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I : 4 3 23-3-lttö50 C : 1 
1 - SABIK ZABIT HULASASI 

Nurettin Ali Beyin riyasetlerile aktolunarak 
ecnebi memleketlere gönderilecek talebe 
hakkındaki kanun layihası müzakere, 21 mad
desi kabul, bir maddesi encümene iade ve bir 
maddesi de tehir olundu. * 

Maarif teşkilatı kanununun 21 inci mad
desinin tadili hakkındaki kanun layihasının 

birinci müzakeresi icra edildikten sonra cu: 
marjesi günü toplanılmak üzere celse tatil 
edildi. 

Kâtip Kâtip Reis V. 
Tokat Yozgat 

,, S,. Tevfik Ayni ... .Nurettin Alt 

HAVALE EDİLAN EVRAK 

Teklifler 
1 — Denizli Mebusu Necip Ali Bey ve 

(8) arkadaşının, Hukuk Fakültesi müderrisle
rinden merhum Mahmut Esat Efendinin 

ailesine vatanî hizmet tertibinden 3 000 kuruş 
maaş tahsisine dair kanun teklifi ( Bütçe 
Encümenine ) 

BİRİIVt;! CELSE 
Açılma saati : 14,15 

Heis — Hasan B. 
Katip ler : Avnl B. ( YOZGAT •), Süreyya Tevfik B. (TOKAT ) 

Beis — Celse açılmıştır efendim'. 
3 - RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

/ — Bolu Mebusu Cemil Beyin vefat ettiği 
ve Manisa Mebusu Sabri Beyin Bükreş Elçili
ğine tayin edildiği hakkında Başvekâlet teskeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Bolu Mebusu Cemil Beyin 15 - 1 - 929 

tarihinde Ankarada vefat ettiğini ve Manisa 
Mebusu Sabri Beyin Bükreş Elçiliğine tayin 
edildiğini arzeylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

4 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/ -— 5 j T Numaralı Sivas sabık Belediye Reisi 
Muhasebecizade Rıza Beyin millî mücadele -
deki hizmetine binaen istiklal madalyasıle 
taltifine dair ve :,f̂  numaralı muhtelif zevatın 
hamil oldukları istiklal madalyası şeritlerinin 
kırmızıya- tahvili hakkında ve ^ numaralı 
Muğla Polis Ser Komseri Şevket Efendinin 
istiklal madalyasile taltifine dair Başvekâlet 
teskereleri ve Millî Müdafaa Encümeni maz
batası [lj 

Reşi t B . ( Gazi A y ı n l a p ) — Efendim! 
encümen bunları reddetmiştir. Başkasını bilmi
yorum , yalnız Habeş Efendininkini de red
detmiştir. Müsaade ederseniz encümen bunun 
hakkında izahat versin . Ne için ret edildiğini 

/ / / 109 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur . 

anlayalım. Habeş Efendi Kuvayi Milliyeye çok 
hizmet etmiştir . 

]YI. Müdafaa K. N a m ı n a Mtıhuldiıı 
Rain i B. ( Bitlis ) — Efendim Habeş Efendi 
sahibi salahiyet zatlar tarafından inha edil
memiştir. 

Yani kanunun tarifi veçhile cephe kumandanı 
ve yahut millî teşkilat kumandanlıkları tarafın 
dan inha edilmesi lazımdı . 

Halbuki Habeş Efendinin inhasını yapan, 
bugünükü her hangi bir heyettir. Bu heyetin o 
vakit Habeş Efendile beraber Millî cidal esna
sında sahibi salahiyet bir mevki işgal edip 
etmediği meçhuldür. Binaenaleyh kanunun 
tarifine dahil olmıyor. Encümen bundan do
layı bu in-hayı kabul edememiştir. 

Reşi t Bey ( G a z i a y m t a p ) — İnha eden 
kimdir? 
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zat Cumhuriyet Halk Fırkası .reisidir diyor. 
Halbuki bu gün orada Cumhuriyet Halk' 
fırkası teşkilâtı bile yoktur. / Kafi sesleri ) \ 

; Reis ; -̂ *• Sendim, mazbatayı reye arz 
ediyorum. Mirîî Müdafaa Encümeni mazbatası
nı kabul edenler •••• Kabul etmiyerler....Kabili 
edilmiştir. 

2 ~ Mübadeleye tabi ram hanelerine 
iskân ettirilmiş olan harikzedeler hakkında SJÖ 
numaralı kanun layihası ve Dahiliye ve Maliye 
Encümenleri mazbataları [ 1 ] 

Reis — Layihayi kanuniyenin ikinci mü
zakeresidir. 
Mübadil, gayri mübadil, muhacir ve saire 
kanunlarına tevfikan tahsis olunan gayri men
kul emvalin tapuya raptına dair 28 mayıs 
1928 tarih ve 1331 numaralı kanunua muz-

eyyel kanun 
MADDE 1 — 13 mart 1920 tarihli ka -

mimin neşrinden evel harikzede ve mülteci 
sıfatile, kanunî istihkaklarına binaen mübade
leye tabi eşhastan metruk evlere resmen iskân 
yapılmış olanlardan hükümetçe 30 mayıs 1928 
tarihine kadar mütegayyip eşhasa ait evlere 
nakledilen ve tefviz muamelesi icra edilmiş 
veya edilmek üzere bulunmuş, olanların işgal 
etmekte bulundukları binalar borçlanma kanu
nu mucibince kendilerine temlik olunur 

Refc — Birinci madde hakkında tadil 
teklifi yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Re i s — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Re i s — Üçüncü maddeyi kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Layihanın heyeti umumiyesini kabul edenler 
Kabul etmiyenler ..'. Kabul edilmiştir . 

3 — İmha edilen evrakı naktiye mıkdarıtuıı 
tespiti hakkında „Jy numaralı Kanun layihası 
ve Maliye ve Bütçe.Encümenleri mazbataları[2] 

[1 ] Birinci müzakeresi 41 inci inikat 
zabıt ceridesinedir 

{2] 106 numaralı matbua 42 inci in'ikat 
zabıt ceridesine merbuttur. I 

m - *•'""•- * - -j • , ı - - > " J <• • J 

kında söz isteyen varmı? 
R e ş i t Rey ( Gazi A y m l a p >— Oeçen 

celsede Hakkı Tarık Bey Maliye Vekili Beyin 
izahat vermesini talep etmişti-. O zam aıı Maliye 
Vekili Bey yoktu kendisinin huzur ile müza-
keresi kararlaştırıldı. '* . 

H a k k ı T a r ı k Rey (Gireşon) -—Efen
dim, bu kanun ile- tedavülde olan evrakı 
ııakt-iyenin miktarı tespit edilmiş oluyor. İmha 
edilen evrakı naktiyenin miktarı da anlaşıl
mıştır. Yalnız bu imhanın sureti vukuu 
hakkında bazı neşriyat vardır. Bu neşriyat 
imhayi değil, fakat imhanın tarzını şüpheli 
göstermiştir. Hasılı vaziyeti müşkül gösterecek 
bir takım neşriyat karşısında bulunıyoruz . 
Maliye Vekili Beyden rica ettiğim izahat 
buna aittir. Yani daha evel daha çok bir 
fark zuhur edecek zan olunurken bu para 
değiştirme neticesinde imha edilen miktar daha 
az olarak görülmüştür. Bunun hakkında biraz 
tafsilat ve bu neşriyatın mahiyeti hakkında bi
raz izahat lütfederlerse bittabi tenevvür etmiş 
bulunuruz. 

Mal iye Vekili S a r a ç o ğ l u Ş ü k r ü 
Rey ( İ z m i r ) — Efendim, eski evrakı nak-
tiyemizi yeni evrakı naktiyeınizle mübadeleye 
başlarken, mübadele neticeye doğru yaklaşma
ğa başladığı zaman eski evrakı naktiyemiz 
arasında zan ve tahmin ettiğimiz boşluk taha- ' 
ssül etmek şöyle dursun, bil'akis bazı yerlerde 
meydanı tedavüle atıldığını bildiğimiz raka
mın fevkinde paralara tesadüf etmeğe başladık. 
Bunun üzerine Maliye Vekâleti bunun nereden 
neş'et ettiğini, kimlerin, sebebiyet verdiğini 
ve mesullerin kimler bulunduğunu anlamak 
için kuvvetli bir heyeti teftişiye gönderdi. 
Elyevm heyeti teftişiye teftiş vazifesini ifa 
etmekte berdevamdır. Bittabi varacağımız 
neticeyi Meclisi Âliye arz edeceğiz. Yalınız 
şimdiden Heyeti Celileye bu safhanın bazı 
noktalarında rakam olarak elde ettiğimiz 
neticeler vardır ki onları Heyeti Celileye bildir
meği vazife telakki ediyorum. 

Bin liralık eski evrakı naktiyemizden sek
sen dokuz tane, yani seksen dokuz bin liralık, 
meydanı tedavüle konan paradan daha ziyade 
avdet etmiştir. Ve bütün bin liralığın yekûnu 
umumisi üzerinde nisbet olarak tespitedilmek 
iktiza ederse yüzde l, 873 bir fazlalık zuhur 
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eınıiş ueiıicMiı. o 
Malumu aliniz bin liralıklar üç seri 

üzerine intişar etmişti . İkinci tertip, beşinci 
tertip, ve altıncı tertip olmak üzere... İkinci 
tertipte noksan vardır . Yani orada meydanı 
tedavüle konulmuş olan paradan biraz noksan 
çıkmıştır. Beşinci tertipte de keza.. Yalnız al
tıncı tertiptedir ki burada 108 tane fazla 
vardır. Bu 108 fazlalık nazarı itibare alınır 
ve biraz evvel arzettiğiın yüzde nisbeti. yalnız 
kendi tertibi dahilinde hesap edilecek olursa 
görülürki yüzde dörtten ziyade bir fazlalık zuhur 
etmiştir. İkinci fazla zuhur eden para 25 
liralıklardır . 25 liralıklardan dört yüz elli 
iki bin küsur liralık fazla evrakı naktiye, çıkan
dan fazla olarak geri gelmiştir. 

Bunun bütün yirmi beş liralıklara nisbeti 
6, 114 tür. Kezalik yirmi beş liralıklar ikin
ci, beşinci, altıncı, yedinci tertip olmak üzere 
ihraç edilmiştir. Bunlardan yalnız ikinci tertip 
müstesna, üst taraftaki tertiplerden fazla zuhur 
etmiştir. Kalan fazlalığın %sini bilmek iktiza 
ederse görülürki bu da meydanı tedavüle atılan 
paranın °/o yedi buçuğuna çok yakındır . 
Ondan sonra fazla zuhur eden evrakı naktiye
miz on liralıklar üzerindedir. On liralıklardan 
66 73 5 lira fazla gelmiştir ve bu umum on 
liralıklara nisbeten %yarım derecesinde bir 
nisbet gösterir. Yalnız on liralıklar da ikinci 
tertip üçüncü, dürdüncü, beşinci, yedinci 
tertip olmak üzere beş tertip üzerine ihraç 
edilmiştir. 

Bu tertiplerden birinci, üçüncü beşinci ve 
yedinci tertipler filvaki noksan zuhur etmiş
tir. Yalınız dördüncü tertiptedir ki bu fazlalık 
vardır . Kendi tertibi dahiline alındığı 
zaman arzettiğiın gibi .% yarımdan üç dört 
misli ile karşılaşmış bulunuyoruz. Şimdiye 
kadar vuku bulan teftişat esnasında vakıf 
olduğumuz şu fazlalık gösteriyor ki yer yer 
evrakı naktiyemiz üzerinde herkesin bildiği 
bir sui istimal yapılmıştır. Bunların sebeple
rini tayin etmek, miktarlarını hakiki olarak 
tespit etmekle meşgulüz . Arzettiğiın rakam
lar noksan olan miktarı tarh ettikten sonra 
vuku bulan fazlalıklar değildir, harice çıkar
mış olduğumuz paranın avdeti esnasında 
zuhur eden fazlalardır, onun için mutahas-
sıslar da lazım gelen bu % leri bilahare bula
caklar ve mesuliyetin de kimlere teveccüh 

cLu^gı suıcu Ktiu^cuc ıcapıı euıiLt^ıau. 
Bu maruzatımdan sonra evrakı naktiyemizin 

meydanı tedavülde bulunacak olan miktarını 
ilave etmem lazım geliyor ki heyeti celileye 
takdim edilen kanun, bununla alakadar değil
dir. Evrakı naktiyemizin meydanı tedavülde 
bulunan miktarını, sureti katiye ve nihaiye-
de tespit eden bir kanundur. 

Halikı Tarık 1$. (Uireson) — Efendim! 
bu fazlalıklar mübadele vaki olurken nazarı 
dikkati celp etmemişmidir ? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü H. 
( İzmir ) — Mübadele vaki olurken, bu 
fazlalıklar bittabi nazarı dikkati celbedemezdi. 
Yalnız, arzettiğiın gibi mübadelenin nihayetine 
yaklaşdığımız anlarda hissetmeye başladık. 
Tükiyenin her tarafında muayyen bir ayın 
muayyen bir gününde hitam bulacak olan bir 
mübadeleye başlamıştık . 

Her yerden telğıraflar almadıkça hangi cins 
paramızdan nekadar fazla zuhur edeceğini 
tahmin itmeye imkân yoktur ve ne vakit ki 
yalniz uzak şehbenderliklerden gelecek bir kaç 
kuruşdan başka bir mesele kalmadı, o vakit 
mevcut yekûnları topladığımız zaman farkına 
vardıkki mevcut evraki naktiyemizin muhtelif 
cinsleri üzerinde fazlalıklar vardır ve bu fazla
lıklar ( 25 ) , '( 1000 ) ve ( ıo ) liralıklar 
üzerindedir ve o dakikadan itibaren derhal 
biz de tahkikata başladık. ^ 

Hakkı Tarık İt. ( t i iresoıı ) — Acaba 
mükerrer numara konulmak sureti le bazı nokta
lanın meydana çıkıyor. Yani bu elde olan ve 
fazla zuhur eden evrakı naktiyeler hakkında 
tetkikat yapılmiştir, bunlar içinde aynı numa
ralı iki evrakı naktiyemi görüliyor? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 1$. 
( İzmir ) — Efendim! fazlalık şudur: eski 
evrakı naktiyemiz tıpkı yeni evrakı nakdıyemiz 
gibi ihtiyat bir kısmı ihtiva ediyordu, meydanı 
tedavülde dolaşan paralar eskidik ve 
yıprandıktan sonra yenileri le teptil ediliyordu 
ve meydanı tedavülden çekilen kısımların da 
imha edilmesi lazımdı ve imha ediliyordu, 
eskiden ortaya atılan paraların bir kısmı yem
den ortaya atılan paralarla birlikte meydanda 
kaldı ve imha edilen paraların, edindiğimiz 
malumata nazaran, bendeniz teftişat ve tahkika
tın safahatına girmiş olmamak için bu noktayı 
arzetmemiştim, imha edilen evrakı naktiyenin 
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İıldaıLöKl İlÜlll'didlall . /dpiCUllllllÇ ü e g l l ü l l . * 
-Hakkı. Tarık ' i». ; (Giresoıı) — Eski 

= evrakı naktiyenin mübadelesine evelce kimler 
memurdu, hangi müesseseler memur edilmişti, 
son zamanlarda kimler ve hangi müesseseler 
memur edilmiştir ?: 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 
B. ( İzmir ) — Efendim ! eski evrakı nâkti-
yemiz tevali' eden -bir çok kanunlarla vaziyeti 
hükukiyesini sureti kafiyede sağlama bağla
mıştır . Bunun arz ettiğim gibi hukukî ve 
teknik 'mes'ulleri vardır. Teftişat yapılmaktadır . 
Hukukî ve malî mes'uliyetler tebellür ettiği 
zaman hukukî ve malî şekilde mes'ulleri 
takip edilecektir. (Kimdir mes'idler sesleri) . 

İsmet B. (Çorum) — Evrakı naktiyenin 
yedekleri ile mukabillerini imha eden müessese 
malumdur, binaen aleyh imha edilecek evraki 
naktiyenin yeni mübadelesi esnasında miktarı 
tespit edilerek tamğalanmasına mani olan ne 
imiş ki şimdiye kadar bu vaziyet hasıl olmuştur? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
( İzmir ) — Anlayamadım efendim. 

İsmet B . ( Çorum ) — Yeni evrakı 
nakliyeyi mübadeleye başlarken bu müessese 
mübadele edilecek miktar nekadardır , imha 
ettiği nekadrdır, imha etmediği ne kadardır, 
elinde bulunan yedek evrakı naktiyenin miktarı 
nedir ? Mübadele esnasında bunları tespit 
ederek bunlar üzerine damga vaz etmek gibi 
bir muamelei basıtaya neden lüzum hasıl 
olmamıştır? 

MaliyeVekili Saraçoğlu Şükrü B.— 
Çorum Mebusu Muhteremi İsmet B. efendi, 
öyle zan ediyorum ki bu sui istimal son za
manlarda yeni evrakı naktiye ile eskileri müba
dele edilirken olmuştur gibi bir noktai nazarı 
muhafaza ediyorlar . Düyunu umumiye çok 
daha evel meydanı tedavüldeki paramızın 
miktafinı tespit etmiş bir vaziyette idi ve 
tespit ettiği rakamı da bize tebliğ etti. 
Mübadele esnasında fazla çıkan rakamlardır 
ki bunların mevcut olduğunu zannettikleri 
rezervle hiç bir alakası yoktur, yani damga
lanacak hiç bir para yoktur. 

İsmet B. ( Çorum ) — Reis Bey! 
müsaade buyurunuz. Bir noktanın daha tevzihi 
lazım geldiği anlaşılıyor. Mübadele esnasında 
olmamışsa daha evel karıştırılmıştır, mes'uliyetin 
tayininde çok müşkülat olacaktır, heyeti 

ıcruşıye DU mes'ulıyetı nasıl tespit edecektir? 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 

B̂  — Efendim, biraz evel maruzatım-arasında 
ilave etmek istedim ki, doğrudan doğruya 
tahkikat ve teftişat safhasında bulunduğumuz
dan her hangi'bir fikri Millet Meclisi kürsü
sünden söylemekten içtinap ettim. Olabilir ki 
tahkikatı ve varılacak netayici işkal etmiş 
bulunabilirim, bizim bildiğimiz budur, ortaya 
attığımız paradan fazla- para geri geliyor, bu 
delalet ediyor ki noksan çıkması melhuz olan 
miktar yenilendikten sonra daha fazla miktar 
ortaya atılmıştır, bu büyük miktarın mesulleri 
elbette mevcuttur, elbette takip edilecektir, 
müşkülat, ne olursa olsun, iktiham edeceğiz, 
tahkikatımızı yapacağız. 

Reis — Tahkikatı işkâl edecek mesail ha
klıda bütün arkadaşların sual sormamalarını 
rica ederim. Vekil B. tahkikatı işkâl ettirme -
mek noktai nazarından belki henüz bir cevap 
veremiyeceklerdir. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) —Sual 
sormak hakkimizdir, müsaade buyurun sual 
soracağız. Mebusanın sual sormak hakkıdır, 
filan sual hakkında cevap veremem demekte 
vekilin hakkıdır, sual sormayın demek riyasetin 
vazifesile kabili telif değildir. 

Beis— Müsaade buyurun Ahmet B. efendi 
noktai nazarımı anlamadınız . Vekil B. efendi
nin sarahaten söylediği bir nokta vardır. 

Şüyuu mahzurlu olabilecek şeyler hakkında 
cevap veremem diyorlar. Zatıaliniz sualmi 
sormak istiyorsunuz? 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Evet 
hakkı sualim vardır_ ve soracağım. 

Vekil Beyefendi ! bu evrak mübadeleye ne 
zaman konulmuş, kim koymuş? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B, 
( İzmir ) — Son defa yaptığımız mübadelemi? 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Eski 
evrakı naktiye hakkındaki mübadele. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
( İzmir ) — Mevcut kanunların ahkâmı 
tatbik edilmiştir ? 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Bu 
ne zaman başladı. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
(İzmir) — Harbi umuminin ikinci senesinde 
başlamıştır. / 

Hakkı Tarık B. ( Gireson ) — Bir 
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sual efendim, şimdi muayyen müddet içinde. 
getirilemediği için halkın elinde ,mübadele, 
edilmemiş ne kadar eski evrakı naktiye oldu
ğunu tahmin ediyorsunuz? 

Mâliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
(İzmir > — Efendim, Meclisi âli tarafından 
neşredilen bir kanunda muayyen bir tarihten 
itibaren altı ay zarfında bütün evrakı naktiye-
nin mübadele edileceği ve altı ayın hitamından 
sonra artık mübadele yapılmıyacağı mezkûr 
idi. Ancak kanun öyle derpiş etmiştiki Türki-
yenin her noktasında başlanıldığından itibaren 
altı ay sonra nihayet bulacaktır. Filiyat 
bununla ahenkdar bir surette ceryan edemedi. 
Evvela mübadeleye İstanbuldan başlandı . 
Bilahare vasaiti nakliyesi mevcut olan vilayet
lere intikal etti ve adeta malumualiniz ilk 
mübadele başladığı zaman İstanbulda müba
dele mecburiyeti temerküz etmiş bir 
vaziytte bulunuyordu. Bu şekilde başlanan bir 
mübadelenin aylarca ve yıllarca bitmeyeceğini 
nazarı dikkate aldığım için doğrudan 
doğruya mübadeleyi yapmakla mükellef olan 
komisyonla temas ettim . Komisyon tarafından 
alınan kararlar neticesinde evel emirde Türki-
yenin her tarafında mübadele yapabilmek 
imkânı fikrini edindikten sonra dır ki mübadele 
filan aydan başlar ve filan ayda biter diye 
bir kanunla Heyeti Celileye günlerini tespit 
ettirmiştim . Bu suretle altı ay daha temdit 
edilmiş bir vaziyete getiriyordum. O gün 
Türkıyenin her tarafında mübadele başlamıştı. 
Osmanlı, Ziraat ve diğer bankalar ve bu ban
kaların bulunmadığı yerlerde Devlet vezneleri 
mübadeleye başlamıştı .̂  Mübadele başladığı 

günden itibaren sonuncu günü de tesbit ettik
ten sonra her ay muhtelif gazetelerde, muhtelif 
camilerde ve tellallarla ilanlar yaptık. 

Sonuncu aya geldiğimiz zaman bu ilanları 
her hafta tekrar ettik, bütün ihtimamlarımıza 
rağmen Hakkı tarik B. Efendinin işaret ettik
leri gibi hakikaten halk nezdinde kalmış bir 
miktar para mevcuttur. Maddeten Devlet 
vesaitile bu paranın kalmaması için ne yapıl-
maı< lazım geldi ise biz hepsini derpiş ettik 
ve hepsini yaptık . 

Hakkı Tarık B. ( Gircsoıı ) — Bu 
kalan paranın mıkt|j;ı acaba nedir ? 

Maliye Vekili Saraç oğlu Şükrü B. — 
Bu paranın miktarı azdır- Fakat beş on, 
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ynmı, ueiki ue yüz ını̂ n latia un ıwu ^ıjunyuı. 
Çünkü ben,bunu geçiremedim, sen geçirebilir-
misin diye elden ele dolaşan ayni numaraları 
biliyoruz. Bu paranın geçmiyeceğine kani 
oldukları için belki bir gün geçebilir ümidfte 
yüzde yirmi, otuz, kırk'ile alarak ticaret yapan
lar mevcut olduğunu da biliyoruz. Muhtelif 
vilayetlerden bana müracaatlar vaki olmuştur. 
Numaraları tesbit edin, bildirin dedim. Şayanı 
dikkat hiç bir rakam bildiremediler. Benim 
bizzat bulunduğum bir yerde binlerce lira 
kaldığını söylediler, 

Bulun, toplayın, getirin dedim. Beşyüz 
otuz lira kadar bir para kalmıştı. Her 
halde kalmış olan paranın miktarı, bütün 
ihtimam, dikkat ve tedabir evvelden alınmış, 
olduğu için , çok azdır . Fakat evvelce 
arzettiğim gibi çok fazla bir miktar varmiş 
hissini vermek istiyorlar. Bununda sebebi 
şudur: Ben geçiremedim, sen geçirebilirmisin 
bu bakkal almadı, acaba öbür bakkal alır mı? 
bu banka almadı o banka alır mı vaziyetini 
muhafaza ediyor ve fazla tesirat icra ediyor. 
Nihayet bunların almmıyacağı kanaati hasıl 
olduktan sonra o sıralarda bu para ticaretini 
yapmak istiyen bir sınıf ortaya çıktı. Şuradan 
ve buradan, yüzde yirmi, yüzde otuzla 
velhasıl kaça buldularsa aldılar. Fakat 
madamki bir kanun yaptık, madamki bütün 
tedabiri aldık ortada bir paranın kalmaması 
için çalıştık ; artık bu vazıyet karşısında yine 
para kalmış ise zannediyorum ki bütün bu 
tedabir ve dikkate rağmen cebinde para 
muhafaza etmek İsrarında bulunmuş olanların 
bu yükü çekmeleri lazım gelir. 

Hakkı Tarik Bey (Gircsoıı) — Efendim! 
son sualime karsı Vekil Beyin verdikleri ceva
pta hakları olduğunu teslim ederim . Yalnız 
kendilerinin kanun ile verdikleri müddet içinde 
bir nokta eksik kalmıştır. Tetkıkatıma göre gerçi 
biz bir defa altı ay, ikinci defa da bir müddet 
mübadele zamanı olarak tayin ve kabul etmişiz 
Yalnız hiç bir noktada eski evraki naktiyenin 
mecburî tedavülde olduğunu ve yeni evrakı-
• naktiye çıkınca eski evrakı naktiyenin teda -
vülü mecburî olmadığını ifade edecek hiç bir 
kaydı kanuna dercetmemişizdir. 
Şunu demek isteyorum : Elimizde eski evrakı 
naktiye vardır. Mübadelenin son dakikası bu 
gecenin onbirinci saatinin altmışıncı dakikasında 
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bitecektir.Ben bu parayı onbirinci saatin ellinci 
dakikasında aldım, Kime götürürsemo bu parayı 
almak -mecburiyetindedir almadığı takdirde me
vcut; kanunlar mucibince ben kuvvei teyidiyeye 
malikim, almıyam mevkii tedavülde olan 
bu parayı kabul etmemiş, vaziyetinde bırkkabili 
rım. Binaenaleyh bana öyle geliyorki, biz bu 
mübadele müddetini verdikten sonra bir 
müddet daha vermek vaziyetinde idik . 
Diyecektik ki, artık eski paraların tedavül 
kiymeti kalmamıştır. On beş gün zarfında 
getirsinler ve netice alınmış olsun. Biz bir de
fa onların üzerindeki kiymeti kanuniyeyi kal
dırmamış olduğumuz için en son dakikaya 
kadar her kes bu mükellefiyeti kendisinden 
diğerine nakletmeğe uğraştı . 

Bendeniz bunu kendi gözümle gördüm. 
Bir yerdeki mübadele müddetinin hitamına 
on saat kalmıştı, bir arkadaşım elinde olan 
bir parayı bir kahveciye, bir bakkala vermek 
için çalıştı ve tehdit etti almaya mecbursun, 
dedi çünkü mübadele müddeti vardı , 
daha 10 saat içinde bunu Düyunuumumiyede 
muayyen komisyona götürerek değiştirmeye 
imkân vardı. Mademki imkân vardı, mademki 
o parayı sürmek için bir teyidi kanuniye 
maliktinY, şu halde Düyunuumunıiyeye giderek 
komisyonlara giderek ve yahut kendimden bir 
başkasına nakletmeye uğraşırdım. Bana öyle 
geliyorki elde bir para kalmışsa belki bu 
kabil esbaptan kalmış olabilir. Binaenaleyh 
Vekil Beyefendi de mademki miktarla
rının, numaralarının tetkik ve tahkiki ile 
meşğuldurlar neticede ne kalırsa çok kalmaz-
zan ediyorum çok bir şey ohmyacaktır. Her 
halde onların da değiştirilmesi muhik olur 
kanaatindeyim. 

Resini A ta l ay 13. ( A k s a r a y ) — 
Aarkadaşlar! bir kanun çıktı eski paralar yeni 
paralarla değiştirilecek. Filan güne kadar her 
kes değişdirmeye mecburdur denildi, ve her 
kes anladıki o zamandan sonra bu para geçmi-
yecektir ve bu zaman geldi bunu bir az daha 
uzatmaya Hükümet lüzum gördü, uzattı. Şurada 
burada halkın elinde beşon para kaldı, bazı 
köşe bucak sarrafları bu paraları toplamıya 
başladılar ve bu gün de toplıyorlar, bir kerre 
arkadaşlar, bir kanun yapıyoruz; bu kanuna 
hürmet etmek isteyorsak, bu kanunun biçak 
gibi kesip atmasını istiyorsak böyle ikide birde 

temdit etmek iki üç sarrafı memnun etsekiçin 
tu4nu . yapmak • doğru ,bir. hareket e değildir, 
( Bir ay o sesleri') r 7 1 j 

Re i s •— Başka söz isteyen varmı efendiîn? 
(Hayır sesleri ) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenİer ... Maddelere! geçjlfnesi 
kabul edilmiştir . 

Mal iye Vekili S a r a ç ' oğlu Ş ü k r ü 
15. ( İ z m i r ) — Efendim b i ran evel bu 
evrakı naktiye hesabımızın kat'î bir neticeye 
vasıl olması için bu kanunun müstacelen 
kabulünü rica*edeceğim . 

Re i s — Bu teklifi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın . . . Etmiyenİer . . . Kabul 
edilmiştir . 

İmha edilen evrakı naktiye miktarının 
tespitine dair kanun 

MADDE 1 — 12 şubat 1340 tarih ve 
411 numaralı kanunun birinci ve ikinci mad
deleri ile 16 nisan 1341 tarih ve 624 numa

ralı kanunun ikinci maddesinde mezkûr beş 
milyon ufaklık madenî meskukatın evrakı 
naktiye ile istiptali hususundaki kayitler tayy-
olunmuş ve 30 kânunuevvel 1341 tarih ve 
701 numaralı kanunun birinci meddesinde 
muharrer imha miktarı 2,270,000 ve tedavül 
miktarı 158,748,563 lira olarak tashih ve 
tespit olunmuştur. 
• Re i s — Mütalea varım efendim? ( Hayır 

sesl&rî) Birinci maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenİer ... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir . 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler .... 
Etmiyenİer .... İkinci madde kabul edilmiştir . 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye vekili memurdur . 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler .... 
Etmiyenlr .... Kabul edilmiştir . 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arzediyorum. 

Reylerini vermeyenler lütfen reylerini ver
sinler... İstihsali âra hitam bulmuştur. ^Neticeyi 
arzediyorum. 

189 zat reye iştirak etmiştir. 189 u da 
kabuldür. Layiha 189 reyle kabul edilmiştir 

Pazartesi günü saat on dörtte içtima 
edilmek üzere celseyi tatil ediyorum efendim. 

Kapanma saati : 15 
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İmha edilen evrakı naktiye miktarının tespiti hakkındaki kamımın 

n e ü c e i arası 

[ Kamın kabul edilmiştir 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi'B. 
Ruşen Eşref B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talat B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B'. 
Sadık B. 

Aza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 189 

Kabul edenler : 189 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 125 
Münhal ler : 2 

/ Kabul edenler 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik Bİ 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolw 
Doktor Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Doktor Şefik Lutfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çııruın 
Doktor Musfafa B. 
Ziya B. 

Denizli 
"Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Zekâyi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakıttin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Doktor Ahmet Eikri B. 
Nafiz B. 

Ekişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Sait B. 

Oazi Ayıntap 
Reşit B. 
Şahin B. 

Gireson 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzim B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Oümiişane 
Halil Nihat B. 

içel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Münür B. 
garacoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin HÜSÎ»KB. 
Mükerrem B. 

istanbul 
Akçora oğlu Yusuf B. 
Doktor NureddinAli B. 
Eüat B. 
Hamdi B. 
İhsan Pş. 
Tevfik Kâmil B. 
Zjyaettin B. 

Kars 
Agâ oğlu Ahmet B. 
Baha tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B.. 
Hasan Ferit B 
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Reşit B. 
Kırklareli 

Şevket B. 
Kırşehir 

Hazim B., 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salahattin B. 

Konya 
Ahmet Ham d i B. 
Fuat :B. 
Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 

Malatya 
Doktor Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon karahisar 
İzzet B. 

Aksaray 
Kâzım B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Hasarı Sıdkı B. 
Rasıh B. 

Ankara 
Oazi Mustafa Kemal Pş. 
[ R. C ] 
Şakir B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

l : *« i 

Vasıf B. 
Manisa 

Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nureddiıı B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Riza B. 
Nuri B. 

Mu gla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 

İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B, 
Fuat B. 

Samsun 
Adil B. 
Ali Rana B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 

Siirt 
Halil Hulku B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaettin B. 

£. Kara Hisar 
Tevfik B. 

Tekirdaği 
Celal Nuri B. 

Reye iştirak 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayreddin B. 
Kâzım Pş. [ Rs. ] 
Memet Akif Ş. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B. 
Senin B. 

etmiyenler 
Cebelibereket 

Avni Pş. 
Çanakkale 

Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa abdulhalik B. 
Talat B. 

Çorum 
İsmail kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 

Denizli 
D. r. Kâzım B. 
Emin arsfan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Tokat 
Bekir lütfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali becil B. 
Arif B. 
Hsana B. 

Ur/a 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Avni B. 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celal Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Diyaribekir 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
D.r . İsmail Besim Pş. 

Oazi Ayintap 
İ Ahmet Remzi B. 

Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

Oümiişane 
Cemal Hüsnü B. 

. • - 4 7 



Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B.[V.] 
Mahmut Celal B. 
Mustafa Rahmi B. [V.] 
Osman zade Hamdi B. 
Vasıf B. [V.] 

İsparta 
İbrahim B. 

istanbul 
Abdulhak Hamit B. 
Ahmet Rasinı B. 
D. r. Hakkı Şinasi Pş. 
D. r. Refik B. 
Edip Servet B̂  
Hamdullah Subhu B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 

Kars 
Halit B. 
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Kastamonu 

Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kırklareli 
D. r. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Kılıç oğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Nevzat B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 
Ragıp B. 
Recep B. [V.] 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş. [ B. V. ] 
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Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B 
Halit B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Avni B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. 
Sivas 

İbrahim Alaeddin B. 
Remzi R. 

Ş. Kara Hisar 
İsmail B. 
Memet Emin B. 

Tekirdağı 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa vasfi B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Nebi Zade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Ur/a 
Ali Saip B. 
Ferit Celal B. 

Van 
Münip B. 

2:?-:$ 

T. B. M. M. Matbaası 
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2u IVumarah sivas sabık Belediye Reisi Muhasebeci zade Riza Beyin 
milli mücadeledeki hizmetine binaen istiklal madalvasile taltifine 
dair ve j ^ numaralı muhtelif zevatın hamil oldukları istiklal madaly
ası. şeritlerinin kırmızıye tahvili hakkında ve =4 numaralı Muğla 
polis ser komiseri Şevket Efendinin istiklal madalyasüe taltifine dair 

Baş vekâlet teskeresi ve milli müdafaa encümeni mazbatası 

TC 
Başvekâlet 19-2-929 

Muamelat müdürlüğü 
Sayı fa 

B. M. 31. Y ü k s e k R e l s H f u ı e 

Sivas saik Belediye Reisi muhasebeci zade Rıza Bayin Mücadelei Milliyedeki hizmetine 
binaen İstiklal madalyasüe taltifine dair olup Dahiliye Vakâletınden gönderilen Üç kıt'a vesika 
müracaat müddeti muayyen müddetin inkizasından evel olmasına binaen muktazası takdir ve 
ifa buyrulmak üzere leffen takdim olunmuştur efendim . 

Başvekil 
İsmet 

T. e. 
Başvekâlet 

Muamelat müdürlüğü 21-2-1929 
Sayı 715 

B. M. M. Yüksek R e i s i n e 
Hamil oldukları İstiklal madalyalarının kırmızıya tahvilim müddeti kanunıyesi zarfında talep 

ve istida eden isimleri merbut listede muharrer 9 zatın Dahiliy Vekâletindn gönderilen evrak 
ve vesaikiarı, muktazası takdir ve ifa buyurulmak üzere leffen takdim kılınmıştır efendim. 

Başvekil 
İsmet 

T. c. 
Başvekâlet 24-2-929 

Muamelat Müdürlüğü 

II. M. M. Yüksek Reisliğine 
Mücadelei Milliyedeki hizmetinden dolayi İstiklal madalyasüe taltifini istida eden ve bu 

baptaki müracaatı kanunî müddetin inkizasından evel olan Muğla Vilayati polis ser komiseri 
Şevket efendiye ait olup Dahiliye Vekâletinden gönderilen 12 kıt'a evrak muktazası ifa 
buyrulmak üzere leffen takdim olunmuştur efendim. Başvekil 

İsmet 



o _ 

T. B.M.M. 
Millî müdafaa Encümeni 

Karar .¥ 37 
lö - 3 - 1929 

Yüksek ,-Ho isliğe 
1 — Bş. V. Celileniu -l 9/11/929 tarihli, ve ?f5 numaralı ve keza 24/11/929 ~fa numaralı 

iki kıt'a teskerelerile encümenimize havale buyrulan ve Sivas sabık belediye reisi Muhasebeci 
zade Rıza Beyle Muğla vilayeti polis serkomiseri Şevket Efendinin İstiklal madalyasile taltifle
rine ait evrak encümenimizce tetkik ve müzakere olundu. Bunlardan Rıza B. in mevcut vesi
kaları olbaptaki kanunun tarif ve ahkâmına uygun görülmediğinden istid'asının reddi , 

Şevket efendinin Millî mücadelede gördüğü işlerin umumî vazifesinden ibaret olduğuna 
hükmedilerek müracaatının keza reddi , 

2— Bş. V. Celilenin 21/11/929 tarih ve-7f6-numaralı teskeresine merbut, muhtelif zevatın 
İstiklal madalyası şeritlerinin kırmızıya teptili hakkındaki evrak ve vesika encümenimizce 
tetkik olunarak, bunlardan , 

1—Nezip belediye reisi sabıkı Hacı Kasım ağa zade Habeş Efendinin yeni inhası kanunun 
sarahatine uygun görülmediğinden müracaatının reddi, 

2— Anderin kazasından Müftü beyzade Musa^B. in kanunî liyakati anlaşılarak madalya 
şeridinin kırmızıya tebdili, '< • 

3,4—• Kilis Cumhuriyet Halk fırkası mutemedi Tahir ve fırka âzasından Belediye reisi 
Mehmet cemaletdin Efendilerin vesikaları kanunî bir mahiyette görülmediğinden müracaatlan-
nin reddi. 

5— Orhan gazi Teke mahallesinden Mehmet Efendi zade Refik Beyin gösterdiği vesikalar 
kanunun tarifine uygun bulunmadığından arzihalinin reddi, 

6— Söğüt kazasının Cüre Bey mahallesinden Halit B. oğlu Mehmet B. in gördüğü hizme
tleri ancak beyaz şeritli madalya ile taltifine kafi geldiği, 

7—Ada pazarı Cümhuyriet halk firkası reisi Sabri Beyin 1 Haziran 928 tarihli olan arzu
halinin kanunî müddeti geçmiş olduğundan reddi 

Hususlarının Heyeti Umum iyeye arzına karar verildiği maruzdur efendim. 
Âza Âza Âza Âza Kâ. Ma. Mu. Reis 

Kırşehir Halit Tokat Kâzım Bitlis İstanbul Cebelibereket 
L. Müfit B. Lütfi M. Nam i İhsan Naci 

Âza Âza 
Erzincan Bursa 
Abdulhak Esat 


