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MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

TeaikeıraSeır 
1. — İki, bir, bir, bir, yüz yetmiş iki ve 

iiç zatin istiklâl Mad'alyasiyle taltifleri hak
kında Altı kıt'a Başvekâlet tezkeresi 

2. — Ticaret Vekâletinin 1927 senesi 
bütçesiyle limanlar bütçesine zam ve ilâve
sine lüzum görülen mebaliğ hakkında Baş
vekâlet tezkeresi. 

3. — Hariciye Vekâletinin 1927 senesi 
bütçesine zam ve ilâvesline lüzum görülen 
mebaliğ hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

Mazbatalar 
1. — Tütün İdarei tnhisariyesi Kanunu

nun beşinci maddesinin tefsiri hakkında 
(3/650) numaralı Memurin Muhakemat He
yeti tezkeresi ve Kavaranıi Maliye Encüme
ni mazbatası. 

TakıMer 
1. — Kastamonu Mebusu Ali Nazmi Be

yin, Arazi haliyenin köylüye tevziinin tehiri 
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hakkında istida Encümeni tarafından verilen 
kararm Heyeti Umumiyede tetkik ve müza
keresine dair takriri. 37 

Rey İstihsali 37 
1. — Riyaseticumhur 1926 senei maliyesi 

bütçesinde münakale icrasına dair olan ka
nunun ikinci defa reye vazı. 37,66:68 

SuaBer 37 
1. — Balıkesir Mebusu Mehmet Vehbi 

Beyin, damızlık hayvanların kesilmesi mem
nu olduğuna mütedair Kanun 'ile Filoksera' 
dan harap olan bağlar hakkındaki Kanun 
üzerine ne netice elde edildiğine dair Ziraat 
Vekâletinden suali. 37 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 37 

1. — Urla Mebusu Refet Beyin, Maarif 
Teşkilâtına mütedair Kanunun on altıncı 
maddesinin tadili hakkında (2/618) numara
lı teklifi kanunisi ve Maarif Encümeni maz
batası. 37:38 

2. — Muş Mebusu Ilyas Sami Bey ve rü-
fekasının, Tetkiki Hesabat Encümeni Reis ve 
azalarına hakkı huzur verilmesi hakkında 
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Sayfa 
(2/610) numaralı teklifi kanunisi ve Muva
zene* Maliye Encümeni mazbatası. 38 

3. — Demiiryollar İnşaat ve İşletme Mü
düriyeti Umumi y esinin 1926 senesi] bütçesin
de münakale icrasına dair (1/1062) numaralı 
kanun lâyihası ve Muvazene! Maliye Encü
meni mazbatası. 38:41,69:71 

4. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki ve De
nizli Mebusu Yusuf Beylerin, İlkmektep mu
allim ve muavinleri hakkındaki kanunun ta
diline dair (2/605, 2/607) numaralı teklifi ka
nunileri ve Dahiliye ve Maarif encümenleri 
mazbataları. 41 

5. — Tokat ve Sivas ormanları Yaylak ve 
Kışlak mültezimi Derviş Necati Efendinin 
Malsandığına taksit ve dipozito akçesi ola-

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

Otuz Dokuzuncu İçtima 

2 Mart 1927 Çarşamba 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın Riyasetleriyle akdedilerek Zaptı 

Sabık Hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

Aşar mültezimlerinden alınan reddi ferağ harcı 
hakkındaki mazbata ile azayı kiramdan bazı zevatın 
mezuniyetlenine dair Divanı Riyaset kararı kıraat ve 
kabul edildi. 

Ecza Ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde 
müstamel mevaddın saıtışı hakkındaki kanun, ikinci 
defa olarak tayini esami ile reye vazolundu. 

Sayfa 
rak vuku bulan teslimatının iadesine dair İs
tida ve Kavanini Maliye encümenleri mazba
taları. 41:47 

6. —• Kütahya Mebusu Nuri Bey ve rüfe-
kasının, Manisa, Kasaba ve Alaşehir kaza
ları ndaıki emvali metruke bağlarından dolu 
sebebiyle hasara uğrayanlara ait bedeli icar 
bakiyesinin affı hakkımdaki kanuna bir mad
de tezyiline dair (2/618) numaralı teklifi ka
nunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 47:48,72:74 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis
tan Cumhuriyeti arasında akit ve imza olunan 
itilâf name ile müzeyyelâtının tasdiki hak
kında (1/1039) numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası. 48:65,75:77 

Müteakiben ruznamaye geçilerek Takriri Sükûn 
Kanununun temdidi hakkındaki kanun lâyihası mü
zakere ve aynen kabul edildi. 

icra Kanunu ile Mahâkim ve Hâkimler Kanunu
na müteallik üç kıta kanun lâyihası dahi müzakere 
ve üçü de aynen kabul olundu. 

Riyaseticumhur bütçesinde münakale icrası hak
kındaki teklifi kanunî müzakere ve kabul ve Heyeti 
Umumiyesi tayini esami ile reye vazedildi. 

Umuru Belediyeye müteallik Ahkâmı Cezaiye 
Hakkındaki Kanunun beşinci maddesine bir fıkra 
(ilâvesine mütedair teklifi kanunisinin birinci müzake
resi icra kılındı. 

BİRİNCİ CELSE 

Bedii MAizlakterat : Saat : 14,20 

REİS : Hasam Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Djyarfoefc *r), TaJât Bey (Çankırı) 

* 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hak
kındaki kanunun dokuzuncu maddesini muaddel ka
nun lâyihası müzakere ve aynen kabul edildi. 

Badehu, reye vazedilen kanunlardan Ecza Tica
rethanelerine Ait Kanunun kabul edildiği ve Riyase-
ticumlhur bütçesine müteallik kanunun nisaba ikti-

REİS — Efendim, birinci maddenin ikinci müza
keresi için henüz müddeti muayyene mürur etme
miştir. 

A — Urfa Mebusu Refet Beyin, Maarif Teşki
lâtına Mütedair Kanunun onaltıncı maddesinin ta
dili hakkında (21618) numaralı teklifi kanunisi ve 
Maarif Encümeni mazbatası. 

RBÎS — Efendim, ikinci maddedeki lâyihai kanu-
niyenin müstacelen müzakeresine dair bir takrir ve
rilmiştir. 

ran etmediği tebliğ olunarak cumartesi günü toplanıl
mak üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası 
aynen kabul olunmuştur. 

Riyaseti CeMleye 

Maarif Teşkilâtına dair Kanunun eski onaltıncı 
maddesi dolayısiyle mesleğe avdet etmek isteyen mu
allimler, müracaat edememektedir. 

Bu yüzden mekteplerimizde bazı dersler açık 
kalmaktadır. Bu gibi muallimlerin bir gün evvel mes
leğe avdetlerini temin etmek faydayı mucip olacak
tır. Bu itibarla ruznamenin ikinci maddesinde bulu
nan Maarif Teşkilâtına dair kanunun 16 ncı Madde-

2. — EVRA* 

Tezkereler 
/. — İki, bir, bir, bir, yüz yetmiş iki ve üç zatin 

İstiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkmda altı kıta 
Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Müdafaa! Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Ticaret Vekâletinin 1927 senesi bütçesiyle 
limanlar bütçesine zam ve ilâvesine lüzum görülen 
mebaliğ hakkında Başvekâlet tezekeresi. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Hariciye Vekâletinin 1927 senesi bütçesine 
zam ve ilâvesine lüzum görülen , mebaliğ hakkında 
Başvekâlet tezkeresi. 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — Tütün İdarei İnhisar iyesi Kanununun beşin

ci maddesinin tefsiri hakkında (3/650) numaralı Me
murin Muhakemat Heyeti tezkeresi ve Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 

Takrirler 
7. — Kastamonu Mebusu Ali Nazmi Beyin, Ara

zii haliyenin köylüye tevz'ıinin tehiri hakkında İstida 
Encümeni tarafından verilen kararın Heyeti Umumi-
yede tetkik ve müzaPceresine dair takriri. 

3. — MÜZAKERE 

I VARİDE 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

İstida Encümeninin 266 istida ve 110 karar nu
maraları arazii haliyenin köylüye tevziinin tehirine 
ait kararının heyeti umumiyede tetkik ve müzaikere-
sini arz ve teklif eylerim. 

Kastamonu 
Ali Nazmi 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Ruzna-
meye alınmalıdır. 

REİS — Ruznamaye alıyoruz efendim. 
Rey İstihsali 

/. — Riyaseticumhur 1926 senei maliyesi bütçesin
de münakale icrasına dair olan kanunun ikinci defa 
reye vazı. 

. REİS —: Efendim, Riyaseticumhur bütçesinde 
münakale icrasına dair olan kanun ikinci defa reyi 
âlinize arz olunacaktır. Kutular gezdirilecektir, her-
kez reyini istimal buyursun. 

Sualı'er 
/. — Balıkesir Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, da

mızlık hayvanların kesilmesi memnu olduğuna mü
tedair kanun ile Filoksera'dan harap olan bağlar 
hakkındaki kanun üzerine ne netice elde edildiğine 
dair Ziraat Vekâletinden suali. 

REİS — Vardır, fakat Ziraat Vekili Beyefendi 
hazır bulunmadığı için gelecek içtimaa talik ediyo
ruz. Sahtibii ısulad de burada yoktur. Müzakere edile
cek mevadda geçiyoruz. 

EDİLEN MEVAD 
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sinin Tadili Hakkındaki Kanunun müstacelen müza
keresini teklif eyleriz efendim. 

Urfa Burdur 
Refet Hüseyin Baki 
Ergani lîstoimbullı 

Kâzım Vehbi Ziyaettin 
REİS — Efendim, bu maddenin tadili Muvazenei 

Maliye Encümeninde tetkik edilmemiştir. Muallimle
rin kıdem zammı meselesine dair.. 

REFET BEY (Urfa) — Efendim, bunun maaşla 
alâkası yoktur, zam meselesi değildir. 

REtS — Efendim, «Maarif mesleğinin her han
gi şubesinde idarî vazife ifa eden muallimlerle Me
bus ve asker olanların hizmet müddetleri muallim
lik kıdemlerine zaımrnolunur» Denilmektedir. Muva
zenei Maliye Encümeni lâyihayı görmemiştir. 

REFET BEY (Urfa) — Efendim, Maarif Teşki
lâtına dair Kanunun 16 ncı maddesi iki fıkrayı ihti
va etmektedir. Maddenin birinci fıkrası esasen ka
bul edilmiştir ve kanunda olduğu gibi duruyor. Bi
rinci fıkranın tadilini istemiyoruz. Tadili talep olu
nan ikinci fıkradır ki, (Muallimlikten çekilen ve bi
lâhare muallimliğe gelmek isteyen kirnselerin eski kı
demleri nazarı dikkate alınmaz) denmektedir. 

tşte bu fıkranın, bir muallim muallimlikten çeki
lir ve tekrar muallimliğe avdet ederse eskiden maa
rifte sebkeden hizmeti nazarı dikkate alınarak kıde
mine zammolunur, şeklinde tadilini istiyoruz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — iyi amma 
zammı maaş ve kıdem meselesi vardır. Müstaceliyet 
kararı olabilir, bu kararı alalım. Fakat mıaddeyi Mu
vazenei Maliye Encümenline verelim bir defa görsün
ler, ati celsede müzakere ederiz. Encümende hiç ol
mazsa bu kıdem zammı meselesinin tesiri malisi tet
kik olunur. 

REÎS — Efendim, lâyihanın müstaceliyetle mü
zakeresi teklif ediliyor. -Muvazenei Maliye Encüme
nine gittikten sonra mı reye koyayım, yoksa şimdi 
mi? Lâyihanın Muvazenei Maliye Encümenine git
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Mu
vazenei Maliye Encümenine verdik. 

2. — Muş Mebusu İlyas Sami Bey ve rüfeka-
sının; Tetkiki Hesabat Encümeni Reis ve azalarına 
hakkı huzur verilmesi hakkında (2/610) numaralı tek
lifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim, bu mesele Ni-
zamnameii Dahilî Encümeninde derdesti müzakere

dir. Encümen namına bu mazbatanın Encümene tev
diini talep ediyorum. 

REtS — Efendim, Nizamnamei Dahili Encüme
ni bu mazbatayı istiyor. Encümene tevdiini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

3. — Demiryollar inşaat ve işletme Müdiriyeti 
Umumiyesinin 1926 senesi bütçesinde münakale ic
rasına dair (1/1062) numaralı kanun lâyihası ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Beırnijyolllaırı İnşaat ve İşletime Müdiriyeti Umumıiye-
s'nin 1926 Semesl Bütçesinde Mümalüate icrasına Dair 
(1/1062) Numaraılıi Kanun Lâyihası ve Muvazenei 

Maliye Encümeni Mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 8 Şubat 1927 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet: 6/569 Lef : 2 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Demiryollar İnşaat ve İşletme Müdüriyeti Umu-

miyesinin 1926 senesi bütçesinde münakale icrası 
hakkında Nafıa Vekâleti Celilesince tanzim edilen 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 30 Kânunusani 1927 ta
rihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip 
olunan kanun layihasiyle esbabı mucibe mazbatası
nın musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin jş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Demiryollar İnşaat ve İşletme Müdüriyeti Umu-

miyesi 1926 senesi bütçesinin beşinci inşaat masarifi 
faslının ikinci Samsun - Sivas ve Ankara - Kayseri -
Sivas hattı maddesine mevdu tahsisat kamilen sarf 
edilmiş ve sene nihayetine ise daha bir çok zaman 
kalmış olduğundan, müsait gitmekte olan havalardan 
istifade olunmak ve inşaatın devamı temin edilmek 
üzere sene nihayetine kadar sarf edilemeyeceği bit-
tetkik anlaşılan birinci ücret ve yevmiye, ikramiye 
faslının birinci memurin ve müstahdemini daime ücu-
ratı maddesinden 85 000 ve aynı faslın ikinci me
murin ve müstahdemini muvakkate ile amele, hamal, 
bekçi ücret ve yevmiyeleri maddesinden 136 666 ve 
dördüncü ücret ve ikramiye faslının birinci memu
rin ve müstahdemini daime ücuratından elli bin ki, 
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minhaysilmecmu 271 666 liranın salifüzzikir beşinci 
inşaat masarifi faslının ikinci maddesine naklen 
ilavesine zaruret hâsıl olduğu Nafıa Vekâletinin iş' 
arından anlaşılmış ve gerçi memurin ve müstahdemi
ni daimesinin kadroya tabi olmasına ve mezkûr ter
tibe mevdu tahsisatın kadro ile mukayyet ve kadro
nun ise kanun hüküm ve kuvvetinde bulunmasına 
binaen mezkûr tertiplerden münakale icrası muvafık 
değilse de müdüriyeti mezkûre bütçesine mevdu tah
sisatın vaz ve maksadı aslisi demiryollar inşaatına 
taallûk eylemek itibariyle inşaat için sarf ve istimal 
olunmak üzere mevzubahis tertiplerden münakalesi 
istenilen salifülarz 270 666 liranın vekâleti müşarü
nileyhinin iş'arı veçhile inşaat tertibine münakalesin
de mahzur görülememiştir. Esbabı maruzaya binaen 
tanzim olunan layihai kanuniye leffen takdim kılın
mıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Karar Numarası : 69 
Kayıt Numarası : 1/1062 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Demiryollar înşaat ve işletme Müdüriyeti Umu-
miyesinin 1926 senei maliyesi bütçesinde münakale 
icrasına dair olup, Heyeti Umumiyenin 12 Şubat 
1927 tarihli içtimaında Encümenimize havale buyu-
rulan kanun layihası tetkik ve müzakere olundu. La-
yiha'i kanun'iyeye merbut esbabı mucibede Samsun -
Sivas ve Ankara - Kayseri - Sivas hattı için tahsis 
olunan mebaliğin kamilen sarf edilmiş olduğu ve 
senei maliye nihayetine daha bir çok zaman kalmış 
olduğundan bu zamandan istifade edilerek inşaatın 
devamı temin edilmek üzere, yevmiye ve ikramiye 
faslının faslının muhtelif maddelerinden sarf edileme
yeceği anlaşılan ceman yekûn 171 666 liranın salifüz
zikir tertibe nakli talep edilmektedir. Dermeyan olu
nan esbabı mucibe demiryolu inşaatının ilerletilme
sini temin edecek bir münakaleye matuf olmak iti
bariyle Encümenimizce şayanı terviç görülmüş ve la
yiha! kanuniyenin şekle ait bazı tadilat ile bilkabul 
Heyeti Umufiyeye takdimine karar verilmiştir. 

20 Şubat 1927 
Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 

Şakir Ali Cenanı 
Aza Aza 

izmir İstanbul 
Ahmet Münür Ali Rıza 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Hakkâri 
Asaf Bey 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

Aza 
Çorum 

Mühendis Ziya 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

' Giresun 
Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Demiryollar inşaat ve işletme Müdüriyeti Umumi-
yesinin 1926 Senesi Bütçesinde Münakale icrasına 

Dair Kanun 

Madde 1. — Demiryollar inşaat ve işletme Mü
düriyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçesinin birin
ci ücret, yevmiye, ikramiye faslının birinci memurin 
ve müstahdemini daime ücuratı maddesinden 85 000 
ve aynı faslın ikinci memurin ve müstahdemini mu
vakkate ile amele, hamal, bekçi ücreti ve yevmiye
leri maddesinden 136 666 ve dördüncü ücret ve ik
ramiye faslının birinci memurin ve müstahdemini 
daime ücuratı maddesinden elli bin ki, ceman 171 666 
lira bittenzil, beşinci inşaat masarifi faslının ikinci 
Samsun - Sivas ve Ankara - Kayseri - Sivas hattı 
maddesine nakline mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — işbu kanunun ahkâmını icraya Na
fıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

30 Kânunusani 1927 
Başvekil 

ismet 
Müdafaai Milliye Vekili 

Recep 
Dahiliye Vekili 

M. Cemil 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafıa Vekili 

Behiç Beyefendi 
Bulunmadı. 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
ihsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
•Sıhhiye ve Muaveneti 

içtimaiye Vekili 
Doktor Refik 
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Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

Demiryollar İnşaat ve İşletme Müdüriyeti Umumiye-
sinin 1926 Send Maliyesi Bütçesinde Münakale tera

sına Dair Kanun. 

Birinci Madde — Demiryollar İnşaat ve İşletme 

sinin merbut cetvelde muharrer fasıl ve maddeler ara
sında ceman 271 666 liranın münakalesine mezuniyet 
verilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Üçüncü Madde— Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdüriyeti Umumiyesi 1926 senei maliyesi bütçe- ' Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

MÜNAKALE CETVELİ 

Fasıl Madde Nev'i Muhassesat Tenzili lâzım gelen Zammı lâzım gelen 

İ 

1 

4 

5 

1 

2 ' 

1 

2 

Memurin ve müstahdemini daime 
ücuratı 
Memurin ve müstahdemini muvak
kate ile amele hamal, bekçi ücret ve 
yevmiyeleri 
Memurin müstahdemini daime ücu
ratı 
Samsun - Sivas ve Ankara - Kayseri 
Sivas hattı 

85 000 

136 666 

50 000 

271 666 

+ -
Yekûn 271 666 271 666 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
mütalaa var mı (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 
Demiryollar İnşaat ve İşletme Müdüriyeti Umumiye-
sinin 1926 Senei Maliyesi Bütçesinde Münakale 

İcrasına Dair Kanun. 
Birinci Madde — Demiryollar İnçaat ve İşletme 

Müdüriyeti Umumiyesi 1926 senei maliyesi bütçesi
nin merbut cetvelde muharrer fasıl ve maddeleri ara
sında ceman 271 666 liranın münakalesine mezuniyet 
verilmiştir. 

MÜNAKALE CETVELİ 

Fasıl Madde Nev'i Muhassesat Tenzili lâzım gelen Zammı lâzım gelen 

İ 

1 

4 

5 

1 

2 

1 

2 

Memurin ve müstahdemini daime 
ücuratı 
Memurin ve müstahdemini muvak
kate ile amele hamal, bekçi ücret ve 
yevmiyeleri 
Memurin müstahdemini daime ücu
ratı 
Samsun - Sivas ve Ankara - Kayseri 
Sivas hattı 

85 000 

136 000 

50 000 

+-
Yekûn 271 666 

271 666 

271 666 
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REİS — Efendim, cetveli okuduk. Hangi mad
delerde tenzilat icra edildiği orada yazılıdır. Birinci 
maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olunmuştur. 

îkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — ikinci maddeyi reyinize arz ediyorum 
efendim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, üçüncü maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Kanun tayini esami ile reyinize arz olunacaktır. 
îkinci defa reye konulan kanuna henüz rey ver

meyen arkadaşlar reylerini istimal buyursunlar. Ha
riciye Vekili Beyefendi henüz teşrif etmedikleri için 
beşinci maddeyi son olarak müzakere edeceğiz. Bi
naenaleyh altıncı maddeye geçiyoruz. 

4. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki ve Denizli 
Mebusu Yusuf Beylerin, İlkmektep muallim ve mua
vinleri hakkındaki kanunun tadiline dair (2/605, 
2/607) numaralı teklifi kanunileri ve Dahiliye ve 
Maarif encümenleri mazbataları. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Be
yefendi! Muvazenei Maliye Encümeni namına bu 
kanunu Encümene istiyoruz. Çünkü, muavin mual
limlere hak bahşedilmiş oluyor, bunun tesiri malisini 
tetkik edeceğiz. 

REÎS — Efendim, teklifi kanuniyi Muvazenei 
Maliye Encümeni istiyor. Binaenaleyh mezkûr en
cümene verildi. 

Yedinci maddeye geçiyoruz. 
5. — Tokat ve Sivas ormanları yaylak ve kışlak 

mültezimi Derviş Necati Efendinin Malsandığına 
taksit ve depozito akçesi olarak vukubulan teslima
tının iadesine dair istida ve Kavanini Maliye Encü
menleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 
Tokat ve Sivas Ormanları Yaylak ve Kışlak Mültezi
mi! Derviş Necati Efendimin Malsandığına Taksit ve 
Depozûto Akçemi Olarak Vuku Bulan Teslimatını!» 
ladesime Dair (5/428) Numaralı İstida ve Kavamini 

Maliye Encümenleri Mazbataları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeKlesine 

Tokat, Sivas ormanlarının yaylakiye ve kışlakiye 
rüsumu bilmüzayede 6 Nisan 1926 tarihinde muhde-

me ihale edilmiş ve birinci ve ikinci taksit bedeli 
olan 780 lira depozito akçesi olan 165 lira ile maan 
Tokat Malsandığına teslim ve ita kılınmıştır. 

Resmi mezkûrun 8 Haziran 1926 tarihinde lağ
vedilmesine ve tahsilatı ancak Temmuz nihayetle
rinden sonra başlayabilecek olan rüsumu mezkûre-
den on para tahsil ve istiyfa edilememesine binaen 
medfuum olan birinci ve ikinci taksit bedeli olan 
mebaliğ ile depozito akçamın tarafıma iadesi defa-
atle Tokat Vilayetine ve Defterdarlığına ve ahiren 
de Maliye Vekâletine baistida müracaat ve istirham 
edildiği halde şimdiye kadar müspet bir netice hâsıl 
edilemedi. Muamelenin ve hukukumun bu suretle 
teahhura uğraması temadi'i mağduriyet ve perişaniyeti-
mi mucip olmakta ve binnetice Ankara'da otuz gü
ne karip bir müddettir sefalet ve perişani içinde kal-
maklığımı 'icap ettirmekte bulunduğundan lütfen 
medfuum olan ceman 945 lira matlubumun biran 
evvel tesviye ve itası lüzumunun icap edenlere tebliğ 
ve irade buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

15 Teşrinisani 1927 
Batum'un Mücahil Nahiyesi 
Ahalisinden Azap Ağa Zade 

Derviş Necati 

Vekâleti müşarünileyhadan vüruc eden cevapta 
ise Malsandığına taksit ve depozito akçası olarak 
vuku bulan teslimattan 26 Haziran 1926 tarihine ka
dar geçen zamana 'isabet eden miktarla tarihi mez-

Türkıye Büyük Millet Meclisi 
istida Encümeni 

Karar Numarası : 111 
Kayıt Numarası : 123 

27 Kânunusani 1927 
İstida Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Yaylakiye ve kışlakiye depozito akçasının iadesi 

istirhamında bulunan Azap ağa zade Derviş Necati 
imzasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ce-
lilesine takdim olunarak Encümenimize havale buyu-
rulan istida üzerine 2 Kânunuevvel 1926 tarihlinde 
yaylakiye ve kışlakiye resimlerinin ilgası hakkındaki 
kanunun 26 Haziran 1926 tarihinde neşir ve mevkii 
meriyete vazolunduğundan mültezimin matlubunun 
tarihi ihale olan 6 Nisan 1926 tarihinden resmin il
gası tarihi olan 26 Haziran 1926 tarihine kadar ge
çen zamana ait taksitlerinin tenziliyle bakıyei mat
lubunun hemen iadesine karar verilerek Maliye Ve
kâletine tebliğ edilmiş idi. 
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küreden 8 Ağustos 1926 tarihine kadar ahaliden ciba-
yet edilen miktar emanat hesabına nakliyle müraca
atları vukuunda ashabına ret ve iadesi bildirilmekte 
ise de müsted'î hiç bir rüsum tahsil etmediğini iddia 
etmekte olmasına ve tahsil etmiş olsa da bu parada 
Hazinenin bir güna alâkası mevcut olmayıp, her 
kimden alınmış ise onun mültezimi mumaileyhe mü
racaatla istirdat etmek hakkına malik bulunmasına 
nazaran kararı sabık veçhile muamele ifası Encüme-
nimizce karargir olmakla Heyeti Umumiyenin naza
rı tasvibine arz olunur efendim. 

İstida Encümeni Reisi 
Cartik 
Cavit 

Kâtip Namına 
tsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Aza 

Hakkâri 
Nazmi 

Mazbata Muharriri 
Konya 

Eyüp Sabri 
Aza 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Aza 
M araş 

Abdülkadir 

Kavahini Maliye Encümeni Mazbatası 
Yaylakiye ve kışlakiye ve depozito akçesinin ia

desi istirhamında bulunan Azap ağa zade Derviş Ne
cati imzasiyle makamı Riyasete takdim olunan isti
da üzerine mezkûr rüsumun ilgası hakkındaki ka
nunun 16 Haziran 1926 tarihinde neşir ve mevkii 
meriyete vazolunduğundan mültezimin matlubundan 
tarihi ihale olan 6 Nisan 1926 tarihinden resmin il
gası tarihi olan 26 Haziran 1926 tarihine kadar ge
çen zamana ait taksitlerin tenziliyle bakıyei matlu
bunun iadesine İstida Encümenince karar verilerek 
keyfiyet Maliye Vekâletine tebliğ edilmesiyle Vekâ
leti Müşarünileyhadan gelen cevapta Malsandığına 
taksit ve depotizo akçesi olarak vuku bulan teslimat
tan 26 Haziran 1926 tarihine kadar geçen zamana 
isabet eden miktarla tarihi mezkûrdan 8 Ağustos 
1926 tarihine kadar ahaliden cibayet edilen mikta
rın emanat ashabına nakliye müracaatları vukuun
da ashabına ret ve iadesi bildirilmekte ise de müs
ted'î hiç bir rüsum tahsil etmediğini iddia etmekte 
olmasına ve tahsil etmiş olsa da bu parada Hazine
nin bir güna alâkası mevcut olmayıp, her kimden 
alınmış ise onun mültezimi mumaileyhe müracaatla 
istirdat etmek hakkına malik bulunmasına mebni ka
rarı sabık veçhile muamele ifasına dair tstida Encü
meni mazbatası Heyeti Umumiye kaıariyle Encüme
nimize havale buyurulmakla mezkûr istida ve evrakı 
müteferriası Encümenimizce müzakere ve tetkik 
olundu. 

Yaylak ve kışlak rüsumunun ilgası hakkındaki 
kanun 26 Haziran 1926 tarihinde mevkii meriyete 
vazolunduğuna göre ihale ve iltizamat keenlemye-
kün hükmünde olup, tarihi mezkûrdan sonra Maliye 
Vekâletinin mülga mezkûr rüsum iie alâkadar ola
maması tabii ve ancak 26 Haziran 1926 tarihine ka
dar muamelâtı hesabiyesini tanzim ve ol veçhile mül
tezimden istiyfası hakkı olabilip, ondan sonra mül
tezim eşhastan resim istiyfa etmiş ise hukuku şahsi-
yeye taalluk edip turuku kanuniyeye tevessül etmek 
alâkadarana ait olmakla İstida Encümeninin mârül-
beyan karar ve noktai nazarına Encümenimizde iş
tirak ederek Heyeti Umumiye ye arza karar verdi. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Bayazıt Kırklareli 
Şefik Şevket 
Aza Aza 

Konya Ordu 
Mustafa Hamdi Bey 

İmzada bulunmadı. 

Yaylakiye ve kışlakiye mülteziminin talep ve id
diası bedeli ihaleden bir miktarının tenzilinden ibaret 
olduğuna göre bunun hal ve rüyeti mahkemeye aittir. 
Mültezime suhulet göstermek üzere Maliye Vekâle
ti de halledebilir. Mültezim kanunun neşir ve ilanı 
tarihi olan 26 Haziran 1926 tarihinden sonra dahi 
8 Ağustos 1926 tarihine kadar ahaliden rüsum ciba
yetine devam etmiştir. 

Şu hale göre Maliye Vekâletinin bu iki tarih ara
sında cibayet edilen rüsumu tahkik ve tespit edile
rek emanet hesabına nakli ve müracaatları vukuunda 
ashabına ret ve iade edilmek üzere bakiyesinin mül
tezime itasına dair olan noktai nazarını muvafık bu
luyorum. Mültezimden alınan tekasit fazlasını tama-
miyle mültezime iade ile gayrı kanuni cibayet edilen 
resmin kendilerine iadesi için malmemuruna müra
caat edecek ahaliye mahkemeye müracaat etmelerini 
söylemek hususunun doğru olamayacağı kanaatinde
yim. 

İhsan 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) O halde Encümen mazbatasını reyi âlinize arz 
edeceğim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, En
cümen mazbata muharriri izahat versin. 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ ŞE
FİK BEY (Bayazit) — Efendim, yaylak ve kışlak rü
sumunun cibayetine dair olan kanunun meriyeti za-
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manında Sivas ve Tokat ormanları talibine ihale 
edilmiş. Fakat 31 Mart tarihinde Meclisi Âliniz bir 
kanun çıkardı ve yaylak, kışlak rüsumunun ilgasına 
karar verdi. Bu karar 26 Haziran 1926 tarihinde 
mevkii meriyete konmuştur. Binaenaleyh mezkûr rü
sum, bu tarihten sonra mülgadır. 

Şimdi, Maliye Vekâleti bunu iltizam etmiş olan 
mültezime : Siz, Ağustosa kadar rüsumu cibayet et
mişsiniz, binaenaleyh depozito tarikiyle verdiğiniz 
parayı size veremeyiz, tahkikat yapacağız, başka 
kimlerden istiyfa ettiniz ise onlara iade edeceğiz di
yor. Mültezim de kimseden almadım diyor. Biz En
cümende bunu müzakere ederken Maliye Vekâletin
den gelen memuru mahsustan izahat istedik. 

Şimdiye kadar yani 26 Haziran 1926 dan sonra 
kimlerden ne miktar alındığına dair malumatı res
miye var mı dedik, yok. Mahalline yazılmıştır, tah
kikat icra ediliyor dediler. Binaenaleyh Encümen 
düşündü, istida Encümeninin noktai nazarı bu yol
dadır. 

26 Hazirana kadar Maliye Vekâletinin mültezim 
ile olan hesabını katetmesi zaruridir. 26'dan sonra 
8 Ağustosa kadar ki, mevhum, bir sebep üzerine he
nüz taayyün etmemiş bir mesele üzerine mültezimin 
depozito olarak verdiği parasını tevkife salahiyeti 
kanuniye görmedik. Mazbatamızda da bahsettiğimiz 
veçhile eğer bir kimseden alınmış ise tahkik olunur. 

Maliye Vekâleti mahkeme salahiyetini haiz ol
madığı için alakadaran mahkemeye müracaat ede
rek istiyfayı hak eder. Binaenaleyh, 26 Haziran 1926 
tarihine kadar olan muamelede Maliye Vekâleti sala-
hiyattardır. Ondan sonrası için bir salâhiyet görme
dik ve mazbatamızı Heyeti Celilenize takdim ettik. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, ge
çen sene bu kanunun müzakeresinde mezkûr rüsu
mun ref'i bir senei kâmileye ait olduğu kabul edil
mişti, hatta bir çok vilayatta tamamiyle cibayet ve 
tahsil olunmamıştır. 

Şimdi, Tokat ve Sivas'ta 26 Hazirana kadar tah
sil ve cibayet olunması lâzım gelir diye bir hüküm 
vazolunuyor ki, diğer vilayetlere de şamil olması lâ
zım gelir. Bu bapta tahkikat ve tetkikat icra edilme
miş. 

Bendeniz mazbatanın ya Muvazenei Maliye En
cümenine yahut Kavanirti Maliye Encümenine gön
derilerek tekrar bu bapta tetkikat yapılmasını teklif 
ediyorum. Bazı vilayatta tahsil olunması münasip 
görülüyor, tahsil olunsun deniliyor. Bazı vilayatta bu 
rüsum affedilmiştir, refedilmiştir diye tasrih olun-

I mamıştır. Tokat ve Sivas'ta alınıyor, Bozok'da, Ço-
rum'da alınmıyor, diğer tarafta bilmem ne oluyor. 

j Böyle gayrı muttarit muamele doğru değildir, tyi 
I tetkik edilmesi lâzım gelir. 26 Hazirana kadar her ta

rafta alınması l;zımsa alınsın, değilse yine her taraf
ta alınmasın... 

ŞEFÎK BEY (Bayazıt) — Hamdi Beyefendinin 
I buyurdukları mahzur Heyeti Celilenize takdim edilen 
I mazbatanın kabulüyle refedilmiş olur. Çünkü orada 
I izahat vardır ve diğer Vilâyetler için de nümunei im-
I tisal olur. 

İHSAN BEY (Ankara) — Mazbatanın zikrindeki 
şerhde de arz edildiği veçhile bendenizin noktai na-

I zarım şundan ibarettir. 

I Yaylakiye ve kışlakiye rüsumu geçen seneki bir 
I kanunla ilga edilmiştir. Bu kanunun mahallinde To-
I katta 26 Haziranda ilân edilmesine nazaran mülte-
I zim rüsum cibayetine devam etmiş, Maliye Vekâle-
I tinin buradaki memuru da ihaleyi feshederek rüsum 
I cibayetinden onu menetmeyi düşünememiştir. (Ne-
I den anlıyorsunuz sesleri) Maliye Vekâletinin tahki-
J katına müsteniden arz ediyoruz, kendi fikrimizden 

çıkarmıyoruz efendim. Evrakı tahkikiyesini celbettir-
I dik, Maliye Vekâleti İstida Encümeninin- sualine bir 
I tezkere ile cevap vermiştir ve Encümenimize gelen 
I memurini aidesinin izahatından anlaşıldığına göre 
I on sekiz Ağustosa kadar rüsum cibayetine devam 

edilmiştir. Maliye Vekâleti diyorki, Kanunun bura-
I da neşri tarihine kadar olan kısmını tenzil etmek ve 

üst tarafını vermiş olduğu paradan iade etmek lâzım 
I gelir. Vermiş olduğu paradan, fakat 26 Temmuzdan 
I 8 Ağustosa kadar ancak fazla rüsum cibayet edil

miştir ki, bu kimlerden cibayet edilmiş ise tespit 
I olunsun, emanet hesabına nakledilsin, hilafı kanun 
I olarak alınmış olan bu resim müracaat eden ahaliye 
I iade edilmek üzere alakonulsun, üst tarafı ne kalırsa 
I mültezime iade edelim. Emanet hesabına bunu alako-
I yalım ve biz bunu tamam'iyle ashabı istihkaka, mül-
I tezime iade ettik, siz gidin de mültezimden tekrar 
I dava edin demek mecburiyetinde kalmayalım. Ben-
I deniz bu noktai nazarı muvafık görüyorum, o su-
I retle izah ediyorum. Yani emanet hesabına alako-
I nulsun, üst tarafı mültezime iade edilsin, ashabı is-
I tihkak müracaatında onlara iade edilsin, onların da 
I hukuku bu suretle mahfuz kalsın. Mültezime iyilik 
I edelim derken bir takım ahaliyi mahkemeye müra-
I caat etme hukukunu muhafaza et diye müşkülata 
I sevketmeyelim. 
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ŞEFlK BEY (Bayazıt) — Efendim, şimdi Heye
ti Celilenize arz ettim ki, Maliye Vekâletinden sor
duk. Bu para kimlerden alınmış? Bu meşkûk, meçhul. 

Evet mültezim ağustos sekize kadar cibayet et
miştir deniliyor, deniliyor ama bir esasa müstenit de
ğildir. İhsan Beyefendinin buyurdukları gibi evet 
ağustosa kadar hesap ediniz de bunun depozitosunu 
tevkif edin desek bunu hangi esasa, hangi usule tat
bik edeceğiz. Çünkü tetkikıat neticesinde bu adamın 
hiç almadığı anlaşıldı. Bunu o kadar müddet ızrara 
kavanini mevcudemiz müsaade eder mi? Eğerki bu 
adam nefciceten bir kimseden bir şey almış ise her su
retle sahibi turuku kanuniye ile onu her zaman isti'y-
fa edebilir. Binaenaleyh şüpheli ve meşkûk vaziyet 
üzerine sarih ve mevcut olan hukukunu tehir etmek, 
vermemek zannedersem kanunen caiz değildir, binae
naleyh mazbatanın kabulünün talep ederim. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim, bendenizde bu 
adam hakkında bazı müracaatta bulunacağım. Bu 
adam esasen muhacir ve son derecede mağdur olmuş 
bir adamdır. Zaten bu yaylaklara meselâ dumanlı da
ğa gelen hayvanat daha çukur' yerlerden temmuzdan 
sonra çıkan hayvanattır. Bu adam orada temmuzdan 
sonra işe başlayacağı sırada Meclisten kanun çıkar 
çıkmaz her taraf malumat almış, cibayete gittiği za
man kimse vermemiş. Bu adam orada diyorki, def
terdardan sormayınız bilemez. Orman Müfettişi bili
yor, o gördü. 

Defterdara gittim, bana jandarma verin dedim. 
Defterdar, sana jandarma Veremeyiz dedi, bu hali 
gören Orman Müdürüdür. Deftardar merkezde otu
rur, bir şey görmez ve şimdiye kadar kimseden de 
bir para almadım diyor. Hakikatte bu adam hiç bir 
şey almamıştır. Esasen iskân edilmek için Tokat'a 
gelmiş, edilememiş, buraya gelmiş gitmiş ve bize il
tica etmiş bir adamdır. Esasen de Batum'da cemiyeti! 
islâmiyede bize az çok da hizmet etmtiş bir adam
dır. Rica ederim mağduriyet üzerine kendisini bir 
daha mağdur etmiyelim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
verilen izahattan ve okunan mazbatadan işin tama-
miyle halledilmediğini görüyorum. Mültezim şu ve
ya bu sebeple hükümetin muavenetine, atıfetine, lâ
yık olabilir ve o yapılmalıdır. Fakat bir iltizam me
selesi var. Meclis bir kanunla otlalkiye resmini ilga 
ediyor. Bu kanun 26 haziran 1926 da mevkii meri
yete giriyor. Halbuki Sivas'a bu kanunun tebliğ edil
mesi sekiz ağustosa kadar uzuyor. 

ŞEFİK BEY (Bayazıt) — Yok beyim öyle değil. 
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HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bende
niz şimdi mazbatadaki tarihlerden aldım. Sekiz ağus
tosa kadar uzuyor. Ahali kısmen para veriyor, veya 
vermiyor. Ahali alelade bir deyni şahsî olarak vermi
yor ki kendilerine mahkemeye gidiniz de mültezime 
verdiğimiz parayı. isteyiniz diyelim. Halbuki devletin 
kanununa istinaden mültezim gelmiş hakkını istiyor 
ve ahali mültezim hakkı diye veriyor. Haddizatinde 
mültezimin istediği o vergiyi Büyük Millet Meclisi 
af f etmiştir. 

. Fakat ahali vergi olarak kaç kuruş vermiştir? Bu 
belli değildir. Hiç vermemiştir bu da belli değildir. 
Bendeniz zannediyorumki bu meseleyi böyle umumi 
kararla, Meclis karariyle halletmektense icraya vere
lim, icra işidir. Mültezimin hakikaten lağvedilen bu 
vergi karşılığı bırakmış olduğu dipozitoyu uzun müd
det Malsandığında tutmak elbette doğru değildir. 

Bu ne kadar doğru değilse ahalinin de vergi zam-
miyle mültezime verdiği parayı aramamak, sorma
mak o kadar doğru değildir. Bendenizce işin tama
men tatbik ve halledilmediğini görüyorum. Ben kendi 
kanaaitimi arz ediyorum. Zatı âliniz ne suretle karar 
verirseniz öyle olur. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Halledilme
miştir, 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bende
nizce mültezimin depozitosunu teminat mukabili iade 
etmelidir. Fakat aynı zamanda mahalli hükümeti bu 
işe vazıyet ederek onbeş gün zarfında ilân yapsın, 
ahali bu iş mültezime kaç kuruş vermişler ise alsın, 
tabiî bu vergiden cibayet edilmiştir. Mültezimin ce
binde bırakılmaz, üst tarafı iade olunsun. Masrafını 
çıkardıktan sonra bu vergiyi ya malsahibine verecek
tir, veyahut kanunun neşrinden evvel olanları sandı
ğa irat kaydedecektir. 

Fakat bu arada mültezimin de masrafı varsa - ki 
elbette vardır - muayyen bir nispette masraf tefrik 
edip mültezime iade etmesi lâzımdır. Fakat Meclis
ten karar alıp, kanunî mahiyette işi bağlamak bir ta
rafın zararına ve hakkın ziyama sebebiyet verebilir. 
Tensip buyurursanız bu meseleyi müstacelen hükü
met tetkik etsin, neticeyi Heyeti Celileye bildirsin, 
mazbatayı hükümete tevdi edelim. Belki mültezim 
tahkikat neticesinde tebeyyün edecek hale göre bir 
kefil verebilir, depozitosu iade edilir veyahut onbeş, 
yirmi gün daha bekler bir ilân yapılır, ahali kaç ku
ruş vermişse tebeyyün eder. Onun neticesinde para 
verilir. Hasılı bunu hükümet iyice tetkik etsin, hal
letsin ve neticeyi Heyeti Celilenize bildirsin. Biz, ka-
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tî bir karar alırsak bir tarafın hukukunun ziyaa uğ
raması, zayi olması kuvvetle mamuldür. Bendenizce 
hükümete tevdii en doğru yoldur. Çünkü mesele za
ten bir kanun mevzuu değil, icradan mütevellit bir 
hakkın zamanında icra edilmediğinden şikâyet dola-
yısiyle Meclisi Âliye gelmiştir. Görülüyor ki, tetki-
katta noksan vardır. Bunun için hükümete vermek 
ve neticesini akmak daha münasiptir. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, cereyan eden 
müzakerat iki mühim noktanın tebarüzüne vesile ol
du. Birisi mültezimin iltilzam ettiği resmin kanunun 
ilga edilmesinden dolayı bedeli iltizamdan tenzilât ic
rası veyahut bedeli iltizamın tenzili meselesinin isti-
dasıdır. 

(Muayyen müddette bir resim iltizam olunmuş, ka
nunen o müddet hitam bulmadan ilga edilmiş, tabiî 
gelmiyen müddet için bedeli iltizamın tenzil edilmesi 
lâzım gelecektir. Bu bir muamelei idariyedir. İkinci 
nokta, kanunların zamanı meriyeti tarihi neşirleridir-
ki ceridei resmiye ile neşredildikten gündür. Ceridei 
resmiye her mahalle neşredildiği günde gidememek-
tedir. Ancak kanunun tatbikine, icrayı ahkâmına me
mur olan vekâlet onları telgrafla tebliğ etmektedir. 

Maliye Vekâleti bu kanunu tebliğ ettiği Malme
muru, kanunun mevkii meriyetine muttali olduğu za
man bunu derhal mültezime tebliğ ederek mültezi
min hesabını tasfiye edeceğini söylemek lâzım gelir
di. Defterdar iddia ediyorki kanunun mevkii meriye
te vaz'ından sonra cibayet devam etmiştir, bunu kim 
cibayet ettirmiştir? Mültezim haberi vaktiyle, alamaz, 
ceridei resmiyeyi vaktiyle alamaz. Onu kendisine teb
liğ edecek Malmemurudur. iMalmemüru tebliğ etme
mişse kanunun hükmünün infaz edilmiyerek suiisti
mal edilmesine sebebiyet veren Malmemurudur. Ni
çin Malmemuru bu kanunu tebliğ ederek cibayeti 
menetmemiş. Bu nokta henüz tahakkulk etmemiştir. 
Mültezimin istidası hakkındaki idarî karar da tahak
kuk etmemiştir. Malmemuru haziran'dan sonraki 
müddete ait bedeli iltizamdan tenzilât yapmış mıdır? 
Mevzu istida hakkında bir şey yapmış mıdır? Bu da 
burada mevzubahis değildir. 

Demekki iki mühim nokta mevzubahis değildir. 
Elimizdeki mazbata cibayetten men ile bedeli iltiza
mın tenzili hakkında meskûttur. Sonra vereceğimiz 
kararla bir hakkı iptal etmiş oluruz. Maliye Vekâleti 
bu mühim noktalan bize izah etsin, Malmemurunun 
suiistimali olmuştur veya olmamıştır diye izahat ve
rilsin. Bedel tenzil edilmiş, tebligat yapılmış fakat bu 

adam inat etmiştir, suiistimal etmiş, cibayet etmiştir 
diye bir şey göstersin. Bu neticeleri almadan nasıl 
karar ittihaz edebiliriz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
Vakit müsait olsaydı bendeniz şimdi zaptı bulup 
okurdum. Bu kanun müzakere edilirken şimdiye ka
dar cibayet edilmiş olan resmin de halka iadesi hak
kında sözler söylenmişti. Meclisi Âli de bu arzuya iş
tirak etmişti, 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok);— Encümen 
mazbata muharriri burada demiştirki: Şimdiye ka
dar alınan geri verilecektir. Zabıtlarda bu cihetler 
vardır. 

• FAİK BEY (Tekirdağı) — Efendim, bir otlak ica
ra verilmiş ve bu muamele bittikten biraz sonra ka
nun çıkmış ve otlakıyeler affedilmiş. 

Kanunun buradan çıkmasiyie mahalline gidip, ilân 
ve tebliğ edilmesi arasında geçen müddette mültezim 
resmi tahsil etmiştir. Kanunun tebliğ edilmesiyle mül
tezimin bigayrıhakkın cibayette bulunması dolâyısiy-
le vazifedar memura mesuliyet terettüp etmesi fikri 
belki varittir. Fakat bu hususta karar ittihaz etme
mize mani olamaz. Geçmemiş günler için mültezimin 
taksit verdiği muhakkak Kanunun tarihi neşrinden 
itibaren orada bu muamelenin hitama erdiği zamana 
kadar aftan bir resim aldığı da muhtemel, bu ihtima
le binaen tahakkulk etmiş olan hakkı sürüncemede 
bırakmak doğru değildir. 

Arkadaşlarımızdan birisi buna hükümetin tavassut 
buyurmasını lâzım gördüler. Bir resimdir, hükümet 
namına alınmıştır. Bigayrıhakkın alınmış ise bunu yi
ne hükümetin müdahalesiyle ashabına iadesi icap eder 
dediler. Bendenizce bu da hukuken doğru olmamak 
lâzımdır. Bir defa bu, vergi değildir. Hükümetin hak
kı hâkimiyetini istimal ederek yaptığı işlerden değil
dir. Bu, alelade efradın da alıp vereceği işlerdir. Bir 
icar ve isticardan ibarettir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Resim
dir. 

FAİK BEY (Devamla) — İsmi ne olursa olsun 
yapılan muamele bir icar ve isticardan ibarettir. 

REİS — Rey vermeyen zevat lütfen reylerini isti
mal buyursunlar, istihsali ârâ muamelesi hitam bul
muştur. 

FAİK BEY (Tökirdağı) — Halktan ihtiyacı olan
lar gidecek, orada hayvanatını otlatacak ve buna mu
kabil bir bedeli icar verecektir. Bu itibarla hüküme
tin bu iadesine müdahalesi bence varit değildir. Bu
nu tenvir edebilmek için makûsunu tasavvur edelim. 
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Hükümetten böyle bir şey icar eden herhangi bir 
mültezimle, ondan istifade eden halk arasında re
sim denilen bu nesneden dolayı bir ihtilaf çıksa mül
tezim gelse müracaat etse, hükümet müdahale ede
rek o parayı tahsil edip, mültezime verir mi? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Şartna
melerde Tahsili Emval Kanunu mucibince tahsil ede
cekleri müsarrahtır. Hatta zabıta da muavenetle mü
kelleftir. 

REİS — Müsaade buyurun, muhavere yoktur. 
FAtK BEY (Tekirdağı) — Bu itibarla esas vergi

den başka bir şey olan iş için vergi hakkındaki hü
kümetin hukukunun tatbikine mahal yoktur. Biz bu 
adamın hakkını teslim ederiz, parasını veririz. Onda 
da başkalarının hakkı varsa, kendisinden isterler ve 
alırlar. Bendenizce encümenin mazbatasının kabulü 
muvafıktır. 

ŞEFÎK BEY (Bayazıt) — Efendim, Hasan Beye
fendinin buyurduklarına cevap vereceğim.. Mahallî 
defterdarlığından veya muhasebeciliğinden alınan ce-
vaphamede, bu kanunun 26 haziran tarihinden itiba
ren mevkii meriyete girdiğini yazıyor ve falkat bu 
mültezim sekiz ağustosa kadar cibayet etmiş diyor. 
Meselenin şekline bakınız. Mahaza biz tahkikat ya
pacağız, eğer ahaliden almış ise iade için bunun dipo-
zito parasını tevfik edeceğiz ve vermiyeceğiz diyor. 
Malumu âlinizdir, ki bu bir hükmü karakuşidir. Kim
den alınmış henüz tahakkuk etmemiş, ne kadar alın
mış o da meçhul, biz meçhulât üzerine bir şahsın 
ukuda müteallik hakkı sarihini tevkif etmekte ne sa
lâhiyet görebiliriz ve Maliye Vekâleti bu rüsumdan 
keffiyet etmiştir, mülgadır, alâkadar değildir. Bunun 
bu şekilde devamına, im adamın mağduriyetine Mec-

.lisi Âliniz razı olur mu? Binaenaleyh mazbatanın ka
bulünü rica ederim. (Reye sesleri). 

REİS — Başka söz isteyen yoktur, iki tane teklif 
vardır, bir takrir daha geldi okunacaktır : 

Riyasete 
Müzakere kâfidir, tekrar tetkik edilmek üzere en

cümene iadesini teklif ederim. 
Ergani 

Kâzım Vehbi 
(Ret, hayır sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Encümen kararının reye vazını 

arz ve teklif eylerim. 
Kırklareli 

Şevket 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Muvaze

neye gönderilsin! 

J Riyaseti Celileye 
Halkın-hukukunun mültezimin yedinde bırakılma

sı hiç bir vakit muvafık değildir. Muamele ve tahlki-
kat noksan ise ikmal edilsin ve illâ İhsan Beyin tek
lifi mucibince halktan cibayet edilen kısmın Hazine
de emaneten alakonulmasını arz eylerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

REİS — Üç takrirden ikisi müzakerenin kifaye
tine aittir. Onun için evvelâ onu reyinize arz edece
ğim. Her biri ayrı ayrı bir şey teklif ediyor. Birisi 
Kâzım Vehbi Beyin teklifi ki, mesele iyice tenevvür 
etmemiştir, yeniden tetkik edilmek üzere Encümene 
havale edilsin diyor. 

İkincisi, Kavanini Maliye Encümeninin mazbata
sının kabulünü teklif ediyor. Üçüncüsü de Recep Züh
tü Beyindir. İhsan Beyin noktai nazarı ki mazbata da 
haşiye olarak yazılmıştır. Onun reye vazını teklif edi
yorum. Evvelâ Kâzım Vehbi Beyin teklifini reye ko
yacağım. O kabul edilirse diğerlerine lüzum kalmaz. 
(Muvazenei Maliye Encümenine sesleri). Muvazenei 
Maliye Encümeni istemedi. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Varidata taal
luk eder. Mazbatanın Muvazenei Maliye Encümeni
ne gitmesi lâzımdır. Mazbatayı Muvazenei Maliye 
Encümeni istemektedir. (Reye sesleri). 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — Evve
lâ bütçeyi ikmal etsin. Muvazenei Maliye Encümeni
ne niçin verelim? 

RBtS — Müsaade buyurunuz 
HÎLMÎ BEY (Artvin) — Bu, Muvazenei Maliye 

Encümeninden gelmernıiştirki... 
REİS — Malî meseleye taallûk etmesi itibariyle 

Muvazenei Maliye Encümeni her zaman isteyebilir, 
'hakkıdır. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, Mu
vazeneli Maliye Encümenline taallûku yoktur. Vergi 
tariıetmek veya masarif yapmak değildir. Bu bir hak
tır. Yani hakkı sahibine teslim meselesidir. Maliye
nin hiç hakiki yoktur. 

REİS — Reye koruz. Şimdi bininci takriri reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler el kaldırsın... Encümene iadesi kabul edil
memiştir. Mazbatadaki haşiyemin kabulünü isteyen 
Recep Zühtü Beyin takririni bir daha okutuyorum. 
(Muvazenei Maliye ne oldu sesleri) 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Mazbata 
muharriri Muvazene! Maliyeye gitmesin! teklif ettiler, 
onun reye konulması lâzımdır. 

j (Recep Zühtü Beyin takriri tekrar okundu.) 
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REİS — Bu takriri kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatasını reyinize 
koyacağım. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler el kaldırsın... Kaıbul edilmiştir. 

Sekizinci Maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
6. — Kütahya Mebusu Nuri Bey ve rüfekasının 

Manisa, Kasaba ve Alaşehir kazalarındaki emvali 
metruke bağlarından dolu sebebiyle hasara uğrayan 
lora ait bedeli icar bakiyesinin affı hakkındaki konu 
na bir madde tezy iline dair (2/618) numaralı teklifi 
kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REtS — Mazbata okunacaktır. 

Kütahya Mebusu Nuri Bey ve Rüfekasınm, Manfsa 
ve Kasaba ve Ataşelik Kazaianndaiki Emvali Metru
ke Bağlarımdan Dolu Sebebiyle Halsaıra Uğrayanlara 
Alt Bedeli İcar Bakiyesinin Affı Hakkındaki Kaııu-
ııa Bir Maldde Tezyünıe Dair (2/618) Numaralı Tek
lifi Kamınisi ve Muvazenei Malîye Encümeni Maz-

1340 senesinde, doludan hasar gören Manisa ha
valisinin emrvalıi metruke bağlarının icar bedellerinin 
affı hakkındaki 8 Haziran 1926 tarihli Kanuna ze
yil olmak üzere teklifi kanuni. 

Riyaseti Celileye 
30 . 12 . 1926 

1340 senesinde Manisa havalisi bağlarına zarar 
ika eden dolu aynı zamanda îzmdr Vilâyetinin Buca 
ve Kemalpaşa bağlarına da mühim haşarat yaparak 
mahsulâtı mahveylemiş ve icarla emvali metruke ba
ğı tutanlar külli zararlara uğramıştır. Dolu hasarına 
uğrayan Manisa havalisıi emvali metruke bağları müs-
tecirleri giibi Buca ve Kemalpaşa havalisinin emvali 
metruke bağları müstecirlerinin de işbu' kanundan 
müstefit olabilmeleri için 8 Haziran 1926 tarihli Ka
nuna zeylolmak üzere atideki fıkranın kabulünü tek
lif ve rica eyleriz. 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Kütahya 
Mehmet Yaşar 

Menteşe 
Esat 

Denizli 
Haydar Rüştü 

Kütahya 
Faik 

Manisa 
Yusuf 

izmir 
Kâmil 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Karar Numarası : 72 
Kayıd Numarası : 2/618 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İzmir Vilâyetimin Buca ve Kemalpaşa havalisine 
1340 senesinde düşen dolu sebebiyle mahsulatı yüz
de elliden fazla zarar veren emvali metruke bağlan 
müstecirlerinin bu bağlara ait bedeli icar borçlarının 
affı hakkında Kütahya Mebusu Nuri Beyle rüfekası 
tarafından verilip, Lâyiha Encümenince şayanı mü
zakere görülerek Heyeti Umumiyenin 6.1.1927 tarih
li içtimaında Encümenimize havale büyurulan tekli
fi kanuni tetkik ve müzakere olundu. 

Bu bapta alman cedvelden Buca ve Kemalpaşa 
havalisıine 1340 senesinde düşen dolu sebebiyle mah
sulâtı bozulan emvali metruke bağlarına ait bedeli 
icra senevinin on üç bin üçyüz küsur liradan ibaret 
bulunduğu anlaşılmış ve 8 Haziran 1926 tarihli ve 
918 numaralı Kanun ile Manisa, Kasaba ve Alaşehir 
kazalarında aynı suretle mutazarrır olan bağlar müs-
tecirleri liçin kabul olunan hükmün teklifi kanunide 
mevzubahis olan mahallerdeki emvali metruke bağ
lan müstecirleri haklarında da tatbiki encü^enimiz-
ce muvafıkı nasafet görülerek teklifi vaki bazı tadi
lâtla blilkabul Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kı
lınmıştır. 27 Şubat 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
lîzmiır 

Ahmet Münıir 

Aza 
Çorum 

Ziya Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 
•Aza 

İstanbul 
Ali Rıza 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 
Aza 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Diıyarbekir 

Şeref 

~ Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Aza 

Hakkâri 
Asaf Bey 

Hini imzada bulunmadı 
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Kütahya Mebusu Nuri Bey ve Rüfekasının Teklifi 
1340 Senesinde Doludan Hasar Gören Manisa, Ka
saba ve Alaşehir Havalisinin Emvali metruke Bağ
larının İcar Bedellerinin Affı Hakkındaki 8 Haziran 

1926 Tarihli Kanuna Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde. — İzmir Vilâyetinin Buca ve 
Kemalpaşa havalisine 1340 senesinde düşen dolu se
bebiyle mahsulâtı yüzde elliden fazla zarar gören 
emvali metruke bağları müstecirlerinin bu bağlara 
aıit bedeli icar borçlan affolunmuştur. 

İkinci Madde. — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde. — Bu Kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

Buca ve Kemalpaşa Havalisindeki emvali Met
ruke Bağlarından Dolu Sebebiyle Hasara Uğrayan
lara Ait Bedeli İcar Bakiyesinin Affı Hakkında Ka
nun. 

Birinci Madde. — 1340 Senesi Buca ve Kemal
paşa havalisindeki emvali metruke bağları müstecir
lerinden dolu sebebiyle bağları mahsulâtı yüzde elli
den fazla hasara uğradığı hükmen sabit olacakların, 
bu bağlara ait bedeli icar borçları bakiyesi affolun -
muştur. 

İkinci Madde. — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde. — Bu Kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
mütalaa var mı? (Hayır seseleri) Maddelere geçilme
sini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir, 
Buca ve Kemalpaşa Havalisindeki Emvali Metruke 
Bağlarından Dolu Sebebiyle Hasara Uğrayanlara 

Ait Bedeli İcar Bakiyesinin Affı Hakkında Kanun 
Birinci Madde. — 1340 Senesi Buca ve Kemalpa

şa havalisindeki emvali metruke bağları müstecirle
rinden dolu sebebiyle bağları mahsulâtı yüzde elli
den fazla hasara uğradığı hükmen sabit olacakların, 
bu bağlara ait bedeli icar borçları bakiyesi affolun-
muştur. 

REİS — Birinci Madde hakkında mütalaa var mı 
efendim? Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

İkinci Madde. — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — İkinci Maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü Madde. — Bu Kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmiyenle el kaldırsın... Kabul edilmıişti.r 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, etmiyen
ler kırmızı rey varakası vereceklerdir. Rüfekayı ki
ram lütfen reylerini istimal buyursunlar. 

Efendim Hariciye Vekili Bey geldiler, ruzname-
nıin beşindi maddesini müzakere edeceğiz. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cum
huriyeti arasında akt ve imza olunan itilâf name ile 
müzeyyelâtmın tasdiki hakkında (1/1039) numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti 
Arasında Akit ve İmza Olunan Itilâfmame ile Müzey-
yelatunn Tasdiki Hakkında (1/1039) Numaralı Ka

mın Lâyihası ve Hariciye Encümeni Mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/154 

10 Kânunusani 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesıine 
Atina İtilâfnamesinin tasdiki hakkında, Hariciye 

Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 2 Kânunusani 1927 tarihli içtimaında te
zekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun 
lâyiihasiyle esbabı mucibe mazbatası, itilâf nameye 
lahika listesi, nihaî protokol, iki numaralı protokol, 
İmza protoKoIunun musaddlaik suretleri leffen tak
dim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurıulmasını rical eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABİ MUCİBE 

Lozan'da 30 Kânunusani 1923 tarihinde akit ve 
imza edilen mübadele mukavelenamesinin bazı aihkâ-
mıyle bu mukaveleye merbut ve Yunanistan'da kâin 
emlâki islâmiıyeye ait dokuz numaralı beyanname ah
kâmının tatbikinde zuhur eden müşkülât 18 teşriniev-
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vel 1912 tarihinden beri Yunanistan'ı terketmiş veya
hut minelkadim Yunanistan haricinde ikâmet etmiş 
bulunan Türk ashabı emlâkinin temadi zarar ve peri-
şahisini mucip olmakta olduğunu gören Hükümeti 
Cumihur'iye bu hale biran evvel bir çare bulmak endişe
siyle Türkiye'de kâin Yunan tebaasının emval ve 
emlâkine karşı bazı tedablri takyidiye vazına mecbu
riyet hissetmişti Mamafih gerek Türkiye Cumhuri-
r'iyeti Hükümeti ve gerek Yunan Hükümeti müteka
bil hissiyatı sulihperverane ile mütehassıs oldukların
dan beyinlerindeki münasebeti hasenenin inkişafına 
ıha il olmakta olan bu vaziyeti biran evvel ıslah etmek 
arzıtsuyle meselei mephüsünanha hakkında bir itilâf-
name tanzimini kararlaştırarak mütekabilen tayin et
tikleri murahhasları vasıtasiyle biri 1 Haziran 1925 ta-
rLhiride Ankara'da ve diğeri 1 Kânunuevvel 1926 tari
hinde Atina'da olmak üzere iki itilafname a'ktine va
sıl olmuşlardır. 

1 Kânunuevvel 1926 tarihinde Atina'da Hükümeti 
Cumhuriye murahhası Saraçoğlu Şükrü Beyefendiyle 
Yunan Hariciye nazırı mösyö Arkiropolos arasında 
akit ve imza olunan itilafname 1 Haziran 1925 tari-
hin'de Ankara'da münakit senedatltan biri olan emlâk 
itilâf namesinin yerine kaim olup, şu kadar ki bu son 
itilafname merbütatından bulunan ve eşhası maddiye 
ve maneViyenin neden ibaret olduğunu izah eyliyen 
(bir) numaralı protokol ile 18 Teşrinievvel 1912 tari
hinden evvel Yunanistan'ı terk etmiş olan Türklerin 
vaziyetlerini izah eyliyen (2) numaralı proto'kol ahkâ
mının tadil edilmedikleri mertebeden mahfuz bulun
duklarını tazammun etmektedir. 

İşbu Atina itilâfnamei cedidi 21 Haziran 1925 tari
hlinde Ankara'da akd olunan senedat ile bir kül teşkil 
etodkte olduğundan işbu senedâttn Atina itiilâfname-
siyle tadil edilmeyen ahkâmiyle birlikte Meclisi Âli 
Millinin tasdikine iktiran etmesi lâzım gelmektedir. 
Binaenaleyh 17 maddeden ibaret olan Atina itilâfna-
mesiyle işbu itilâf namenin bir lahika, bir emlâk lis
tesi, bir nihai proto'kol ve bir beyannameden ibaret 
müzeyyelâtı ve 21 Haziran 1925 tarihinde Ankara'da 
imza edilmiş olan (1) ve (2) numaralı protokollar ve 
aynı tarihli imza mazbatasının üçüncü ve dördünoü 
fıkaratının tasdiki zımnında tanzim edilen kanun lâ
yihası leffen arz olunmuştur. 

ÎHTÎLÂFNAME 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi ile Yunan Cumhuriye
ti Reisi Lozan muahedenamesi ahkâmiyle işbu mua-
h'edenameye müzeyyel dokuz numaralı beyannamenin 
tatbikatından tahaddüs eden müşk'ilâtı tesviye arzu-

suyle mütehassis olarak muahedenamenin salifüzzikir 
ahkâmının tatbikatını teshil etmek maksadİyle bir iti
lâf akdine karar vermiş ve işbu husus için murahhas
larım tayin etmişlerdir. Şöyleki : 

İşbu murahhaslar usulüne muvafık bulunan salâ-
hiyetnamelerini badetteati meyanelerinde berveçh'iati 
ahkâmı takarrür ettirmişlerdir. 

Madde 1. — Yunanistan'ın mübadeleye tabi me-
natıkında kâin olup, 18 teşrinievvel 1912 tarihinden 
evvel menatıkı mezkûreyi terk eîmiş veyahut ö*teden 
beri Yunanistan haricinde mukim bulunmuş olan 
müslümanlarla bilumum Türk tebaasına ait emvali 
gayrimenkule - muhacirin veya köylüler tarafından iş
gal dolayısiyle ashabına iadesi gayri mümkün oldu
ğu takdirde - beşinci ve altıncı maddelerde gösterilen 
şerait dairesinde Yunan Hükümetince temellük olu
nacaktır. 

Şehirler dahilinde kâin müsakkafat ve arsalarla, 
koru ve orman ve yazlık meralar esas itibariyle asha
bına iade edilecektir. 

Madde 2. — Türkiye'nin Rum ahalisi mübadele 
edilmiş olan menatıkında kâin olup, 18 Teşrinievvel 
1912 tarihinden evvel Türkiye'yi terketmiş olan yahut 
minelkadim işbu memleket haricinde ikamet etmiş bu
lunan Rumlarla bilumum Yunan tebaasına ait emva
li gayri menkulenin Yunan Hükümetinin uhdesine in
tikal eden emvalin kıymetine muadil miktarına kadar 
olanına beşinci ve altıncı maddeler ahkâmı dairesin
de Türk hükümetince temellük olunacaktır. 

'Madde 3. — Mevaddı 'salifede münderiç olan ah
kâm, kezalik mezkûr maddelerde gösterilen eşhasın 
tahtı tasarruflarında bulunabilecek olan maadin ve 
saydı mahi mahallerine de tatbik olunacaktır. 

'Madde 4. — Birinci ve İkinci maddelerde istimal 
edilmiş olan (Müslüman), (Rum), (Yunan tebaası), 
(Türk tebaası) tabiratı hem eşhası hakikiye ve hem 
eşhası manevlyeye şamildir. 

(Yunan tebaası), i(Türk tebaası) tabiratı, Türk ve 
Yunan ahalisinin mübadelesine mütedair olan muka
velename ahkâmına tabi eşhası istihdaf etmez. 

Madde 5. — Tarafeyni aliyeyni akideyn zirdeki 
ahkâm dairesinde ihraz edecekleri emvali gayrimen-
ikulenin takdiri kıymeti merbut zeylde mevzu esa'sat 
mucibince icra edilecektir. Alâkadarlar emvallerinin 
takdiri kıymeti muamelesinde bizzat hazır bulunmak 
veya münferit veya müşterek vekâletnamelerle tayin 
edecekleri 'vekilleri hazır bulundurmak hakkını haiz 
olacakdır. 
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Madde 6. — Takdiri kıymet muamelâtının hitamın
da her iki tarafça tahakkuk edecek zimemat liakas ve 
mahsup edilecektlir. İşbu yekûnlar arasında teadül ha
sıl olmayacak olursa, fark Yunan Hükümeti 'tarafın
dan nakden tediye edilecektir. 'Bu husus için Yunan 
Hükümeti Beynelmilel Maliye 'Komisyonunun kont-
roluna tabi yaridat fazlasından nihayet beşyüiz ibin in
giliz lirası miktarında bir meblağı tahmis eylemiştir. 
Miktarı zimmet balâdaki tahsisatı tecavüz ettiği tak
dirde hükümeti yunaniye, ilik taksMn tediyesinden 
sonra yüzde altı hesabiyle faiz getirecek olan bakıyei 
ma'tlubat için fıkra! mütekadd'ime mucibince irae edi
len teminatı tecdit eltimey'i taahhüt eder. 

'Muameleyi nıahsubiyenin icrasından sonra şayet 
hükümeteynden birinin uhdesinde tasfiyeden hariç kal
mış emval bulunacak olursa, (bunları İade mecburiyeti
ne müteallik olan her türlü mesaİl, bilhassa iadelerin 
teehhüründen dolayı verilecek tazminatlar veya temi
natı muhtemele hakkında 'Muhtelit Komisyon ittihazı 
mukarrerat edecektir. 

'Madde 7. — Balada musarrah olan takas ve mah
sup usulünün tatbikatını kasrü tahdit için hükümeti 
Yunaniye, Yunanistan'da kâin emlvali gayrimenkule-
s'in'i satmak isteyen Türk ashabı emlâkiyle hususî iti
lâf at akdi salâhiyetine malik olacaktır. 'Mamafih bu gi
bi ışirâ muamelâtı emlâkin bulunduğu havalideki kıy
metti vasatiyenin Muhltelit Komisyonca tayininden ev
vel vuku bulup da 'işbu kıymeti vasatiyeden 1% 35 
nispetini mütecaviz bir noksan fiyatla icra edilmiş 
bulunduğu takdirde sahibi malın almış olduğu (fiyat
la havalei mezkuredekı kıymeti ivaSatİyeden '% 35 ten
zilinden sonra tahassül edecek farka hakkı olacaktır. 
Uüzum görüldüğü takdirde sahibi malın talebi üze
rine satılan malın kıymeti muhtelit Komisyon vasıta-
siyle takdir olunacaktır. Farkı kıymet tasfiyei umumi
ye hesabına kaydedilecektir. 

Hükümeti Yunaniye, takas ve mahsup hesabından 
tayyetmek suretiyle kendisi tarafından iştira edilecek 
her malın kıymete mühamttıenesinli nakden tediye et
mek hakkını kezalik muhafaza eder. 

Tedİyat Türkiye Hükümetine vuku bulacaktır. 
Madde 8. — Listesi işbu itilâlfnameye merbut olan 

ve elyevm takas ive mabJsıibat tabi havalide mütemek-
k;in bulunan Yunan ashabı emlâkinin tahtı tasarruf
larında olan emvale takdiri kıymetten evvel vaziyet 
olunamaz. EmVali mezkûre ancak Yunan Hükümeti
nin talebi muhtemeli 'üzerine takas ve mahsup mua
melesine 'İthal olunabileceklerdir. Saİlfüzziklr emva
lin takas ve mahsuptan ihracı - bunların takdiri kıy-

meileri icra edildikten sonra Hükümeti Yunaniye ta
rafından kendi takas ve mahsup zünumeüne mahsuben 
sal'ifüzzikir emValln kıymetlerine muadil tediyat ic
rasını icap ettirecektir. 

Yunan Hükümeti ikinci maddede işaret olunan em
lâki, bunların kıymetlerine muadil bir meblağı takdiri 
kıymetlerinden bir ay sonra takas ve mahsup zimmeti
ne mahsuben tediye ötmek şaMyle takastan isltisna et
tirmek hakkını muhafaza eder. Yunan Hükümetinin 
bu hakkını İstimal edeceğini nihayetünriihaye takdiri 
kıymetten on beş gün sonra beyan ötmesi İktiza öder. 
Bununla beraber o sıralarda mülk menafi! umumiyeye 
hadim bir maksada tahsis edilmiş olduğu takdirde, 
mezkûr malın Türk Hükümetinin rızası olmaksızın 
tekastan istisna edilemiyecektir. 

Madde 9. — Birinci maddede münderiç ahkâmın 
dairei tatbikinden hariç kalan ve şehirler içinde ve ha
ricinde vaki bulunan müSakafat ve arazi ile keza Yu
nanistan'ın mübadeleden istisna edeMen havalisinde 
kâin emlâk, işbu itilâfnamenin mevkii tatbike vazın-
dan itibaren bir ay müddet zarfında ve her türlü te
kâliften azade olarak ashabına iade edileceklerdir. 

ikinci maddede işaret edilen eşhasa ait olup, Türki
ye'de mübadelei ahalinin tatbik edilmediği mahallerde 
kâin olan emlâk dahi kezalik aynı müddet zarfında 
ve her türlü tekâliften beri olarak sahiplerine iade olu
nacaktır. 

Anadolu ve Şark! TrakyaMaki emlâke gelince: 
Bunların muhtemel olan iadeler! muamelesi dahi aynı 
şerait dahilinde ve tekas ve mahsuptan peyder pey is
tisna edildikçe icra edilecektir. 

Şehirler haricindeki arazinin iadesi sureti tamme-
de vuku bulacaktır. Mahaza şayet sahibi mülk taksim 
ve ifraz muamelesin! kendi menafiine muzır telakki 
etmediği takdirde mülk kısmen dahi iade olunabi
lir. 

Birinci maddenin fıkra! saniyesinde zikrolunan şe
hirler haricindeki emval ve emlâk her halde dahil bu
lundukları külden bittefrik iade edilebilirler. Salifüz-
z'Mr ahkâm mucibince emvaline iadeten tasarruf eden 
ashabı emlâk bunlara serbestçe ve bilâmarii taisarruf 
etmek hakkına malik olacaklardır. 

Madde 10. — Lozan Sulh Muahedenamesinin 
mevkii İcraya vazından gerek evtvel ve gerek sonra 
ani'füDbeyan maddede işaret 'edilen emval veya biri bi
rilerinin tebaalarına ait servet menkule hakkırida hü
kümetinin sureti itftisnaiyede (ittihaz etmiş oldukları 
mukarrerat ve ahkâm, işbu itilâlfname mevkii tatbi
ke vazedilir edilmez ref ve iliga edilecektir. 
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Madde 11. — Tarafeyni alüyeyhi akideyn Lozan 
Muahedenamesinin mevkii 'icraya vazından gerek ev
vel ve gerek sonra her iki memlekette malları istim
lâk edilen mal sahiplerini işbu iitiilâfnameden müte-
kabilen İstifade ettirmek hususunda müıtüefîk kalmış
lardır. 

istimlâke, müsadereye veya o sıra!da sair ıbir mua-
melei istİsnaiyeye tabi tutulmuş 'olan emval hakkında, 
mevzubahis olan tedabir güya hiç tatibik edilmemiş gi
bi merbut zeyil mucibince kıymeti takdir muamelesi 
icra edilecektir. 

iBu kabilden olan emvalin makhülha'klarına iadei 
muhtemelösi dokuzuncu maddede tayin edilen şerait 
dairesinde vuku bulacaktır. 

Madde 12. — Lozan muahedei sulhiyesine müzey-
yel dokuz numaralı beyannamenin ikinci fıkrası mu
cibince ashabına tesviyesi icap eden varidat ayrı bir 
takas ve mahsup ashabı teşkil edecektir ki, bakiyesi 
umumi taisf iye hesabına nakledilecektir. Aynı kavaît iş
bu itilâfnamede işaret olunan diğer umum emvale 
müteallik varidat hakkında 'da tatbik olunacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki, hükümeteyn beyninde hu
susi bir anlaşma keyfiyeti müstesna olmak üzere iş
bu varidat yüzünden tahatltüs edebilecek kâffei müş-
kilât Muhtelif Komisyon tarafından hal ve fasledile
cektir. 

Madde 13. — Birinci madde ve ikinci maddelerde 
zikrolunan eşhasın mütekabilen Yunan ve Türk ara
zisini 18 Teşrinievvel 1912'den mukaddem terketmiiş 
olduktan veya minel kadim arazii mezkûre haricinde 
mütemekkin bulundukları keyfiyeti% her türlü vesaiti 
beyyine ile ispat olunabilecektir. Mucibi 'iştiharı ehval-
de işbu ispat keyfiyeti Muhtelit 'Komisyon huzurunda 
icra edilecektir. 

• Takas ve mahsup Veya iade muamelelerine tabi 
olacak emvali gayrimerikulenin bulunduğu memleket 
hükümeti tarafından evvelce tabiiyeti tanınmış olan 
kimselerin tabiiyeti mevzuu tetkik olmayacaktır. 

Tabiiyete müteallik kâffei ihtilâf at - Mualhedat 
mucibince alâkadarların evvelce müracaatları üze
rine Türk ve Yunan hakem mahkemesince verilebile
cek mukarreratı haleldar •'•etmeksizin, Muhtelit Ko-

.misyon tarafından hâl Ve fasledilecektir. Salifülbeyan 
birinci ve ikinci fıkaratın tatbikinden dolayı icap eden 
tahkikat badema Muhtelit Komisyon dahilinde ihdas 
edilecek Mahsus Komite tarafından icra olunacaktır. 
ÎŞbu hüküm, bu bapta mukaddema ittihaz edilmiş 
olan kararları haleldar etmez, 

Madde 14. — Türk ve Yunan Mübadelei ahali 
Muhtelit Komisyonu işjbu itilâf namenin tatbikine me
mur edilecektir. Mubltelit Komisyon birer Türk ve bi
rer Yunanlı muhammin ile 1914 - 1918 harb'ine iştirak 
etmemiş bitaraf tükümât tebasından bir reisten mürek
kep olmak üzere icabeden tahmin heyetlerini teşkil 
edecektir. 

Madde 15. — İşbu itilâf namenin ahkâmı ancak ta
rafeyni alıyeyni akıdeyn tebaaları hakkında kabili tat
biktir. 

Mamafih şurası mükarredir ki Lozan Sulh Muahe-
denamesiriin mevkii icraya vaizolundüğu sırada Türk 
veya Yunan tebaası sıfatını haiz iken^ bilâhare bir ta
biiyeti ecnebiyeyi İhraz eden eşhas mezkûr Sulh Mua-
hedenames'inin 65 nci ve 66 ncı maddeleriyle işbu Sulh 
Muahedenamesine müzeyyel dokuz numaralı beyanna
me mucibince haiz oldukları kâffei hukuku muhafaza 
ederler. 

Madde 16. — İşbu itilâfname Lozan'da 21 Tem
muz 1923 tarihinde imza edilen muanedat ve mukave-
lâttan mütevellit bazı taahhüdatın sureti icrasını istih
daf etmekte olduğundan mezkûr mukavelât ve mua-
hedatı düveliyenin hassatan balâdaki hususata mütea-
d'ir olmayan ahkâmını haleldar etmez. Kabul edilen 
esasat veya işbu İtilâfnamede müsarriah -emval ve em
lâkin takdiri kıymeti keyfiyeti mübadeleye tabi eşhas 
taraflarından tarafeyni akıdeyn memleketlerinde ter
kedilmiş bulunan emlâkin takdiri kıymetlerine müte
allik esasatı helaldar etmez. 

Madde 17. — İşjbu itilâfname tasdik edilecektir. 
Tasdiknameler en kisa bir müddet zarfında .... de te
ati olunacaktır. 

1. Emvalin takdiri kıymeti berveçhizir esasata 
tevfikan icra olunacaktır. 

Emval tiç sınıfa tefrik edilecektir. 
A) Şehir dahilindeki emval, 
A) Meskenler, mağazalar vesair ebniye. 
B) Arsalar. 
B) Şehir haricindeki emval. 
A) Tarlalar ve çayırlar. 
B) (Bağlar, meyvelikler, incirlikler, zeytinlikler, 

fındıklıklar, bostanlar vesaire. 
T) Meralar. 
D) Köy efon'iyesî. 
C) Ormanlar. 
T) İmalâthaneler, fabrikalar, madenler ve daU 

yanlar. 
2. İşbu emvalin her biri için takibat icrasından 

sonra münferiden kıymet takdir edilecektir. 
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Şehir dahilinde ve 'haricindeki emvalin kıymetleri 
hali hazır satış fiyatı .'üzerinden takdir edilecektir. Bu 
kıymeti tespit için 'berveçhizir esasta istinad olunacak
tır. 

A) Aynı mahalde ve aynı şerait dahilinde bulu
nan aynı sınıf ve aynı cinse 'dahil emvalin satış fiyatı. 

(B) ilşibu emvalin ve takdiri kıymeti matlup, ma
lın icareleri. 

3, iKeyfi olarak tespit edilen ve ârz ve talep Ka
nununun irae ettiği fiyattan inhiraf eyllyen satış fiyat
ları ve icareler nazarı Iti'bare alınmıyacakltır. (Mora
toryum) Kanununun tahtı tesirinde olarak ve sahibi 
mülkün serbestçe rıza ve muvafakati lahık olmaksızın 
te'sp'it edilmiş olan satış fiyatları ve icareler bu kabil
dendir. 

Bilmukabele bazı kavanln ve tedalbirî temdidiyeye 
hedef olmaksızın ve Jblr müsadei mahsusa istihsal edil
meksizin şekli kanunide akdedikriiş olan satışlar na
zarı itlbare alınacaktır. IKüçük sahalı arazinin satış 
fiyatı daha vasi arazinin takdiri kıymeti için ancak 
işari bir esas teşkil eder.. 

4, Son üç îsene zarfında araızi satışı vaki olmayan 
mahallerde aynı şeraiti ifctisâdlyeye tabi menatıktaki 
satış fiyatlariyle kiralar üzerine ve bu olmadığı tak
dimde takdiri kıymeti matlup emvalin kudreti istiıhsa-
liyesi esas 'ittihaz olunacaktır, 

Kudreti istihisaliyeden maksat aynı mıntıkada ay
nı cins arazi için sureti mütadede İistrmal edilen usulü 
ziraate göre bu kıtaı arazinin vasati hâsılatıdır. Küçük 
arazi için aym ̂ mahalde ve aynı şerait dahilinde is
timal edilen usulü ziraat esas olarak alınacaktır. 

5, Çiftlik'ebnlyesinin kıymeti arazinin işlemesine 
müteallik sermayeden müstakil bir sermaye teşkil eder
se ayrıca takdir edilecektir. Möselâ mülk sahibinin 
meskeniyle değirmenler, süthanöler ve mahzenler gi
bi köy sanayiine müteallik tesisatın kıymetleri ayrıca 
takdir edilecektir. Ahırlar, depolar, ortakçı ve amele 
meskenleriyle irva Ve isfcâ tesisatı hususi takdiri kıy
mete dahil olamayacaklardır. ıSatıış fiyatları kıra be
delleri esasatı mefkut olan mahallerdeki şehir harici 
inşaatın takdiri kıymetinde en yakın şehir dahilinde
ki ebniye fiyatları şehirden (bu'diıyeti hasabiyle İcra 
edilecek tenzilât nazarı itlbare alınmak suretiyle esas 
teşkil edecektir. (Bostan olarak töfrlk edilen arazî ile zi
raate tahsis olunan arazi kıymetleri şehir ve civarı 
plânı dahilinde iseler arsa igİbi takdir olunacaktır. 

6, Arazinin takdiri kıymetinde sahibi mülkün 
hakkı tasarrufu refedildikten sonra yapılan inşaat na
zarı Itilbare alınmayacaktır. 

I 7. Takdiri kıymeti matlup olup, aynı şerait da-
I hiİinde bulunan ibir çök ebniyenln kâin olduğu mahal-
I 1erde Ibu emvalden yalnız (bir kaçı takdir edildikten 

sonra hali hazır kıymeti Emlâk Vergisi defterlerinde 
I mukayyet kıymetle mukayese olunmak suretiyle umu

muna birden kıymet takdir edilecektir. Bu mukaıyese-
I nln neticesi mühim bir fark Irae ettiği takdirde aynı 
I mahalde kâin ve aynı şerait dâhilinde bulunan ebniye-

ye tatbik edilmek üzere bir misli müşterek tayin edi-
I lecektir. 

I 8. Şayet Türkiye'de kâin bir meskenin veyahut 
I muvazaaya tâbi tutulması matlup olan ebniyenin tak

dir olunan kıymeti 5 Şulbat 1328 tarihli tahriri Mu-
I sakkafat Kanuniyle tayin edilmiş olan fiyatın yüzde 
I on dununda zuhur ederse Türkiye Hükümeti hu em-
I vali muvazaadan istisna ötmek veyahut mukayyet fi-
I yattan yüzde on 'tenziliyle satın almak hususlarında 
I muhtardır. Bir arsanın veyahut arazinin takdir edilen 
{ kıymeti harpten evvelki fiyatın yüzde elli dununda 
I zuhur ederse Türkiye Hükümeti bu emvali muvazaa-
I dan istisna etmek veyahut harpten evvelki fiyatın nıs-
I fına satın almak hususunda kezallk muhtardır. 

I 9. Şarki Trakya ve Ural şlbihcezir es iride kâin bu-
I lunan emvali hakkında tideki ahkâm tatbik olunacak

tır. 

I Şayet hır meskenin veyahut hır ebniyenin takdir 
I edilen kıymeti 5 Şubat 1328 tarihli kanuna tevfikan 
I tanzim olunan sicillatta mukayyet kıymetin yüzde on 
I dununda zuhur ederse Yunan Hükümeti Ibu malı bu 
I husustaki niyetini azami ıbir ay zarfında izhar ötmek 

suretiyle muvazaadan İstisna etmek hususunda muh-
I tardır. Harpten evvelki fiyatın yüzde elli dununda bu-
I lunan arsalarla arazinin takdiri kıymetinde aynı mua-
I mele cereyan edecektir. İBu suretle Muvazaadan istisna 
I edilmiş olan emvalin kıymetleri hususi bir hesaba 
I mevzu teşkil edecektir. ıBu meblâğ Yunan Hükümeti 
I tarafından verilmesi muhtemel muavaza hesabı ba-
I klyei zimmetinden olan mdballğ haricinde ve buna 
I tevclhen azami bir ay içinde tesviye edilecektir. 

I 10, Ormanların kıymeti kabiliyeti istlhSaliyeleri-
I ne göre ve münakalât merkezlerinden budiyötleri na-
I zarı Itlhare alınarak takdir edilecektir. 

I 11, Selanik ve İzmir'deki harik menatıkında bu-
I lunan arsaların takdiri kıymeti hâli hâzır fiyatı üze-
I rinden icra olunacaktır. Her mıntıkanın aksamında 
I müzayede ile vuku bulan satışlarda istihsal olunan 

I vasati fiyat 'bunların takdiri kıymetinde esas olarak 
alınacaktır. 

52 — 
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12. İmalâthanelerle fabrikaların ve madenlerle 
dalyanların takdiri kıymetinde tarafeyni altyeyni aki-
deynce tayin olunacak birer Fen mütehassısı ile bita
raf hükümat tebaası arasından müttefikan mürttehap 
bir mütehassıstan mürekkep Ibir komisyon marifetiy
le tespit edilen anasırı hususiye esas ittihaz olunacak
tır. Atina'da nüshateyn olarak 1 Kânunuevvel 1926 
tarihinde tanzim edilmiştir. 

İmza 
Saraçoğlu (Şükrü 
B. Av Arkiropölos 

NİHAÎ PROTOKOL 

. 1 
Her iki hükümet itilâfnamenin tasdiki keyfiyetinin 

gelecek Kânunusaniden sonraya teehhür etmemesi zım
nında tedalbiri müktaziyeye tevessül etmeyi taahhüt 
ederler. 

Mamafih zirde vaziini imza, hususatı atiyeyi ka
rarlaştırmışlardır: 

A) lltilâfnamenin 9, 10 ve'13 ncü maddeleri imza
yı müteakip mevkii icraya vazolunacaktır. 

ıB) Muhtelit Komisyon itilâlfnamen'in tasdikinden 
evvel 14 ncü maddede derpiş edilen heyetlerin teşki
line ve takdiri kıymet hususunda her türlü muamelâtı 
iptidai yeye mübaşeret edebilecektir. 

ı(Ç) Her iki hükümet tasdiknamelerin teatisinden 
evvel, tahtı tasarruflarında bulunan emvalin bazı şerait 
dairesinde ve bazı menatıkta takdiri kıymet muame
lâtına mübaşeret etmenin muvafık olup olmayaca
ğı hususunu birlikte tezekkür ötmek hakkını muhafaza 
ederler. 

(ıD) ıttilâfnamenin tasdikine intizar edilmeksizin 
Yunan Hazinesince Türk emlâki varidatından vuku 
bulmuş tahsilata mahsuben Yunan Hükümeti tarafın
dan Türk Hükümetine on beş milyon drahmi tediye 
edilecektir. Mamafih Yunan Hükümeti işbu meblağı 
bilâhara itilâfnamenin sekizinci maddesi mucibince 
icra edeceği tediyat hesabına nakletmek hususunda 
muhtar olacaktır. 

II 

İtilâfnamenin ikinci maddesinde mezkûr emval 
ancak birinci madde mucibince Hükümeti Yünaniye-
ce temellük edilecek emvalin kıymetine muadil olan 
miktarı nispetinde murazaya dahil olacağı cihette Tür
kiye'de murazadan hariç kalması muhtemel olup, sa
hiplerine iadesi lâzım gelen emlâk, Yunan tebaasının 
suhuletle gidebileceği yalnız bir mıntıkada kâin olaca
ğı takarrür etmiştir, 

III 
Bugün akdblünan itilâfname ahkâmiyle alâkadar 

olarak Lozan Sulhnamesinin 65 nci;ve 66 ncı madde
lerinin dairei tatbikine dahil olan mevadda Türk - Yu
nan Haıkem Mahkemesinin mukarreratı katöyesiyle 
malhkümunbih kâffei mebaliğ, mefckûr İtilâfnamenin 
altıncı maddesinde gösterildiği üzere muavaza ve tas
fiye hesabı kılınıncaya değin işbu hesabat nakloluna-
caktır. 

Bugün imza edilen itilâfnamenin Muhtelit Müba
dele Komisyonuna bahşettiği ve işbu itöifâfnamenin 
hini akdinde mukalddemki senedata iptinaen mez
kûr komisyonun haiz bulluınımadığı yeni salâhiıyeltflier 
münasebetiyle Muhtelit Kormiisyonda zuhur edeblecek 
oldukça ehemmliyeti haiz prenıslip meseleleri, İstanbul' 
da inikat eden Türk - Yunan Muhtelit Hakem Reisi
nin hakemliğine havale edileodfctk. Hakemün vereceği 
hükürriler mscburiyüüttiba olacaktır, 

V 
Tarafeyni ailiyeyni akıdeyn 24 Temmuz 1923 tari

hinde imza olunan İkamet ve ssallâhÜyetii adliye muka
velenamesinin altıncı maddesi ahlkâmuna tevfikan ve 
bu gün imza edilen Mlâfnıaımemn ahlkâmı mahfuz 
kalmak şartüyle Yunariistan^da hiçbir Türk tabiinin 
emvalinin ortada menfaati âmmeye müstenit olduğu 
kanunen mütehakkik bir isebep bulunmadıkça ve ken
dilerine evvelce hakkı ıtazminat verilmedikçe feiömîâk 
edilemeyeceğini beyan hususunda ittifak etmiştedir. 

VI 
İşbu senet bugün Atina'da imza olunan itilâfna-

'menıin cüz'ü mütemmimini teşkil edip, itiilâfname ile 
biıilMe tasdik oluniacaiktır. 

Tasdikenılilimekal her iki taraf murahhasları i$bu 
protokolü imza ekmişlerdir. 

Atina'da 1 Kânunuevvel 1926 tarihinde nüshaıteyn 
olarak tanzim edilmiştir. 

Beynelmilel Maliye 
Komisyonu 
Numara: 66 

Atina: 16 Şubat 1927 

1 Kânunuevvel 1926 tarihinde Atüıpa'da akit ve imza 
edilen itilâfname mucibince Beynelmilel Maliye Ko
misyonu tarafından ita ettirilmesi Yunan Hükümetlin-
ce 'taahhüt edilmiş Teminat mektubunun sureti m!ü> 

tercemesi 
Sefir Cenapları 
Yunan ve Türk Hükümetieni arasında Atina'da 

1 Kânunuevvel 1926 tarihinde %rpa, edien (Emlâk îti-" 
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lâfnamesİ) riin istihdaf ettiği muvaza dolayısıyla Yu
nan hükümetinin Türkiye Hüküme'flne karşı medyun 
bulunması muhtemel olan mdblağı beş y!üz bin İngiliz 
lirasına kadar murakabesine mevdu varidat fazlasın
dan Türkiye Hükümetine icabında ıtesfviye. hıisufsun-
da Beynelmilel Maliye Komisyonunun gayri kabili fe
sih şekilde Yunan Hükümdtinin vdkâldtini haiz oldu
ğunu iş'âr ile kesbi fahreylerim. 

Haiz olduğumuz vdkâilet mucibince şurası aşikâr-
dırk'i Yunan Hükümetinin taahhüdü mârruzzilkir iti-
lâf namenin tarafeynce tasdiki keyfiyetin© vabestedir. 

işbu vekâletname müfadınca Yunan Hükümetinin 
Türkiye Hükümetine karşı >muavaza doHayısiyle med
yun alabileceği meblâğ m'iMarı tediye muamelesinin 
ifası zımnında Türk - Yunan Mübadelei Ahali Muh
telit Komisyonu tarafından muavaza hesabının Ikapa-
tilmasından sonra mezkûr komisyonca komisyonumu
za tebliğ edileceMir. îhtiramatı faİ'kamın kabullü <mer-
cudur Sefir Hazretleri. 

Beyndlmlilel Mıaliye 
Komisyonu Namına 

Reis 
Maysa 

Beyanname 
1. Zîrde vazıini toza haiz oldukları salâhiyete 

binaen bugün Atina'da akdölunan itilâf namenin 1925 
senesi haziranında Ankara'da âkdolunan itiOlâfaitfcan 
biri olan Türkiye'de Yunan tebaasının ve Yunaın'iısltan' 
da Türk tebaasının emlâkine müteallik bulunan itl-
lâfname yerine kaim olduğunu hükümdti matbuaları 

namınla beyan ederler. 
2. Balâda mezkûr tarihte Ankara'da 'imza olunan 

bir ve iki numaralı protokollar ile (mazbatası unlvanlı 
senet ahkâmı, yenli itilâf name 'ile tadil ediılmeldikllleri 
mertebede ipka edilmişlerdir. Mamafih şurası mu
karrerdir ki, iki numaralı protokolün birinci fıkrası 
tamamiyle mahfuzdur. 

3. 30 Kânunusani 1927 tarihinde Lozan'da âkdo
lunan mukavelenamenin ikinci ve on altıncı «Haddele
rimin tatbiki zımnında 21 haziran 1925 tarihinde An-
'kara'da takarür ettirilen ahlkâm, mukavelenamenin ta
rafeyni akideyn makamatı iadesi tarafından tasdikiyle 
musaddak surdtleririin teatisi muamelesi arasında gü-
zeran olacak müddet zarfında Muhtelit Komisyonun 
muikarreratı şeklini iktisap etmesi için mezkûr komis
yona tevdi olunacaktır. 

Balâda mezkûr 16 ncı maddeye müteallik ahkâmı 
havi olan senet, istimlâk' olunacak emlâk sahiplerine 

tahsis olunacak, tazminatın sureti tayin ve tediydsine 
1925 senesinde Ankara'da imza olunan nıulkavdlleye 
müteferri olmasına binaen işlbu yeni mukavelenin 
nıkatı mezkûreyi tanzim eden mevaddı Muhtelit Ko
misyonun ölbapta lâfoik olacak kararı metnine derç ve 
ih'tal edilecektir. 

Keza şurası da mükarrerdirlki Muhtelit Komisyo
nun bu husustaki mukarreratına iıılfizaren işbu mulkar-
reratın istihdaf ettiği eşhasın gerek vaziyetti şahsİyale-
rini, gerek emval ve menafii ndktai nazarından hali 
hazırı teşdit edebilecdk bir tedbir veya muameleye ta
rafeynce tevessül edilmeyecektin". 

4. 30 Kânunuevvel 1923 tarihli itilâf namenin on 
alltincı maddesini rniüfeesir kararın dördüncü madde-
isirtin dördüncü fıkrasına tevfikan marrüzzikir kararın 
mevkii tatbike vazı tarihinden itibaren dört senenin 
irikizasında Muhtelit Mübadele Komisyonu marifetiyle 
icrası lâzım gdlen takdiri kıymeti emlâk muamelesine 
gelince: Şayet bu dört sene zarfında Muhtelit Müba
dele Komisyonu vazifesini ikmal dtrriiş bulunursa bu 
takdiri muamelesinin 1914 - 1918 senesi harbinde bi
taraf fca'lmış bir devlet tebaasından bir Reisin tahtı 
riyasetinde biri Türk ve diğeri Yunanlı iki azadan 
mürekkep bir komisyona tevdii iki hükümet beyninde 
takarrür etmiştir. 

tşbu Reis bilitilâf intihap edilecdk ve ihtilâf ha
linde keyfiyeti intihap, muvalkfcat dttiği takdirde, İs
viçre Mahkemesi Temyizi tarafından icra kılınacaktır. 

Tasdıikenlilmekal salâhiyetnameleri usulüne mu
vafık bulunan tarafeyn murahhasları bugün Atina'da 

! imza edilen itilafnamenin cüz'ü mütemmimi ve 
mezkûr itilâfname ile aynı zamanda tasdik edilecek 
olan işbu beyannameyi imza etmişlerdir. 

Atina'da 1 Kânunuevvel 1926 tarihinde iki nüsha 
olarak tanzim edilmiştir. 

İmza 
Cevat 

A. Arkiropolos 

Bir Numaralı Protokol 
Emlâke mütedair olup, bugün imza edilen itilâf-

namede zikrolunan (Şahsı manevi) tabiri (İttihadı 
terakki) yi, ticarî, sınaî ve malî şirketlerle nakliyat 
ve sigorta şirketlerini ve kezalik her türlü cemiyet ve 
eşhası maneviyeyi ihtiva eder. 

Mezkûr itilâfnamede iadeleri derpiş edilen em
lâk ashabının vekilleri tarafından ibraz olunacak ve
kâletnameler iki taraf hükümetleri tarafından sürati 
mümkine ile tasdik olunacak ve işbu tasdik ancak 



I : 40 5 . 3 . 1921 C : 1 

vekâletnamelere mevzu imza mühüre şamil olacak
tır, 

Ashabı emlâkin tabiiyeti yahut bunların on sekiz 
Teşrinievvel 1912 tarihinden evvel Yunanistan'ı terket-
miş veya mütemadiyen Yunanistan haricinde müte-
mekkin bulunmuş alması hususatının tetkik ve tespi
ti vekâletnamelerin tasdikinden müstakil olarak ya
pılacaktır. 

Hazinei hassaye ait emvale gelince: Meseleyi bir 
'hakeme arz yahut atiyen doğrudan doğruya müzake-
rat icrası suretiyle hal ve fesletmek hususunda her iki 
hükümet mutabık kalmışlardır. 

Ankara'da 21 Haziran 1925 tarihinde nüshateyn 
olarak tanzim edilmiştir. 

îmza 
M. Hamdi 

V. Eksindaris 

İKİ NUMARALI PROTOKOL 

Lozan Mukavelenamesinin üçüncü maddesinin tat
biki neticesi 'olarak sekenei müslimesi mübadeleye ta
bi Yunan arazisini 18 Teşrinievvel 1912 tarihinden 
beri terketmiş. olan umum müslümanlar o sırada mev
cut muahedat ve mukavelâtın tatbikatı cümlesinden 
olan merasim ve muamelâtı ifa ve bilhassa Atina Mua
hedesi mucibince hakkı hıyarını Türkiye lehine istih
sal etmiş olsalar bile Lozan Mukavelenamesinin üçün
cü maddesinin tatbiki noktai nazarından mübadele
ye dahildirler. 

Mamafih sal'ifüzzikir 18 Teşrinievvel 1912 tarihin
den evivel arazii rnephuseyi terketmiş olup, fakat ne 
yeniden teessüs ve ne de Yunan tabiiyetini muha
faza maksadı olmaksızın kısa bir müddet ikamet 
için maskatı reislerine gidenler ânifülbeyan fıkra ah
kâmına dahil değildir. 

Ânifülbeyan şerait dairesinde 1918 senesinden son
ra Yunanistan'a gitmek üzere bir Yunan pasaportu
nu hamil bulunmak keyfiyeti haddi zatinde alâka
darının Yunan tabiiyetini muhafaza etmiş oldukla
rına bir delil teşkil edemez. Meğerki keyfiyet mem
lekette bir seneden ziyade ikamet, orada münte-
•hip veya müntehap sıfatiyle hayatı siyasiyeye iştirak 
ve hidemat veya vazaifi umumiye kabul etmek Yu
nan tebaası sıfatiyle emlâk beyi ve şirasında bulun
mak veya bu sıfatla dava ikame etmiş veya bir ve-
sikaı adliye veya idariyede ismi bulunmuş olmak 
gibi sair ef'âl ile müekket bulunmuş ola, 

Ankara'da 21 Haziran 1925 tarihinde nüshateyn 
olarak tanzim edilmiştir. 

İMZA ZABITNAMfSİ 

Türk tebaasının Yunanistan'daki ve Yunan tebaa
sının Türkiye'deki emvaline mütedair Türk Hükü
metiyle Yunan Hükümeti beyninde bugün imza edi
len itilâfnamenin mevkii icraya vasini teshil ve mez
kûr itilâf namenin kezalik aynı giinde hükümeteyn 
beyninde imza edilmiş olan eşhası maneviye tabiri
nin tefsirine mütedair bulunan protokolün ve Türk. 
ve Yunan tebaasının mübadelesine dair olan muka
velenamenin 16 ncı maddesinin tatbiki hakkında Muh
telit Komisyonca ittihaz edilecek ive işbu komisyo
nun bir kararı şeklini iktisap etntesi için Türk ve 
Yunan Hükümetlerince müttefikan mezkûr komisyo
na havale olacak olan kararnamenin tatbik ve tef
sirinden tevellüt edecek müşkülâttan imkânın bütün 
müsaadesi nispetinde içtinap arzusiyle zîrde vazıül-
imza salifüzzikir hükümeteyn murahhasları berveç-
hiati ahkâmı takarrür ettirmişlerdir, 

1 • . . - : / . , " • ; • : . : " 

Türk ve Yunan Hükümetleri balâda zikredilen em
vale mütedair olan itilâf nameyi sürati mümkine ile 
Meclisi Teşriiyelerinin tasdikine arz etmeyi taahhüt 
ederler. İşbu tasdike intizaren ve muhtemel bir teah-
hür vukuunu derpiş ederek hususatı atiyeyi taahhüt 
ederler^ 

1. — İşbu itilâfnamenin tarihi imzasından itibaren 
bir sene zarfında emlâk itilâf namesinde derpiş edil
diği veçhile tahsil edilmiş olan yaridatı bittamam 
menlehülhaklarına tediye eylemek. 

2. — Kezalik aynı itilâfnamenin imzası tarihin
den itibaren iki mah zarfında her iki hükümetin te
mellük etmek istediği emlâk listesijni teati etmek. 

ıMarrüzzikir listelere dahil olrftayan emlâke ge
lince, bunlar mevzubahis listelerin, teatisinden itiba
ren dört mah zarfında sahiplerine iade edilecektir^ 
Şu kadar ki bu suretle iade edilecek olan emlâk an
cak, itilâlfnamenin Türk /ve Yunan Mecalisi Teşrii-
yelerince tasdikinden sonra ashalbı tarafından ahara 
bey' ve ferağ edilebilecektir. 

II 
Her iki memleket siyaseti iktisaİiyesinin teshili ga

yesiyle emvali gayrımenkulenin teşaellüküne dair -sa
lifüzzikir itilâfname mucibince hükümeteyni müm-
ziyeye baıhşölunan hakkın her iki hükümet tebaası
nın diğerinin arazisinde mutasarrıf bulunup, itilâf -
namede münderiç şerait ve ahkâmına tevfikan bun
lar tarafından temellük edilebilecek; olan maâdine da
hi teşmil edilecektir. 
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m 
Şurası mukarrerdir ki eşhası maneviye tabirinin 

tefsirine mütedair olan Ibir numaralı protokolün Yu
nan arazisinde kâin bulunup, mülga Evkaf Neza
retine talbi olan muhtelif emlâki vakfiyeye hiçbir su-
reHle taalluku yoktur. Zira bu mesele Türk ve Yu
nan Mübadelei Ahali Mukavelenamesiyle sureti ka-
tiyede halledilmiş (bulunduğundan mevzubahis değil
dir. 

iMephusünanh mübadele mukavelenamesinin se
kizinci ve dokuzuncu maddelerinin istihdaf ettiği ce
maatlere ait olup, sureti tasfiyeleri aniıfülbeyan mu
kavelenamede musarrah olan her neVi emlâke, sali-
füzzikir protokolün taalluku olduğu talbiidir. 

IV 
Lozan Mukavelenamesinin 16 ncı maddesinin tat

biki zımnında Muhtelit Mübadele (Komisyonunca it
tihaz edilecek kararın dördüncü maddesinde avdet
lerine müsaade edilecek eşhasın listelerinin tevdii için 
tayin edilen altı aylık müddetin inkizasmdan sonra 
tarafeyn hükümetleri marrüzzikir dördüncü maddenin 
istihdaf ettiği ve hakkı avdetten istifade edemeye
cek olan eşhasın ahkâmı şahsiyelerini tanzim ve tak
viye için müzakerat icrasını taahhüt ederler. Mama
fih şurası şimdiden mukarrerdir ki bu tanzim ve tes
viye keyfiyeti eşhası mezkûrenin alelumum hukuku 
tasarrufiyelerinin ve alettahsis hukuku irsiyelerinin 
sükutu veya haleldar olmasını mucip olmayacaktır. 

Ankara'da 21 Haziran 1925 tarihinde nüshateyn 
olarak tanzim kılınmıştır. 

Hamdi - Eksindaris 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

KANUN 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 

Cumhuriyeti arasında 1 Kânunuevvel 1926 tarihinde 
Atina'da akit ve imza edilen ive 17 maddeden ibaret 
bulunan itilâfname ile işbu itilâfnamenin müzeyyelâtı 
oıan ıbir lahika, ıbir emlâk listesi ıbir nihaî protokol, 
bir beyanname ve 21 Haziran 1925 tarihinde Ankara' 
da münakit ı(l) ve (2) numaralı protokollerle ve aynı 
tarihli imza protokolünün üçüncü ve dördüncü fık
raları tasdik olunur. 

Madde 2. — İşbu Kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

2 Kânunusani 1927 
Adliye Vekili Başvekil 

İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdüîhalik 

Nafıa Vekili 
Bdhiç Beyefendi 

Bulunmadı. 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Bahriye Vekili 
İhsan Beyefendi 

Bulunmadı. 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekili 

Necati 
Ziraat Vekili 
Mehmet" Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

HARİCİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

KANUN 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetiyle Yunanistan 

Cumhuriyeti arasında 1 Kânunuevvel 1926 tarihinde 
Atina'da akit ve imza edilen ve 17 maddeden ibaret 
bulunan itilâfname ile iberveçhizîr tadat olunan te-
messük'ler Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

1. — İtilâfname lahikası 
2. — Nihaî protokol 
3. — Atina'da Beynelmilel Maliye Komisyonu ta

rafından ita kılınan teminat mektubu 
4. — Beyanname 
5. — Bir numaralı protokol 
6. — İki numaralı protokol 
7. — İmza zabıtnamesi 
Madde 2. — İşbu Kanunun icrasına İcra Vekil

leri Heyeti memurdur. 
Muhtelit Mübadele Komisyonunca Mukim Kelimesi 

Hakkında İttihaz Edilecek Kararlar 
Elhaletühazihi mevcut olup, 30ı Teşrinievvel 1918 

tarihinden evvel İstanbul'da bulunmuş olan bilumum 
Rumlarla, 30 Kânunusani 1923 tarihinden akdem 
Garbi Trakya'da bulunmuş olan Müslümanlar Lo
zan Mukavelenamesinin ikinci maddesi mefhumunca 
mütekabilen mukim addolunurlar. Bununla beraber 
salifüzzikir menatıkda iş, mal ve malum bir vasıtai 
maişetten mahrum olan Rum ve Türklerden bazıları 
sureti istisnaiyede mübadeleye tabi olabileceklerdir. 

Her iki heyeti murahhasa bugünden itibaren dört 
mah zarfında icrayı icabı zımnında adedi yüz yirmiyi 
tecavüz edemeyecek olan eşhası mezkûrenin esami 
listelerini Muhtelit Mübadele Komisyonuna tevdi 
edeceklerdir. 

Birinci fıkrada gösterilen tövarihte İstanbul'da ve
ya Garbî Trakya'da bulunmuş yahut oralara gelmiş 
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olmak keyfiyeti her türlü vesairi sübutiye ile Muh
telit Komisyon huzurunda ispat olunabilecektir. 

Elyevm oralarda mevcut olmayıp, 30 Teşrinievvel 
1918 ve 30 Kânunusani 1923 tarihlerinden mukaddem 
mütekabilen salifüzzikir menatıkta bulunmuş ve te-
varihi mezkûrede âtiyüzzikir iki fıkradaki şeraitten 
ya birisini veya diğerini haiz bulunan İstanbul Rum-
lariyle Garbı Trakya Müslümanları kezalik mukim 
addolunurlar. 

1. — İşbu menatık ahalisinden olup, buraların 
nüfus sicillâtında mukayyet olan her şahıs; 

2. — 'Menatıkı mezkûrede muayyen bir ikametgâhı 
olarak orada müstemirren ikamet niyetinde bulunan 
ner şahıs; 

İşbu niyet daimî bir meslek sahibi olmak, bir ti
caret veya sınaat icra eylemek veya kavanine muta
bık bir surette müşteri sahibi bulunmak veyahutta 
devamlı mahiyette bir iş mukavelenamesi akdetmiş 
veya umumiyetle müstemir bir ikameti icap ettire
cek mahiyette bir mesleğe sülük eylemiş bulunmak 
gibi velhasıl sureti umumiyede o kimsenin orada mer
kezi iştigalâtı olduğunu ve kezalik mahalli mezkûr
da mütemadiyen kalmak niyetinde olduğunu ispat ede
cek sair her türlü hadisatın heyeti umumiyesinden is
tintaç olunur. İBu bapta her hadise için karar ittihazı 
Muhtelit Komisyona aittir;; 

Kadınlar, her iki cinsten sagir çocuklar, gayrı mü-
Iteehhil kızlar, reşide olsalar bile zevçlerinin veya 
pederler ve validelerinin şeraitine tabi bulunacak-
liardır. . • • 

Ankara'da 21 Haziran 1925 tarihinde- nüshateyn 
olarak tanzim edilmiştir. 

îmza : M. Hamdi - J. Eksindaris 

RUM VE TÜRK AHALİNİN MÜBADELESİNE 
MÜTEALLİK MUKAVELENAMENİN il 6 NCI 
MADDESİ HAKKINDA MUHTELİT KOMİSYON 

TARAFINDAN İTTİHAZ EDİLECEK KARAR 

Madde 1. — Kararı hazırla istihdaf edilen eşha
sın emlâki hakkında herhangi bir sebeple olursa ol
sun tatbik edilmiş olan müsadere, haciz veyahut is-
timval gibi tedabir bir müddeti kalile zarfında refe-
dilecektir.. 

İşbu kararla istihdaf edilen Müslümanlara ait 
emlâkin tahliyesi ve ashabına veya bunların tara
fından tayin edilen vekillere bugünden itibaren do
kuz aylık bir müddet zarfında iadesi zımnında kendi 
hükümeti tarafından tedabiri lâzime alınacağına dair 
Yunan Heyeti Murahhasasının beyanatını Muhtelit 
Komisyon senet ittihaz eder. 
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Garbî Trakya'daki muhacirler ancak -devletin ya 
kendi tahtı tasarrufundaki veyahutta; Garbî Trakya 
Müslümanlarına tanınmış olan hukuka bu yüzden hiç
bir halel gelmemek şartiyle, atide münderiç ahkâma 
tevfikan mubayaa edilecek olan araziye yerleştirecek
lerdir. 

Mubayaa muamelesi ancak büyük emlâk üzerine 
ve muhacir yerleştirmek mecburiyeti esasiyesi gibi 
bir lüzumu istisnaî halinde ve Türk Hükümetiyle Yu
nan Hükümeti arasında bugün imza edilen itilâfname 
ile derpiş edilen şeraite tevfikan ve Müslüman aha
linin hayatı iktisadiyesinin inkişafı haleldar olmaması 
için matlup ihtiyatkârlıklar ite icra edilebilecektir. 
Yunan Hükümeti mubayaasına karar vermiş olaca
ğı emlâki üç ay zarfında iraeye mecburdur. Müslü
man ashabı emlâke tesviye edilecek bedeli mezkûr 
itilâifnamede tayin ve tasrih olunan usul mucibince 
tespit ve tesviye kılınacaktır. Şurası mukarrerdirki 
küçük emlâk ile üzerine bina inşa edilmemiş olup, 
herhangi bir binanın müştemilâtından bulunmayan 
arsallar müstesna olmak üzere şehir dahilindeki em
lâk ashabının muvafakatları lâhık olmaksızın dev
let tarafından temellük olunamayacaklardır. 

iMadde 2. — Karan hâzırın birinci maddesinin 
üçüncü fıkrası abkâmı mahfuz kalmak şartiyle İs
tanbul mıntıkası ve Garbî Trakya'daki gayrı mü
badil ahaliye ait olup, zapt, haciz veya istimval su
retiyle vaziyet edilmiş bulunan bilcümle emvali gay-
rimenkule ve tarafeynden her birisi canibinden tah
sil edilmiş olan varidat işbu emlâke serbestçe temel
lük hakkına malik olacak olan mafeihinelhaklarına 
veya onların vekillerine her iki hükümet tarafından 
ret ve iade edilecektir. İster makamatı resmiye ve 
ister muhacirler tarafından işgal edilmiş veya elyevm 
edilmekte bulunmuş olsun iradı alınmamış olan em
lâk için tarihi işgalden itibaren ashabına muhik ve 
adilâne bir bedeli icar tesviye kılınacaktır. İşbu em
lâk hakkında müttehaz tedabiri istisnaiye biran ev
vel ref ve ilga edilecektir, 

Madde 3. — İstanbul mintıkasiyle Garbî Trak
ya gayrımübadil ahalisine ait olup, Lozan Ahitna
mesinin tasdikinin Cemiyeti Akvama tarihi ihbarın
dan sonra zabıt veya istimval suretiyle vazıyet edil
miş bulunan emvali menkule sahiplerine veya bunla
rın vekillerine iade edilecek ve işbu i emval satılmış 
olduğu takdirde veyahut iadesi mümkün olmadığı 
halde malbihüneîhaklarına bir tazminat ita kılına
caktır. Bu tazminat Muhtelit Komisyon tarafından 
tayin ve tespit edilecektir. Kezalik Muhtelit Komis-
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yon mezkûr tazminatın usul ve şeraiti tediyesini da
hi kararlaştıracaktır. 

Mevzubahis olan gayrı mübadil ahalinin emvali 
menkuleleri hakkında halâda zikredilen tarihten ev
vel tatbik edilmiş olan vazıyet ve istimval muame-
meleri her hükümet tebaasına müteallik ahvali mü-
masiledeki usulü halle tabi tutulacaktır. 

Madde 4. — Mukavelenamenin ikinci maddesi 
mucibince mübadeleden istisna edilmiş bulunan me-
natık ahalisinin oralarda oturmalarına veya oralara 
avdetlerine ve hürriyetleriyle Türkiye ve Yunanistan' 
daki hukuku tasarrufiyelerinden serbestçe istifade et
mek hususatındaki haklarının serbestli tam dairesin
de istimaline hiçbir mani ihdas edilmeyecektir. Bu
nunla beraber Yunan ve Türk Hükümetleri, mem
leketi muntazam Yunan veya Türk pasaportunu ha
mil olmaksızın terketmiş olan ve elyevm memleket
te bulunmayan eşhasın hakkı avdetlerini müteka
bilen reddedebileceklerdir. İşbu ahkâm reisi ailesi el
yevm menatıkı mezkûrede bulunan kadınlara ve kız 
ve erkek sagir çocuklara ve gayrı müteehhil reşide-
lere tatbik edilmeyip, bunların aileleri nezdine av
dete hakları olacaktır. Dul valideler dahi mütekabilen 
Trakya'da ve İstanbul'da bulunan reşit oğullarının 
nezdlerine avdet hakkını kezalik haiz olacaklardır. 

.Majhaza fıkrai salife ahkâmının tatbiki ilcasiyle 
avdetleri mümkün olamayacak bulunan eşhas hükü-
meteynden biri veya diğeri tarafından eşhası salise 
ile akdedilmiş olup, müddeti henüz munkazi olma
mış bulunan icar mukaveleleri ahkâmı feshiyesine 
tevlfikan feshedilmekle kendilerine iade edilecek olan 
emvali menkule ve gayrımenkulelerini serbestii tam 
dairesinde tasarruf ve bunları mezuniyeti mahsusaya 
ihtiyaç messetmeksizin vekilleri marifetiyle kezalik 
serbestçe satmak hakkını muhafaza ederler. Mevzu
bahis olan emvalin tasarruf veya füruhtu bunları ret 
ve iadesinden itibaren dört sene zarfında vuku bu
lacaktır. Mamafih bu iade muamelesinin istihdaf et
tiği eşhasın herhangi bir mahiyetteki hakkı istikraz 
ve terhiniyelerine bu yüzden bir güna halel iras edil
meyecektir. Mamafih, hu kabilden olup avdetlerine 

' ruhsat verilmeyecek bulunan eşhasa ait herhangi bir 
cinsten emlâki bugünkü tarihle Türk ve Yunan Hü
kümetleri beyninde imza edilen itilâfnamede musar-
rah usul ve şeraite tevfikan mubayaa etmek hakkını 
her iki hükümet muhafaza eylerler, işbu maddede 
mezkûr olup füruht edilmiş veya iadesi gayri müm
kün bulunmuş olan enVal sahiplerine dahi aynı usul 
ve şerait mucibince kezalik bir tazminat tahsis edile-

ı çektir. Mübadeleden istisna edilmiş olan menatık ha-
I ricinde kâin olup satılmış veya iadesi gayri müm

kün bulunmuş olan envalin mevcut olan sahipleri dahi 
salifülfoeyan aynı usul ve şerait dairesinde aynı taz-

I minata kezalik hakları olacaktır. 
I Anifülbeyan dört senelik müddetin inkızasından 
I sonra her iki hükümet avdetlerine ruhsat verilmeye

cek olan eşhasa ait olup vakit ve zamanında tas-
I fiye edilmemiş bulunan gayri menkulâtın vaziyetini 
I bunları sureti katiyede temellük etmek suretiyle tan-
I zim edeceklerdir, tşbu emlâkin takdiri kıymeti Muh-
I telit Komisyon tarafından icra edilecektir, 

I Bugünden itibaren altı aylık bir müddet zarfında 
I her iki hükümet işbu maddenin birinci fıkrası ahkâ-
I mına tevfikan avdetlerine ruhsat verilebilecek olan 
I eşhasın alelesami bir listesini Muhtelit Komisyona 
I tevdi edeceklerdir. 

Madde 5. — Dördüncü maddede zikrolunan eş
hasa envali menkule ve ıgayrimenkulelerini serbestçe 
tasarruf için iktiza eden bilcümle teshilâtbahş ve 

I irae olunacaktır. ÎŞbu hüküm kanuna muvafık her 
türlü ferağ ve maddî ve manevi eşhasa bey, hibe ve
ya devir suretiyle tatbik edilebilecektir. Mütekabilen 
Türkiye ve Yunanistan Konsoloslarına ibraz edilecek 

I vekâletnamelerin muamelei tasdikiyesi işbu tasdik yal-
ft nız vekâletnamelere mevzu imza ve mühürlere mün-
| hasır olmak üzere mümkün olduğu kadar süratle icra 
I edilecektir.) 

I Salfüllbeyan eşhas her nevi emvai mıenkulelerini, 
hiçbir 'İhracat veya ithalât resmi veya herhangii nevi
den başka bir rüsuma tabi tutulmaksızın, naklettir-

I mek hakkım ha!rz ölacalklandır. 
Madde 6. — Ballâldakli ahkâmın mafuzüyeti şartiyle 

I 30 Kânunusani 1923 tarihHi miufcaveleniih ikinci mad-
ktekîldle istihdaf edicin eşhasa tanınmış olan hukuka 

I hiçibir hatel iraz eddiîmlyecdktir. 

I Madde 7. — Muhtelit Komisyon işbu kararın tat-
I bik ve icrası için muktazJi blcütmle tedabirin Mühazı-
I nı her M hükümetten rica eyler. 
I Madde 8. — Muhtelit Komisyon kararı hazır ah-
I kâmının tatbik Ve forasına keridıi teşkilât ve Vesaiti 
I marifetiyle nezaret eyleyecektir. 

Maldlde 9. — Kararı hazır Cemiyetli Akvam Mec-
I IMne tebliğ edleçefctür. 

Ankara'da 2İ1 Haziran 1925 tarihinde nüshateyn 
ofaraik te&lîhı edilmîştir. 

tmıza : Hamdfl 
fenza : JÎ. H. Eksindaris 
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Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyasetti OelHeye 

Lozan Muanedenamesii ahkâmı ite aihiftnamei mez-
bura müzeyyeü 9 numaralı beyannamenin tatbikatında 
zuhur «iden müşkülâtın ref ve izaJesli maksaldiyle Türk 
ve Ytman devletleri arasında ahiren Atina'da İmza 
edilen İtilâf name ve merbuta*! Hariciye- Encümeni
miz taraf ıtaidan lâyik olduğu dikkat ve ehemmiyetle 
mütalâaa ve tetkik ohındu. 

Son rulbu asır vekaıyi ve siyasetinin mütevali tesi-
ratiyle ziya tehlikesine maruz kalmış olan tebaamız 
hukukunun siyasetini ve (komşu İki memleket münase-
batmın talbüi seyirde inkişafını aynı kuvvetle lattlhdaif 
eden Hükümeti Cumhuriyemiz - denlSelbiir ki - Ati
na müzakerelerinde tarafeyn menafiine muvafık olan 
İver Ski hedefe 'isal edecek vesaiti temin evleniştir. 

Atina'da bu defa imza ediip Heyetti CeMfentain 
tasvibine arz ediön temös^ükât şunlardır: 

L ittalâfname, 
2i teâfname lâyihalsı, 
3. Nihai pfltftököl, 
4., lAtina'da beynelmilel MaîÜye Komisyonu tara-

f rridan İta kiınan teminat mektubu, 
5. Beyanname, 
6. 1 Numaralı Pnottbkdİ, 
7. 2 'Numaralı Protokol, 
8. tmza zabıtnamesi 

Tarafeyn tebaasının diğer Taraf merri!eke#tekii hu
kukunu temin ve bu hukukun şekli tasfiyesini tespit 
eden tflüâfname, mübadele mtritalkalaıiirida tebaamı
zın büyük bir teininin ve Yunan tebaasının ise he
men kâffesânin müldiyet hakkını nezeltmesi 'İtibariyle 
Lozan'da münakit Mübadele Mukavelenamesinin bir 
moıalkifeîbi addolunabilir. iBuna ibinaen Mulbadele Mu-
(kavdetnamesinin tabii bir zeyli hülkmünde okn bu M-
O^üameyi Muvazaa Mukavelenamesi 'tattlbürisyle de 
«eörriîye edebimiz. Lozan Ahitnamesi tarihînden: beri 
müitemadlîyen yürüyen hakikatlerin tevlit «rtfttCgfi zaru-
reötarîe tarafeyn devletlerinin büriza aynı yolu bu de
fa da ilrMyar eitomTş olmaları lâfızlar ve manalardan 
sonra hadiselerin ve halkÖdaltlerİh Lozan Ahitnamesi! 
bariBeri önüne birer 'birer gelip Mküyalt etmösli demek-
tür. 

Onyedi maddeden terekküp eden bu ttilâfnameyi 
Ibaşlhca 'İki kılstrtta efrik etmek mümkündür. Birinci kı
san tarafeyn memleketlerinin mübadele mınttakala-
rında bulunan diğer taraf esbabı emlâkine, ikinci kı
sım da mübadele mıntâkalan haricinde kalan mahal

lerde yani İstanbul ile Garbı Trakya'daki tarafeyn 
tebaası emlakine rrtütedairdir. 

YuttalriMan'ın mübadele mtnltakas^ndalki Türk te
baası emlâkinden şehir ve 'kasabalar dasitinde bulunan
lar, ashaibtna iade olunacaktor. Kezaljük bu mıntaka 
dattilündelkii ormanlar, korular ve çayırlar esas ilba-
ıtilyîe meritehulhaUdarma rücu edecektir. 

Bu mıntaka daMlinde kâin olup köylüler veya mu
hacirler tarafından işgal edilmemiş bulunan arazi ve 
çiftükler dahi sahiplerine iade edilecektir. Yunanistan 
Hükümetinin bu mıntaka dahilinde kâin her hangi bir 
çiftlik veya araziyi sahibine tam olarak aide etmesi 
meşruttur. Mamafih hükümeti mezkûre malsahitenin 
rızasını tahsil etmek saatiyle herhangi bir arazi veya 
çiftMğin yaHhıız bir ktsmını da İade edebilir. Bütün bu 
iadeler bir ay İçinde ve her türlü kuyutttan ari olarak 
yapılmak muktazidir. 

IBunllaır haricinde kalan ve binaenaleyh köylüler 
veya muhacirler tarafından ilşgaî edilmiş bulunan - ki 
temi küllisi bu kabildendir - arazinin mıülikiyelti Yu
nan Hükümetline intikal edecektir. Yunan Hükümetine 
'intikal eden ve bu cihetle sahiplerine iade ediemiye-
üek dald ernlâ;k!i mezkûre karşihğı da Yurtan Debaası-. 
nün îstanlbul haıricünldeiki alelümum emlâlkldür. îdtan-
Ibul harioirtdek'i bu emlâlkün mÜMyetii îzımlir*de Yunan 
Konsoloshanesi Ittiihaz edilen ve nısıf hiısisıesi tnglil'iz 
todbaalsıridan birine a!ît bulunan bina müstteslnıa olmak 
üzere kâlmliüen Türk Devletine inltükal eyileyecektir. 
Yalnız ılsîmleri bir Msltede mündeiriç ve elhaleltüThazihi 
kendleri tarafından meşgul altmış kaidar Yunanlıya 
alt emlâk ftilâfnanüeye merbuit lâhülkaya tevfikan kıy-
mdtleri talkdir edilinceye kaidar sahlipllerintiln tahtı işga
linde kalacak ve takdimi kııytmıet anından Mbaıren 15 
ıgün-İçkide Yunan Hükütmetü ya mülkü teslim veyahut 
takdir jâdâlien kıymeti peşinen ita etmek şıklarından bî-
ridi tercih edecektir. 

İkindi kteım, ahaM mlülbaldeleye ıgayri taibı mena-
ıtılk'Ca yani tstanlbul ve Garbî Trakya'da bulunan tara
feyn tîelbaasuna ait emlâkMır îkü tarafeyn devletlerin 
Ibu klsirrilârda ifcâlin ve diğer Taraf tebaasına ait emlâki 
'bulunduğu hal üzere ve her türlü takyldatltan ari ola
rak n^nlenüiM'haklari'na iade dteniöyii taahhüt eylemlîş-
terdîr. I 

Türieîye ve Yunariîstaln'da bu mukaveleye tefiikan 
muvazaaya dahili olan emîâkiln yanfi Türkiye'de tstan-
ıbui harloinde bulunan Yunan töeljtjaasına aüt tekmil 
emlâk ite YnınaırMan'da Gart>i Trkcya harMnde bu-
lunam ve ıklöyîüîere veya mutoacMete tevzü edilmiş ol-
duSdarı için rahiplerine iade olUrurnıyan tekmil arazi-
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izalesinde Hükümeti Cumhuriyetimıizce gösterilen 
müessir hüsnüniyetin lâyık olduğu ehemmiyetle tak
dir olunacağı ve tarafeyn hükümetlerince teşyidi re-
vabit sahasında mütekabilen sarfı gayret ve himmet
ten geri dıırulamayacağı ümidinde bulunduğumuzu 
beyan ve murahhasamızla rüfekasının bu gayeye 
matuf olmak üzere idare edilen müzakeratta meş
hut mesaii cemilesini kemali memnuniyetle kayıt ve 
ityan eyleriz. 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 
Muhtar 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Aza 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Aza 
Kars 

Ağa oğlu Ahmet 
Aza 

Trabzon 
Nebi zade Hamdi 

Hariciye Encümeni Reisi 
Menteşe Mebusu 

Şükrü Kaya 
Kâtip 
Bolu 

Falih Rrfkı 
Aza 

Kocaeli 
Saffet 
Aza 
Siirt 

Mahmut 
Aza 
İzmir 

Saraçoğlu Şükrü 
Aza 

Afyonkarabisar 
Ruşen Eşref 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. TEVFİK RÜŞTÜ 
BEY (İzmir) — Arkadaşlar, şimdi müzakereye ko
nulan Türk, Yunan İtilâfnamesi mevzuu itibariyle 
imparatorluğun ufulü hengâmıınida taıhaddüs etmiş ve 
ta Tasellya'ram Osmanlı mecmuasından fflnfiikakliylle 
başlayarak son hadiselere kadar devam edegelimfiş oîıan 
iki taraf tebasının emvaline mütedair müterakim me
selelerin teşyiye ve tasfiyesinden ibarettir. Müzake
re safhaları noktai nazarından birkaç seneden beri 
vakit vakit yakın şark mutbuatrnın ve az çok her ke
sin dikkatini celp etmiş olan bu itilâfnamenin bida
yeti müzakeratı Lozan'ın ferdasından her iki taraf
ta tezahür etmeğe başlayan yekdiğerine uygun ve 
müsavi /bor tefehhümle kuşat edilmiştir. Ve fakat 
mevzuunun ihtiva ettiği müşkülât sebebiyle ancak 
üç senelik bir mesainin semeresi olarak übraz olunan 
mütemadi cehdügayret ve hüsnüniyet ile işte bugün 
huzurunuza arz edilen şekilde neticelenmiştir. Man
tıkî düşünülürse yani Yakın Şarktaki vaziyeti umu
miye ve iktisadiye her türlü his ve hayaldenari olarak 
dikkate alınırsa, her ikisi de aynı zamanda bir Bal
kan ve Akdeniz devleti olan iki komşu Cumhuriyetin 
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menafii arasında tezat bulunabilmek müşküldür. Bu 
şekli müşahadleye kani olan Hükümeti Cumhuriye 
tarafeyn arasında hal ve tesviyesi lâzımgelen mesaili 
hep bu fikirle ve hep bu hisle idare etmiş ve komşu 
Cumhuriyette hissiyatının makesini müşahade ettik
çe bu yolda devam etmekten asla fariğ olmamıştır. 
İşte arkadaşlar Türkiye ve Yunan münasebatının bu 
suretle mütalaa ederken daha bidayeti emirde önü
müze yolumuzu âdeta kapayan büyük bir müşkülle 
karşılaşmıştık. Bu müşkül Cumhuriyet vatandaşları
nın Yunanistan'da hukuken sahip oldukları halde 
senelerdenberi asla tasarruf edemedikleri emlâki me
selesi olup pek çok aileleri alâkadar etmesi itibariy
le büyük bir feryat yığını halinde tecelli ediyordu. Va
kıa Lozan Muahedenamesinde hu hususta sarih ah
kâm mevcuttu. Şu kadar ki vaziyeti fiiliye bu işte 
birtakım amelî çareleri istilzam ediyordu. Cumhuri
yet vataınıdaşlarının meşru haklarım müdafaa bizim 
için esaslı olduğu kadar diğer taraftan da inkişafa 
müsait olan tarafeyn münasebatının normal bir şe
kilde devam edebilmesi için âdeta yolu kapayan bu 
yığını biran evvel kaldırmak lâzım ve zaruri idi. Bu 
hususta konuştuk, çetin müzakereler cereyan etti, 
safahatı malumunuzdur, 

Tarafeyn murahhaslarının bu müzakerede gös
terdikleri hüsnüniyet ve sebat şayanı kayıttır. 

Ayrıca şunu da zikretmeliyim ki, tarafeyn hükü
metleri mutlaka bir itilâfa varmak emeliyle müna
kaşa etti ve nihayet tasdikini istirham ettiğim bu iti -
lâfnameye varıldı. 

Encümeninizin pek haklı olarak mazbatasında 
tevakkuf ettiği bir nokta üzerinde de fikrimi söyle
meliyim. 

Filhakika bu gibi itilâfnamelerin kıymeti, ona 
saik olan mütalâat kadar tatbikatı ile taayyün eder. 
Tasvibinize iktiran ettiği dakikadan itibaren Hükü
metli Cumhuriye, bilcümle taahhüdatında olduğu gi
bi bu itilâfname dle dahi deruhte ettiği hususatı aza
mî hüsnüniyetle tam tatbik etmeği azmetmiştir. Yu
nanistan Hükümetince de bu suretle hareket oluna
cağım ümit ederim. Şunu da ilâve ederim M; komşu 
Cumhuriyetin bu mevzuubahis hususta bizimle be
raber düşünmekte olduğunu sırf arzu ve hisse isti
naden beyan etmiyorum. Bu bapta bizzat itilâfname-
nin metninde dahıi kavi alâıim ve delâil mevcuttur. 
Zaten iki memleketin menafii aliyesi mülahazası, 
bu itiiâfnameyi husule getirmekte amil olunca aynı 
amilin tatbikatını dahi ciddiyet ve hulus ile temine 
saik olacağını düşünmekte kendimi haklı görürüm. 
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Hülâsa efendiler, Encümeninizce çok ciddi bir su
retle tetkik edilmiş olup bir çok defalar huzurunuz
da münakaşa edilmiş olan bu meselenin sureti kati-
yede halle iktiranı için Heyeti Celilenize arz edilen 
itilâfnamenin tasdik buyurulmıasını rica ederim. 

REİS — Başka mütalâa var mı? 

RASİH BEY (Antalya) — Muhterem arkadaş
lar, mevzuubahis itilâfname huzuru celilenize gel
mek için üç sene geçti. Bununla alâkadar ırkdaşları-
mız çok uzun seneler zarfında çektikleri müşkülâtı 
bu üç sene zarfında daha çok çektiler. Bilirsiniz ki, 
üç seneye yakın bir müddettir bu müzakere uzadık
ça uzadı ve bugün Heyeti Celilenize okunan şekilde 
geldi. Hükümetimiz bu hususta azamî hüsnüniyet ve 
gayret, murahhas arkadaşımız da bezli himmet eyle
miştir. Huzuru celilenize gelen şekli tabiî tetkik ede
ceksiniz. Fakat muahedeler, itilâf nameler yalnız tas
dik ile bitmiyor. Şimdiye kadar gerek Lozan Ahit
namesinden sonra geçen şu üç dört sene içinde mil
letimizin ve hükümetimizin gösterdiği azamî hüsnü
niyete tamamiyle mukabele olunmamıştır. Hatta biz, 
çıkardığımız Mukabelei bilmisil Kanununu bile mev
kii tatbike vazetmiyerek, hüsnüniyetimizi gösterdi
ğimiz halde, zannederim mukabelesi pek o kadar, 
bizimki kadar hüsnüniyetle olmamıştır. Bu itilâfna
menin de tatbikatta izhar ettiği hüsnüniyet derecesin
de eğer hüsnüniyet görülmezse, yine alâkadarların 
mağdur olacağı tabiîdir. Onun için biz ne kadar hüs
nüniyet gösterirsek, karşımızdaki itilâfnameyi ak
dettiğimiz hükümetten de aynı hüsnüniyeti beklemek 
hakkımızdır. Çünkü itilâfnamenin tatbikat kısmında 
tarafeyn bizim gösterdiğimiz hüsnüniyet ve ahde ve
fa göstermezse ve şimdiye kadar gördüğümüz şekil
de devam edecek olursa, yine bu hususta ırkdaşları-
mız sızlaşacak ve ağlanacaklardır. Bilirsiniz ki: Lo
zan Ahitnamesinden sonra bizde emlâki olan gayri-
mubadil Yunanlılardan gelip emlâkine sahip olan, 
emlâkini kendisi bilfiiil idare eden, içinde oturan, 
icara veren birçok Yunan tabası gelmiştir. Fakat 
bizimkilerden bir kimse gidip orada işlerine vazıyet 
etsin, arazisine emlâkine vazıyet etsin, bunlara he
men hemen imkân vermemişlerdir. Onun için Hü
kümetimizin itilâfnameyi akdetmedeki hüsnüniyet 
ve rueviyeti ve gayreti tatbik noktaii nazarından da 
çok hassas olarak göstermesini ve tatbikatta bilhas
sa gösterdiğimiz hüsnüniyete mukabelei çok arzu et
tiğimizi her vakit için gözönündıe tutmasını Hükü
metimizden rica ederiz. (Bravo sesleri) (Alkışlar). 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Efendiler, uzun 
zaman bütün milleti ve hepimizi bihakkın işgal eden 
ve endişeli günler yaşatan bir hadisenin bugün sizi 
memnun eden bir şekilde huzurunuza^ gelmiş olma
sından dolayı beşuş bir vaziyet almak için zannmv 
ca biraz daha müteenni ve biraz daha maziyi derha-
tır eder bir vaziyet almaklığımız faydalı olur. Bu ha
dise çok zaman evvel başlamış ve hatta geçmiş Yu
nan hükümetlerinin zaman zaman siyasetinde hâkim 
olmuş olan gayri resmî teşekkülâtın o memlekette 
yaşayan ve gayri hukuki haiz olması tabiî olan Türk
ler hakkında çok (istisnai muameleler tatbiki için ka
nunlar yaiptırtmış ve siyasetlerin tesiri altında çok 
elim bir şekilde memleketimize gelmek zaruretinde 
kalmış ırkdaşlarımızın, Türklerin halini ve bu uzun 
müddet ve zaman zarfında hayat mücadelesindie ne 
kadar sıkıntılara düştüklerini ve belki bu felâketler 
yüzünden pek çok zayiat verdiklerini hatırlarsınız. 

Milletlerin hayatında hiç şüphe yokki, hislerin 
yeri vardır. Bu hadisatın Türkiye efkârı umumiye-
sinde çok derin ve elemli izler bırakmış olmasına 
rağmen son zamanlara kadar âdeta cemilekârane bir 
vaziyeti hemen muahaza edecek derecede ibzal etmiş 
olan Türkiye Hükümeti, ancak Heyeti Celilenizin 
takaddüm eden senelerde bihakkın gösterdikleri asa
biyet üzerine mukabil tedbir almak usulünü ittihaz 
etmiş idi. Bu işin başlangıcı ile, zecri tedbir alınma
sı lâzımgelen geçen seneleri kısaca hesap edecek olur
sak, bunda âdeta teehhür ettiğimizi iddia etmek ka
bildir. Bu en son tedbiri alıncaya kadar hemen iddia 
olunabilir ki tarafeyn, meselenin hallinde haricen 
tamamen samimi hareketler gösteriyor göründüğü 
halde, mukabil taraftan her zaman işleri uzatan, ta
vik eden haller sık sık hadis oluyordu. Binaenaleyh, 
benden evvel söz söyleyen bir arkadaşımızın söyle
dikleri gibi, varidi hatırdır ki, son Yunanistan siya
setinin idaresini ellerinde tutan kimselerin gösterdik
leri ciddî ve samimî hüsnüniyetlerle nihayet halle 
iktiran etmiş olan bu keyfiyet, tatbikatta yine öteden-
beri izah edildiği veçhile, geçirdiği malûl safhalara 
benzer safhalara maruz kalmasın. Hariciye Vekili 
muhtereminin pek sarih olarak söyledikleri veçhile, 
iki komşu devletin münasebatı siyasiyenin kâfi de
recede nazarı tetkik ve durendişiyle mütalaa edildi
ğini görürken, mezkûr itilâfnamenin hüsnü tatbikin
de efkârı umumiyenin de müteselli ve tamamen emin 
olarak daha ziyade bu itilâfnamenin tatbikinde zahir 
olmaları şayanı temennidir. 

KAZIM BEY (Giresun) — Muhterem arkadaş
lar, huzuru âlinize arz olunan bu itilâfname, bizim 
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için çok şayanı dikkat ve çok mühimdir. Seneler-
denberi vatandaşlarımız mallarının ve haklarının 
temin edilmesine intizar etmektedirler. Bu yüzden 
çektiğimiz ıstıraplar pek çoktur. 

Malumu âlileridir ki, beynelmilel münasebatta, 
siyaset ricalinin arzuları ne olursa olsun, her salim 
politikanın temeli, evvelemirde vatandaşlar arasında 
soğukluğun ve emniyetsizliğin izalesi addölunmahdır. 

Senelerdenberi, tâ Tesal'ya zamanındanıberi Türk
ler, Yunanistan'daki ahdi ve hukuki varlıklarından 
istifade etmiyorlardı. ıBu hal bir çok nesillere emni
yetsizlik telkin etmiştir. Bu itilâfnameyi yapan rical, 
yalnız insani bir vazife değil, iki millet arasındaki 
emniyetsizliği maddeten bertaraf etmeğe teşebbüs 
etmiş oluyorlar. Bu neticeye varmak için, itilâf name 
vatandaşlarımıza birçok fedakârlık tahmil ediliyor. 
ıBu fedakârlıklar bizim için ağırdır. Bununla beraber 
ameli mülahazat ve vatandaşlarımızın ahvalini bir 
dereceye kadar tehvin etmek ümidi, bize medarı tes-
liyet olmaktadır. Gözlerimiz itilâf namelerin hulus 
ile tatbikine müteveccihtir. Göreceğimiz ameli ne-
tayicin vatandaşlarımızın ıstırabını tehvin etmesini 
temenni ediyorum. (Bravo seseleri) 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, mübadele meselesini, Türk ve Yunan dev
letleri arasında münhasıran müstakil ve devamlı bir 
sulhu temin ve teyit için kabul etmiştik. Buna rağ
men Türkiye Hükümeti bütün kuvvetiyle ve hüsnü
niyetle çalıştığı halde bugüne kadar Muhtelit Müba
dele Komisyonunun bitaraf ve tarafeynden mürekkep 
azalariyle hallettiği bir mesele mevcut değildir. Ge
rek mübadele esnasında ve gerek mübadeleden mü
tevellit mesailin tetkiki sırasında Yunanistan Devle
ti daima ve daima müşkülât çıkarmış, gerek Muhte
lit Mübadele Komisyonunun vazaifine ve gerek mu
rahhasların vazifelerine karşı, müşkülât ve engel ih
das etmiştir. Türk tebaasından malına vazıulyet, hu
kuku tasarrufiyesine malik hiçbir fert Yunanistan'da 
mevcut değil. Bilâkis buna mukabil burada bütün 
Yunan tebaası kendi emvalini istediği gibi herhangi 
bir mal sahibinin tasarrufu gibi tasarruf etmektedir. 
Şu halde itilâfnameler ne kadar tekerrür ederse et
sin ne kadar çok yazı yazılırsa yazılsın, bu meseleyi 
halledecek olan, tarafeynin hakiki hüsnüniyetidir. 
İtilâfnamenin çok zengin olması ve çok iyi tetkik 
edilmiş bulunması bizi o kadar nikbin edemez. Vak
taki sahibi hak hakkına vasıl olur ve herkesin vazı
yet edilen emlâki kendisine teslim edilirse, o zaman 
bir dereceye kadar bu itilâfnamelerde bir manâ, bir 

maksat olduğu tahakkuk edebilir. Aksi takdirde Lo
zan Muıahedenamesıinde meseleyi halledilmiş adde
diyorduk. Ahali mübadele edildi, malına sahip ol
madı. Emlâki, akarı daha ziyade işgale uğradı ve hâ
lâ buna devam ediliyor. Trakya'da mezalim icra 
ediliyor. 

Sonra da tarafeyn hüsnüniyetinden emin olarak 
itilâfnameyi tasdik edeceğiz. Muhterem Hariciye 
Vekilimizden ve durendiş Başvekilimizden kemali 
ciddiyetle talep edelim ki, bu itilâfnameyi an bean 
harfi harfine takip etmek lâzımgelir. Aksi takdirde 
bu itilâfnamenin kıymeti tatbiki yesi yoktur. (Bravo 
sesleri) 

REtS — Başka söz alan arkadaşımız yoktur. 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. TEVFİK RÜŞTÜ 
BEY (İzmıir) — Arkadaşlarım; biraz evvel söz söy
leyen Rasih Bey, Dr. Mazhar Bey, Kâzım Bey ve Mu
sa Kâzım beyefendiler arkadaşlarımın sözlerini çok 
dikkatle dinledim, Görüyorum ki, Encümenin maz
batasında tevakkuf ettiği nokta üzerinde ısrar etme
ği istiyorlar. Biraz evvel maruzatımda teşrih ve işa
ret etmiştim ki tahaddüs eden vaziyeti fiiliye, bir ta
kım amelî çareleri istilzam ediyordu. İşte bu itilâf-
namede o yol tutuldu ve yine arz etmiştim ki, hüsnü
niyetimizi bu millet kürsüsünden tekrar ilân ve be
yan ederken, karşı Cumhuriyetin de bizim gibi dü
şünmekte olduğunu ümit etmekte bir takım avamil 
ve esbabı mantıkiyeye istinat ediyorum. Binaenaleyh 
esasen itilâfnamelerin kıymeti onların bizatihi teşkil 
ettiği külden başka tatbikattı ile taayyün edeceğini 
de bilvesile arzetmiştim. Çok kuvvetle ümit ediyorum 
ki, Heyeti Celilenizi memnun edecek netayice varıla
cak ve bu sayede iki komşu Cumhuriyet arasındaki 
münasebatın matlup şekilde devam ve inkişafı temin 
edilmiş olacaktır. Yine bu sayede Cumhuriyet va
tandaşlarının meşru hakları da mümkün olan hüsnü 
suretle temin edilmiş bulunacaktır. (İnşallah sesleri) 

REİS — Encümen, mazbatasında lâyihayı kanu
ni yenin müstacelen müzakeresini talep etmektedir. 
Reyi âlinize arzediyorum. Müstacelen müzakeresini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın; müstacelen müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın, kaıbul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın; maddelere geçilmiştir. 

Kanun 
'Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis

tan Cumhuriyeti arasında 1 Kânunuevvel 1926 tari-
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hinde Atina'da aik.it ve imza edilen ve 17 maddeden 
ibaret bulunan itilâfname ile berveçhizir tadat olu
nan temessükler Büyük Millet Meclisince kabul ve 
tasdik olunmuştur. 

1. îtilâf nameler, 
2. Nihaî Protokol, 
3. Atina'da Beynelmilel Maliye Komisyonu ta

rafından ita kılınan teminat mektubu, 
4. Beyanname, 
5. 1 numaralı Protokol, 
6. 2 numaralı Protokol, 
7. îmza zabitnamesi. 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. TEVFİİK RÜŞTÜ 
BEY (fzımir) — İşbu miadıde münlasebeltıiyle şu nok
tayı da tasrih etmek isterim ki, arkadaşlarımın beya
natı meyanında Cumhuriyet Vatandaşlarının, komşu 
Cumhuriyette diğer devletler tebaasından ayrı bir 
muamele gördüklerini ima eder kelimeler işittiğimi 
zannediyorum. Böyle bir mesele vaki değildir ve Ha
riciye Vekâletiniz buna vakıf bulunmuyor. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Malumu âliniz 
madde aynen kabul edilecektir. Serlevhasında yalnız 
kanun denmiş, ihtimalki zühul vardır. Unvan vazı 
lâzımdır. 

RUŞEN EŞREF »BEY (Afyonkarahisar) — Efen
dim, kanunun isimli buradadır, lâyihanın başında mev
cuttur. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Kanun aynen 
kabul edileceği için baş tarafa yazılmak lâzım gelir. 

REİS — (Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 
Cumhuriyeti arasında akit ve imza olunan itilâfna
me ile müzeyyalatının tasdiki hakkında kanun) iba
resi aynen baş tarafa yazılacaktır. Birinci maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın; kabul 
edilmiştir. 

Efendim, lâyihada, kanunun tarihi meriyeti hak
kında madde yoktur. İşte buna dair bir teklif var
dır. Encümenin noktai nazarını alırız ve reye vazede
riz. 

Riyaseti Celileye 
Âtideki maddenin 2 nci madde olarak kabulünü 

teklif ederim. 
Madde 2. •— İşbu kanun tarihi neşrinden mute

berdir, 
Antalya 

Ahmet Saki 

HARİCİYE ENCÜMENİ REİSİ ŞÜKRÜ KA
YA BEY (Menteşe) — Encümen iştirak eder efen
dim, (Tarihi tasdikinden itibaren sesleri) (Neşrin
den sesleri) neşrinden muteberdir efendim, neşir ol
madan evvel tasdik mer'i olmazki.. Tarihi neşrinden 
demek daha muvafıktır. 

REİS — Şu halde Ahmet Saki Beyin teklifini 
ikinci madde olarak kabul edenler lütfen el kaldır
sın; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın; kabul edil
miştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekille
ri Heyeti memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın; ka
bul edilmiştir. 

Lâyihayı tayini esami ile reyinize arzediyorum. 
Reylerinizi istimal buyurunuz. Reylerini istimal bu-
yurmayan arkadaşlar lütfen reylerini istimal buyur
sunlar. İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 

Netayici ârâyı arz ediyorum : Riyaseticumhur 
1926 senei maliyesi bütçesinde münakale icrasına da
ir kanun ikinci defa reye arzedilmiştir. 146 zat reye 
iştirak etmiştir. 145 kabul, 1 müstenkif vardır, ka
nun 145 rey ile kabul edilmiştir. 

Demiryolları İnşaat ve İşletme Müdiriyeüi Umu-
miyesinin 1926 senei maliyesi bütçesinde münakale 
icrasına dair kanuna 159 zat rey vermiştir. 158 kabul, 
1 müstenkif vardır. Kanun 158 rey ile kabul edilmiş
tir. 

Buca ve Kemalpaşa havalisindeki emvali metru
ke bağlarından dolu hasebiyle hasara uğrayanlara 
ait bedeli icar bekayasının affı hakkındaki kanuna 
145 kişi reye iştirak etmiştir. 138 kabul, 5 ret, ve 2 
müstenkif vardır. Kanun 138 rey ile kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriye
ti arasında akit ve imza olunan itilâfname ile müzey-
yelâtının tasdiki hakkındaki kanuna 164 zat reye iş
tirak etmiştir. 160 kabul, iki ret, iki müstenkif vardır. 
160 rey ile kanun kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 14.00'te içtima edilmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat Saat : 17,30 

http://aik.it


t : 40 5 * 3 . 1927 C : 1 

Riyaseticunıluır 1926 Senei Maliyesi Bütçesinde Münakale İcrasına Dair Kanunun tkinci Defa Reye Vazı 
Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Âza adedi 287 
Reye iştirak edenler 146 
Katml edenler 145 
Reddedenlıer 0 
Müstakiller 1 
Reye iştünatk etmeyenler 140 
»MÜirthaller 1 

[Kabul Edenler] 

ADANA 
Kemal B. 
AFYON KARAHİSAR 

Ali K 
izzet Ulvi B. 
Kâmül B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Saddc B. 

AKSARAY 
Besim Atallay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B, 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şaktir B. 

ANTALYA 
Aifomidtj Sâlkji ıB, 

ARTVİN 
Hillmıî fi. 

' AYDIN 
(Dr, Mazhar (B. 
Mithat B. 

IBEYAZID 
"Şef-iik B, 

(BİGA 
Mehmet B. 
ıSamih ıRifat B. 

İBOLU 
Dr. Emdin Oemıal B. 
Mehmet 'Vasffi B. 
iŞülkrüi ©ey 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

(BURDUR 
Hüseyin! (BâJkJi B, 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Muısitafa 'Fehmi B. 
NüHetimı Plaşa 
Refe fi. 

CANÖC 
CaViıt ıPaşft-
^Süleyman Neami B. 

ÇANKIRI 
Mustafa LAJbdüfîıhtfaiîEk B. 
Rİfaft fi. 
Taflan B. 
Ziya fi. 

ÇORUM 
İsanıail Kemal B. 
ılsrriet fi. 
Münir B< 

DENİZLİ 
Neaiip Âli !B. 

DERSİM 
Feriduini Fiıklri fi. 

ÖlYARlBEKİR 
CaMit IB. 
Fevzi (B. 
Şenef fi. 

EDİRNE 
Faûk fi. 

ELÂZİZ, 
Hüseyin fi. 
Mustafa fi. 
Müfrittin B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet «İffet B. 
»Rasta B, 

ERZİNCAN 
Safaiıti B. 

ERZURUM 
Câzâm B, 

esKişoEetR 
Alü Ulvi İB, 

OAZ/İAYINTAÎ» 
iKılıç Ali B< 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittim Bv 

(GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Kâram ıB. 
Şevfltffl! B. 
Tahfe B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Ztikfi IB, 

ıHAKKÂRt 
Nazmîi B. 

(İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
AkçoraıoPu Yıisîuf B. 
Ali Rıza fi. 
Behiiç B. 
Hamdi B, 
TeVfJk Kâmil B. 
Zryaecti'n B. 

İZMİR 
Dr, Tevfdkj Rüştü B. 
Kâmil B. 
Miktk B. 
Osmanzaıde Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B, 

KARESİ 
Ali Şımııni B. 
Haydar \Aâ'â B. 
Htüûsî fi, 
Mehmet Cavtit B. 
'Osman Nüyaaji B. 

KASTAMONU 
Aü Nfcarnj B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilma B. 
Dr. Halit fi, 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat fi. 
•Şevfciet Bv 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Rö&tp B. 

KONYA 
Eyüp Salbtni B. 
Fuat B. 
Musa (Kâzım B. 
Mustafa İB. 
Tevifâkj FiÜCMiK B. 

KÜTAHYA 
-Fadüd B. 
Recep B. 
Rıza B, 

İMARDIN 
'Ahdülgarai fi. 
Aıbdülrezzak B. 
Ali Rma (B. 
Neoip fi. 

.MENTEŞE . 
(Eısaıt fi. 

MUŞ 
Üyaıs Sami B. 
Rıza B, 
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NİĞDE 
Gaip iBv 
•Hail! B< 

ORDU 
Fıaük! B. 
HalM Sutta B. 
İsıma! B. 

RİZE 
ElkıroM B, 
Esalt B, 
Hasan Carvtilt B. 

ADANA 
İsmail ıSaifa B. 
Zamün B. 

AKSARAY 
'MtosltiaJfa Velhbii B. 
Neşe» B. 

(ANKARA 
Ali Fuiaıt Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
'Paşa! (RıdMcuımlhur) 
Hilmi B. 

İANTALY1A 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
ıMunalt B, .(İM.) 

ARIDAHAN 
Taihsıin B. <1M.) 
TaJlâıt B. 

lAYDIN 
Dr. Reşit Gaüb B. 
(İstik Malh, Â.) 
TaMm B, 

BEYIAZID 
Süleyman Suıdü B, (M.) 

(BÎGA 
Şülkartüi IB. # 1 ) 

BtTUtS 
Muhitin Nâıni B. 

(BOUÜ 
Cevaıt Albbîais; B, 
F a » Riflkj B, 

SARUHAN 
Dr. Salim B. 
Ethem B. 
Kemal B, 
'Nafiz 
Yaşar B. 

SÜRD 
Haia Hulkil B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Züjhtfü! B. 
Yusuf Kemali B. 

BtftVıAS 
Kaditti Atalet B. 
Matatot B. 

ŞARKİ* KARAHtSAR 
İsmalil B. 

TEKİRDAĞ 
'Paıükl B.. 

TOKİAD 

Bekir Samıi B. 
Emini B« 

[Müstenkif] 

ERGANİ 
İhsairl B.* 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BOZOK) 
ıAwıi B. ı(1İstilkf (Malı/Â.) 
Salih B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
•Nedaltii B. 
Osmani Nuirıî B. 

CANİK 
Tajlât Ah/mi B. 

CEBELİBEREKET 
Avnı» Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇATALCA 
Şalkir B, 

ÇORUM 
Dr. Mu!statfa< B. (M.) 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr, Kâzını B. 
Haydar Rüştü1 B, 
(Mazjhiaaı Müfit B. <M.) 
Yusuf B. 

DERSSUM; 
Atalet Şüiklrfö B. 

DİYARIBEKİR 
Ibralhdml Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Oaffer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

" ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hânnilt B. 

lERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B, 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdüİhalk B. 
(istifle. Man. Müd, U.) 

(ERZURUM 
Bahri B. 
Halet B, 
MünA Hiterev B. (M.) 
'Riaâf IB, 
ZiyaıettiırK B. 

(ESKİŞEHİR 
Aibduialh Azmi B. 
iBrrriını B. 

GAiZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B, 
Ali Cenanî B, 
ıFerüdf B, 
Şahin B, 

GİRESUN 
Halkfka Tairak B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 

(HAKKÂRİ 
Asâf B, (t. A.) 

İSPARTA 
Hüseyin! Hüsnü B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasarı B. 
Ratali p* 

• URFA' 
Refet B, 
iSalfföt IB. 

'VAN 
Haiklkı B. 
lİhralhim: B, 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. -

İbraihimj B. (İM.) 
Mülkemnem B. (M.)-

İÇEL 
Dr. TeMtfikj B. .". ' :' L 

lİSTANBUL 
Dr. Halkjfcı Şiinalsli Paşa 
Dr. Refik B. ((V.) 
lEldiilp Sartvet B., 
Fualt IB. ı(|M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Hayldair B. 
'İhsan Paşa! 
Kâzım Karabeikir Paşa (M.) 

İZMİR 
MaJhmuıt Celal B. 
iMaihmuıt Eslad B, (V.) 
'MtulsftaJfai Neoaıİ B, (V.) 
Mulsafa Rata'i B. (V.) 

«ARBSİ 
Ahmet Şüııtreyya B. 
i(lisicjMaflı. Mlüd, U.) 
Kâzını Paşa (Reis) 
IMetaeî Vehfbl B, 

KARS 
Ağaoğlu Ahmot B. 
Ömer B, 

KIASTAJMONU 
IAH Rıza O.- f Li 
Haldt B. <M.) 
Hasam iPelhm!| B, 
ıMeihmei Fuat B. (M.) 
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'Necmettin Molla 33. 
Veted Çel-öbd B. 

KAYSERİ 
Salbütt B. 

KIRŞEHİR 
LÛtifii Müfit O., 
ı̂ &tik. MaJh, A.) 
Raftık tsitnaiıt B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B., 
ıfllstilL Mah. Â) 
iMostafa B. (M.) 
ıSafftöt B. 

KONYA 
(Bekıta B , 
Kâzım ÛHüsnıü B.XM.) 
Mustafa Feyzi B., 
Naıimı Hazım B. 
Refik (R-

KOZAN 
'Ali Sadp B, 

(tstilk. Mah. R.) 
Ali Sadi & 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
•Nuri Bv 
Rıalgıp B. 

MALATYA 
îsamlöt Paşa (Başvekil) 
Mahmıult Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B, 
Mıdhm'at B. 
Mithat B. 
Nuuettinı B, • 

MARDÎN 
Yalkup Kadni B, (M.) 

MENTEŞE 
ıŞüklnü Kaya B. 
Yuınıuıs Nadil B. 

. MERSİN 
Besim B. 
•Niyazi B. 

MUŞ 
Osmiaüt Kadrti B. 

NİĞDE 
Ata B (M.) 
Bbıihakjin (Hazım B. (M.) 

ORDU 
Hamdi B. (M.) 
Reoai B. 

(RİZE 
Ali B, 
Fuat B., 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B. (V.) 
'MüJisltaifa Fevzi B. 

ıSÎNOP 
Dr. Rıza Nur B. (İM.) 

ISİMAS 
Rahmi B, 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

[Münhal] 

Elazığ 

ŞARKİ KARAHİSAR 
AH Rıza B. ı(]M.) 
Mehmet Emir B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Mehmet Emin B. (M.) 
Neblîzade Hamıdi B. 
Süıiaymam Sınıra B. 
Şafflk B. 

ÜRFA 
AH B. 
Dr. Rdfet B. 

VAN 
Münip B. (İM.) 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
ıRagip B. 
Tunalı Hitoi B< 

» > • • -
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Demiryolları İnşaat ve İşletme Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 Senei Maliyesi Bütçesinde Münakale İcrasına 
Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

-BİGA 
Mehmet B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 
159 
158 

O 
1 

127 
1 

[Kabul Edenler] 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Fevzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanî B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B, 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B, 
Hamdi B. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Aü Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 
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KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B, 
Saffet B.

KONYA 
Fuat B, 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Rıza B, 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B, 

ADANA 
İsmail Safa B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B. (M.) 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. (M.) 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Rıza B, 

NİĞDE 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B.
Halil Sıtkı B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Mehmet "Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. (İstik. Mah. Â.) 
Salih B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B,-

DİYARIBEKÎR 
İbrahim Tâli B, 
Zülfi B. 

Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (İstik Mah. 
Müd. U. Mu.) 

ERZURUM 
Bahri B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. (M.) 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİAY1NTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. M.) 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 
Mükerrem B. (M.) 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. (M.) 
İhsan B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
(M.) 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü Bs (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Müstt 

ER( 
t. 

İrak . 

70 

[Müstenkif] 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

| EDİRNE 
| Cafer Tayyar Paşa 

I
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANt 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
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KARESt 
Ahmet Süreyya B. (İstik. 
Mah. Müd. U.) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. (M.) 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 

Sabit B. 
KIRŞEHİR 

Lûtfi Müfit B. (İstik. 
Mah. Â.) 
Refik İsmail B. (M.) | 
Yahya Galip B. (M.) | 

KOCAELİ 
İbrahim B. (İstik Mah. 
Â.) 
Mustafa B. (M.) 

KONYA 
Bekir B. 

Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. (tstik Mah. 
R ) 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Yakup Kadri B. (M.) 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

" MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebubekir Hazım B. (M.) 

ORDU 
Hamdi B. (M.) 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. (M.) 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 

VAN 
İbrahim B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Tunah Hilmi B. 

[Münhal] 

Elâziz 1 
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Buca ve Kemalpaşa Havalesindeki Emvali Metruke Bağlarından Dolu HatSebiylie Hasara Uğrayanlara Ait 
Bedeli İcar Bakiyesinin Affı Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 

İzzet Ulvi B. 
Kamil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Alı B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller 

287 
145 
138 

5 
2 

141 
1 

[Kabul Edenler] 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
ismail Kemal B. 
tsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanî B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
1 Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 

Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuat B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Ragıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 
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MARDİN 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHISAR 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B. (M.) 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Tahsin B. (M.) 

RİZE 
Ali B. 
Esat B. 
Fuat B. 

j SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Mehmet Sabri B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

StİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
1 İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

[Reddedenler] 

ARTVİN 
Hilmi B. 

]Müster 

ERGANİ 
İhsan B. 

KARESİ 
Hulusi B. 

ıkifler[ 

TRABZON 
Rahmi B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. (M.) 

BOLU 
Cevat Abbas B. 

BOZOK 
Avni B. (İstik Mah. Â.) 
Salih B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DİYARIBEKİR 
Fevzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

. VAN 
Hakkı R 
jn.cııvPk.1 u . 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

KONYA 
Musa Kâzım B. 
Tevfik Fikret B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (İstik. Mah 
Müd. U.) 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. (M.) 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. A.) 
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İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 
Mükerrem B. (M.) 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Behiç B. (V.) 
Edip Servet B. 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. (M.) 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
(M.) 

İZMİR 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İstik. 
Mah. Müd. U.) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Halit B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. (M.) 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (İstik. 
Mah. Â.) 
Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. (İstik Mah. A.) 
Mustafa B. (M.) 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Saip B. (İstik. Mah. 
R) 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Yakup Kadri B. (M.) 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebubekir Hazım B. (M.) 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. (M.) 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. (M.) 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil. B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M.) 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 

| Yusuf Ziya B. 

[Münhal] 

El aziz : İ 
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'Türkiye Cıtıhhüriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasmda Akt ve İmza Olunan Itilafname ile Müzeyye-
latının Tasdiki Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

ADANA 
Kemal B. 
AıFYON KAİRAİti^Aâ 

Ali İR 
Musa Kâzım B. 
(Ruşen. Eşref B. 

AMASYA 
'Ali Rjzla B< 
Esat fi, 
Naıfiiz B. 

ANKARA1 

Ali B. 
Hi'Lmü ıB. 
İhsan B< 
.Şateir B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâîkji B. 
Muıtaıt B. 
Rja&ih, B. 

ARDAHAN 
"TdhÜfll fi. 

ARTVİN 
Hitai fi. 

AYDIN 
Dr. Mazhaır B. 
Dr. Reşjt Galliiıb fi. 
'Mithat B. 

ıaöYA^ib 
Şefik fi. 

BİGA 
Mıehmet fi. 

ıBITTİJS 
M'ulhiatiin Nâmi B. 

BOLU 
•Cevait Abbas fi. 
Dr. Emin Cemali B. 
»Şükrü Bey 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 
164 
160 

2 
2 

122 
1 

[Kabul Edenler] 

BOZDK 
Ahmet Hiamdi fi; 
Süfeytroaın Sırrı B. 

'BURÖUR 
MusMa Şeref B. 

BURSA 
Refet fi. 

CANÖC 
Gavrit Paşa 
Süfleymaın Neoms fi. 

CEBELİBEREKET 
İlhsaın B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdüihalik fi. 
Rıfat B. 
Talât fi. 

ÇATALCA 
§afci-r (B: 

ÇORUM 
îsmaıil Kemal B: 
İsmet B. 
Müınıir fi. 

DENİZLİ 
Necip A i B. 

DERSlM 
Alnmlet Şüfcrti fi. 

DÎYARIÖEKİR 
Caviilt B< 
Fevzi B. 

EDİRNE 
Faik (B. 

ELÂZİZ 
Hüseyinı B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet îfifeifc B. 

ERZİNCAN 
Saibilt B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulllvtö fi. 
Emin B. 

i GÂZMYİNTAP 
lAlıi Cenami B. 
Fealt ıB. 
Kııhç A l fi. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GÎRESUN 
ıHâdm Muihittıin B, 
Kâzım B. 
Şsvıkta B" J 
Tahk fi, 

GÜMÜŞANE 
H&saıhı Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
'Hüseyin Hüsnü fi. 

İÇEL 
Emin fi. 

İSTANBUL 
Ahmei Mdbfeir Ö. 
Akçanaoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza fi. 
Dr. Hakiki Şimıaısıi Paşa 
Hamdi fi. 
ıHamdfiıllıaJh Suphi B, 
Tevfik Kâmil B. 
Züyaıettkı fi. 

İZMİR 
Dr. Terâilk Rüştü B. 
Kâml fi 

Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad fi. 
Münür fi. 
Osman/zade Hamıdi fi. 
SanaçağUlu Şülkırü fi. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Aidi B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavitt .B . 
Osman Niyaai B. 

KARS 
Ağaoğhı Alhmet B. 

KASTAMONU 
(Aılli Naızmıi B. 
Ali Rıza fi. 

KAYSERİ 
Ahmet HüŞmli B. 
Dr. Halit fi. 
Zelki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat fi. 
ŞeMklet B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya fi. 
Ragıp B< 
Saffet fi. 

KONYA 
Eyüp Saibra B. 
Fuat fi. 
'Mustafa fi. 
Naiiim Hazım B. 
Tevfik Filfcret B. 

KOZAN 
Ali Şadı B. 
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KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik fi. 
Ragııp B. . 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir iB. 
Dr. Hilmi B. 
Ismöt Paşa 
Malhmıult Nödlilm B., 
Reşit fi. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezzalk B. 
Ali Rıza fi. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Şülkrü Kaya B. 

ADANA 
îsrnaıiıl Safa fi. 
Zamir B« 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet Ulpi B. 
Kâmil BJ, 
Sadılk fi 

AKSARAY 
Besim Afcalay B. 
Mustafa Vehbi B, 
Neşet fi. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazli Mustafa Kemal 
Paşa ı(ReiisiouaTDhuır) 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 

MERSİN 
'Niyazıi fi. 

•MUŞ 
tüytas Sami B. 
Rıza fi. 

NİĞDE 
G a i p fi. 
H a » B. 

ORDU 
Faik! fi. 
Halil Sılflkı fi. 
tsimıail fi. 

RİİZE 
Ali fi. 
Ekrem fi-
Esat fi. 
FuıaJt B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Bohem fi, 

Kemal B. 
Mehmet SaJbri B. 
Nafiz B. 
Yaşar fi. 

SİİRD 
Halil Hulki fi. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Reüep Zülhltü B, 
Yusulf Kemali B. 

SİVAS 
Ras ta fi. 
Şemsetıtiıni fi. 
Ziyaettin B, 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
M'ahmıuıt fi. 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
İsmail fi. 

[Reddedenler] 

K O N 
Musa Kâzım E 

Muisıüafıa Feyz 

YA 
U 
i fi. 

[Müstenkifler] 

ERGANt 
İhsan Bj 

[Reye tştirai 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudıi B. (M.) 

BİGA 
Samjih Rifat B. 
Şükrü fi. (M.) 

BOLU 
Paıîih ıRıflkı B. 
Mehmat Vasfı B. 

BOZOK 
Avni fi. (İsföük. Mah. A.) 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Hüseyin Bâiki fi. 1 

GÜMÜŞANE 
Zdfci fi. 

t Etmeyenler] 

IBURSA 
Musltafa Fehmi fi. 
Necati fi. 
Nurettin1 Paşa 
Osman Nuru B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avrai Paşa 

ÇANKIRI 
Ziya fi. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü fi. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Emlini fi. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasam fi. 
Nebizade Hamdi B. 
Raıhmi fi. 
Süleyman sırrı fi. 

URFA 
Dr. Refet B. 
Refet fi. 

VAN 
Halkkı İB. 

ZONGULDAK 
Ragıp fi. 
Yusulf Ziya fi, 

Mazhar Müfit fi. (>M 
Yusulf fi. 

DERSİM 
Feridun Filkri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B. 
Şeref fi. 
Z ü l i fi. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rııfıkıı B. 

ELAZÎZ 
Süıleymıaaı B. 

ERGANt 
İhsan Hâmit fi. 

ERTUĞRUL 
Dr. Hıkret B. 
Halil B, 
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İbrahim B. 
Rastat B. 

•ERZİNCAN 
Abdülhak "B. ı(tstik. Mah. 
Mm. V.) 

ERZURUM 
Bahri B. 
«âlet B. 
Müınıiır Hülsrev B. (M.) 
Raıifi B. 
Ziiyıaidtıtı'ın B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZÎAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tanık B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

HAKKÂHt 
Asâf B. (1 M.) 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 
Miütoeurem B. (M.) 

•İÇEL 
Dr. Terfik B. 

İSTANBUL 
Behiç B. (V.) 

Dr. Refik B. (V.) 
Edip SenveH B. 
Fuat IB, 
Haydar B. 
İhsan Paşa 
Kâzım (KaralbeMr Paşa 
CM.) 

İZMİR 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Jstk. Mah, Müd. V.) 
Mehmet Vehİbİ B. 

(KARS 
Ömer B. 

KASTASMONU 
Haliıt B. (M.) 
Hasan Fdhmi B. 
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