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B Î R Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat : 1,50 

BEİS — ikinci Beis vekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTlP : Mahmud Said Bey (Muş) 

RElS — Efendim ekseriyet var. Celseyi kü-
şadediyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
ikinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Heyeti Vekileden mevrut İmalâtı Harbiye us-
talariyle hali faaliyette bulunacak harita zâ-
bitan ve efradına harcırah ve sanatkâr efrat 
ile şoförlere yevmiye itasına dair levayihi 
kanuniye, Kavanin ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine, Sivas Mebusu Vâsıf Beyin, Hi-
mayeietfal Cemiyeti menfaatine olarak tü

tün ve sigaralara İstihlâk Resmi vaz'ma dair 
teklifiyle, Kütahya Mebusu Ragıb Beyle, rü-
fekasımn Harb Kazançları Vergisinden bir kıs
mının teciline dair teklifleri Lâyiha Encü
menine havale olundu. Ziraat mükellefiyeti 
hakkındaki, Kararnamenin tatbiki hakkında 
İktisat Vekili Sırrı Beyin, teklifi üzerine mü
zakere açılarak bu hususta bir mazbata ihzar 
edilmek üzere mesele müstacelen iktisat Encüme
nine havale edildi. Bilâhara zâbitana verilecek 
elbise bedeli hakkında Muvazenei Maliye En
cümeninin tanzim etmiş olduğu lâyihai kanu-
niye müzakere edilip maddeleri aynen kabul 
ve heyeti umumiyesi tâyini esami ile reye vaz'-
edilip ara tasnif edilinceye kadar celse tatil 
olundu, 

&%rk 
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İkinci celse j 

Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı 
Riyasetüerinde bilinükat elbise 'badeli halkfkmdaki 
kanunun 10 müstenkif ve 11 redde karşı 141 
reyle kabul edildiği tebliğ olundu. 

Vesaiti nakliye mükellefiyeti hakkındaki 
Kanunun müzakeresi icra kılınıp bir müddet 
celse hafi olarak cereyan ederek tekrar celsei 
aleniyeye geçildi; ve mezkûr kanunun heyeti 
umumiyesi hakkındaki müzakere kâfi görül
dükten sonra tadil takrirleri içtimai âtide re
ye vaz-'olunmak ve Perşembe günü içtima edil
mek üzere celseye nihayet verildi. 

Kâtip 
İkinci Reisvekili Muş 

Musa Kâzım m Mahmud Said 
Kâtip 
.îzmir 
Enver 

REİS — Zaptı* sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Yok, sesleri) Zaptı sabık aynen kabul 
olundu. 

4. — MUHTELÎF EVEAK 
1. — Üçüncü îçtima senesinin küşadı müna

sebetiyle Tiflis Mümessili Muhtar Beyden mev
rut tebrik telgrafı 

REİS — Tiflis Mümessili Muhtar Beyefendi
den mevrut tebrik telgrafı var, efendim. (Okun
sun, sesleri) 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Üçüncü senei devriyei teessüsünü mücerret 

kendi semerei mücahedatı hüdapesendanesi ola
rak, millet için mu'kaddemei fevzü necat olan 
böyle müstesna bir ânı mühimmi idrak eden 
Meclisi Âliye tarihi 'faakikii (millîmizin lâyemut 
bir simayi mübecceli olan zatı sâmilerine ansa-
ımiritflkalib arzı tebrîkât eder ve Ibir şiir-i 
hayat olan Şarık'ın o maddiyetperest Garp 
âlemine karşı ihraz ettiği galebei mâneviyenin 
ankarip bir muzaf feriyeti Ikatiye ile tetevvücet-
mesini eltafı ilâhiyeden temenni ederek Katı ce
lâdet simatlarma ve bilcümle Rüfekayı Kiram 
Hazeratma takdimi tazimat ve ihtiramat eyle
rim, efendim. 

28 Şubat 1338 
Tiflis Mümessili 
İstanbul Mebusu 

Muittir 

1338 O : İ 
RAGIB B. (Amasya) — Bu telgrafın zapta 

geçmesini teklif ederim. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey bu mil

let namına yazılsaydı... 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Mahiyeti ne

dir bunun? 
REİS — Tebriktir. 
SALÂHADDİN B. (Devamla) — Methiye 

kasidesi okuyorlar. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Paşava yazı

lan bir şeydir. Millet namına yazılmış olsaydı, 
bunu takdir ve kabul ederdik. Mamafih bu okun
du. Ben bunu dinlememiş oluyorum. (Doğru, 
sesleri) 

" 3. — TAKRİRLER 

1. — Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdı Efen
dinin bütçe müfredatının tab'ı hakkında takriri 

REİS — Efendim, bütçe müfredatının tab'ı 
hakkında Muş Mebusu Ahmed Hamdi Efendinin 
bir takriri vardır. Bu bütçenin müzakeresine 
mütaalliktir. Okutuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Bütçe varidat ve masarif atı umumiyenin züb-

desini yani her faslın ihtiva ettiği mevaddın ye
kûnu umumisi erkanımı gösterir mücmel erkam-
dan ibarettir. Böyle müphemiyeti ifade <*den bu 
icmalleri tetkik ve ona nazaran imali fikir ise 
müşküldür. Binaenaleyh her daireye ait bütçeye 
mütalâallik müfredat kadrolarını irae eder mat
bu cetvellerin tertip ve tevzii lüzumunu teklif 
eylerim. 

Muş 
Ahmed Hamdi 

(Pek doğru ve muvafık, sesleri) 
REİS — Efendim müsaade buyurursanız 

bütçe müzakeresinde okunmasını reye Koyuyo
rum. Takririn bütçe müzakeresinde okunmasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Kabul 
ediyoruz, müttefikan. Reye koyun aleyhinde söy-
liyen yok. 

REİS — Takriri kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Bunun 
imkânı yok, tabı için zaman geçer. Müsaade bu-
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yurun bendeniz 'söz istiyorum. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim, körükö-
rüne ne için tasdik edelim? Bu olmaz. Tabı ve 
tevzi edilsin. 

2. — Erzincan Mebusu Emin Beyin, Gümrük 
Tarife Kanununun tadili hakkındaki kanun lâyi
hasının tercihan müzakere edilmesine dair takriri 

REÎS «— Gümrük Tarife Kanununun, ruzna-
meye alınması hakkında Erzincan Mebusu Emin 
Beyin bir takriri var, efendim. 

Eiyaseti Celileye 
Gümrük Tarife Kanununun tadili için tanzim 

edilen ve Kavanini Maliye ile Muvazenei Maliye 
encümenlerince badettetkik Heyeti Umumiyeye 
sevk edilen ve badettabı tevzi olunan cetvelin 
varidatı umumiyei Devlete mütaallik tekâlifi 
natık olduğundan mevaddı saireye tercihan- mü
zakeresini teklif eylerim. 

Erzincan 
Emin 

REİS — Mezkûr kanunim ruznameye alı imla
sını... 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim mü
saade buyurun. Maliye bütçesinin rüsumata ait 
kısmı arasında bu müzakere edilebilir. Sonra, 
Dahiliye bütçesi içinde jandarma ve polisin tev
hidi meselesi var. Hapisauelerin ıslahı hakkında 
da bir teklif var. Hepsi mühim bir para kazandı-
dırır. Maliyenin rüsumat bütçesi meyanmda bu
nu da müzakere edelim. 

REİS — Bütçe müzakeresinde bunun nazarı 
mütalâaya alınmasını kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın... Kabul edildi. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Divanı Riyaset karan 

REİS — Mezuniyet hakkında Divan kararı 
var. 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevata hizalarında 

gösterildiği miktarda mezuniyet itası Divanı Ri
yasetin • 15 Mart 1338 tarihli üçüncü içtimam-
da tensibedilmiş olmakla Heyeti Umum iyenin na
zarı tasvibine arz olunur efendim. 

T. B. M. M. Birinci Reisvekili 
Hasan Fehmi 
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REİS — Hacı Nuri Bey (Siird) in üç ay me

zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Refet Efendi (Maraş) in temdiden bir ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 

Rıza Bey (Kırşehir) in üç ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Vehbi Bey (Bitlis) in üç ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. 

Hasan Hayri Bey (Dersim) in üç ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Mehmed Kadri B«y (Siird) in üç ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Mezuniyete dair 
usul hakkında bir şey arz edeceğim. Müsaade bu
yurunuz, Muhterem Rıza Bey arkadaşımız böyle 
zaman zaman iki ay içerisinde gider, dolaşır,-ge
lir, gider, (gitmiyor, sesleri) müsaade buyuru
nuz efendim. Yine gelir ve Rıza Bey ekseri evkat 
mezun olabilir. Yalnız şunu 'öğrenmek istiyorum 
ki, sonede üç ay mezun giden arkadaşlar nısıf 
tahsisat alır. Fakat bu arkadaşımızın mezuniyeti 

"2, 3, 4, 6 ay boyuna devam ^ediyor. Bu mese
le ne oluyor? 

LÛTFÎ B. (Ma'atya) — Tahsisat vermezler 
ki. 

SALİH Ef. (Devamla) — O halde tahsisat 
alınmadığı takdirde bir esbabı sıhhiye dolayısiyle 
Meclisi Âlinizden ayrılması lâzımdır efendim. 

REİS — Efendim bu mezuniyet kabul edil
miştir. Müzakeresi zaittir. 

Efendim Mustafa Ağa (Dersim) in temdiden 
iki ay mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Abdullah Efendi (Adana) nın temdiden iki 
ay mezuniyetini kabul edenler ellerini kaldırsın
lar... Kabul edilmiştir efendim. 

Abdülgani Bey (Muş) un üç ay mezuniyetini 
kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Hamdi Bey (Biga) nın temdiden bir ay me
zuniyetini kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Salih Efendi (Siird) in üç ay mezuniyetini 
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kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Mustafa Bey (G-ümüşane) nin üç malı mezu
niyetini kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

5. — İSTİZAHLAR 

1. — Dersim Mebusu Hasan Hayrı Beyin, 
Elâziz Valii sabıkı Abdülkadir Beyle Jandarma 
Alay Kumandanı Hamdı Beyin bâzı yolsuz icraa
tına dair 9 maddelik Dahiliye Vekâletinden su
al takriri. 

REİS — Derstin Mebusu Hasan Hayri Be
yin dokuz madde üzerine Dahiliye Vekâletinden 
istizah takriri var. 

Riyaseti Oelüeye 
Elâziz Valii sabıkı Abdülkadir Beyle Alay Ku

mandanı Hamdı Bey .haşhaşa vererek mütecasir 
oldukları gayrikanuni ve keyfî muameleleri h.v 
valii mezkûrede elîm tesirler bıraktığından hu 
gibiler şimdiye kadar .mesul'edilmediklerinden 
berveçhiâti mevaddm Dahiliye Vekâletinden müs
tacel en istizahını talebederim. 

Madde 1. — tlç yık otuz altı senesinde 
Dersimliler tarafından iltizam edilen Ilarput 
kazasının çöhnek ve sair kura aşarından yapmış 
oldukları yolsuzluktan dolayı azledilen Vali 
Hazhar Müfid Beyle Ilarput kazası kaymakatııı 
ve Dişili nahiyesi nıüdiri Abdülkadir Bey tara-
fından tekrar aynı mahallerde istihdamiarında-
k 1 lıi km et i n n e olduğu ? 

Madde 2. — Dişili nahiyesi takını kuman
danı Abdülaziz Efendi tanzim ettiği sahte bir 
evrakla Dersimlilerle muhabere ettiği bahanesiy
le Harput 'un Huzbey karyesi imamı İsmail Efen
diyi, darbederek madenî otuz lira rüşvet tak^bey-
lemesi ve talebi vâkıın merkum tarafından red-
dedilmesiyle yegâne ve henüz bülûga ermemiş 
çocuğunu celbederek pederinin gözü önünde darp 
ve işkence ettiğinden evlâdının acısına tahammül 
edemiyen İsmail Efendi karye kadınlarından 
toplamış olduğu otuz aded kulplu Osmanlı altı
nını vererek çocuğu işkenceden kurtarmış, aka
binde Harput'a gelerek ettiği şikâyet üzerine bö
lük kumandanmca Aziz Efendinin cürmü sa
bit olduğu halde alay kumandanı Tlamdi Bey 
mülâzimi mumaileyhten nısıf fiyatla mubayaa 
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i ettiği veyahut parasız aldığı bir hayyanın hâtı

rası için Aziz Efendiyi depboy memuru sıfatiy
le alay merkezine aldığı bilâlıara meselenin ka
patılması için Izilû takım kumandanlığına tâyin 
ederek merkum İsmail Efendinin parası iade edil
mediği gibi Aziz Efendinin de tecziye edilmedi
ğinden, hikmeti nedir? 

Madde 3. — O havalide namuskârlığı ile ta-
arüf eden Elâziz jandarma bölük kumandanı Ali 
Niyazi Efendi bir esbabı kanuniye ve sübutiye 
beyan edilmiyerek Abdülkadir ve Hamdi beyle
rin kâzibane işarları üzerine Sürüç'e naklettiri
lerek yerine suihalinden on ay açıkta kalan bilâ-
hara Sürüç'e tâyin edilerek memuriyetine gitmi-
yerek taallül ve temaruz etmiş olan yüzbaşı Ali 
Rıza Efendinin tâyin edilmesinin esbabiyle yüz
başı Ali Niyazi Efendinin tebdilindeki esbabın 

. beyanı lâzımdır. 
Madde 4. — Namuskârane ifayı vazifeye de

vam eden Elâziz Polis Müdürü Alımed Beyin 
Vali Abdülkadir Bey tarafından ne esbaba 
mebni işten el çektirildiği ? 

Madde 5. — Elâziz'e üç kilometre mesafede 
vâki Hasbinin karyesinde mütevattın Kiği mu
hacirlerinden Ali Ağa mahdumu Hasan ile me-
zunen karyesinde bulunan jandarma Halil bey
nindeki âdi su münazaasından dolayı Mülâzim 
Fuad Efendinin kumandasında elliyi müteca
viz atlı ile Ali Ağa hanesi abluka altına alına
rak kadınlarına varıncaya kadar bütün çoluk 
çocuklarının mahfuzen götürülmek istenildiği 
meselesinden dolayı merkum Hasan'm biraderi 
Mehmed Emin Efendinin vâki şikâyetine siyasi 
renk verilerek Abdükadir ve Hamdi beyler Ad
liyeye tahakkümle mumaileyh iki mah bigayri-
hakkin tevkif edilmiş, bilâhara serbest kalma
sına mecbur kaldıklarından mumaileyhin açmış 
olduğu hukuk dâvasını bastırmak için Elcezi-
re cephesi kuvvetiyle Elâziz havalisini Dersim-
lilere bildirmek bahanesiyle tahliyesinden bir
kaç gün sonra merkez ordusu kumandanlığın
dan divanı harbi örfiye tevdi edilmek için is
tenilerek mahfuzen Sivas'a götürülmüş. Üç ay 
kadar Sivas'ta gayrimevkuf süründürdükten 
sonra arkasından hiçbir evrakın vürudetmeme-
sinden divanı harbçe memleketine gitmesine 
mezuniyet verilmiştir. Bigayrihakkm Elâziz '-
de mevkuf kaldığı iki ay ile Sivas'ta süründü
ğü üç ay ki, ceman beş mah ticaretinden alıko-
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nulduğu ve Sivas'a gidip gelmesi yüzünden 
lâakal bin beş yüz lira mutazarrır edilmesi yü
zünden mumaileyhin duymuş oldukları ezvak-
tan büyük bir istifadesi varsa Meclisi Âlinin de 
müstefidolması için esbabı hikmetin izah bu-
yurulması ? 

Madde 6. — Palu Jandarma Bölük Kuman
danı Mehmed Efendi bigayrihakkm açığa ih-
racedilerek yerine müteaddit defalar suihalin-
den dolayı tekaüde sevk edilmiş olan Hikmet 
Efendinin tâyin edilmesi, Mecid Efendinin de 
müddeti medide Elâziz'de süründükten sonra 
bilâhara tekaüde sevk edilmesi, Harput Bölük 
Kumandanı Ali Kıza Efendi Keban'a nakledi
lerek yerine Hükümeti hazıra aleyhinde tefev-
vühatı lisaniyede bulunduğuna dair evrakı olan 
Rüşdü Efendi alay kumandanlığının keyfine 
uygun olduğundan nakledilmesi ve Ali Rıza 
Efendinin bilâhara tekaüde sevk edilmesi. Arap
kir bölük kumandanlığına tâyin edilen Yüz
başı Ethem Efendinin bölük kumandanlığında 
ademiistihdamma divanı harb kararı sâdır ol
duğu halde alay kumandanlığınca istihdam edi
lerek bilâsebep Arapkir Bölük Kumandanı Hay-
reddin Efendinin Çemişgezek'e nakledilmesi, 
Eğin Bölük Kumandanı Şükrü Efendi bilâse
bep ihracedilerek yerine kendi bendegânmdan 
alay mülhakı Mülâzimevvel ibrahim Efendinin 
tâyin edilmesi ile hukuku zayi edilen mağdurin 
ile bu keyfî azil ve nasıplardan Hazinenin tes
viyesine mecbur kaldığı harcırahlara karşı 
ınoskûtunanh geçilmesi esbab ve âvamilinm be
yanı ? 

Madde 7. — Yirmi dört katil, hane ihrakı, 
nehip ve garetten ceman dört takım evrakiyle 
adliye tarafından cinayetle mahkûm edilen ve 
tevkif kılman Palu'nun Ohi karyeli Necib Ağa 
ile biraderleri ve rüfekası Vali Abdülkadir Bey 
tarafından adliyeye tahakküm etmek suretiyle 
himaye edilerek tevkif edilmeyip kasabalarda 
serbest gezdirilmeleri ınerkûmane Dersimlilere 
mukabele etmek fikriyle Devletin şu zamanda 
en' ziyade muhtaeolduğu bini mütecaviz tüfek 
ve o nispette kendilerine cephane verilmesi ve 
el'an bu esliha ve cephanenin kendilerinden is-
tirdadedilmemesinin hikmeti ? 

Madde 8. — Bu gibi gayrikanuni muamele
lerden ve daha sair birçok devair rüesa ve me
murinin keyfine uygun olmadığından tebdil 

1.1338 C : 1 
ederek Hazineyi beyhude birçok harcırahların 
tesviyesine mecbur kıldığından aleyhinde şikâ
yetlerde yine azledilmeyip âdeta vatana birçok 
mesbuk hidematından dolayı yorgun düşenler 
gibi istirahat buyurulması için altı ay evvel 

i hizmetten affedilen Abdülkadir Bey bu müddet 
zarfında el'an Musul Valiliği unvaniyle birin
ci sınıf muhassasatla Elâziz'de ikamet ettiril
mekte ve Elâziz'de diğer bir valinin tâyin edil
memesinden mağdur olan mumaileyh kemakân 
bütün devaire tahakküm eylediği gibi ileride 

| teşekkül edecek müfettişliklere tâyin edilece-
!• ğinden birkaç vilâyete birden hükmü cari ola-
; cağından bahisle bendegânı vasıtasiyle kendi-
' sine aleyhtar bulunan efkârı umumiyeyi teh-
I didetmekte ve bu gibi tehdidatına iğmazıayn-
I edilmesiyle beraber Elâziz'de ikametine nıüsa-
: a de edilmesindeki hikmeti hükümetin beyan 
] edilmesi? 

| Madde 9. — Elâziz'm Hulunun karyesinde 
! bulunan Yüzbaşı Ali Niyazi'Efendinin birade-
I rinin çiftçisinin hanesini müskirat taharrisi ba-
; hanesiyle jandarmalar vasıtasiyle yani nakit 
ı ve eşya olarak beş yüz madenî liralık eşyasının 

gasbedilınesi, Yüzbaşı Ali Niyazi Efendinin bu 
i hususta vâki iddiası üzerine Ali Niyazi Efendi-
• nin alay kumandanı Hamdi Bey tarafından tah

tı tevkife aldırılması ve el'an tahliye edilme-
i mesi esbabının müstacclen istizahını teklif ede-
i rim. 
\ 8 Kânunusani 1338 
i Dersim Mebusu 

Hasan Hayri 

RElS — İstizahı kabul edenler ellerini kal-
! dırsm. İstizah kabul edilmiştir. Dahiliye Vekâ-
| letine tebliğ ediyoruz. 
! HÜSEYİN B. (Elâzığ) — Nasıl kabul edil-
t mistir? 
! LÜTFÎ B. (Malatya-) — Edilmiştir, edilmiş-
: tir. 
i 

| 3. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, Konya'da 
; mevkuf bulunan sahih polis müdürü Necib Beyin 
\ Sinob kalesine naldı.hakkında takriri 

REİS — Konya'da mevkuf bulunan polis mü-
! dürü sabıkı Necib -Beyin Sinob kalesine nakli 
| hakkında Canik Mebusu Nafiz Beyin takriri var-
i dır. 
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SALÎH Ef. (Erzurum) — Bu Heyeti Veki-

leye havale edilecek bir şeydir. 
REÎS — Takrirde «bu adam kalebentliğe 

mahkûmdur. Sinob'da ise kale vardır. Oraya nak
ledilsin» denilij'or. Tensip buyurursanız bunu da 
emsali misillû Adliye Vekâletine havale edelim. 
Bu takririn Adliye Vekâletine havalesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

6. — SUALLER 

1. — Kastamonu Mebusu Besim Beyin, düş
man tarafına iltica eden şimendifer memurları 
halikında Nafıa Vekâletinden sual takriri 

REÎS — Kastamonu Mebusu Besim Beyin. 
düşman tarafına iltica eden şimendifer memur
ları ailelerine ait sual takriri var. Nafıa Vekâle
tine havale ediyoruz. 

2. — Kastamonu Mebusu Besim Beyin, Selâ
meti Umumiye Komitesi hakkında Dahiliye Ve
kâletinden sual tahriri 

REÎS — Selâmeti Umumiye Komitesi hakkın
da Dahiliye Vekâletinden sual takriri var. Dahi
liye Vekâletine... (Okunsun sesleri) 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Okunsun. 
REÎS — Efendim bir sual takriridir, tebliğ 

ediyoruz. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı-Sahib) — 

Ne komitesi? • 
REÎS — Efendim Selâmeti Umumiye Komi

tesi. (Anlıyamadık, okunsun sesleri) 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Bey işitilme

miş bir tâbirdir. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 

takrir muamelâttan suali tazammun etmiyor. Bir 
kere okunsun efendim. Anlıyalım. Meselenin belki 
Hükümete bir fenalığı vardır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Selâmeti 
Umumiye ne imiş? Kimlerden teşekkül etmiş? 
Anlıyalım, okunsun. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Efendim. Elâziz 
Valisi Abdülkadir Bey hakkında okunan takrir 
bundan iki ay evvel, iki buçuk ay evvel. (Mesele 
bitmiştir sesleri. Şiddetli gürültüler...) Sual ha
linde söylenmişti. Dahiliye Vekâleti buna cevap 
versin. Söyliyceeğim. (Gürültüler) 

REİS — Efendim Cevabı gelince ' müzakere 
ederiz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ko- i 

.1338 C : 1 
mite meselesi lütfen okunsun efendim. Anlıyalım. 

REİS *— Sualdir efendim. Usulen Dahiliye 
Vekâletine havale ediyoruz. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Sual değil bu.. 
REÎS — Sualdir. 
LÜTFÎ B. (Maaltya) — Efendim okuhsa ne 

olur? Meclisin arzusunu ne için kırıyorsunuz? 
YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Peki anlı

yalım Reis Efendi Hazretleri, buna komite namı 
veriliyor. Âza sıfatı verilmiyor. Anlıyalım efen
dim. Böyle bir komite kimden • ibarettir? Bilmiyo
ruz efendim. Maksat anlamak... Ne olur efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Meclis okunmasını 
istirham ediyor. 

REİS — Efendim bir nizamnamemiz var. 
ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Usule ait söyliyeceğim. Müsaade buyurun. Efen
dim sual takrirleri aidolduğu vekâlete gönderil
meden evvel Heyeti Celileye malûmat verilmez. 
Nizamnamede musarrahtır. Fakat öteden beri her 
nasılsa bizim Meclisimizde bu usul yanlış olarak 
yapılıyor. Binaenaleyh Nizamnamenin bu baptaki 
hükmü tatbik olunursa ruznamenin yükü azal
mış olur. Sualin cevabı geldiği zaman birlikte 
okunur, Heyeti Celile o zaman malûmattar olur 
(Doğru doğru sesleri).. Nizamname katiyen sa
rihtir. 

REÎS — Ruzname kalıyor efendim. Nizamna
me sarihtir. Binaenaleyh Dahiliye Vekâletine 
tevdi ediyoruz. 

3. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 
Kayseri Sultanisi muallimlerinin maaşları hak
kında Mâarif Vekâletinden sual takriri 

REİS — Kayseri Mebusu Hilmi Beyefendinin, 
Kayseri'deki Sultani Mektebi muallimlerinin 
maaşatı hakkında sual takriri var. Maliye Ve
kâletine havale ediyoruz. 

4. — Bitlis Mebusu Arif Beyin, Ankara ci
varındaki Olucak köprüsünün tamir ettirilmesi 
hakkında takriri 

REÎS — Olucak köprüsünün tamiri hakkında 
Bitlis Mebusu Arif Beyin, takriri var. 

Riyaseti celileye 
Ankara şehrinin Ulucak çeşmesi ittisalin-

deki köprünün üst ahşapları kırılıp araba 
ve hayvanatın seyir ve hareketini işkâl edecek 

i bir hale gelmiş olduğundan ve nakliyatı aske-
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riye güzergâhında bulunup haizi ehemmiyet 
bulunduğundan bir an evvel tamiri hususunun 
dairei aidesine havale Duyurulmasını teklif ey
lerim. , 14 Mart 1338 

Bitlis Mebusu 
M. Arif 

SALİH Ef. (Erzurum) — İşte bu okun
mazdı. Eeis Bey. 

EEİS — Nafıa Vekâletine gönderiliyor 
efendim. 

Encümenlerden • gelen, Lâyiha Encümenin
den ve diğer encümenlerden gelen bâzı evrak 
var. Onları arz edeceğim. Efendim tensibeder-
seniz ruznameye alacağız. 

ŞEVKET B. (Bayazid) — Efendini, bende
nizin bir sual takririm var. İki buçuk, aydır, 
Millî Müdafaa ve Dahiliye vekâletlerine ha
vale edildi. Henüz cevap vermediler. Eğer 
cevap vermiyorlarsa Tavaifi Miilûk devrinde 
yaşadığımızı Meclisi Âliye arz edeyim. 

7. — MAZBATALAR 

1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
K makinin iki aylık icar esinin masarifi har
biye karşılığı olarak alınmasına dair kanun tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/460) 

2. -— Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, Firari 
Kanununa zeyil kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/48.1) 

3. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Kon
yalı Arap Tahir hakkındaki evrakın gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası. 

4. — Emrazoğlu Hasan'm affına dair ka
nım lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 

5. —• Kocakafaoğlu İbrahim'in affına dair 
kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 

6. — Ali Kirpioğlu Ali'nin affına dair ka
nun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası: 

7. — Karahİsarı Sahib Mebusu Mustafa 
Hulusi Efendinin, Konya eşrafından istiklâl 
mahkemesince mahkûm edilmiş olan Beşreli 
Mustafa Efendinin affına dair kanun teklifi 
ve. Adliye Encümeni mazbatası (2/441) 

8. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
İstiklâl mahkemesince mahkûm edilen Kesik-
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köprü ve Camiisağir Tcaryeli Hasan ve Battal 
ağaların affı hakkında kanun teklifi ve Ad
liye Encümeni mazbatası (2/434) 

9. —. Ankara Evkaf Müdürü Ali Rıza Efen
dinin, azlinin yolsuz olduğuna dair îstida En
cümeni mazbatası 

10. — Ankara bağlarındaki tahribata dair 
istida Encümeni mazbatası 

JREİS — Mesken icarlarından iki aylığının 
Harb Vergisi olarak ahzine dair Süleyman Sır
rı Beyin teklifinin reddini mutazammm Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Malatya Mebusu Sıt
kı Beyin firariler hakkındaki teklifinin şayanı 
müzakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası, hıyaneti vataniye ile mahkûm Arap 
ve Tahir ve rüfekası hakkındaki hükmün tasdi
kine dair Adliye Encümeni mazbatası, Küreğe 
mahkûm Emrazoğlu Hasan'm bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affı hakkındaki lâyihai kanuniye-
nin muvafık olduğuna dair Adliye Encümeni 
mazbatası, Küreğe mahkûm Kocakafaoğlu İb
rahim'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kındaki lâyihai kanuniyenin muvafık olduğuna 
dair Adliye Encümeni mazbatası Küreğe mattı-
küm Ali Kirpioğlu Ali'nin bakıyei müddeti ce
zaiyesinin affı hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
muvafık olduğuna 'dair Adliye Encümeni maz
batası, Beşreli Mustafa Efendinin affı hakkında
ki teklifin Heyeti Vekileye havalesine dair Ad
liye Encümeni mazbatası, Keskinii Hasan Bey 
ve Battal 'm afları hakkındaki teklifini de He
yeti Vekileye havalesine dair Adliye Encümeni 
mazbatası, Ankara Evkaf Müdürü Ali Rıza 
Efendinin azlinin yolsuz olduğuna ve bağlarda
ki tahribata dair İstida Encümeni mazbatası 
var. Malûmuâliniz rııznamemizde birçok mesai! 
vardır. Ve onlar Heyeti Aliyenizin karariyle 
ithal edilmiştir.. Bunlar henüz intacedilmemiş-
tir. Tensip bııyurulursa bunları da Heyeti Ali
yenizin karariyle ruznameye ithal ederiz. 

ZİYA IIURŞİD B. (Lâzistan) — Müsaade 
bııyurulursa bu mazbatalar hakkında söz söyle
mek isterim. Efendim, burada okunan Adliye 
Encümeni mezabiti; usulü veçhile bâzı mücri
minin affını ieabeden birtakım hükümleri havi
dir. Bunun süründürülmesi ruznameye geçiril
mesi, bu adamların fazla yatmasını mucibola-
caktır. Bu hiçbir vakit adalet namına muvafık 
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değildir. Onun için ya Adliye Encümeni maz
bataları için haftada bir gün tâyin edelim ve 
o gün de o mazbataları okuyalım veya teamülü
müz veçhile Adliye Encümeninden mazbata ge
lir gelmez - zaten müzakere- edip kabul ediyor
duk - müzakere edip bunları çıkaralım. Yoksa 
bir usule riayetten dolayı böyle birtakım adam
ların hapishane köşelerinde süründürül meşini 
hiçbirimiz arzu etmeyiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bunların sureti hususiyetle affını istiyorlar. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahip) — 
I*]fendim, bendenizin söyliyeceklerimi Ziya Hur-
şid Bey söylediler. Yalnız buraya gelen mazba
talar içinde mahkûm olanlar; af istiyenler var
dır. Bunların temadii mevkufiyetleri mucibi 
mağduriyetleri olacaktır. Evvelce olduğu gibi 
simdi mazbatalar okunur ve reyi âlinize vaz'edilir. 

LÛTFl B. (Malatya) — Efendim, bunlar 
hepsi affa dairdir. 

MEHMKD ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Değil 
efendim; o mazbatanın içerisinde hükümleri 
ref'edilenler de vardır. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — Zi
ya Hurşid Beyin teklif ettiği ve Şükrü Beyefen
dinin teyidettiği mesele; Meclisi Âlinin tutmak 
istediği hattı harekete katiyen mugayirdir. Çün
kü bugünün rır/ııamesi bir giuı evvel taayyün 
etmiş ve tesbit edilmiştir. Onun haricine çıkıla
maz. Eğer gelen mesail pek mühim ise ve mühim 
olduğu görülürse âti m/namelerin en birincisine 
vaz'olunur. Eğer biz böyle hissiyata tâbi olarak 
henüz affı caiz olmıyan bir adamın affından bah
sedersek ve İni gibi mesail ile kaidemizi bozmak 
istersek ruznamemiz eskisinden daha fena altüst 
olur. Binaenaleyh nazarı dikkatinizi celbederim. 

REİS -— Efendim, simdi iki teklif var: Biri 
affa mütaallik olan mesailin bugün müzakere 
edilmesi ki Ziya Hurşid Bey izah ettiler. Diğeri-
de Ali Süruri Efendinin teklifidir ki, müzakerenin 
intizamı için Meclisi Âlinin evvelce ittihaz ettiği 
kararı mucibince muamele yapılması lâzımdır. 
Bu gibi mühim evrakın en yakın ruznamede mü
zakere edilmek üzere tehiri. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Benim de bir tek
lifim var ki, Heyeti Vekileye havalesi ieabodert 
evrak gitsin. 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) — Meclis ka
bul etmiyor. • 

SALİH Ef. (Erzurum) — Kabul etmiştir. 
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REİS — Şu halde iki teklif var. Okunan 

Adliye Encümeni mazbatalarının bugün müzake
resini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. ' Şu halde bu mazbataları en yakın 
ruznameye alacağız. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Reis Bey, bir şey 
aız edeceğim. Ankara bağlarının tahribatı hak
kındaki istidayı da göndermiştik, ruznamede 
o da var mı? 

REİS — Müsaade buyurun efendim, ruzna-
memizde murakabe heyetinin intihabının ikmali 
v*aT, vesaiti nakliye mükellefiyeti hakkındaki 
Kanunun bakıyei müzakeratı var, Nevahi Kanu
nu var. Muinsiz efrat hakkındaki teklifi kanuni 
var, ruzname meselesinin müzakeratı var, Muva
zene Encümeni Müdiriyeti için bütçeye tahsisat 
ilâvesine dair Muvazenei* Maliye Encümeni maz
batası var, Türkiye - Ukrayna ve Türkiye - Kars 
muahedenameleri var. 

SOYSALLI İSMAİL SUFHÎ B. (Burdur) 
— Reis Bey, bir teklifim var. Ukrayna ve Kars 
muahedenameleri birbirinin mütemmimi olan 
şeylerdir. Binaenaleyh bir arada müzakeresini 
teklif ederim. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Reis Bey, 
söz verin. 

REİS — Muahedeler hakkında mı? 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Hayır bir 

kanun hakkında. 
Efendim; aşarı ayniyat muamelâtında birta

kım yanlış muameleler yapılarak köylünün bun
dan mutazarrır olduğuna dair evvelce Heyeti 
Celilenize müracaat etmiştim. Heyeti Celilenizde 
bir karar ittihaz ettiniz. Teklifimi Kavanini Ma
liye Encümenine havale buyurdunuz ve Kavani
ni Maliye Encümeni bu bapta bir maddei kanu
niye tanzim ederek Meclise arz ettiği halde hâlâ 
müzakere edilmiyor. Meclis birtakım mücrimle
rin afları hakkındaki mesail ile iştigal ediyor. 
Bunlar ise hiçbir cürümle maznun olmadıkları 
halde bu köylüler mahvedilmiştir. Yazıktır, gü
nahtır. Bilmem Meclisi Ali ne zaman merhamet 
edecektir? Mesele Meclise gelir, reisin gönlü 
olmaz. Müzakere edilmek için mutlaka ııızna-
meye alınmak icabeder, sıra gelmez. Artık me
seleyi vicdanınıza terk ediyorum. 

REİS — Yalıya ffalib Beyefendinin şimdi 
teklif ettikleri meseleye mütaallik kanunun ruz
nameye alınmasını kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 
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SALÎH Ef. (Erzurum) — En'yakm bir ruz-

nameye konulsun. 
RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, malûmu 

âliniz öteden beri Perşembe günleri sual ve isti
zah günleridir. Devairden de birçok sualler var
dır. Onlara ait cevaplar verildikten sonra mua
hedelerin müzakeresine geçilmesini teklif ede
rim. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Ankara'da akdedilen Türkiye - Ukrayna 
Muhadenet ve Uhuvvet ahitnamesinin tasdikine 
dair kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni maz
batası 

REİS — Efendim; Ukrayna Muahedename-
sinin müzakeresine başlıyoruz : 

Ankara 

22 .1.1338 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile 

Ukrayna Sosyalist Şûralar Cumhuriyeti ara
sında akit ve imza olunan Muhadenet ve Uhuv
vet nraahedenamesinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kabul ve tasdiki hakkında olup icra 
Vekilleri Heyetinin 22 . I . 1338 tarihindeki 
içtimamda kabul edilen lâyihai kanuniye rap-
ten takdim kılındı, ifayı muktazasiyle neticesi
nin işarına müsaade buyurulmasını istirham ey
lerim, efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 
Fevzi 

Türkiye - Ukrayna Muhadenet ve Uhuvvet 
Ahitnamesi hakkında lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti ile Ukrayna Sosyalist Şûralar Cumhu
riyeti arasında bin üç yüz otuz sekiz senesi Kâ
nunusanisinin ikinci günü Ankara'da Akit ve 
imza olunan Muhadenet ve Uhuvvet Muahede-
namesi Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Şer'iye Vekili 
Fehmi 

Adliye Vekli 
Refik Şevket 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 
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22 Kânunusani 1338 

İcra Vekilleri Heyeti Rçisi ve Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Fethi 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Maarif Vekili Nafıa Vekili İktisat Vekili 
Mehmed Vehbi Feyzi Sırrı 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 
Henüz Ankara'ya vâsıl olmamıştır 

Hariciye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrut 

ve Heyeti Umumiyeden muhavvel Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti ile Ukrayna Sosyalist 
Şûralar Cumhuriyeti arasında Ankara'da akit ve 
imza olunan Muhadenet ve Uhuvvet Ahitnamesi 
hakkındaki lâyihai kanuniye müzakere ve bilitti-
fak aynen kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumi-
yenin nazarı tasvibine arz olunur, efendim. 

Haf iye Encümeni Reisi 
Yunus Nâdi 

Mazbata Muharriri namına 
Kâtip Âza 

Lâzistan Eskişehir 
Ziya Hurşid Abdullah Azmi 

Âza * Âza 
Trabzon Lâzistan 
Recai Osman Nuri 
Âza Âza 

izmir Bursa 
Mahmud Esad Operatör Emin 
Türkiye ve Ukrayna arasında Muhadenet ve 

Uhuvvet Muahedesi milletlerin uhuvveti esasını 
ve akvamın kendi mukadderatını serbestçe tâyin 
etmek hakkını tanımakta müttehidolan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle. UKrayna 
Sosyalist Şûralar Cumhuriyeti Hükümeti tevessü 
ve istilâ siyasetine karşı olan mücadelelerindeki 
tesanütlerini ve iki milletten birine vâki olan 
müşkülâtın diğerinin de vaziyetini vahîm kılaca
ğını bilmüşahede aralarında daima münasebatı 
muhadenetkâranenin ve her iki milletin menafii 
mütekabilesino müstenit devamlı ravabıtı dosta-
nenin cay gir olmasını görmek arzusiyle mütehas-
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sis olarak ve Karadenizdeki yakın komşulukları
nı nazarı itibara alarak aralarında mevcut ekmel 
ve kalbî münasebatın ve muveddeti sadika nenin 
pek kesir olan menafii müşterekeleri namına ke
mali hulûs ve samimiyetle tarsiniııe ve bu ga
yeye vusul ronksadiyle bir Muhadenet. ve Uhuv
vet Muaheden amesi akdine karar vermişler ye bu 
husus için Ankara şehrini mahalli müzakerat 
olmak üzere te^bitte bilitilâf mezkûr muahedena-
menin akdi için murahhas vekilleri olmak üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde Kastamonu Mebu
su ve Hariciye Komiseri Yusuf Kemal Be;,i; Uk
rayna Sosyalist Şûralar Cumhuriyeti Hükümeti: 
Ukrayna Şûraları Merkezi icra Komitesi ve Aha
li Komiserleri Meclis âzasından Ukrayna'nın ve 
Kırım'ın Umum Kuvayı Müsallehası Başkuman
danı ve Kızılbayrak nişanının hâmili konferansa 
Fevkalâde Sefir unvaniyle memur Mösyö Fron-
ze Mişel'i tâyin etmişlerdir. 

işbu murahhas vekiller kâfi ve usulüne mu
vafık olarak tanzim .edilmiş bulunan salâhiyet-
namelerini badetteati mevaddi âtiyeyi kararlaş
tırmışlardır : 

BlRlNCt MADDE — Tarafeyni Akıdeynin 
her biri tarafeynden birine kerhen kabul ettiril
mek istenilen hiçbir muahedei sulhiyeyi veya di
ğer hiçbir beyncddüvel senedi tammamavı esas 
olarak kabul «der. Ukrayna Sosyalist Şûralar 
Cumhuriyeti Hükümeti elyevm Büyük Millet 
Meclisi tarafından temsil edilmekte olan Türkiye 
Hükümeti Milliyesi canibinden tanınmamış Türki
ye'ye ait hiçbir beyneddüvel senedi tanımamayı 
kabul eder. işbu muahedede mezkûr Türkiye ta
biriyle 28 Kânunusani 1336 (1920) de istanbul'
da münakit Meclisi Mebusan tarafından tanzim 
ve matbuat ita bilcümle devletlere tebliğ olunan 
Misakı Millînin ihtiva lettiği' arazi kasded itmiştir. 

Ukrayna Hükümeti 16 Mart 1921 tarihinde 
akdedilmiş olan Türkiye - Rusya Muhadenet ve 
Uhuvvet Muahedenamesinin birinci ve üçüncü 
maddeleri ve mezkûr Muahedenamenin zeyilleri 
ile tâyin olunan Türkiye hattı hudutlarını ta
nır. 

Bundan maada Ukrayna Hükümeti Kars 
Konferansında bir taraftan Türkiye ve diğer ta
raftan Kafkasya Şûralar Cumhuriyetleri ara
sında takarrür eden itilâfattan her birinin bil
cümle ahkâmını tanımayı taahhüdeder. 
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ÎKlNCÎ MADDE — Türkiye eski Rus İm

paratorluğu arazisi üzerinde ve Ukrayna ile 
müttefiki Rusya Cumhuriyeti ve kezalik bütün 
hemhudut devletleri arasında münakit muahe-
denamelerle muayyen hududu arziye dâhilinde 
Ukrayna işçi ve köylülerinin iradesiyle vücuda 
getirilmiş olan Ukrayna Sosyalist Şûralar Cum
huriyetini bir devleti müstakille ve hâkime ola
rak tanıdığını beyan eder. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Tarafeyni Âkıdeyn 
Türkiye ile eski Rus imparatorluğu veyahut 
Türkiye ile Ukrayna arasında 16 Mart 1921 ta
rihine kadar akdedilmiş olan bilcümle muahe-
datın hakiki menafii mütekabilelerine tetabuk 
etmediğini tasdik ederler. Binaenaleyh işbu 
muahedatın keenlemyekûn ve münfesih olduğu 
hususunda tarafeyni Âkıdeyn' müttehittir. 

Eski Rus imparatorluğundan mukaddema 
bir kısım teşkil etmiş olmak itibariyle Ukrayna, 
Türkiye ile Çar Hükümeti arasında evvelce mü
nakit beynelmilel senedata müstenit malî ve 
sair her nevi taahhüdattan kendisine karşı Tür
kiye'nin berî olduğunu bilhassa beyan eyler. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Boğazların bilcüm-
I le akvamın münakalâtı ticariyesine küşadım ve 
j bu hususta serbestiî müruru teminen Tarafeyni 

Âkıdeyn Karadeniz ve Boğazlar hakkında bey
nelmilel bir nizamnamenin ihzarı katisini dü-

\ veli şahiliye murahhaslarından mürekkep ola-
I rak bilâhara teşekkül edecek bir konferansa tev-
; die muvafakat ederler. Şu kadar ki mezkûr 
I konferanstan sâdır olacak mukarreratm Tür-
I kiye'nin hâkimiyeti mutlakasma ve Türkiye ile 
j paytahtı olan istanbul şehrinin emniyetine bir 
j gûna halel iras edememesi şarttır. 

! BEŞlNCt MAJ)DE — Tarafeyni Âkıdeyn 
i Karadenizin sahildar devletleri olmak itibariyle 
; iştiraki fiilîleri olmaksızın mezkûr denize mun-
i sabolan beynelmilel nehirlere mütaallik hiçbir 

usulün ne idame ve ne de vaz'edilemiyeceğini 
kayıt ve tesbit hususunda müttehittirler. Hu
kuklarının tanınmasını istihsal emrinde muvafık 

l addedecekleri bilcümle vesaitle Tarafeyn bu ga-
! ye için teşriki mesai ve yekdiğerine yardım et-
! mek iradetini izhar ederler. 
I 
! ALTINCI MADDE — Tarafeyni Âkıdeyn 

arazileri dâhilinde tarafı diğer memleketinin ya
hut aksamı memalikinden birinin hükümeti va-
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zifesini deruhde iddiasında bulunan teşkilât ve 
tecemmuatm teessüs veya ikameti ve kezalik di
ğer memlekete karşı mücadele maksadında bu
lunan tecemmuatm yahut mezkûr teeemmuat 
ve teşkilâtın memur ve mümessillerinin ikame
tini kabul etmemeyi taahhüded erler. 

Türkiye ve Ukrayna; Rusya ve Kafkasya 
Sovyet Cumhuriyetlerine karşı da muamelei mü
tekabile şartiyle aynı taahhütte bulunurlar. Şu
rası mukarrerdir ki : işbu maddede mezkûr 
Türkiye arazisi doğrudan doğruya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümetinin idarei mülkiye 
ve askeriyesi tahtında bulunan arazidir. 

YEDİNCİ MADDE — Tarafeyni Âkıdeyn 
her iki memleketten birinin diğer memleket ara
zisinde sakin tebaası hakkında en ziyade naili 
müsaade millet muamelesi tatbikine muvafakat 
ederler. İşbu madde Türkiye'nin müttefiki bu
lunan Müslüman devletleri tebaalariyle Ukray
na'nın müttefikleri olan Sovyet Cumhuriyetleri 
tebaalarına ait hukukta tatbik edilmez. îşbu 
ahkâm ayrı bir mukavelenameyle tanzim edi
lecek olan münasebatı ticariye şeraitine tatbik 
edilmez. 

SEKİZİNCİ MADDE — Tarafeyni Âkıdeyn-
den birinin tarafı diğer arazisinde sakin teba
ası mukim oldukları memleket kavaniniyle tâ
yin edilmiş olan hukuk ve vazaifin esasatma 
müsteniden muamele göreceklerdir. Fakat Mü-
dafaai Milliyeye ait kanunlardan ve nizamat-
tan mafüv tutulacaklardır. Hukuku aileye, 
verasete ve ehliyeti hukukiyeye ait mesailde de 
tarafeyn tebaası işbu madde ahkâmından istis
na edileceklerdir. Mevaddı mezkûre bir hususi 
itilâf name akdiyle hallolunacaktır. 

DOKUZUNCU MADDE — Ukrayna 16 Mart 
1337 - 1921 tarihli Türkiye - Rusya Muahedena-
mesinin kapitüler tesmiye edilen devletlerin id
dia etmiş oldukları nhudu atika usulünün keen-
lemyekün olduğuna dair bulunan yedinci mad
desi ahkâmiyle 13 Teşrinievvel 1337 - 1921 ta
rihli Kars Muahedenamesîhin üçüncü maddesi 
ahkâmını tamamiyle kabul ve tasvibeylediğini 
beyan eder. 

ONUNCU MADDE — imkân hasıl olur olmaz 
telsiz telgraf muhaberatı da dâhil olmak üzere 
posta ve telgraf mukavelâtiyle bir şehbenderlik 
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mukavelenamesinin akdine suru olunması takar
rür etmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Onuncu maddede 
mezkûr konsolosluk mukavelenamesinin akdine 
kadar, Tarafeyni Âkıdeynden her biri canibin
den diğer tarafın sair her hangi bir devlet me
murini mumasilesinin kabul «dildiği şehir ve 
limanlariyle ticaret mevakiine tâyin edilecek 
başşehbender, şehbender ve şehbender vekilleri 
imtiyazat ve memuriyetlerine mütaallik hususat-
ta muamelei mütekabile şartiyle hukuku düve i 
umumi esasatma tevfikan muamele göreceklerdir. 

Hiçbir ecnebi konsoloshanesi bulunmıyan 
mahallere konsolos tâyini için mevakii mezkûre-
niıı aidolduğu tarafın evvelemirde muvafakat 
etmesi lâzımdır. 

ON İKİNCİ MADDE — iki memleket ara 
smda münasebatm ademiinkıtaını teminen Ta
rafeyni Âkıdeyn sürati mümkineyle deniz, şi
mendifer, telgraf ve saire münakalâtının muha
faza ve tekemmülü ve iki memleket arasında bi-
lâmüşkilât eşhas ve eşyanın serbestii inırarmın 
temini için tedabiri lâzimeyi müttehiden ittihaz 
etmeyi taahhüd ederler. 

Tarafeyn bu bapta Rusya ve Kafkasya Şûra
lar Cumhuriyetleriyle icabeden suveri tesviye
nin vücuda getirilmesi hususunda müttehiden 
teşebbüsatı lâzimede bulunacaklardır. Şurası mu
karrer ki ticaret hakkında bir muahede veya 
mukavele akdolununcaya değin yolcuların ve eş
yayı ticariyenin girip çıkmasında memleketeyn-
den her birinde cari kavanin ve nizamat harfi
yen tatbik edilecektir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — İktisadi, malî ve 
sair mukavelâta ait hususata mümkün mertebe 
yakın bir zamanda suru edilmesi mukarrerdir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Tarafeyni Âkı-
deny mümkün mertebe kısa bir mühlet zarfında 
kendi arazileri aksamından olan Karadeniz li
manlarında tatbik edilecek tedabiri sıhhiyeye 
müteallik olarak müttehiden bir nizamname ih
zarını mütekabilen taahhüd ederler. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Tarafeyni âkıdeyn 
Hükümetleri işbu Muahedenamenin imzasını 
mütaakıp derhal münasebatı muntazamai dip-
lomasiyenin tesisine suru edeceklerdir. Millî 
sancakla Devlet armalarının tavsif atını ve re-
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simlerini o zaman Tarafeyn ınütekabilen yekdi
ğerine isal edeceklerdir. 

ON ALTINCI MADDE — işbu Muahede 
muamelei tasdikıyeye tâbi tutulacaktır. Tasdik
nameler Muahedenamenin imza edildiği tarih
ten itibaren üç aylık bir müddet zarfında Har-
kof'ta teati edilecek ve tasdiknamelerin teati 
edildiği gün Muahedename mevkii meriyete 
vaz'olunacaktır. Balâda münderiç. bilcümle ah* 
kânı hakkında bu veçheyle takarrür eden itilâfı 
tasdikan salifüzzikir Türkiye ve Ukrayna mu
rahhasları işbu Muahedenâmeyi kendi elleriyle 
imza ve tahtim etmişlerdir. 

işbu Muahedename Fransız lisanında nüsha-
teyıı olarak Ankara'da 1338 ve 1922 Kânunusa
nisinin ikinci günü tanzim ve imza edilmiştir. 

tmza tmza 
Yusuf Kemal Fronze 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis Bey 
usul hakkında... Efendim, bu Muahede; he
yeti umumiyesiyle bir küldür. Ve esasen birin
cisi; komşu Rusya Sovyet Hükümetiyle evvelce 
akdedilmişti. Madde, madde müzakeresine lü
zum yoktur. Heyeti umumiyesi hakkındaki be
yanat kâfidir. 

HARİCÎYİ] VEKÂLETİ VEKİLİ MAH-
.MUD CELÂL B. (Saruhan) — Efendiler, bu 
kabil muahcdatm, Mecalisçe müzakeresi esna
s ı n ^ tarafeyn münasebatı siyasiyesine ait uzun 
ve mufassal beyanatta bulunmak teamül haline 
girmiş gibidir. Fakat bendeniz, bilhassa bu Mu
ahedede buna lüzum görmediğim için münhası
ran arzı malûmat etmek istiyorum. Çünkü, efen
diler, Şark siyasetinin bizim için bir umdei esa
siye olduğunu ve Şark'ta, her fırsattan bilisti
fade münasebatı muhadenetkâranemizi kemali 
samimiyetle takviye etmek emel ve azminde bu
lunduğumuzu mükerreren Meclisi Âlinize arz 
etmiş ve mâruzâtımız da mükerreren Meclisini
zin mazharı tasvibi olmuştu. 

Ukrayna Muhadenet ve. Uhuvvet Ahitna
mesi de; Meclisi Âlinizin evvelce müttefikan 
tasdik ettiği, Rus Sovyet Muahedenamesinin he
men aynı esasatı ihtiva etmektedir. Binaenaleyh 
vaziyetin ve takibettiğimiz esasatın aynı olma
sına binaen tafsili keyfiyet etmiyerek bu Mua
hedenameyi de bir an evvel tasdik buyurmanızı 
istirham ediyorum, 
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ABDÜLHAK TEVFlK B. (Dersim) — Mad

dede bir yanlışlık var, efendim. Onuncu maddede 
esasen konsolosluk ibaresi mezkûr olmadığı hal
de on birinci maddede mezkûrdur. 

tSMAÎL SUBHt B. (Burdur) — Arkadaş
lar, bugün 16.Marttır. 16 Mart tarihi siyaseti
mizde, tarihi mevcudiyetimizde : Hem elîm ve 
hem de hayırlı bir devrin mukaddemesidir. Yani 
16 Martta İngilizler istanbul'da bir darbei hai-
naneyle bizi kahretmek istediler, lâkin bizim 
için bugün bir mebdei halâs olmuştur. Pekâlâ 
hatırlarsınız ki, ingilizler bugün İstanbul'daki 
Meclisi dağıttılar, mekteplerimizi kapattılar ve 
askerlerimizi öldürdüler. 

ZIYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efendim, 
maddeye dair söyleyin, rica ederiz. (Maddeye 
dair söyleyin, sesleri) 

İSMAİL-'SUBHİ B. (Devamla) — Maddeye 
giriyorum. Büyük Millet Meclisinin burada top
lanması 16 Mart İngiliz darbesinin; bir neticei 
tabiiyesidir ve Büyük Millet Meclisinin burada 
toplanmasından sonra; bir sene geçmezden ev
vel, kocaman Rusya Devletiyle bir muahede ak
dettik ve bu muahedeyi geçen sene tasdik bu
yurdunuz. Bu tasdik edilen muahede; istiklâl 
narama sarf ettiğimiz sâym mucizevi bir seme-
residir. Ukrayna Muahedenamesi de bu azmi 
millînin harikulade bir semeresidir. Binaenaleyh 
Büyük Millet Meclisinin ve bununla beraber 
onun mümessili olduğu Türkiye Milleti muaz-
zamasinm bu gibi muahedelerle mevcudiyetinin 
takviye edilmesi, sizin ve milletin sarf ettiği 
mucizevi mücahedenin inanılmaz derecede ve az 
zaman zarfında kazanılmış parlak netayicidir 
ve bundan dolayı milleti, sizi resmen tebrik et
mekle bahtiyarım. (Alkış) 

Türkiye ile Ukrayna, Karadenizde birbirle
riyle karşı karşıya oldukları halde aramızı ka-
pıyan husumetkârane perde hiçbir zaman bir
birimizi tanımaya mâni olmamıştı. 

Binaenaleyh bugün Karadenizin şimalini kap-
lıyan Ukrayna'nın, yani Küçük Rusya'nın Tür
kiye ile elele vererek böyle bir muahede akdetme
leri, elbette tarihi siyasimizde bizim namımıza da, 
o büyük millet namına da bir falihayırdır. 

Bâzı arkadaşlarım bana şimdi söyleme dedi
ler. Fakat bunu da zikretmeden geçemiyeceğir.ı. 

Bizim tarihi siyasimize iki üç asır evveline ka
dar ircai nazar buyurunuz, Elimize böyle hayırlı 
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muahedeler aneak iki defa olarak geliyor. Birisi 
Kırım Muharebesine netice veren Paris Muahe
desi, bir de 1313 Yunan Harbini neticelendiren 
muahede... 

Binaenaleyh bin türlü müşkülât içerisinde 
yürüyen Meclisi Âlinizin böyle muahedeler ak
dine muvaffak olması, bizim her selde rağmen, 
her şeye rağmen ve bütün dünyanın düşmanlığı
na rağmen, maksada tedricen varmakta olduğu
muza delildir. 

Bu muahedenamenin ahkâmı esasiyesine ge
lince : Muahedat içindeki birtakım kısımlar ve 
bilhassa bâzı maddelerde münderiç ifadat büsbü
tün yeni şeylerdir ve bunları emperyalist Garba 
karşı Şark kendi muahedelerine dercetmekle el
bette hayırlı bir şey yapmıştır. Meselâ : Tarafey
ne kerhen kabul ettirilen muahedelerin katiyen 
tanınmaması ve şimdiye kadar emperyalistler ara
sında akdedilmiş muahedatm, devletlerin haritai 
meşruiyetinden silinmesi ve sonra kapitülâsyon
ların kaldırılması gibi ahkâmı esasiye, ahkâmı ce
dide, ahkâmı medeniye, bizim için bâdii iftihar
dır. Burada Garp âleminin Vilson prensipleri 
altında ortaya attığı, fakat; tatbikine muvaffak 
olamadığı ahkâmı, maatteessüf ahkâmı zelileyj 
size hatırlatmak mecburiyetindeyim. Binaenaleyh 
bizim bu Muahedeyi, tekrar arz ediyorum, Şarkın 
Garba bir vesikai şan ve rüçhanı olarak telâkki 
edebilirsiniz. Yalnız efendiler bizim hemcivarımız 
olan milletlerle dostluk esasına tamamiylc taraf
tar olmakla beraber, tarafeynin menafii hayati-
yesini bunda görmekle beraber, ben isterdim ki, 
bu Muahedede daha bâzı ahkâm bulunsun. Yani 
iki millet arasında âtiye ait hiçbir pürüz kalma
sın. Sıkı dostluk esasları peyda olsun. Pekâlâ 
bilirsiniz ki; bizim tebaamızın Ukrayna'da büyük 
menafii vardı ve bu menafi Çarlık Rusya'sının 
Harbi Umumide duçar olduğu zayiata ve sonra 
ihtilâllerin neticei tabiiyesi olarak büyük zayiata 
mâruz kalmıştır. Ben isterdim ki, tebaamızın bu 
zarar ve ziyanı Tarafeyn Murahhaslarmca aynı 
dikkatle, aynı ehemmiyetle, aynı samimiyetle dü
şünülsün ve Muahedeye dercedilsin. İnşallah bun
ları müstakbelde liluahedenin on üçüncü madde
sinde zikredildiği veçhile akdedilecek Konsolosluk 
Muahedesinde görmek istiyorum. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) - . Y a l n ı z 
sizin tebaanız mı? Bunu hangi zihniyetle söylü
yorsunuz? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
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Hangisini ehemmiyetle söylüyorsunuz? 

İSMAİL SUBHl B. (Burdur) — Müsaade 
ediniz. Tarafeynin menafii aynı derecede samimi
yetle ve ehemmiyetle nazarı dikkate alınsın, de
dim. Arkadaşlarımın nazarı dikkatini celbederim. 
Tarafeynin menafii mütekabilesi, dostluğu mev-
zuubahistir. .Ben Rusya'nın dostluğuna şiddetle 
taraftarım. Tarafeynin, her ikisinin hukuku meş-
ruasınm aynı ehemmiyetle siyanet edilmesi lâzım
dır. İnşallah âtideki muahedelerde bunu görmek 
isteriz. Kezalik eski Çarlık zamanında bize karşı 
yapılmış olan bâzı mazarratın tatminine dair yine 
ilerde böyle konsolosluk muahedesinde ve iktisadi 
mukavelelerde ahkâmı esasiye görmek isteriz. 
Pekâlâ bilirsiniz ki, bilhassa âsarıâtîkaya ait 
eserler milletlerin asırlardan beri gelen efkârının 
muhassalasıdır. Harsların bariz, kıymettar neti
celeridir. Biz isterdik ki; bizim memleketlerimiz
de bilhassa zalim Çarlık tarafından kaldırılmış 
olan bu gibi eserlerin bize iadesi teemmül edilsin. 
Böyle şeylerin süratle halli iki milletin menafii 
âliyesi namına elzemdir. Elhasıl bunları söyledik
ten sonra bu muahedenin her suretle gayet kıy
mettar olması itibariyle derhal müttefikan kabu
lünü teklif eylerim. (Müzakere kâfi sadaları) 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arkadaş
lar iki kelime söyliyeceğim. Zaten taraftar oldu
ğum sözleri tekrarda mâna görmediğim gibi hepi
nizin nıüttefikan taraftarı olduğunuz hakikatle
ri size tekrar etmekte mâna görmem. Yalnız ten
vir etmek istediğim bir nokta vardır ki, o^ıa, 
Rusya inkılâbında hiçbir kimse ve hiçbir tebaa 
tahsisan zarardide olmuş değildir. İnkılâba düş
man olan mürtecilerin inadı yüzünden memleke
te zarar gelmiştir. Bunu tenvir etmeye lüzumu 
mahsus hâsıl oldu. 

İkincisi; temenniyatım Meclisi Âlinizden de
ğil, bütün siyasetinizin umdei esasiyesini teşkil 
eden kanaatiniz önünde onu tekrar etmek için de
ğil, Hükümetten ricam, bu Muahedename ahkâmı
nın, münasebatı iktisadiyenin bir an evvel tesbit, 
teyit ve teşyidedilmesi suretiyle takviyesini taleb-
ederim. (Bravo sesleri, müzakere kâfi, sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayetine" dair takrir 
yok. Fakat arzuyu umumiyi o merkezde görüyo
rum. Binaenaleyh reyinize arz ediyorum. Müzake
reyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Müzakere 
kâfi görüldü. 

Heyeti umumiyesini tâyini esamiyle reyinize 
arz edeceğim. 



t : 9 16.3 
SALÂHADDlN B. (Mersin) — Usulen mad

deler okunur, reye vaz'olunur. Badehu heyeti 
umumiyesi tâyini esamiyle'reye konur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Muahedenin umumunun kabulüne dair reye mü-
racaatten evvel Muahedenin tasdiki hakkındaki 
iki madde ayrı ayrı reye konur. Onlar reyi işa-
riyle kabul edildikten sonra heyeti umumiyesi re
ye konulur. (Doğru sesleri, maddelerin metnini 
reye vaz'edemeyiz, sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Heyeti 
Vekilenin teklifini reye koyacaksınız. 

REİS — Efendim, Nizamnamenin bu hususa 
dair maddesini okuyorum. 

«Madde 76. — Kanunu Esasinin 7 nei mad
desi mucibince tasdikleri Meclisi Mebusanın mü
saadesine mütevakkıf bulunan muahedatm tas
diki talebini mutazammm levayihi kanuniyenin 
Meclise takdimi halinde muahedenin mevaddı re
ye vaz'olunamıyacağı gibi metni hakkında tadi
lât dahi teklif edilemez.» 

Hükümetin teklifini reye koyacağım. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Evet, 

biz de onu diyoruz. 
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Türkiye - Ukrayna Muhadenet ve Uhuvvet 

Ahidnamesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetiyle Ukrayna Sosyalist Şûralar Cumhu
riyeti arasında bin üç yüz otuz sekiz senesi Kâ
nunusanisinin ikinci günü Ankara'da akit ve 
imza olunan Muhadenet ve Uhuvvet Muahedena-
mesi Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

REÎS — Efendim; maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Müttefikan kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu Kanunun icrasına icra. 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. İkinci madde müttefikan kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tâyini esami ile reye vaz'-
ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmiyenler kır
mızı rey varakası verecekler. 

Efendim âra tasnif edilinceye kadar on daki
ka teneffüs. 

(Hitamı müzakere; saat : 3,10) 

İ K İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 3,30 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİP : Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Celse küşadedilmiştir. 

2. — Kütüphane Encümeni için yapılan in
tihap hakkında Divanı Riyaset kamı/H. 

REÎS — Kütüplıaîie Encümeni için Divanı 
Riyaset kararı vardır. Okunacak. 

. Heyeti Umumiyeye 
Nizamnamei Dahilînin yüz altmış ikinci mad

desi mucibince teşkili Heyeti Umumiyece tensib-
edilmiş olan Kütüphane Encümeni için, mezkûr 
encümenin azayı tahliyesinden olan iki idare 
memurundan başka, Kütahya Mebusu Besim 
Atalay, İzmir Mebusu Mahmud Esad, Karesi 
Mebusu Basri beyler Divanı Riyasetin 15 Mart 

1338 tarihli üçüncü içtimaında intihabedilmiş 
olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur efendim. 16 . III . 1338 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Hüseyin Rauf 
(Pekâlâ sesleri) 

REİS — öyleyse Divanı Riyaset kararı ay
nen kabul edildi/ 

Efendim, Türkiye - Ukrayna Muhadenet Ahit
namesi hakkındaki Kanunun reye vaz'ında reye 
iştirak eden 178; muamele tamam. 1 redde karşı 
177 reyle muahhedename kabul edilmiştir. (Al
kışlar) 
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2. — Kars'da akit ve imza edilmiş olan Tür- I 

kiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Mu- I 
ahedename sinin tasdikine dair kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Efendim, Kars Muahedesinin müza
keresine başlıyoruz. Müzakerenin içtimai âtiye 
tehirine dair"de Kars mebuslarının takrirleri var. 

Riyaseti Celileye I 
Kars Muahedenamesi sureti bugün tevzi edil- I 

mis, olduğundan bugün müzakeresi münasibolmı-
yacaktır. Binaenaleyh içtimai âtiye bırakılma- I 
sim teklif ederim. 16 . I I I . 1338 

Kars 
Ali Rıza 

REÎS — Efendim, şimdiki müzakere; müza
kerenin devamı veya tehiri sadedinde olacaktır. I 

ALÎ RIZA B. (Kars) — Heyeti Celilenizden 
rica ederim ki, bunu cclsei • âtiyeye, yani Cumar
tesi gününe tehir edelim Elviyei Selâse mebus-, 
lan bununla sıkı alâkadardırlar. Binaenaleyh 
harita üzerinde bu müddet zarfında bir parça 
tetkikat yaparlar, bu suretle alâka peyda eder- I 
ler ve mütalâalarını beyan ederler. Olur ki, bâzı 
yerlerde Heyeti Celilenizi tenvir ederler. Onun I 
için takririmizin kabulünü rica ederiz. I 

SIHHÎYE VEKÎLÎ Dr. RIZA NUR B. (Si-
nob) — Efendim, Nizamnamei Dahilînin... (Gü
rültüler) 1 

REÎS — Efendim, bunu müzakere ediyoruz. 
Hükümetin de hakkı kelâmı vardır. 

SIHHÎYE VEKÎLÎ D^ RIZA NUR B. (Sinob) 
— Efendim, bu muahedenin tasdiki birkaç-cihet
ten lâzımdır ve tehiri de bâzı esvaptan dolayı caiz I 
olamaz. Bir defa muahedenin hiçbir noktasını 
değiştirmek mümkün değildir. Ya aynen kabul 
edilecektir veyahut aynen reddedilecektir. Onun 
için tehire lüzum yoktur. 

Sonra efendim, diğer bir nokta vardır. 
Azerbaycan Sefaretine, Hükümeti buna niçin 
gecikmiş, diye sormaktadır. Kendileri tas
dik etmişlerdir. Biliyoruz ki, geçen sene Türk I 
ve Rus Muahedesi teehhür etmiştir. Bu bi
zim tarafımızdan vâki olmuştur. Halbuki Rus
lar biz o muahedeyi, Moskova'da 16 Martta I 
imza ettikten iki gün sonra meclislerinde tasdik 
etmişlerdir. Öyle olduğu halde maatteessüf bi
zim tarafımızdan ihmal edilmiştir. Bittabi bu I 
ihmalden başka, bir şey değildir. Onun için kal- I 
mıştır. Sonra biliyorsunuz ki, nasıl bir zaman- | 
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da geldi ve tasdik edildi. Öyle şayanı teessüf 
bir şey olmuştu ki bunu tekrar, tekrar söyleme
miz lâzımdır. Bunu istemediğimiz halde ne Mec
lisi Âlinin, ne Hükümetin, ne de milletin hiç is
temediği bir şey olmuştur. Onun için bunu böy
le tehir etmemiz hiçbir vakit doğru değildir. 

ALÎ RIZA B. (Kars) — Bir gün tehir edelim. 
RIZA NUR B. (Devamla) — S o n r a efendi

ler, daha bir şey vardır ki, bu muahede bizim 
lehimizdedir ve Moskova Muahedesinin aynıdır. 
Ve bu Şark dostluğunu açmıştır. Bu da onun 
tevalisidir. Buna böyle tehir vermek katiyen 
doğru değildir. Daima dürüst hareket ettiğimizi 
ve bizim şayanı itimat adamlar olduğumuzu âle
me karşı göstermeliyiz. (Pek doğru sesleri, al
kışlar) 

ALÎ RIZA B. (Kars) — Tuhaf bir vaziyete 
rasgeldik. Bizim ettiğimiz teklif ne Heyeti Ve-
kileye ademiitimattan ileri gelmişti, ne de baş
ka bir şeyden. Yalnız teessüfle söyliyeceğim 
ki, Heyeti Vekil eden olan arkadaşımız burada 
dedi ki : Bu muahededeki maddelerin hiçbirinin 
değişmesi mümkün değildir. Pekâlâ değilse 
bunu niçin Heyeti Celilenize okudular? İkin
cisi, bunun gayet acele olarak siyaseten tasdi-
ka iktiran etmesi lâzımgelir, buyuruyorlar, öy
leyse bu muahede dört aydır nerede idi? Biz 
ne söyledik arkadaşlar? Bu kabul edilsin ve
ya edilmesin, demiyoruz. Memleketimizdir, alâ
kadarız, tetkik edeceğiz. Bu evrakı varide 
okunduğu zamanda bize yeni tevzi edildi. Ben 
bundan bir şey anlıyamadım. Bunun için an
laşılmasın ki, Heyeti Vekileye biz inanmadık. 
Yarın yok, öbür gün içtimaında müzakere olun
sun. Belki de o zaman ilk evvelâ ben bağıraca
ğım ki, bu tasdik edilsin. Biz Şark'ı çok güzel 
biliriz. Belki de ben daha iyi bilirim ki, Şark 
ile bizim aramızda bir an evvel ittifak mı lâ
zımdır, sullh mu lâzımdır, bir gün evvel tasdiki 
mi lâzımdır? Ben bunu çok. iyi anlıyanlardanım. 
Ancak bugün tevzi olunupta bugün müzakere olu
nacaktır, denirse bu muahedeyi dört ay yatırmayıp 
da bize verseler idi, daha iyi olurdu ve bu şim
diye kadar kalmıyacaktı ve şimdiye kadar çıkmış 
olurdu. Binaenaleyh bendenizin ricam bundan 
ibarettir. Bunun hakkında Nizamname de sarih
tir. Hemen tevzi edilen bir şeyi alelacele müzake
re ile tasdik etmek doğru bir şey değildir. Cu
martesi gününe kadar bunu mütalâa ederiz. Mem
leketimizdir. Onun hakkında söyliyeceğimiz söz-
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ler vardır ve orada alâkamız ve birçok şeylerimiz 
vardır. (Çok muvafık, sesleri) Ondan sonra ka
rar Heyeti Celilenize aittir. Sözüm bundan iba
rettir. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Benim bu 
meselede en çok çıkılmasını iddia edeceğim bir 
şey müzakere için geç. kalmış olmasıdır. Tab ve 
tevzi meselesine gelince, bunda muahedenin ku
suru mevzuubahsolamaz. Hiç şüphesiz Meclis 
Şark siyasetini bir umdei esasiye ittihaz etti. Ve 
bunun hakkındaki efkârımızı... 

ALÎ RIZA Bf. (Batum) — Tevfik Rüştü 
Bey, siyasetimizi tenkid eden yok. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Rica ede
rim dinleyiniz her âza bunu böyle yirmi dört sa
atte değil; hâdisatm önünde aylardan ve seneler
den beri düşünerek takdir etti. Siz ki, ora ile alâ
kadar olduğunuzu iddia ediyorsunuz, öyle elbet
te yirmi dört saatte öğrenecek değilsiniz. Bunu 
biliyor idiniz. Burada bugün çıkar istediğinizi 
söylersiniz. Eğer söyliyeceğiniz sözler yirmi dört 
•saatte husule gelecek kararın mahsulü ise müsaa
denizle arz edeyim ki, pek zayıf olur. Komşu, 
kardeş milletin bugün Muahedenamesini ittifak 
ile tasdik ettiğimiz günde, bize pek çok sebepler
le yakın olan Azerbaycan, Gürcistan ve bütün di
ğer Şarki - Kafkas Cumhuriyetleri yoldaş ve kar
deş milletlerinin muahedenamesinin bir saat te
ehhür etmemesi lâzımgelir. Kabul etmenizi rica 
ederim. 

RE IS — Efendim, söz alan altı arkadaşımız 
var. Bu mevzu üzerine mesele icabettiği kadar 
tenevvür etti. Şimdi bu meselenin müzakeresinin 
içtimai âtiye taliki için Kars mebuslarının takri
ri var, reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... (Ret sadaları) Ekseriyet olmadı. Bi
naenaleyh takrir kabul edilmemiştir. Müzakere
mize devam edeceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgâd) — Reis 
Bey zaten bu mesele yirmi dört saatten beri ruz-
namemizdedir. Arkadaşlar yeni zannetmesinler. 

ALÎ RIZA B. (Kars) — Nizamnamede sara
hat var. Buna itiraz olamaz. 

RE IS — Efendim, muahedename okuna
caktır. (Okutmaya lüzum yoktur, sadaları) Efen
dim zapta geçmek lâzımdır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim bâzı arkadaşlar okunmasına lüzum yoktur, 
diyorlar. Halbuki bu bir muahededir. Tekmil sa-
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miin efendilerin de bilmesi lâzımdır. Celesatı ale-
niyede müzakere olunacak şeylerin kıraat olun
ması lâzımdır. Rica ederim okunsun. 

1. — Ankara, 12 . I . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile 
Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Sosyalist 
Şûralar Hükümetleri arasında akdü imza olunan 
Muahedenamenin Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce kabul ve tasdiki hakkında olup icra Vekilleri 
Heyetinin 22 Kânunusani 1338 tarihindeki içti-
mamda kabul edilen lâyihai kanuniye rapten 
takdim kılındı, ifayı muktazasiyle neticesinin 
işarına müsaade buyurulmasmı istirham eylerim, 
efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekili 
Fevzi 

2. — Aded : 1338 

Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan 
Muahedenamesi hakkında lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetiyle Ermenistan, Azerbaycan ve Gür
cistan, Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri Hükü
metleri arasında bin üç yüz otuz yedi senesi 
Teşrinievvelinin on üçüncü günü Kars'ta akdü 
imza olunan Muahedename, Büyük Millet Mecli
since kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanunun icrasına icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

22 Kânunusani 1338 
icra Vekilleri Heyeti Şer'iye Vekili 

Reisi ve Erkânı Hasan Fehmi 
Harbiyei Umumiye V. 

Fevzi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Refik Şevket 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili* 

Fethi Yusuf Kemâl 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mehmed Vehbi 
Nafıa Vekili iktisat Vekili 

Feyzi Sırrı 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 

Henüz Ankara'ya vâsıl olmamıştır 

249 



î : 9 16.3. 
Büyük millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile 
Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Sosyalist 
Şûralar CumhuriyetİĞri Hükümetleri arasında • 
akdü imza olunan Muahedename encümenimizee ] 
tetkik olunarak icra Vekilleri Heyeti tarafın- j 
dan bu bapta teklif olunan lâyihai kanuniye • 
muvafık görülmüş ve berayı tasdik Heyeti Umu- j 
miyeye arz ve takdim kılınmıştır. i 

13 Mart 1338 

Hariciye Encümeni Reisi 
İsparta 

Kâtip 
Menteşe 

Doktor Tevfik Rüşd 
Bey rahatsızdır 

Âza 
Trabzon 
Reeai 

Âza 

Âza 
İzmir 

Yunus Nadi 
Âza 

Karahisan Sahib 
Mehmed Şükrü 

ü 

Âza 

Mazbata Muharriri 
Burdur 

Âza 
Saruhan 

İbrahim Süreyya 

Âza 
Gelibolu 

Celâl Nuri 
Âza 

Âza 
Mardin 
Derviş 
Âza 

Kars Muahedenamesi tercümesi 

Milletlerin uhuvveti esasını ve akvamın kendi 
mukadderatını serbestçe tâyin etmek hakkını 
tanımakta müttehit ve aralarında daima müna-
sebatı samimane ve menafii mütekabileye müs
tenit revabıtı hakikiyei dostanenin caygir olduğu
nu görmek arzusiyle mütehassis olan bir taraf
tan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, 
diğer taraftan Ermenistan, Azerbaycan, Gürcis
tan Sosyalist Federatif Şûralar Hükümeti Cum-
huriyesinin iştirakiyle bir muhadenet muahede
namesi akdi için müzakerata iptidara karar ver
mişler ve bu hususta, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Bü
yük Millet Meclisinde Edirne Mebusu ve Şark 
Cephesi Kumandanı Kâzım Kara Bekir Paşa ve 
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Büyük Millet Meclisinde Burdur Mebusu Veli ve 
Sabık Nafıa Müsteşarı Muhtar ve Türkiye'nin 
Azerbaycan Mümessili Memduh Şevket beyleri, 

Ermenistan Sosyalist Şûra Hükümeti Cum-
huriyesi Hariciye Komiseri Eskinaz Muradyan ve 
Dahiliye Komiseri Bogos Makizyanı, Azerbaycan 
Sosyalist Şûra Hükümeti Cumhuriyesi devlet 
murakabesi Halk Komiseri Behbut Şah Tahniski-
yi, Gürcistan Sosyalist Şûra Hükümeti Cumhuri
yesi Harbiye ve Bahriye Komiseri Şalva llyava 
ve Hariciye ve Maliye Komiseri Aleksandr Siva-
nidisyi Rusya Sosyalist Fedaratif Şûralar Hükü
meti Cumhuriyesi Letonya Mümessili Jak Hans-
ki'yi murahhas tâyin etmişlerdir. Murahhasini 
müşarileyhim usulüne muvafık görülen salâhiyet-
namelerini badetteati mevaddi âtiyeyi tahtı karara 
almışlardır -. 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti ve Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcis
tan Sosyalist Şûralar Hükümeti Cumhuriyeleri 
müteakidinin elyevm aksamı memalikinden bulu
nan arazi üzerinde mukaddema hakkı hâkimiyet
lerini istimal etmiş olan hükümetler arasında mü-" 
takarrer ve marüzzikir araziye mütaallik muahe-
dat ile hükümeti salise beyninde nıünakit cenubi 
Kafkas cumhuriyetlerine taalluk eden muahedaÇı 
keenlemyekün addederler. 

Moskova'da 16 Mart 1921 - 1337 tarihinde 
imza edilen Türk - Rus muahedenamesinin bu 
madde hükmünden müstesna olduğu mukarrer
dir; 

MADDE 2. — Müteakidin içlerinden birine 
kerhen kabul ettirilmek istenilecek hiçbir muahe-
dei sulhiyc veya diğer bir senedi beynelmileli 
tanımamak hususunda müttehidülfikirdiler. Bu 
itilâf mucibince Ermenistan; Azerbaycan, Gür
cistan Şûralar Sosyalist Hükümeti cumhuriyeleri 
Türkiye'ye taallûk edip de halihazırda Büyük 
Millet Meclisi tarafından temsil edilen Türkiye 
Hükümeti milliyesinin tanımadığı hiçbir beynel
milel senedi tanımamayı kabul ederler. İşbu mu
ahedede mezkûr (Türkiye) tabiriyle İstanbul'da 
nıünakit Osmanlı Meclisi Mebusanı tarafından 
tanzim ve neşir ve ilân ve bilcümle devletlerle 
matbuata tebliğ olunan 28 Kânunusani 1336 
(1920) tarihi misakimillinin ihtiva ettiği arazi 
kasdedümiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti dahi Ermenistan; Azerbeycan ve Gürcis
tan'a taallûk edip bu memleketlerin elye-vm Er-
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menistan, Azerbeycan ve Gürcistan şûraları tara
fından temsil edilen hükümetlerince tanmmıyan 
hiçbir beynelmilel senedi tanımamayı kabul eyler. 

MADDE 3. — Ermenistan, Azerbeycan, ve 
Gürcistan Şûralar Sosyalist Hükümeti Cumhuri-
yeleri kapitülâsyonlar usulünün her memleketin 
inkişafı millîsinin serbestli cereyanı ve hukuku hü-
kümranisinin istimali tamamiyle kabili telif olma
dığını bittasdik Türkiye'de bu usul ile (her hangi 
bir suretle münasebattar olan. her nevi muamelâ
tın ve hukukun icra ve istimalini keenlemyeklin 
ve mülga addederler. 

MADDE 4. — Türkiye'nin Şimali - Şarki hu
dudu (Rus Erkânı Harbiyesinin 1/2 10.000 mik
yasındaki bir parmak - Beş versetlik mesafe ha
ritasına nazaran) Bahrisiyah ' sahilinde kâin 
(sarp) karyesinden başlıyarak Gedis Mena dağı, 
Şavğat dağı hattı taksimi miyahı - Kani dağından 
geçen oradan daima Kars ve Ardahan sancakla
rının şimali hududu idariyei kadimesini ve Arpa
çay Araş, talvegini Nijni Karasuya kadar takriben 
hat ile tâyin edilmiştir. (Hududun tafsilâtı ve bu
na müteferri mesail için 1 ve 2 numaralı melfuf-
larla tarafeyni müteakıdeynce mümza merbut ha
ritaya müracaat) metni muahede ile harita arasın
da ademitevafuk halinde metni'muahede haritaya 
tercih edilecektir. Rusya Sosyalist Federatif Şû
ralar Hükümeti Cumhuriy.esinin bir mümessilinin 
de iştirakiyle müsavi miktarda azalardan mürek
kep muhtelit bir tahdidi hudut komisyonu, arazi 
üzerinde hududu teferruatiyle. tesbit ve takrire 
ve hudut işaretlerini vaz'a memurdur. (4 numa
ralı melfuf harita) 

MADDE 5. — Türkiye Hükümeti ile Erme
nistan ve Azerbaycan Şûraları Hükümetleri ve 
işbu muahedenamenin 3 numaralı melfuf unda 
tasrih edilen hudutlar dâhilinde olmak üzere 
Nahcivan mın takasın m Azerbaycan himayesinde 
muhtar bir arazi teşkil etmesi hususunda mütte-
hidülfikirdirler. 

MADDE 6. — Türkiye; evvelâ işbu maddede, 
tahsis ve tâyin olunan mahaller ahalisinin, her 
cemaatin dinî ve harsî hukukunu temin edecek 
vâsi bir muhtariyeti idariyeye nail olmak ve mez
kûr mahallere ahalinin arzularına muvafık bir 
usulü tasarruf arazi ithaline imkân bahşetmek. 
saniyen Batum limanı tarikiyle Türkiye'ye ithal 
veya Türkiye'den ihracolunacak bilcümle me-
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vat ile eşyayı, tieariyenin Gümrük Rüsumuna 
tâbi tutubmyarak bliâmüskülât ve mevani bil
cümle rüsum ve tekâliften muaf olarak serbest 
bir surette imran hakkı; her nevi masarifi husu-
siyeden müstesna olarak ve Batum limanından 
istifade hakkı ile birlikte Türkiye'ye temin edil
me şartlan ile Batum Liman Şehrinin ve işbu 
muahedenin 4 ncü maddesinde gösterilen hudu
dun şimalinde bulunan ve Batum Livasına aido-
lan arazinin hakkı metbuiyetini Gürcistan^â terke 
rıza, gösterir. 

Bu maddenin tatbiki için işbu muahedenin 
imzasını mütaakıp derhal alâkadar tarafların 
mümessillerinden mürekkep bir komisyon teşkil 

. edilecektir. 

MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti ile Gürcistan Şûralar Sosyalist Cumhu
riyeti Hükümeti hemhudut, menatık ahalisinin 
muhtelit bir komisyon tarafından gümrük, inzi
bat ve umuru sıhhiye hususlarında vaz'edilecek 
nizam atı müsaadekâraneye riayet etmek şartiyle 
hududu geçmelerini teshil edeceklerini taahhüt 
ederler. 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti ile Gürcistan Şûralar Cumhuriyeti 
Hükümeti iki memleketin hemhudut havalisi 
ahalisinin hududun diğer tarafında kâin kışlık 
ve yazlık meralardan istifade etmeleri zarure
tini nazarı dikkate alarak ahalii mezkûreye 
hayvanlarını huduttan geçirmek • ve mûtat me
ralardan istifade etmek hakkını bahşetmek 
hakkını kabul ederler. Hududun müruru esna
sında tatbik edilecek gümrük muamelâtiyle te-
dabiri inzibatiye ve sıhhiye ve saire muhtelit bir 
komisyon tarafından tâyin edilecektir. 

MADDE 9. — Bütün milletlerin muamelâtı 
tieariyesi için boğazların açık tutulması ve bun
lardan serbestii müruru temin zımnında Türki
ye ile Gürcistan Karadeniz ve Boğazların tâbi 
olacağı kavaidi beynelmilelin ihzarı katisini, sahil-
dar devletlerin murahhaslarından mürekkebola-
rak bilâharâ teşekkül edecek bir konferansa tev
dii hususunda müttefikülefkârdırlar. Şu kadar 
ki: mezkûr konferanstan sâdır olacak bu karara-
tm Türkiye'nin hâkimiyeti ınutlakasmın ve Tür
kiye ile Payitahtı olan İstanbul'un emniyetine 
bir gûna halel iras edememesi şarttır. 

MADDE 10. — Müteakıdeyri arazileri ü^r-rin-
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de diğer memleketin yahut onun arazisinin bir 
kısmının vazifei hükümetini deruhde iddiasın
da bulunan teşkilât ve heyetin teşekkülünü veya 
ikametini ve kezalik diğer memlekete karşı mü
cadele maksadında bulunan heyetin ikametini 
tecviz etmemeyi taahhüt ederler. 

Şurası mukarrerdir ki : işbu maddede anifen 
zikredilen Türkiye arazisi Türkiye Büyük Mil
let Meclsi Hükümetinin doğrudan doğruya idare i 
mülkiye ve askeriyesi altında bulunan arazidir. 

MADDE 11. — Mütaakideynden her birinin 
diğeri arazisinde ikamet eden tebaası mafüv tu
tulacakları Müdafaai Milliyeye mütaallik kava-
nin müstesna olmak üzere mukim, oldukları mem
leket kavanininden mütevellit hukuk ve vazaif 
esasına tevfikan muamele göreceklerdir. Müteka
bildi tiebaamn hukuku aileye, verasete ve ehliyeti 
hukukiyeye ait mesaili dahi işbu madde ahkâmın
dan müstesna olup mevaddı mezkûre bir itilâf-
namei mahsusa ile hallolunacaktır. 

MADDE 12. — Mütaakıdeyn içlerinden biri
nin diğeri arazisinde sakin tebaasına en ziyade 
naili müsaade millet muamelesi tatbik edecek
lerdir. 

Bu madde Şûralar Cumhuriyetlerinin kendi 
arazilerinde diğer müttefik Rus Şûralar Cumhu
riyetleri vatandaşlarına bahşettikleri hukuk ile 
Türkiye tarafından kendisinin müttefikleri olan 
müslüman devletleri tebaasına bahşedilen huku
ku asla istihdaf etmez. 

MADDE 13. — 1918 senesinden evvel Rusya 
aksamından iken üzerlerinde Türkiye'nin hakkı 
hâkimiyeti teyidedilen arazi sekenesi Türk tabii
yetinden çıkmak istedikleri takdirde eşya ve em
vallerini veyahut bunların esmanı bâligasmı bir
likte alarak Türkiye'yi serbestçe terk etmek sa
lâhiyetini haiz olacaklardır. Aynı veçhile hakkı 
metbuiyeti Türkiye tarafından Gürcistan'a terk 
edilmiş olan arazı sekenesi de Gürci tabiiyetinden 
çıkmak istedikleri takdirde eşya ve emvallerini 
veya bunların esmanı bâligasmı birlikte alarak 
Gürcistan'ı terk etmeye salâhiyettar olacaklardır. 

Bâlâdaki fıkaratta mezkûr ahali mevzuubah-
solan araziyi terk etmek hususundaki arzularını 
alelusul bildirdikleri tarihten itibaren hizmeti 
askeriyelerinde bir aylık tecilden müstefidola-
caklardır. 

MADDE 14. — Mütaakideyn işbu muahede-
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! namenin imzasından itibaren altı aylık müddet 
j zarfında 1918 ve 1920 seneleri ha-rbleri mülteci-
i leri hakkında hususi bir itilâf nameler akdetme

yi taahhüdederler. 

MADDE 15. — Mütaakideynden her biri işbu 
muahedenamenin imzasını mütaakıp derhal di
ğeri tebaası hakkında Kafkas Cephesindeki harb 
münasebetiyle irtikâbedilmiş olan cinayat ve 
cünhalar için tam bir affı umumi ilân etmeyi ta-
ahhüdeder. 

MADDE 16. — İşbu muahedenamenin imza
sından itibaren iki aylık bir müddet zarfında 
mütaakıdeyn içlerinden birinin arazisinde bulu
nan askerî ve sivil üserayı kadimenin müteka-
bilen vatanlarına iadesine muvafakat ederler. 

MADDE 17. — Memleketleri arasındaki mü-
nasebatm * âdemiinkıtamı teminen tarafeyni 
müteakıdeyn sürati mümküne ile şimendifer, 
telgraf ve sair münakalâtının muhafaza ve te
kemmülü ve bilâ müşkülât eşhas ve emtianın 
serbestii imrarmm temini için tedabiri lâzimeyi 
müttehiden ittihaz etmeyi taahhüdederler. Maa-
haza şurası mukarrerdir ki : Yolcuların ve em
tianın girip çıkmasında müteakıdeynin memle
ketlerinden her birinde bu bapta cari kavanin 
ve nizamat harfiyen tatbik edilecektir. 

MADDE 18. — Müteakıdeyn memleketler 
arasındaki münasebatı dostaneyi teşyid için 
muktazi münasebatı ticariyenin tesisi ve ikti
sadi, malî ve sair mesailin halli maksadiyle iş
bu muahedenamenin imzasını mütaakıp Tiflis'
te derhal alâkadar memleketler mümessillerin
den müteşekkil bir komisyon toplanacaktır. 

MADDE 19. — Tarafeyni müteakideyn işbu 
muahedenamenin imzasından itibaren üç ay
lık bir müddet zarfında konsolosluk mukavele
leri akdetmeyi taahhüdederler. 

MADDE 20. — Türkiye, Ermenistan, Azer
baycan ve Gürcistan hükümetleri arasında ak
dedilen işbu muahedenamc tasdika tâbi tutula
caktır. 

Tasdiknamelerin teatisi mümkün olduğu ka
dar kısa bir müddet zarfında Erivan'da vuku-
bulacaktır. Muahedenamenin imzasını mütaa
kıp derhal meriyül icra olacak olan 6, 14, 15, 
16, 18 ve 19 ncu maddeler müstesna olmak üze
re işbu muahedename tasdiknamelerin teati-
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sinden itibaren mevkii meriyete vaz'olunacak
tır. Tasdikanlilmakâl salifüzzikir murahhaslar 
işbu muahedenameyi imza ve tahtim etmişler
dir. işbu muahedename 13 Teşrinievvel 1337 
(1921) tarihinde Kars'ta beş nüsha olarak tan
zim edilmiştir. 

Merbut — 1 

Türkiye'nin Şimali - Şarki hududu (Rus er
kânı harbiyesinin - 1/20000 mikyasında yani 
bir pus beş versti göstermek üzere tanzim olu
nan haritasına nazaran) berveçhi âti tesbit 
olunmuştur : 

Karadeniz sahilinde Sarp karyesi, Ru. Ma-
radidi karyesinin şimalinde bulunan PU ye doğ
ru - Karaşalvar (5014) dağı hattı taksimi mi-' 
.yanından Ru. Maradidi karyesinin şimalinde 
Çoruh'u kateder. Oradan Sayaur karyesi şi
malini - Gediz Mena dağı (7052) Kavakıye dağı 
- Kavareni karyesi - Medizina dağının hattı 
müstakimi miyahi - Kerankeson dağı (6468) -
Korda dağının (7910) hattı müstakimi miyahını 
takiben Karabet Şavşetski dağı zirvesinin kıs-
.mı garbisinden eski Artvin kazasının hududu 
idariyei kadimesine vâsıl olur. Şavşetski dağı 
hattı müştekimi miyahmdan geçerek Sarıçay 
Karaisalı (8478) dağına vâsıl olur. Kabuyara-
liski boğazı - buradan eski Ardahan kazasının 
hududu idariyei kadimesi olan Kanni dağına 
gelir. Oradan Şimale tevveecüh ile Telil (Gır-
mani) (8357) dağına - Ardahan kazasının ay-
.m hududunu takiben (Yadel) karyesinin şimali 
• r şarkisinde Poskof çayına vâsıl olur-ve" bu ır
mağı Cenuba doğru Çancak karyesinin tepesine 
kadar takibeder. Orada bu ırmağı terk ile hat
tı taksimi miyahi takiben Edilyanbaşı (8512) 
dağına vâsıl olur. Kelletepe (8463) ve Harman-
tepe (9709) dağlarından geçerek Kaseris - Seri 
(9681)" dağına gelir ve oradan Kura nehrine 
kadar Kalasat çayını takibeder. Oradan (Kar-
tanake) köyünün Şarkına kadar Kura nehri 
talvegini takip ve oradan (Karaoğlu) (7259) 
dağının hattı taksimi miyahmdan geçerek Ku
ra nehrini terk eder. Oradan (Küzapin) gö
lünü iki kısma ayırarak (7580) (7560) rakım
lı tepeye ve oradan Kök dağına (9152) vâsıl 
olur. Oradan Gürcistan hududunun nihayet 
bulup Ermenistan hududunun başladığı Üçte-
peler - (9783) e vâsıl olur. Tıbakale (9716) -
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I (9065) rakımlı tepeye ve orada Ardahan kaza

sının eski hududunu terk ile yol (Akbaba) (9973 
veya 9963) (8828 veya 8827) - (7602) dağla
rından geçer. Oradan bir hattı müstakim üze
rine (.7518) rakımlı tepeye ve badehu ibiş kö
yünün Şarkıtidan ve badehu Kızıltaş (7439) ve
ya (7440) veya (7490) dağından - Novikızıltaş 
köyünden ^geçer. Oradan, Kızıltaş'tan geçen 
ırmağı Karamehmedin Şimali - Garbisinde Kâin 
dirseğine kadar hattı taksimi miyahi takibede-
rek (Delâvers) (B. Kimli) (Vetiknis) köyleri
nin şarkında bulunan (Çamuş buçay) (*) ır
mağına vâsıl olur. Vartanlı ve Başçoragel köy
lerinden Vesalifüzzikir ırmağı daima takibede-
rek Kiyalala • veyahut (Kaleli) nin şimalinde 
Arpaçayma vâsıl olur. Oradan daima Arpaçay 
talvegini takiben Araks'a gelir. Oradan Araş 
talvegini, Ermenistan hududunun nihayet bu
lup Azerbaycan hududunun başladığı, (Ur-
miye) köyüne kadar takibeder. Badehu Araş 
talvegini Azerbaycan hududunun nihayet bul
duğu aşağı Karasu mansıbına kadar- takibeder. 

ihtar - şûrası mukarrerdir ki hudut Balâ'da 
gösterilen irtifaların hattı taksimi miyahmdan 
geçer. 

Merbut - 2 

Şurası mukarrerdir ki (1) numaralı merbutta 
gösterildiği veçhile hudut Arpaçay ve Araş talve
gini takibedeceğinden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti, Arpaçay havalisinde yalnız 
blokhavzler hattını halihazırdaki güzergâhı 
itibariyle (Aleksandrapol - Erivan) şimendifer 
hattından sekiz verst mesafeye ve Araş hava
lisine salifüzzikir şimendifer hattından dört 
verst mesafeye çekmeyi taahhüd'edldr. 

Balâda mezkûr havaliyi tahdideden hatlar, 
Arpaçay mıntakası için birinci kısmın (A) ve 
(B) fıkralarında ve Araş mıntakası için ikinci 
kısımda verveçhiâti irae edilmiştir: 

1. Arpaçay mıntakası : 
A) Vartanlı'nm cenubi - şarkisinden Boz-

yar (5096) Dağından Uzunkilise'nin şarkına 
5047 - 5082 - Karmir Vankm şarkına - Üçtepe-
ye - (5578 .ve 5678) Trazoğlu şarkına - ve (Eni) 

(*) Çamuş bu çay 1889 tahılı haritada zikre-
dilmemi§tir. 
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şarkına ve Yeniköy'ün garbinde Arpaçayma vâ
sıl olur. 

B) Arpaçayım (5019) rakımlı tepenin 
şarkında terk ile doğruca (5481) rakımlıya -
Kızılkale'nin dört buçuk Verest Şark'ma ve Bo-
yaçalı'nm iki verest Şark'ma - badehu Dikor 
çayına - (Durkeçort) köyüne kadar mezkûr ır
mağı takibederek doğruca (Karabağ) harabele
rinin Şimalinde Arpaçayma vâsıl olur. 

2. — Araş mmtakası : . 
(Karabağ, Ilıcan) ile (Süleymandiza) arala

rındaki doğru hat bir taraftan (Aleksandıro-
pol - Erivan) şimendifer hattı, diğer taraftan 
işbu şimendifer hattından itibaren dört ve sekiz 
verest mesafede kâin hatlarla tahdidedileıı mc-
natıkta, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti (bu mesafe hatları manatıkı mezkûre ha
ricindedir.) hiçbir nevi istihkâmat inşa etmeme
yi ve kuvvei muntazama bulundurmamayı taah-
hüdeder. Fakat salifüzzikir menatıkta emnü 
asayiş ve idareyi temin edecek kuvvet bulundur
mak hakkını muhafaza eder. 

Merbut - 3 

Nahcivan arazisi 

Urmiye köyü - oradan bir hattı müstakim ile 
(Arazdayan) istasyonuna (işbu istasyon Erme
nistan Sosyalist Cumhuriyetine kalacak) - bade
hu hattı müstakim ile garbi - Taşburun (3142) -
dağına - taksimi miyah hattiyle şarki (Taşbu
run) dağına (4108) Cehennemderesini (Pagar-
sik) dağının (6607) yahut (6587) hattı taksimi 
hıiyahmı taksim ederek, takibederek Ruvune 
(Bulak) cenubundan kateder. Oradan Kadim 
Erivan Kaf kasının ve (Şaruvalagur) un hududu 
idariyesini takip ile (6629) rakımlı tepeden Kö-
mürlüdağ (6839 veya 6930.) ve oradan (3080) 
rakımlı tepeye - Sayatdağ (7868)) (Kürtkolak) 
köyü - Gamsurdağ (8160) - 802 rakımlı tepe ve 
Gökdağ (10282) - ve eski Nahcivan kazasının 
şarki hududu idariyesi. 

İmzal aıar 
Kâzım Karabekir 
Veli 
Muhtar 
Menıduh Şevket 

Muratyan 
Bogus Maknezyan 
Behbut 
Ş. Elyava 
A. Suvanitze 
Hanenezki 
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REtS — Efendim Hariciye Encümeni namı

na söz istiyen var mı? Hariciye Encümeni namı
na söz istiyen yok, söz Hüseyin Avni Bey'indir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi
ler tarihi karıştırdığımız zaman kanlarla mâli 
görürsünüz. Efendiler evvelki muahedeler, bir 
zaman hasis emeller ve bir zaman yekdiğerini a 
akîde ve mukaddesatına hürmetsizlik ile biri 
diğerini ezmek, yakmak dolayısiyle doğan muha
rebelerin vesikai einaiyesidir. Bilâhare efendi
ler şahsi saltanatlar tesis etmek son zamanlarda 
kapitalistler kendi muvazenelerini temin etnîek 
için paralariyle milletleri birbirine sürü sıirü 
çarptırdılar; öldürdüler. Galip gelen milletler 
diğerine daha bârı azîm yükletip her gün büyük 
sikleti ile ezmek, yakmak için yapılan bu eski mu
ahedeler, birer vesaiki cinaiyeden başka bir şey 
değildirler. Efendiler, beşeriyet bu çirkin man
zara karşısında hiç kimsenin akîde ve içtiha
dında muaheze edilmiyeeeğini kabul etti. Herkes 
vicdanına hâkim, imanma hâkim olduğu düstu
runu kabul etti. Fakat kabul etmiyenler var. O 
beşeriyeti kendi paralariyle, kendi servetleriyle 
ve tahakküm ve tecebbürleriyle sürü sürü öteye 
beriye atarak öldürmeye çalışan, uğraşan zihni
yetler var. işte o zihniyetlere en hakiki Mr su
rette isyan eden Rus milleti oldu. ilk evvelâ efen
diler, Rus inkiâlpçı kadınları fabrikalarda çalı
şırken kendi toplarının barutlarını çıkardı. Ye
rine talaş doldurdular ve bu hareket zaman za
man Ruslara tesir yaptı. Bize attıkları top lan ı 
mermisi gelmiyordu. Çünkü toplarının içerisin
den barutları alınmış yerine talaş konmuştu. 
Efendiler onlar mukaddes bir fikir ortaya atı
yorlardı. Herkes düşünmesinde, akidesinde, ser
best, kazancında serbest; yemesinde serbest ola
caktır. Bir millet diğer milletin nam ve hesabına 
çalışmaz ve birbirinin tekâlifini artırmak için 
başından belâ yağmuru yağdırmak, bu akideyi 

" bütün cihana sardırmak istediler. Fakat her ta
raftan, tecavüze mâruz kaldılar. Bu mukaddes 
fikri boğmak içini her taraftan sokuluyorlardı. 
işte efendiler o mazlum akidesinden, içtihadın
dan mesul Türk milleti birtakım caniler, gaddarlar 
elinde her- gün yakılıyordu. Kazandığımızı bi
ze yedirmemek, kazandığımızdan istifade ettir-

' memek istediler. Memleketlerimizde biten çi-
. çekleri koklanmaz ettiler, efendiler, bize bir 
^eyi lâyık görüyorlar; o da amelelik. Kendile
rine lâyık: gördükleri; şey de efendilikr idi. Bizi 
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esir yapmak, memleketimizi parçalamak için 
koşuyorlardı. 0 vakit efendiler muahede keli
mesinin namı altına alamıyacağım o hotbe-
hot yaptıkları Sevr paçavrasını bize gönderdi
ler. Burada Türk Milleti Rusların o duygusu 
gibi kendisi de duydu. Hayır, benim de yaşa
mak hakkım var. Bu memleket benimdir. 
Efendilik varsa bana aittir, dedi. Efendiler, bu 
milletlerin ikisini tabiat kavuşturdu. O sayede 
ve o tazyikin tesiriyle bu iki millet elele ver
diler ve cihana büyük bir inkilâp kapısı açtı
lar. Demin bir arkadaşımın söylediği gibi ben 
de tekrar edeceğim. ^(16 Mart) o meşum gün. 
Fakat o sene nihayetinde yeni bir devir başlar. 
îşte (16 Mart) tarihinden beri bizi yakmak, 
yıkmak istiyen milletlere ilân ediyoruz ki : (16 
Mart) günü bu millet daimî esaretten kurtul
mak için kendi hemfikri olan Ruslarla elele ver
miş ve diğer müttefiki bulunan milletlerle mu
ahedesini yapmış. îşte bugün o düğünü yapı
yoruz efendiler. (Alkışlar) Biz de hakka hür
met eden ve her milletin kendi içerisinden inki
şafını arzu eden bir milletiz. Mukaddes sanca
ğımızı nerelere götürdü isek, zulüm yapmadık; 
biz götürmedik. Fitrî olan hakperestliğimiz do-
layısiyle ecnebi milletler koşa koşa bize geldi. 
Bayrağımızı milletler kendi ülkelerine diktiler. 
işte bu milletin seciyesine yakışan bu idi. Bu
gün kemali fahrile Rusların evlât gibi sinesin
de büyüttüğü Azerbaycan kardeşlerimiz ve Gür
cülerle cumhuriyet fikrini taşıyan ve hakiki Ko
münist olan - maalesef kayıtla takyide mecbur 
olduğum - Ermeniler. Rusların evlâdı mesabe
sinde olan bu milletleri Ruslar bilâhara kardeş 
mertebesine çıkardılar. Bugün de komşu, kar
deş olan Türklerle elele veriyorlar, efendiler. 
Her milletin kendi dinini, içtihadını, kanaatini 
muhterem bilir ve herkesin kanaatine hürmet 
ederiz. Ve herkesden de bunu bekleriz efendi
ler. Biz herkese diyoruz ki ; şu dünyada gelip 
yaşayıp gitmek için muhtacolduğumıtz maddi, 
mânevi, insani rabıtalara merbutuz. Biz her
kesle imtizaç edebiliriz. Tâ ki mukaddesatımı
za tecavüz edilmesin. Biz kimsenin mukadde
satına, akidesine tecavüz değil, hürmet ederiz. 
Herkesden de onu bekleriz. 

Efendiler, şu gördüğünüz muahedede yek-
diğere muavenetten başka bir şey yok. Hiçbir 
teklif tahmil edilmiyor. Bir sene "mukaddem 
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j Ruslarla ve bugün üç hükümetle yaptığımız 

ve ebedî dostluğumuzun mukaddemesi olan 
muahadelerde yekdiğerimizi karşılıyoruz. Bu 
rabıta cihana büyük bir inkilâp kapısı açmıştır. 
Artık kapitalizmin zulmüne nihayet vermek için 
elele vermiş bulunuyoruz. Bu birincisidir. 
Bundan sonra yekdiğerini daha nafi muahe-
dat takibedeeektir. Şerefli muahedeleri Ce
nabı Hak bize her zaman nasibetsin. (Alkış
lar, inşallah sesleri) Allah bizleri muvaffakiyet
ten ayırmasın. (Âmin, sesleri.) 

ŞEREF B. (Edirne) — Efendiler, Anado
lu'nun göbeğinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümetini meydana getiren muhterem 
arkadaşlar, sizi 16 Mart günü bütün Türk 
Milleti namına, büyük Türk İslâm Hükümeti 
namına selâmlarım. 16 Mart, artık Şarkın en 

j kahraman, en bülent, en yüksek milleti olan 
Türkün hayatına yalnız kendi sinesinden kuv
vet bularak metin adımlarla yürüdüğü tarihî 
bir gündür. Bütün Türklüğün ve bütün islâmlı
ğın âbidatı kudsiyesiyle süslenen ve ebediyen Tür
kün kalbinde yaşıyan ve müebbeden Türkün 
olan istanbul işte bugün işgal edilmiştir. Bu
gün idi ki, oraya' gönderilen sizin arkadaşla
rınız, sizin istihlâf ettiğiniz rüfekanız hiç
bir hakka, bir kanuna müstenidolmıyarak doğ
rudan doğruya Millet Meclisi istilâ edilerek, 
onun sinesinden en güzide arkadaşlarımız alı
narak nefyedilmiştir. Siz, işte o gadre isyan 
eden vicdanı umumi ve içtimainin burada top
lanmış timsali mefahirisiniz. Tarihi yaşattı
nız ve ebediyen yaşatacaksınız, (inşallah ses-

] leri) Şarkın en mazlum milletleri elele ver
dikten ve bütün insaniyetin düşmanı olan yüz
karası kapitalizme karşı ilânı isyan ve husu-

! met ettikten sonra artık bütün dünya aıüa-
; malıdır ki ; bundan sonra her millet efendi-
• dir. Çünkü dört bin senelik insaniyetin ağır 

zincirlerini taşıyan insanlar onu kırmıştır; 
koparmış atmıştır. Çünkü hürriyet Allah'ın in
sanlara verdiği en mukaddes bir nimettir. 
Onu insanlar kanı pahasına hiçbir kimseye 
vermez. Türkün al sancağı hiçbir yerde sernü-
gûn olmamıştır. Titremiş, belki pek çok yer
de yıkılır gibi olmuştur. Fakat derhal , kalk
mıştır. işte bugün şu muahedeler tasdik edi
lirken dikkat ediyorum, tarihin tatlı bir cil
vesi olmak üzere Türk 'ün varlığına koşulan 
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ve Türk Milletine muvakkat veyahut gayrimu-
vakkat tevkif müzekkeresi gibi 16 Martta ve
rilen paçavrayı işte bu Millet Meclisi yırttı. 
Türk.Milletine emretti. Daima ileri; (Alkışlar) 
hiçbir' güçlüğün, hiçbir müşkülâtın ve ölümler 
kusan, cehennemler meydana getiren âteşlerin 
karşısıflda yılmıyan en şanlı, en imanlı bİT 
Türk neferi gibi daima ileri.. 

Efendiler, hakkım müdafaa etmeyi bilen bir 
millet yaşamak hakkını haiz olan bir millettir. 
16 Martta artık her şeyden mahrum edilmiş, elin
den bütün müdafaa için, yaşamak için nesi varsa 
alınmış olan bu muazzam millet cihan tarihinde 
pek büyük ve muazzam varlık olarak işte burada 
toplanan rüfekayı kiram o varlığı yarattı, yaşattı 
ve Allah'ın inayetiyle müebbeden yaşatacaktı!'. 
(İnşaallah sesleri) Şarkın en mazlum milletleri 
elele verdikten sonra artık bütün Avrupanm 
doymak bilmiyen, cehennemi bir iştiha ile daima 
genişliyen midesine Şarkın almteriyle çalışa
rak kazandığı ekmeği vermiyecektir. Asya hür 
olarak kalacak ve hür olarak yaşıyacaktır ve hiç 
kimseye karşı bu milletin esaret teklifi gibi bir 
şeyi yoktur. Biz hür yaşamak istiyoruz. Kendi 
hürriyet ve istiklâlimize herkesin hürmet etme
sini istiyoruz. Başka bir şey yoktur. İki sene 
evvel hazin olan bugüne dikkat ediniz. Bir büyük 
milletin azim ve iradesiyle bir hak parlıyor ve 
yükseliyor ve Şark milletleleri elele vererek 
bütün zulme karşı yürüyor. Allah bizimle, Pey
gamber bizimle ve milletin meramibülendi bizim
ledir. (Yaşasın Türkiye alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
insan tarihî günün güneşi karşısında hazin hazin 
düşündükten sonra eğer bugün bir bayram ise 
bayramına başlıyalım. Bu sabah elime bir gazete 
geçince kendimi büyük bir müjde karşısında bul
dum. O da bu mübarek Ankara'da bir haftadan 
beri cereyan eden müzakeratm şöyle hayal, meyal 
neticesini bildiren bir teşebbüstür ki, Şark Darül
fünunundan bahsediliyor. 16 Martın hazin hâtı
ralarını hatırlarken bunu karşımda Şarklılar için 
âlemi cehaletten kurtulmuş bir Şark için en büyük 
bir müjde bildim ve bayramıma bununla başla
dım. Zira bugün maziye doğru giderken hatve 
behatve önümde zaferler gördüm. Ve zaferleri tak
dis ederken evvelemirde mübarek şehitlerimize 
bir fatiha okumayı bir borç bildim ve okudum. 
(Allah kabul etsin sesleri). Arkadaşlar bu zafer
ler meyanında almmış bir intikam gibi fakat za-
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ferle alınmış ve insanca alınmış bir intikam gibi 
geçen sene 16 Martta Moskova'da imza edilen 
Rusya Sovyetleriyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi arasındaki muahedenamedir. Tasavvur edi
niz bir kere ki, bizim tepemize yumruğunu indir
mek istiyen bu garplıların bu hareketi 16 Martta 
biz bilmeksizin bize bir bayram olarak tecelli 
ediyor. 

Daha garip bir hüsnü tesadüf olmak üzere 
arkadaşlar, bugün ufacık bir itilâf neticesinde 
Garp 'm beynine, kalbine hançer gibi bir mua
hede. saplamakla bir bayram geçirmiş oluyoruz. 
Bir ikincisi 16 Mart şerefine bugün bir muahe
de imza edilecek diye bağıran hatibin karşısında 
hepimiz eğildik. Şimdi onu imza etmekle ikinci 
bir bayram yapıyoruz. Fakat arkadaşlar bayra
mın en büyüğü benim için nedir bilir misiniz? 
Kalbimde bütün milletçe hissettiğim nedamettir. 
Nedamet sayesinde-ki ben intikam alıyorum. Ec
dadımızın hataları, ecdatla rın ıia talan yüzünden 
Ruslarla daima pençeleşmiş olduğumuzu bugün 
göz önüne alırsak, bugün, görülür ki arkadaşlar 
biz elele vermiş, yekdiğerini izle kardeş gibi yek-
vücut haline gelen bir kardeş halini almışızdır. 
Çünkü mazinin nedametini hissettikçe daima 
düşmanlarımızdan intikam alacağız. Zira ruhu 
şadolsun büyük Kemal'in dediği gibi : 

Felekten intikam almak demektir ehli idrake, 
edip tezyidi gayret; müstefidolmak nedametten. 

(Bravo sesleri) 
SALÂHA!)DİN B. (Mersin) — Reis Bey

efendi, bir kelimenin tashihini rica ederim. Ec
dat hatası kelimesi bendenizce yerinde değildir. 
Ecdadımız bizden çok büyüklükler göstermişler ve 
bize pek büyük lûtufta bulunmuşlardır. Tashi
hini rica ederim. Ecdadımız bizden büyüktür? 
Hata eden onlar değildir. 

HtLMÎ B. (Bolu) — Herkesin ecdadı hata 
.etmiştir. Yalnız benimki değil. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Ecdadım 
benden yüksektir. Ben de onun gibi olmaya ça
lışırım. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arkadaş
lar; benim teklif edeceğim doğrudan doğruya 
muahedenin gecikmiş olan tasdiki muamelesinin 
ittifakla yapılmasıdır. Gerçi on altı Mart mese
lesini, bütün milletlerin birleşmesi gibi hisleri 
dinlemek tatlıdır. Çok güzel şeylerdir. Fakat 
ben maddeten düşünüyorum ve d'ıima maddi 
düşünmek ve muhakeme etmek zaruretindeyim, 
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^^^Mıahedenameyi olduğu gibi kabul etmek 
^ ^ ^ B r a f m menfaati iktizasındandır. Meclisin 
^ ^ ^ E r i n i n kıymeti vardır. Ciddî daha; birçok 
^ ^ R m i z vardır. Onların müzakeresine devam 
^Mfoilmek için muahedenin hemen kabulünü tek-
H F ediyorum. 
W HAMDULLAH SUBHt B. (Antalya) —. Aı-
' kadaşlar; Üçüncü Sultan Selim zamanında idi. 

Napolyon (Tilsit) de Rus Çarı ile mülakatta 
bulunuyordu. îstanbul sarayında bir ihtilâl 
olmuştu. Üçüncü Sultan Selim şehit düşmüş idi. 
O zaman bu haberi (Tilsit) e yetiştiren mektubu 
büyük Napolyon parmakları arasında buruştur
duktan sonra dedi ki; (Türkiye'nin son günleri 
gelmiştir. Şark imparatorluğu inhilâl ediyor. Biz 
kendi gözlerimizle bu devletin yıkıldığını göre
ceğiz) Avrupa üzerinde âm ve şâmil saltanat kur
muş olan Napolyon; (Sent Elen) de esir olarak 
gözlerini kapadı. Kurduğu imparatorluk yüksek
ten düşen bir cam gibi hurdahaş oldu. Osmanlı 
İmparatorluğu yaşamakta devam etti. (Şiddetli 
alkışlar) Figaro; bu Fransız gazetesi bir zaman 
itiyat edinmişti. Her nüshasında yüz sene evvelki 
Taymis gazetesinin en bellibaşlı haberini o günün 
nüshasından alır ve neşrederdi. Ben bir çocuk 
idim, Figaro'da bir asır evvelki vaziyetleri gös
teren böyle bir fıkrayı okudum. Anadolu'nun her 
tarafında isyanlar başlamış, derebeylik her taraf
ta hükümetsizlik vücuda getirmiş, Tepedelenli 
Mehmet Ali Paşa payitahtı tanımıyor. Taymisin 
istanbul'da bulunan muhabiri gazetesine yazdığı 
mektupta diyor ki : Aradan bir sene. geçmez, Os
manlı İmparatorluğunun inhidamı katisini öğre
neceksiniz. Aynen naklettiği bu haberin alt ma 
Figaro bir cümle daha ilâve ediyor. Ne şayanı 
dikkattir ki; bir sene zarfında öleceği mahvola
cağı haber verilen imparatorluk hâlâ yaşamakta 
devam ediyor. 1853 senesi Petresburg'da (Çar 
Skoyeslov) sarayında imparator Nikola İngiliz 
sefiri Lord Simur'u yanma çağırdı, Şarktan aldı
ğım haberler bize gösteriyor ki, hasta adam ölmek 
üaeredir. Hasta adam, bu meşum tâbir o geceki 
mülakattan yadigâr kalmıştır. Geliniz. Hüküme
tinizle ölünün birdenbire kollarımızın üstüne düş
memesi için anlaşalım dedi. Biz Kırım Muharebe
sini yaptık, «ölüyor mirası hakkında konuşalım» 
denilen adam Silistre'de ve Kırım'da Çar ordu
larını yendi, ölü mirasçısına dayak atmıştı. Os
manlı .İmparatorluğu yaşamakta devam etti. Biz, 
Hakanı mağfur Abdülhamid Han devri gibi çok 
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meşum ve çok dar bir devir idrak ettik. Bütün 
Osmanlı memleketi baştanbaşa bir mezarlık ses
sizliğine dalmıştı. Uzaktan bakanlar günün birin
de hükümetin habersiz bir surette kendi üstüne 
yıkılacağını bekliyorlardı. 

Fakat arkadaşlar ölümüne intizar eden bütün 
dünya gördü ki, günün birinde Meşrutiyet hare
kâtı başladı. Bu vesile ile (Nuya Friyaprese) ga
zetesinin bir makalesini hatırlıyorum. Diyordu 
ki; mezarlık diye seyrettiğimiz memleketten en 
feyza feyz bîr bahar fışkırdı ve meşrutiyet 
hareketi ölümü beklenilen Türkiye'nin bütün dün
yaya ve bütün asırlara- karşı ben yaşılacağım di
ye haykırmasından ibaret idi. Türkiye yaşamak
ta devam etti. Balkan muharebesini yaptık. Ne 
kadar hotkâm, ne kadar vahşi gözler varsa üzeri
mize dikildi. Kendini toplamaya vakit bırakma
dan evvel üstüne çökelim diye taraf taraf mem
leketlerimize musallat oldular, Balkan Harbinin 
hitamında memleket hakikaten bitiyor ^.ıanzarası-
nı gösterdi. Biz ondan sonra mücadelelerin en 
büyüğü olan Harbi Umumiye girdik. Memleke
tin gençleri en büyük kahramanlıkla on iki mez
bahada titremeksizin vatanın mihrabı önünde 
kanlarını akıttılar. Türkiye yaşıyordu. Sonra 
Sevr'de içlerindeki ecdat sesi susmuş birkaç adam 
bizim beratı idamımızı imzaladılar. Fakat Tür
kiye yaşamakta devam etti. O suretle yaşadı ki, 
efendiler, Almanya gibi arzın kışrını çökertecek 
kadar ağır ve kavi görünen bir memleket bugün 
galiplerin önünde diz çökmüş bir vaziyet aldığı 
halde, Avusturya gibi, bu memleketin taksimi için 
asırlarca çalışmış olan bir memleket, çok kadir 
ve çok zengin bir memleket bütün dünyaya kar
şı müstadi ve niyazkâr bir vazij^et. aldığı halde, 
Genç Bulgar milleti gibi Türkleri istihkar etmeyi 
bir şeref bilmiş olan bir millet, hâkimlerinin fâ
tihlerinin önünde kafasını eğmiş, zebun durduğu 

i halde, Anadolu'nun içinden fışkıran sayhai ha-
j yat; vatanperverlik, bütün dünyaya karşı ölümü 

. haber verilmekte olan Türkiye'nin yaşamakta de
vam edeceğini, hayret veren bir sarahatle göster
di. (Alkışlar) Arkadaşlar, dünya haritasına bir 
defa bakacak olursanız en uzak maziden beri bir
birine karşı daima muhasım kalmış kıtalar var
dır. Zavallı bir Afrika kıtası vardır. Coşkun gü
neşinin altında gözleri kamaşmış insanlariyle baş
tanbaşa esir bir kıta vaziyetindedir. Bir Ameri
ka kıtası vardır. Garbin yeni bir parçası gibidir. 
Fakat Asya kıtası, bütün edyam semaviyenin 
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ufuklarında tulü ettiği Asya kıtası, bütün mede
niyetlerin üstünde şaşaa ile doğduğu Asya kıta
sı, maziyi unutmıyan ve izzetinefsini hiçbir va
kit ayaklar altına aldırmıyan ve hiçbir zaman ya
bancılar elinde esir olmak istemiyen, daima zul
me .karşı âsi, daima ruhu diri, daima mazisine 
sadık, o koskoea engin Asya kıtası, binlerce se
neden beri Avrupa ile boğuşuyor. Biz bugün 
onun umumi.bir noktası karşısındayız. Ve bu
gün ittifakı âra ile tasdikini benim de arzu et
tiğim muahedenin mânasından Asya milletlerinin 
uzun müddet birbirini kaybettikten sonra mesa
feler arasından ve hicran arasından birbirine el
lerini uzatması, birbirlerinin ellerini sıkması, za
limlere, fâtihlere karşı beraber hareket edeceğiz 
demektir. Onun için bu muahede kudsi bir fikre, 
kutsi bir harekete delâlet eder. (Bravo, sesleri) 
Merkezi sikletimiz Avrupa'daki memleketlerimizi 
kaybettikten sonra kaynağımıza yakın bir nokta
ya gelmiştir. Asya'ya intikal etmiştir. Ben de di
ğer arkadaşlarımın dediği gibi, Reisimizin bu kür
süde dediği gibi, siyasetimizin umdei osasiyesi 
Şarktır diyorum. Bu itibarla akdettiğimiz mua
hede en doğru bir görüşle milletimizde hâsıl olan 
yakazaivicdamn kabul ve tasdik etmiş olduğu 
yeni siyasete ait büyük bir muzafferiyete delâlet 
eder. Bu sebeple ben diyorum ki: İstanbul'da 16 
Martta üç sene evvel üzerine âsilerin vazıyed et
tiği memleketin yeniden yeniye bir hamleı hayat
la mütemadi kurtulmaya doğru gittiğini, mütema
di tecdidi hayat ettiğini ve mütemadi derece, de
rece hayat menbalarmı artırdığını gösteren bu 
muahede, tarihi millîmizde mânevi mıızaferiyeti-
mizin en asilini teşkil eder. (Sürekli alkışlar, ya
şa, sesleri) 

BEİS — Efendim, ,söz alan daha iki arkada
şımız var. (Müzakere kâfi, sesleri) Efendim mü
zakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müza
kere kâfi görüldü. 

Efendim. Maddelere geçilmesini reyinize arz 
etmezden evvel Batum mebuslarının bir takriri 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
Kars Muahedenamesi bugün tevzi edilerek he-

. 1338 O : 2 ^ ^ H 
nüz harita üzerinde tetkik edemediğimiz^^^H 

! timai âtiye tehirini teklif eyleriz. ^ ^ H 
Batum Kars Batum^^B 

! Ali Rıza Fahreddin Ahmed A ^ H 

REİS — Efendim müzakereyi kâfi gördünuH 
Maddelere geçilmesini reyinize arz edeceğim. Zal 
ten takrir münderecatı reyin neticesinde taayyün 
eder. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Ekseriyeti azîme ile maddelere ge
çilmesi kabul edildi. 

Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan 
Muahedenamesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si Hükümetiyle Ermenistan, Azerbaycan, Gür
cistan Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri Hükü
metleri arasında 1337 senesi Teşrinievvelinin on 
üçüncü günü Kars'ta akit ve imza olunan Muahe-
dename Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

REİS — Birinci maddeyi kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Birinci madde ka'bul edil
miştir. 

MADDE 2. — İşbu 'kanunun, icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti'aııemurdur. 

REİS — İkinci maddeyi fealbul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. İkinci madde kalbul edil
miştir. 

• Heyeti umumiyesiıni tâyini esami ile reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler »beyaz, e'tmîyenler 
kırmızı pusla versinler. Reylerinizi istimal Ibu-
yurun. 

Kars Muahedesi netice! imüzalkeresinde reye 
iştirak eden. âzanm adedi 187; muamele tamam 
3 müstenkif, 12 redde 'karşı 172 rey ile Mualhede-
naırae kalbul ve tasdik edilmiştir. (Allkışlar) 

Efendim, bir mesele hakkında celsei hafiye ak
detmek için samiin tarafından • salon tahliye 
edilsin. 

Hitamı müzakere : Saat 5,20 

(Üçüncü celse hafidir) 
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Türkiye - Ukrayna Muhade.net Ahitnamesi hakkındaki Kanuna 

(Kabul edenler) 
verilen reylerin neticesi 

Mehmed Akif B. (Burdur), Feyyaz Âli B. 
(Yozgad), Mustafa Taki Ef. (Sivas), Mehmed 
Arif B. (Bitlis), Ali Rıza Ef. (Batum), Rüşdü 
B. (Maraş), Emin Ef. (Aydın), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (İstanbul), Yunus Nâdi B. (İzmir) ; Tevfik 
B. (Van), Resul B. (Bitlis), Zülfü B. (Dıyarbe-
kir), Hakkı Hami B. (Sinob), Abdurrahman 
Lâmi Ef. (Gazianteb), Osman Nuri B. (Bursa), 
Emir Pş. (Sivas), Sabit B. (Kayseri),' Şevket 
B. (Sinob), Midhat B. (Mardin), Tufan B. (Hak
kâri), Lûtfi B. (Malatya), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparia), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Bahri B. 
(Yozgad), Akif B. (Batum), Vehbi B. (Bitlis), 
Halil İbrahim Ef. (İzmit), Derviş B. (Mardin). 
öme." Lûtfi B. (Amasya), Necati Ef. (Lâzistan) 
Besim B. (Kastamonu), Musa Kâzım Ef. (Kon
ya), İsmail Subhi B. (Burdur), Hüseyin Avni 
B. (Erzurum), Celâl B. (Gene), Behçet B (Kân-
gırı), Mustafa B. (Gümüşane), Ferid B. (Ço
rum), Ali Vâsıf B. (Gene), Mahmud Esad B. 
(İzmir), Hüseyin Avni B. (Kozan), Ahmed B. 
(Yozgad), H^cı Tahir B. (İsparta), Yahya Ga-
lib B. (Kırşehir), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Nu-
man Usta (İstanbul), Ali Süruri Ef. (K-ırahisa-
rı Şarki), Osman B. (Lâzistan), Tahsin B. (Ay
dın, İzzet B. (Tokad), Süreyya B. (Saruhan). 
Tahsin B. (İzmir), Ali B. (Karahisan Sahib), 
Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Mehmed Hamdi Ef. 
(Adana), Mahmud Celâl B. (Saruhan), Hüsnü 
B. (Bitlis), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Atıf B. 
(Kayseri), Rüstem B. (Oltu), Abdülhak Tevfik 
B. (Dersim), Rifat B. (Kayseri), Halil B. (Er-
tuğrul), Osman B. (Kayseri), Fikret B. (Kozan), 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Ziya B. (Kân-
gırı), Hacı Mustafa Sabri Ef. (Siird), Hacı 
Sülevman Ef. (İzmir), Asım B. (Erzurum), Ha
lil İbrahim Eı. (Eskişehir), Hacı Atıf Ef. (An
kara), Sırrı B. (İzmit), Tevfik Rüşdü B. (Men
teşe), Ah-ned Mazhar B. (İstanbul), Veli B. 
(Burdur), Cemil B. (Kütahya), Necmeddin B. 
(Siird), Yasin B. (Oltu), Ramiz B. (Dersim), 
Hasan Basri B. (Karesi), Şeyh Fikri Ef. (Gene) 
Rasrıb B. (Gazianteb), Haşim B. (Çorum), Kad
ri B. (Diyarbekir), Sabri B. (Kastamonu), Mus
tafa Lûtfi B. (Siverek), Muhiddin B. (Elâziz), 
Mustafa Vasfi B. (Karahisan Şarki), Abdülga-

ni B. (Muş), Cemal Pş. (İsparta), Ali Vefa B. 
(Antalya), Hâmid B. (Biga), Fahreddin B. 
(Kars), Hulusi Ef. (Kastamonu), Hasan Fehmi 
B. (Gümüşane), Şakir B. (Ankara), Neşet B. 
(İstanbul), Mustafa B. (Kozan), Dr. Adnan B. 
(İstanbul), Emin B. (Eskişehir), Ragıb B. (Kü
tahya), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Şevki B (İçel). 
Cevdet B. (Kütahya), İbrahim B. (Karesi), Atıf 
B. (Bayezid), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Faik 
B. (Edirne), Sadık B. (Kırşehir), İsmail Şük
rü Ef. (Karahisan Sahib), Rıfat B. (Tokad), 
Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Dr. Al ; Hay
dar B. (Gene), Mahmud Said B. (Muş), Hakkı 
B. (Van), Mehmed B. (Biga), Celâl Nım B. 
(Gelibolu), Misret Ef. (Erzurum), Rıza Vamık 
B. (Sinob),' Memduh Necdet B. (Karahisan 
Şarki), Nuri B. (Bolu), Yusuf İzzet Pş.-(Bolu), 
Ali Şükrü B. (Trabzon), Hasan Ef. (Denizli), 
Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Mustafa Hilmi 
Ef. (Niğde), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Hulusi 
B. (Karahisan Sahib), Rasim B. (Elâziz1), Fey
zi B. (Diyarbekir), Hamdi Namık B. (İzmit), 
Dr. Fuad B. (Bolu), İsmail B. (Erzurum). Meh
med Şükrü B. (Karahisan Sahib), İhsan B. (Ce
belibereket), Dr. Suad B. (Kastamonu). Hüse
yin B. (Elâziz), Rıza B. (Yozgad), Vehbi B. 
(Niğde), Şükrü B. (Bolu), Süleyman S i m B 
(Yozgad), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Mehmed Sa
lih Ef. (Erzurum), Ahmed Nuri B. (B^tum), 
Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Rauf B. (Sivas), 
Besim Atalay B. (Kütahya), İsmet B. (Ço-
ram), Abdulgafur Ef. (Karesi), Mehmed Şe
ref B. (Edirne) Recai B. (Trabzon), Salâhaddin 
B. (Mersin), Enver B. (İzmir), Hasan H°,yri B. 
(Dersim), Dr. Rıza Nur B. (Sinob), Mustafa 
B. (Dersim), Emin B. (Canik), Hafız İbrahim 
Ef. (İsparta), Mustafa B. (Karahisan Şarki), 
Operatör Emin B. (Bursa), Ali Rıza B. (İstan
bul), Cevad B. (Bolu), Refik Şevket B. (Saru
han), Hafız abdullah Ef. (İzmit), Sıdkı B. 
(Malatya), Reşad B. (Saruhan), Hacı llyas Sa
mi Ef. (Muş), İsmail Remzi B. (İsparta), Ab
dullah Ef. (Sinob), Ruşen B. (Gümüşane), Hacı 
Arif B. (İstanbul), Nebil Ef. (Karahisan Sa-). 
hib), Ali RızaB. (Kars). 

(Reddedenler) 
Dursun B. (Çoram). 
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Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Mııahedenamesi hakkındaki Kanuna verilen 

reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Besim B. (Kastamonu), Hamdi B. (Ertuğ-
rul), Muhiddin B. (Elâziz), Hakkı B. (Ergani), 
Hacı Nuri B. (Siird), Rüstem B. (Oltu), Mah-
mud Said B. (Muş), Rifat B. (Tokad), Feyzi 
Ef. (Malatya), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 
Dr. Ali Haydar B. (Kene), Dr. Fuad B. (Bolu), 
Mehmed Emin B. (Ergani), Ruşen B. (Gümü
şane), Osman B. (Kayseri), ismail Remzi Ef. 
(İsparta), Celâl B. (Gene), Rauf B. (Sivas), 
Dr. Suad B. (Kastamonu), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Abdurrahman Lâmi Ef. (Gaziaymtab), 
Asım B. (Erzurum), Hamdi Ef. (Diyarbekir), 
Haşim B. (Çorum), Rasim B. (Elâziz), Hacı 
Feyzi B. (Elâziz), Mustafa B. (Gümüşane), 
Feyyaz Âli B. (Yozgad), Hulusi B. (Karahisarı 
Sahib), Mithat B. (Mardin), Cevdet B. (Kü
tahya), Mehmed Hamdi Ef. (Adana), Besim 
Atalay B. (Kütahya), Hüsnü B. (Bitiş), Hü
seyin Hüsnü Ef. (istanbul), Ferid B. (Çorum), 
Tahsin B. (izmir), Memduh Necdet B. (Kara
hisarı Şarki), Numan Ef. (istanbul), Reşad 
B. (Saruhan), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Os
man Kadri B. (Muş), Enver B. (izmir), Eyüb 
Sabri B. (Eskişehir), Ömer Lûtfi B. (Amasya), 
Hüseyin Necati B. (Bursa), Abdullah Ef. (Si
nob), Rıza Vâmık B. (Sinob), ismail Subhi 
B. (Burdur), Hasan Fehmi B. (Gümüşane,) 
Hacı Atıf Ef. (Ankara), Rıza B. (Yozgad), 
Hafız Abdullah Ef. (izmit), Kılıç Ali B. (Ga
ziaymtab), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), 
Şevki B. (içel), Derviş B. (Mardin), Şeyh Fik
ri Ef. (Gene), Mehmed Sırrı B. (Siverek), Hü
seyin Hüsnü Ef. (İsparta), ismet B. (Çorum), 
Kadri B. (Diyarbekir), Yunus Nadi B. (izmir), 
Tevfik Rüştü B. (Menteşe), Emin Ef. (Aydın), 
Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Hacı Ahmed 
Hamdi Ef. (Muş), Sadık B, (Kırşehir), Şakir 
B. (Ankara), Mehmed Arif B. (Bitlis), Neşet 
B. (Çorum), Mustafa B, (Dersim), Mesud B. 
(Karahisarı Şarki), Hacı Tahir B. (İsparta), 
Dr. Rıza Nur B. (Sinob), Mehmed Şükrü B. (Ka
rahisarı Sahib), Yusuf izzet Pş. (Bolu), Tehsin 
B. (Maraş), Faik B. (Edirne), Hüseyin Avni 
B. (Kozan), Sabit B. (Kayseri), Recai B. (Trab
zon), Rifat B. (Kayseri), Rıza B. (istanbul). 
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Mustafa Fehmi Ef. 

(Bursa), Emir Pş. (Sivas), Mehmed B. (Biga), 
Âlim Ef. (Kayseri), Halil ibrahim Ef. (izmit). 
Ramiz B. (Dersim), Vâsıf B. (Sivas), Şeref 
B. (Edirne), Bahri B. (Yozgad), Ali Rıza Ef. 
(Amasya), Vehbi B. (Niğde), Musa Kâzım Ef. 
(Konya), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Mus
tafa Hulusi Ef. (Karahisar), Nebil Ef. (Ka
rahisarı Sahib), Hulusi Ef. (Kastamonu), Ha
lil B. Ertuğrul, Nusret Ef. (Erzurum), Meh
med Şükrü B. (Gümüşane), ihsan B. (Cebeli
bereket), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir). Ali 
Şükrü B. (Trabzon), Hacı Şükrü B. (Diyarbe
kir), Hacı Arif B. (istanbul), Emin B. (Ca-
nik), Cevad B. (Bolu), Fevzi Pş. (Kozan), Mah-
mud Celâl B. (Saruhan), Rıza B. (Muş), Hafız 
İbrahim Ef. (İsparta), Süreyya B. (Saruhan), 
Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Hasan Ef, 
(Denizli), Mehmed Vehbi B. (Karası), Hakkı 
Hami B. (Sinob), Fikret B. (Kozan), Kâzmı 
Pş. (Karesi), Bahçet B. (Kângm), Ali Vâsi t 
B. (Genç), Salih E l (Siird), Şeyh Seyfi Ef. 
(Kütahya), Mustafa Taki Ef. (Sivas), Zülfü 
B. (Diyarbekir), Sadeddin B. (Menteşe), Ziya 
B. (Kângırı), Abdülgani B. (Muş), Sıtkı B. 
(Malatya), Resul B. (Bitlis), Salâhaddin B. 
(Mersin), Hamid B. (Biga), Ömer Lûtfi B. (Sa
ruhan), İsmail B. (Erzurum), Hakkı B. (Van), 
Şevket B. (Sinob), Muhiddin Baha B. (Bursa), 
Abdullah Ef. (Bolu), Fahreddin B. (Kars), 
Yusuf Ziya B. (Mersin), Mustafa Kemal B. 
(Ertuğrul), Hasan Basri B. (Karesi), İbrahim 
B. (Karasi), Mahmud Esad B. (İzmir), Nee-
meddin B. (Siird), Şükrü B. (Bolu), Veli B. 
(Burdur), Ali Vefa B. (Antalya), Abdülgafur 
Ef. (Karesi), Ragıb B. (Gazianteb), Osman Nu
ri B. (Bursa), Ahmed B. (Yozgad), Rüştü B. 
(Maraş), Refik Şevket B. (Saruhan), Nuri B. 
(Bolu), Tufan B. (Hakkâri), Tevfik B. (Van), 
Hamdullah Subhi B. (Antalya), Ali Süruri 
Ef. (Karahisarı Şarki), Mustafa Lûtfi B. (Si
verek), Yasin B. (Oltu), Operatör Emin B. 
(Bursa), Osman B. (Lâzistan), Mustafa Vasfi 
B. (Tokad), Mehmed Akif B. (Burdur), Hasan 
B. (Trabzon), İzzet B. (Tokad), Hasan Hayri 
B. (Dersim), Feyzi B, (Diyarbekir). 

•- 260 
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Reddedenler) 

EdibB. (Batum), Hilmi B. (Ardahan), Fev
zi E l (Batum), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Ah-
med Nuri E l (Batum), Cemil B. (Kütahya), 
Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Akif B. (Batum), 

Ali Rıza Ef. (Batum), Necati E l (Lâzistan), 
Ali Rıza B. (Kars), Tahsin B. (Aydın), Atıf 
B. (Kayseri). 

(Müstenkifler) 

Vehbi B. (Bitlis), Mustafa B. (Karahisarı | Şarki), Yusuf Ziya B. (Bitlis). 
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İçtimai âti ruznamesi 

1. —- Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

A) Evrakı muhtelife 
İ. — Ukrayna Muabedenamesini teati ede

cek Iheyet haklkmda îcra Veikilleri Riyasetinin 
tezkeresi 

2. — Kanunu Esasinin 48 ve 79 ncu madde
lerinin tiefsîri hakkımda Memurin Muhaikemat 
Encümeni Riyasetinin tezkeresi 

3. — Adliye Vekâletinden istizah takriri 

B) Encümenlerden mevrut evrak 
1. — Belediye etibbasınm belediye meclisle

rine azayı tabiîye olarak devamları hakkındaki 
lâyihai fkanuniyenin reddine dair Dahiliye Encü
meni mazbatası 

2. — Antalya dâhilinde Serik nalhiyesi ve 
Erzincan dâhilinde Çıldır namiyle 'bir 'kaza ve 
Bayezid livasında yeniden bir liva teşkili hak-
Ikındaiki tekliflerin mütalâası beyan edilmek üze
re Dahiliye Vekâletine tevdiine dair Dahiliye 
Encümeni mazbatası 

3. — Sinob'daki Tersane mahalli hakikındalki' 
Dahiliye ve Kavanini Maliye encümenleri maz
bataları 

3. — Buıgün müzakere edilecek ımevat 

1. — Muralkabe Heyeti intihabının ikmali 
2. — 1338 senesi Dahiliye bütçesi 
3. — Vesaiti nakliye mükellefiyeti hakkında

ki lâyihai kanuniye 
4. — Nevahi Kanunu (Salı günleri tahsis 

edilmiştir) 
5. — Muinsiz efrat ımaaşatı hakkında lâyihai 

kanuniye 
6. — Ruzn'amei müzalkerat hakkında müza

kere 
7. — Muvazene Encümeni Müdürü maaşının i 

•bütçeye ilâvesi »hakkında Muvazene Encümeni 
mazbatası 

8. — Harbi Umumi esnasında kura ahalisine 
zimmet kaydolunan aşarın sureti istifası hak
kındaki teklifi kanuni 

9. — Hıyaneti vataniye ile mahkûm Arap 
Tabir iye rüfe'kaısı halkkmdaki hükmün tasdikine 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

10. — Küreğe mahkûm Emrazoğlu Hasan'm, 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki 
lâyllhai !kanuniyenin muvafık okluğuna dair Ad
liye Encümeni mazbatası 

11. — Küreğe mahkûm Kooakafaoğlu İbra
him'in, bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kındaki lâyihai kanuniyenin muvafık olduğuna 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

12. — Küreğe malhkûm Ali Kirpioğlu Ali'nin, 
bakıyei müddeti cezzaiyesinin 'affı 'hakkındaki 
lâyihai 'kanuniyenin muvafık olduğuna dair Ad
liye Encümeni mazbatası 

13. — Beşreli Mustafa Efendinin, affı bak-
Ikınddkl teklifin Heyeti Vekileye havalesine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

14. — Kes'kinli Hasan Bey ve Battal 'm afları 
'hakkındaki teklifin Heyeti Vekileye havalesine 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

15. — Mesken icarlarından iki aylığının 
Harb Ver erişi olarak ahzine dair Süleyman Sırrı 
Beyin teklifinin reddini ımutazammın Lâyiha 
Encümeni m'adbatası 

16. — Malatva Mebusu Sıdfeı Bevin, firariler 
hakkındaki teklifinin şayanı müzafkere 'olmadı
ğına dair Lâvına Encümeni mazbatası 

17. — Ankara bağlarındaki tahrübata dair 
istidalar üzerine İstida Ereümeni mnzbatası 

18. — Ankara Evlkaf Müdürü Ali Rııza Efen
di'nin azlinin yolsuz olduğuna ıda'ir İstida Encü
meni mazbatası 


