiyet lütfetmenizi rica edeceğim. 

İkinci kısım; Ticaret muahedesine ait maruza
tımı tenkil edecektir. Lozan muahedesine vazıülim-
za devletlerle ticaret münasebatımız taayyün etmiş

tir. Fakat diğer muhadenet muahedeferi yaptığımız 
devletler vardır ki henüz aramızda bir ticaret mua
hedesi aktedilememiştir. Bundan başka yapılacak bir 
muahede ile münasebatı siyasiyemizin teessüs ede
ceği, hatta sulh ve müsalemet muahedesiyle ara
mızda bir müsalemati muhadenetkârane teessüs ede
cek devletlerle gene ticaret muahedesi aktine zaru
ret vardır. Burada şöyle bir vaziyet tahaddüs ediyor 
ki Meclisi Celilenizin tensip ve takdirine vabestedir, 
Meselâ, şimali Avrupa devletleriyle bir ticaret mua
hedesi aktedildiği vakit bu muahede imkânı tahak
kuk edebilmek için heyeti celilenizin bir müsaade
si olmadıkça tasdika kadar beklemek zarureti Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun icabındandır. Bu suret
le aylarca beklemeği ise diğer taraf taahhüdatını 
böyle bir muahedeye girmek esbabını kendisine ve
receğimiz taahhüdatı tatbik etmekle karşılık tuta
caktır. Biz tatbik edemedikçe o da tatbik edemeye
ceği için ahirde her iki devletin aynı sıkıntıya ma
ruz kalacağı zannedilebilirse de hakikaten öyle de
ğildir. Çünkü her iki devlet serbest olduğuna göre 
birbirine kolayca tarifeyi tatbik etmeyecek, bizim 
ihracatımız diğer devletlerin mazhar olduğu müsaa
deden mahrum kalacaktır. Halbuki şimali Avrupa 
devletleri yolları üzerinde İtalya, Fransa gibi dev
letler olduğundan gümrük kaçak tarikile gayet kolay 
olan (sertifika ve orijin) kâğıtlarını bu devletlerin 
memurlarını birer suretle ikna ederek elde etmek 
suretiyle kendileri Lozan muahedesine vaziülimza 
devletlerden verdiğimiz hukuktan bilfiil müstefit ol
mak imkânını göremeyeceklerdir. 

İhracatımız ise vaziyetin bir taıkım müşkilâtuıa 
maruz kalmak tehlikesıinde bulunacaktır. Bu nokta
ları mütalaa ederek Heyetli Celileniz muvafık görür
seniz Hükümete ticaret muahedeleri için ve gümrük
te tatıbı'k edilecek, tarifeler hakkında mevcut rn^uahe-
datımızdaki tarife ahkâmını tecavüz etmemek şartiy-
•le her iki tarafça tatbik edildiği halde bizde de Hükü-
mteçe tatbik olunmasına müsaade edilirse ve böyle 
bir salahiyet yenilirse rnenafii ticariyemiz için çok 
ehemmiyetli! olacaktır. Bu ancak 'heyeti celienizin 
karar ve tasvibine 'vabestedir. (Gene anlaşılmadı ses
leri). Anlaşılmayan cihetlerini arz ettim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Yunan Hükümetiyle -ka
rarlaştırılmış olan, tarafeyn hükümetlerince istimlaki
nle lüzum görülecek emlâkin sureti istimlâkine dair 
bir madde beyan 'buyurdunuz. 'Bu 'isitimlâkıler ne su
retle vuku bulacak ve bu takdiri kıymetler ne suretle 
ve kimler tarafından vuku bulacaiktır? Lütfen izah 
'edermisli>niz? 
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TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — İzah cJe-
yira efendim. Bunların heyeti celileye izah etmek en 
maksait mukavelenin imzasını müteakip, evvelemirde 
Yunan Hükümetinin tasdikinden sonra Büyük Miiiet 
Meclisimin tasvibine arz etmiş olmak içindi. Fakat 
mademki izahat talep ediliyor, arz edeyim. 

Emlâk saıbiperiniin tayin edeceği murahhas .le l'ü-
ıkıümet tarafından tayin edilecek murahhaslar nm-
'halline güdecek. Fiyatları, 'kıymetleri tayin ve tesbit 
edilecelk ve 'bu iki tarafın murahhası ittifak edemeOiği 
takdirde, muhtelit komisyon hakem olacak. Şekli te
diyesi de derhal peşin ve diğer 'bakiyesi için Hükümet 
öbliıgasyonu şeklinde verilecek ve bu obligasycnu 
her istediği zaman sahibi Yunanistan da. Bangue Nati
onal de Grece, Tüıikiyede Ziraat Banik'.ısı 
'tarafından c/c 50 si derhal peşinen tediye edilecek
tir. Bu tediye şeraiti ve diğeri takdiri kıymet şsrahi-
dir. ©undakıi faydamız şuduılki; bir taikım muhbir
ler ve şunlar bunlar taralından işgal edilmiş, yalınız 
onlar değjil vaktiyle senelıerdeniberi Yunan Hüküm^i-
nin kanunları ile kendi tarafından istimlâk 
duikları yerleri Ibu suretle saitılacak yani başdan bu 
tajkdire ve 'bu şekli tediye ve banka tarafından şerait 
ile 'verilmesine iktifa edilmiş almayarak Yunan tei.a-
asına alfr emval Hükümetimizin ayni şerait al t ir J a 
vaziyed etmiş olmasını da temin edeceğiz. 

(MUSTAFA »BEY (Çorum) — Bu hususta yapı'a-
cak nizamnamenin tatbikata geçmesi için Yunan l:ü-
Ikümetiyle yapılacak muahedenin tatbik sahasına ge
çilmesi için Meclisin tasdikinden sonra mı olacak? 

TEVFİK RÜŞTÜ 'BEY (Devamla) — Çok zaruri
dir. Meclisi âli böyle bir karar verecek olursa biz ha
yır demeyiz. Salahiyet veriirse, esas buradadır, biz ha
yır demeyiz. Fakat kendimde 'böyle bir teklif de bu
lunmak salahiyetini ©öremem: (Tabii sesleri) 

ŞEYH SAFVET EFENDİ (Urfa) — Eiend m; 
Hariciye Vekili Beyefendinin mütalasını bendeniz 
'kavrayamadım. Ticaret muahedesi akdetmek için 
Meclisden mezuniyet istiyorlar. Halbuki tahiaten me
zundurlar. İstediği gibi ticaret muahedeleri yapab iir 
ve 'bianşart Mıeelis tasdik ettikden sonra tatbik olur.a-
cakitır Acaba istedikleri Meclisin tasdiıkinden ev /el 
mi? Tatibikini istiyor? 

TBVFtK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Arz ede
yim efendim; şimdiye kadar Meclisin tasdikine ik.i-
ran etmü'ş olan muahedelerde bir ticaret mukave'esi 
aikdedilecektir diye sarahat mevcuttur. Bu sara'.:at 
mevcut olanlar hakkında salahiyette mevcuttur. Bir de" 
muahedelerin o maddesi Meclisi âliden geçmişti i-. Fa

kat kendileriyle mühadenet muadhedesi bile yapılmı-
yan Devletler hakkında hiç bir şey geçmemiş olduğu 
için her hangi bir muahede akdi için mezuniyet almak 
lâzımdır. Çünıki tehlikeyi arz ediyorum. Bütün buna 
karar, vermek salahiyeti Meclisi âinizdedir. Bu ci
hetin de tezekkür olunmasını rica ediyorum. Çünikü 
malları bize gelebilmek için bizimle muahede ak
detmiş olan Hükümetlerden geçecek yollar olduğun
dan, onları 'ticaretinden istiifade etmenin imkânı var
dır. Bilmukabele, ibizim ihracatımız mıüşkilata maruz 
ikalacaktır. Bunu olduğu gibi Meclisi âlinize arz edi
yorum. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Bendeniz 
bir ciheti aniamadım. (Mademki buraya gelecek, bila-
hara bu heyetin tasvibine arz edilecektir, 'bu mukave
leler. Bu gibi akdedilen muahedanamelere şimdiden 
böyle bir müsaade istemenin sebebini anlıyamadım. 
Kanunu Esasi, Teşkilatı Esasiye kanunu mucibince 
bizim Heyet, heyeti umumiyesi itibariyle böyle bıir 
meseleyi müzakere etmez. Müzakere edilir mesele fi
lan veya filan tarzda bir itilâfa veya ademi itilafa 
müncer olmuş mesaiidir. Onun tasvibi veya lağvı bi
ze aittir. Yalınız müzaikere Heyeti icraiyeye aittir. Bir 
itilafa veya ademi itilafa müncer olur. Bilahare bura
ya gelir, burası ya tasvip veya reddeder. Şimdi bun
ları düşünmek doğru değildir. 'Müzakerenin neticesini 
tabi Kanunu Esasi mücübinee bizim Heyet , o Heyeti 
Umumiyeden geçirilmeden buradan müsaade istemenin 
manasını anlayamadım. Hatta Vekil Beyefendi bir da
da izah buyurdular, 'ikinci mukavelenameler için, yani 
Düveli saire ile akdedilecek ticaret itilaf namelerin in 
şimdiden tetkikini buyuruyorlar Bu hususta bir mana 
(kalmıyor. Bunun hikmetini anlıyamıyorum. Mademki 
ikinci defa buraya gelecektir ve burada tasvip veya 
ademi tasvibe iktiran edecektir. Bilahare muvakkaten 
•fbiir mukavelename akdedeceksiniz, bu mukavelename
nin tatbikine (başlanacak, tatbikinden sonra tasdik 
(veya ademi tasdikine iktiran etmesi esbabını 'bir tür
lü anlayamadım. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Bir defa 
böyle muahedat ha'k'kında teşkilatı esasiyemıizde sara
hat vardır. ıMeciJi'sin bir kaç defa, 'bilfiil ibraz etmiş 
olduğu sarih hissiyat bendenizi bu 'bapta mezuniyet 
almağa seVketmiştir. İkinci ticaret muahedesi demek 
yalınız tarifeye münhasır demek değildir. Bunun içeri
sinde bir çok usul ve ahkâm vardır. Onların yalınız 
tarifeye mahsus olan bir cihet hakkında salahiyet lü
zumunu mevzuu bahis ettim. Binaenaleyh Heyeti ceü
leye geleceik âhlkâm da tasdi'ki tercih edilecektir. 
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REFİK BEY (Konya) — Efendim bendeniz.. 
REİS — Refik, Bey usul hakkında mı söyleyecek

siniz? 
REFİK BEY ('Konya) — Efendim; bendeniz Ağı-

oğlu Ahmet Beyefendinin suali üzerine usul üzerine 
söz almak salahiyetini anlıyamıyorum. 26 net mad
dede ibu ihususta 'kafi 'derecede sarahat vardır. Mua
hedede, sulh a'fcdi ne demektir 'bu? Meclisin doğrudan 
doğruya haiz olduğu ıbir salalhiyeti refetmek mevzu-
IbaMs değildir. Bir muahede a'kdı için müzakereye 
başhya'Iım mı, 'başlaırnıyalım, mı diye Hükümet bize 
gelmiştir. Bizden müsaaıde istiyor. Bu peik tabiidir 
ve elzemdir. Muahede lalkdedildikden sonra kabul 
edip etmemek; Meclisi âlinün salahiyeti dahilindedir. 
O suretle »yaptıkları mulkavelatı, muahedatı getirirler. 
M" iliisi âli salâhiyetini istimal eder. Bu suretle Ağa-
oğlu Ahmet Beyefendinin noktai nazarı, zannediyo
rum iki, Teşkilatı Esasiyenin 26 ncı maddesine mu-
vafılk; değildir. Hüıkümetin noktai nazarı ben den izce 
muvafıktır, 

ZÜLFÜ BEY i(Diyaribekir) — Vekil Beyefendi-
tnin teklifleri üç meseleye afittir. Bunlar Heyeti Vek'i-
lede görüşüldü mü? Malumu aliniz ki Meclisden çı
kan her şey bir karar ıveya kanun şeklinde olur. Böy
le Hariciye Vekili Bey gelıipte (Ben .böyle istiyorum, 
banıa mezuniyet verin) olmaz. Heyeti Vekile ned i yor, 
Ticaret Vekili nedi'yor; Gümrüklere tealluk ediyor, 
Maliye Vekili nediyor? Bunlar halledilmeden bize me-
zunliyet yertin demek doğru değildir. Ayrıca izahat 
verilsin. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Evet efen
dim; Heyeti Veöcileee görüşülmüştür. Vekiller arasın
da ittifak; edilmiştir. Bu gibi mesıailde Ankara itilâf-
namesinden ve Lozan, muahedenames'inden başlıya-
rak teessüs etmiş Meclisin bir teamülü vardır. Heyeti 
Celilelerine ha. suretle arzedilrr. Heyeti Vekile ile gö-
rülşülmüiştür̂  Bu arzettiğim teamüle riayet edJmiş 
olma'k içindir ki böyle hareket ediyoruz. (Çok doğru 
sesleri) 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Bizden akdi 
hakjkında isaMıiıyet isteniyor. 

TEVFİK RÜŞTÜ (BEY (Oövaımla) — Evet; Mec
lisli Alinin nazarı ittilaıııa arz ediyoruz. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Evvelce bu 
gibi mukaveleler yapıldığı zaman ne için salahiyet 
istenmemiştir?. 

HTEVFİK RÜŞTÜ IBBY {Defamla) — İstenilmiştir 
efendim. Seleflerim tarafından istenildiğini zannedi
yorum. Bu, kayiitle mukayyettir. 

I Bilmiyorum bu hususta zabıtnameler daha bcîiğ-
I dir, (Bazısına var,, bazısında yok sesleri) Binaenaleyh, 
I bunları Meclisi âlinin nazarı ittilaına arz ediyorum ve 
I geçen gün burada aleni celsede mevzubahis oldu. Yu-
I suf Kemal Bey aıkadaşımız sordular. Bendeniz de ce-
I vap verdim ve 'Meclisi âlinizin de tasdikine iıktiran 
I etti. O itibarla Sırbistanla sulh muahedesi akdi için, 
I diğerleriyle Jicaret muhadenet mukavele ve mümasili 
I mukavelat akdi için Meclisi alinizin nazarı ittilaına 
I arz ettim. Fakat bunun haricinde Meclis; âlinin za-
j 'ten kararına iktiran etmiş bulunan 9 numaralı proto-
I ikol ahkâmiının tadili istilzam eden bir mesele hak-
I 'kında muahede akdi için pek taJbi'idir ki müsaade ni-
I ca edeceğim. (Kâfi sesleri) 

İMUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; Vekil Be-
I yin mukavele ve muahede yapması için Meclisden, 
i müsaade istemeleri zaruri idi ve onu yapıyor. Şimdi-
I ye kadar bu zaruret yapılmamış 'idi. Geçenlerde Yu-
I suf Kemal Beyin ihtarı üzerine Meclisden izin ahn-
I mıştır, şeklinde geçti. Bendeniz hatırlayamıyorum. 
I Bütün zabıtları karıştırdım. Böyle izin alın/dığma dâ'ir 
I 'bir müzakereye tesadüf etmedim. Her halde bugün -
I ki mesele hakkında teşkilatı Esasiye Kanunumuzun 
I 26 ncı maddesinde sarahat vardır. Devletlerle muka-
I vele ve mua'hede ve sulh akdi B. M. Meclisimin hakkı-
I dır. Onlarla yapılacak gerek muahede, gerek muka-
I vele için B. M. Meclisi arzu ediyor diye mesele mey-
I dana konacak ve onun namına Heyeti Vekile müza-
I kereye girişecektir. Yani Heyeti Vekile diyor ki, bu 
I mesele şu Devletlerle kısmen muahede, kısmen mu-
I kaiveledir. Çünki ticaret muahedeleri mukaveledir. Di-
I gerleri muahededir. Bunlar için mezuniyet istiyor ve 
I ibunılan yapmağa da B. M. Meclisi arzukeştir. Bina-
I enaleyh bu mezuniyeti verebiliriz. Tarım B. M. Mecli-
I sinin hakkı olan 26 ncı madde mucibince muamele 
I cereyan ediyor. Bunu bendeniz, kendi fikrimce doğ-
j ru buluiyor, tasvip ediyorum. Yalınız ikinci şıkka iti-
I razım var. Yani ticaret mukavelenamesi akdi ve o ti-
I caret mukavelenamesinin B. M. Meclisince tasdik 
I olunmadan kısmen (tarifelerin meriyeti doğru değildir. 
I Bu bizim en ruhlu işimizdir. Biz bu salahiyeti vere-
I meyiz. Esasen ticaret mükavelenasının ruhu tarife-
I dir. Diğerleri o tarifenin suveri tatbikiyesine ait şey-
I lerdir. Menşe şahadetnamesi mahraç şahadetnamesi 
I gibi şeyler onıun teferruatına aittir. Lakin asıl ruh tat

bik; olumaicak tarife meselesindedir. Çok memnuniyet-
I le telakki ediyorum ki, Hükümetimiz ticaret mukave-
I leleri yapılması için ihzaratta bulunmuştur. Çünki 
I Lozan muahedenamesinin müzakeresinde zannediyo-
I rum ve hatıramda kaldığına göı~ beş sene müddet 
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konmuştu. Bu müddet esasen bi/ m hükümetimizin de 
ticaret mjuahcdenameleri akid etmeğe kendisi d? ha
zırlık, yapmak için lâzım olan bir müddettir. Yani 
Hükümet hazırlanmış ve ticaret muahedeleri yapacaik 
bir vaziyete gelmüş demektir. Tarifelerin ne veçhile 
olacağına dair her hangi eşyanın kendisine tatbik 
olunacak tarifenin ne suretle olacağına dair bir İhza-
rat olduğunda muahedeyi akdetmeğe hazırlanan hü
kümetin vaziyetinden anılıyorum. Bu, çok liyi bir şey
dir. Laiklin, 'tekrar ediyorum. Velsvkii yalınız bu tari
felerin tatibükli meselesi olsun. Bu doğrudan doğruya 
B. M. (Meclislinin hakkıdır. ıBu haı^kı peşinen ve gör
meden vermekliğimiz doğru değildir. Esasen Vekil 
Beyefendi gümrük, tariftienlnin, haddi dahilinde kal
mak şartiyle (buyurdular. Ben bundan bir şey aıı'.ı-
yamadım, Zaten gümrük tarifeler; bir tarifli azamlye-
dir. Mukavele akdettiğimiz ve akdetmediğimiz Dev
letlerle de o tarife cari olabilir. Ticaret mukaveleli 
şudur ki; bir Devletin kendi tarife i azarniyesini^n 
bazı fedakârlıklar yapar ve ona mukabil diğer Dev
letlerden de o feraikârlığın 'karşılığını ister. Şimdi o 
tarifei azamiyemiz hududu dahilinde kalmak üzere 
bir mezuniyet (istemiyor. Bendeniz onu <iyi anlayama
dım. Vekil Beyefendi lütfen bir daha izaih buyursun
lar. Lâkin o mezuniyet taifeyi tadil etmek suretiyle 
olacaksa, o mezuniyeti görmeden veremeyiz. Mutlaka 
göreceğiz. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendiler; 
teşkilâtı Esasiye kanununun 26 nıcı maddesinin Re İlk 
Bey tarafından tarzı telâkkisiine iştirak edemem. He
yeti âliyeniz foütün tavayı devletin kendi elinde te-
merlküz ettirmiş olan bir heyettir. Bütün umuru dev
let bu heyette mıütemerkizdir. Bunun icrası, tarzı tecel
lisi başka başka surette tevzi edilmiştir. Filan heyeti 
âliyeniz icra sahasına girişemediğinden heyeti umu-
rniiyesiyle filân müzakereyi, fiân işi filen icra etmefe 
imkânı olmıadığınldan içimizden bir heyet ayırıp bu 
heyete bu gibi vezaffi, yani icra i veza'lfi ifa etm;x 
üzere tevkil etmiştir. Madde bunu ifade eder, başka 
bir şey katiyen ifade etmez. Fakat melce-heyeti al.lye
miz; olduğu için yalnız, icra cihetlerini düşünmek vazi
fesiyle mükellef olduğundan, o düşündükterini filân 
lieraat 've filân icraat hakkiında düşündüklerini gelir 
ısize arz eder. Sizin tasvibinize iktiran eder veya et
mez. Ederse kamun olur, etmezse bertaraf edilir gider. 
Şimdi 'kıuvlvei icraiye Ibir teşebbüse ve 'bir müzakereye 
ıgirişiyor. iRu müzakerenin neticesi sizce 'belü değildir. 
Şimdüdert 'bu mıüizalkereye 'girişelim. Bu müzakerenin 
neticesi builâriimieden 'bana salahiyet verin demek ben-
denizce Kanunu Esasinin aynı maddesine tamamen 

4 . 1341 C : 4 

muhalif bir vaziyettir. Anlarım, kuvvei icraiye hare
ket edeceğinden berayı malûmat heyeti aliyenlze arz 
eder. Bil'nlz, agâh olunuz ki ben filân filân devletler
le müzakereye girişiyorum, neticesini bilâhire size arz 
edeceğini. 

Mesele bu kadarla kalırsa benim hiç sözüm yok 
ve bu şekil tamamen Teşkilâtı Esasiye Kanunu dai
resinde kalır. Bizi hiçbir taahhüt altına almaz ve bizi 
hiçbir şeyle mükellef etmez. Evet, biz de anlamış olu
ruz ki; Hükümetimiz filan, filan meselelerle meşgul
dür. Fakat bunun netayici hakkında biz şimdiden hiç 
bir karar ve hiçbir fikir beyan edemeyiz ve beyan 
edecek bir vaziyette değiliz. Bize Hükümet berayı 
malûmat arz ediyor. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Hariciye Vekili) (İzmir) 
— Efendim; ibtida, Muhtar Bey arkadaşımızın sor
dukları suale cevap vereyim. 

Muhtar Beyefendi sordular ki, hangi tarifeden 
bahsediyorlar? Bendeniz azamî tarifeden bahsetmedim. 
Bendeniz mütefavit tarife hududu geçilmemek şartı 
demekle, herhalde iki tarafın birbirine menfaatti olan 
menfaatından bahseyledim ve bu hususta söz söyler
ken şurasına dikkat ve ihtimam ettim ki; şu tehlike 
vardır. Bunun kararı verilip verilmemesi de Heyeti 
CeMenize aittir dedim, iki tehlikeyi de arz ediyo
rum. Heyeti Celilenin buna vakıf bulunması lâzım
dır. Diğer bir kısmını doğrudan doğruya nazarı itti-
laına arz ve aynı kelimeyi kullandım. Fakat 9 numa
ralı protokol Meclisi Âlinizden geçmiştir. Onun tat
biki ve ahkâmının tadilini istilzam edecek şekilde 
kâfil bir menfaattadır. îtilâfname akdine müsaade 
istemek de pek tabiîdir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Bu 
hususta Hariciye Encümeni Reisinin de mütalâasını 
dinlemek isteriz. (Reis yok sesleri) Azası veyahut na
mına birisi tarafından. 

REİS — Efendim; bu mesele hakkında iki tak
rir vardır, okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Lozan muahedenamesi mütemmimatından 9 nu

maralı protokolde mevzuu bahis olan emlâk ile ta
rafeyn tebaasına ait alelumurn emvali gayri men-
kuleden her iki memlekette bulunup takdiri kıymetle 
mubayaasına devleti 'mahamyece lüzum görülenlerin 
iştirasına dair Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 
Cumhuriyeti arasında ileride Meclisi Âlinin tasdiki
ne arz edilmek üzere bir itilâfane tanzim ve imzası 
ve yine âtiyen B. M. Meclisinin tasvibine arz edil
mek üzere henüz kendileriyle Türkiye Cumhuriyeti 
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arasında muahedata müstenit münasebat teessüs et
memiş olan devletlerle muhadenet ve Yugoslavya 
Devleti ile de âni münasibi hululünde sulh ve mü-
salemet muahedeleri ve alelumum Devletlerle tica
ret muahedatı ve ikamet ve mümasili mukavelât tan
zim ve imzasına ve bu suretle kendileriyle muahede 
ve mukavele imza edilmiş olan Devletler müvaridatı 
hakkında mütefavit tarife hududu tecavüz edilmemek 
şart iyi e ve tarafeynce kabul edilen ve diğer tarafça 
tatbika başlanılan tarifenin derhal tatbiki için Hü
kümete mezuniyet itası hakkında Hariciye Vekili ta
rafından vaki olan maruzatın tasvibiyle ruznamei 
müzakerata geçilmesini teklif ederiz. 

Kocaeli Çatalca 
Safvet .Şak ir 

Riyaseti Celi ley e 
Hükümetin teşebbüsatından ittila hâsıl edilmiştir. 

Bir karar ittihazına mahal yoktur. Başka bir mese
le yoksa aleni celseye geçilmesini teklif ederim. 

Saruhan 
Reşat 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
takrirlerin reye vaz'ı hakkında bir şey arz edeceğim. 
Yani usul hakkında. 

REİS — Buyurunuz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
mesele takrirleri reye vazetmekte değil, mevzuubahi:. 
olan meseleleri yökdiğerinden tefrik etmektedir. Bi
rinci mesele şudur : Hükümet Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 26 ncı maddesi mucibince bizden bir takım 
muahedat akdi için, muvafıkı kanun olarak, bir me
zuniyet istiyor. Bu mezuniyeti istemek mecburiyetin
de olmamakla beraber, bunu istemekle çok iyi bir 
anane tesis etmiştir. Binaenaleyh Meclisi Âli bu bap
ta mezuniyet ita etmek hususunu bir defa reye koy
ması lâzımdır. 

Diğer hususa gelince; yani Devletlerle akdedilmiş 
olan, meselâ zikretmiş oldukları şimal devletleriyle 
akdetmiş oldukları mukavelâtın mevkii tatbika vaz'ı 
meselesine gelince; Meclisi Âli'den geçmiş bir kanun
la tasdik edilmedikçe bunun reye vazına imkâa yok
tur. Binaenaleyh bunun da ayrıca reye vazedilmesi de
ğil, hatta reye vazedilmemesi lâzımdır. Çünkü buna 
imkânı kanunî yoktur. Bir çok arkadaşlar bu husu
su izah etmişlerdir. Maatteessüf bu başka. Bu istika
mete gitmenin imkânı yoktur. Binaenaleyh birinci hu
susu reye koyarız, müsaade veririz. Geldiği zaman 
tasdik ederiz. (Zaten istenilen de o sesleri) 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, takririmizi 
izah edeceğim. Efendim; Feridun Fikri Beyefendinin 
mütalaâtiyle takrir mefadı arasında zannederim yal
nız bir noktada fark kalıyor. Takrirde arz edilen nok-
tai nazardan birincisi; 9 numaralı protokola müste
niden Yunanlıların emlâki islâm iye hakkında Harici
ye Vekâletinin yeni bir i ti laf name müzakere ve tan
zimine salâhiyet itasına aittir. Bu cihet iştirak etti
ğimiz noktadır. 

İkinci nokta; Yugoslavya Hükûme'i ile yapılacak 
ticaret muahedeleridir ki ayrıldığımız nokta yalnız 
budur. Fakat bunda da zannediyorum ki mahsus 
bir fark yoktur. 

Malumu âliniz, mütefavit tarife kabul edilerek 
Lozan muahedesi mütemmimatına ithal edilmiştir. 
Hariciye Vekâletine verilecek mezuniyet Lozan mua
hedesine merbut olan mütefavit tarife hududunu te
cavüz etmemek kaydiyle yeni yapılacak ticaret nıııa-
hedenamelerinin, eğer mukabil taraftan şimdiden tat
bika girişilecek olursa, bizim tarafımızdan da bil 
mukabele tatbikine aittir. Bu da serbest değildir. Bir 
taraftan mütefavit tarife hududu ile mütefavittir, di
ğer taraftan da mukabil tarafın onu şimdiden mev
kii tatbike koymuş olmasiyle mukayyed olmak üze 
re vazedilmiştir. Zannediyorum ki bu noktai nazar
dan Meclisi Âlinin salahiyetini terketmek mevzuuba-
his olacaktır. 

REİS — Buyurun Refik Bey. 
REFİK BEY (Konya) — Tenevvür ettim efendim, 

sözümden sarfınazar ediyorum. 
REİS — O hâlde efendim reye arz edeceğim. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 

takrirleri reye koymaya hacet yoktur. Çünkü takrir
ler vaziyeti tenvir etmiyor. Nizamnamei dahili sa
rihtir. Filan, filan muahedeler hakkındaki müzakerata 
şüru için İcra Vekilleri Heyetine müsaade verelim 
mi vermeyelim mi? Bir kere bunu, badehu tatbi
kat meselesini halledelim. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Heyeti 
Celile takrirleri kâfi görürse ruznamei müzakerata 
geçeriz. Şimdiye kadar lâzım gelen izahat verilmiş
tir. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz efendim. Tak
rir vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekilinin Yunanistan ve Şimal Devlet

leriyle müzakerata giriştiğine Meclisi Millice ıttıla 
hâsıl olmuştur. Başkaca karar ittihazına hacet yok
tur, ruznameye geçilmesini teklif eylerim. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmed 
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TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Hariciye Vekili) (İzmir) 
— Müsaade buyurunuz efendim. Efendim Şimal Dev-
letüeıiyle değil; henüz aramızda muahade ile sulh ve 
münasebat teessüs ötmeyen atelumum Devletlerle mu-
hadenet ve Yugoslavya ile sulh ve müsalemei ve bun
larla ticaret ımıahajdesi ve ilcamet mukavelesi ve em
sali beyanı... Bu suretle tashihini rica ederim. 

RElS — Efendim bu suretle reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmişlJir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
Lozan muahadesine dair bir şey arz edeceğim. 

REİS — Mesele hitam bulmuştur. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Müsaade 

buyurun, rica edefim. Geçenlerde Hariciye Vekili Be
ye bir sual sormuştum. O vakit bana senin bu suali no 
bir celsei hafiyede cevap verebilirim, demişti. (Şimdi 
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zamanı ya sesleri) Tam zamanıdır. Gayet mühim bir 
meseledir. 

Lozan muahedesine dair takdim etmiş olduğum 
sual takriridir. Şimdi cevap versinler istirham ediyo
rum. 

REİS — Efendim ruznamemize dahil değildir, 
yeniden münakaşa açamayız. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bir keli
meye müsaade buyurun, Vekil Bey. Gelecek Meclisin 
ilk gününde cevabını isterim. 

REİS — Efendim celsei hafiye ruznamesinde baş
ka bir şey kalmamıştır. Celsei alenıiyeye geçilmesini 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmişidir. 

Efendim; celsei aleniyeye geçiyoruz. 
Geçilmiştir. 
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