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YÜZ DOKUZUNCU İNİKAT 

27 Eylül 1338 Çarşamba 

İKİNCt CELSE 

Açılma saati : 2.30 

REÎS : İkinci ReisvekiM Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri); Hakkı Bey (Van). 

REİS — Celseyi açıyorum. 

Hafi celse yapılması hakkında buyurun Abdullah 
Azmi Efendi. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (İcra Vekilleri He
yeti Reisi Vekili ve Şer'iye Vekili) (Eskişehir) — 
Efendim; Başkumandan Paşa Hazretlerinden Meclisi 
Âliye gelen bir telgraf vardır. Bize berayı malumat 

1. — ZAPTF 5 

YÜZ SEKİZİNCİ İNİKAT 

25 Eylül 1338 Pazartesi 

ÎKİNC? CELSE 

Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Riyaset
lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olundu. Heyeti Vekilenin mesaili siyasiye hak
kında İzmir'de bulunan İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Rauf Beyefendi ile vukubulan muhaberatiyle Hükü
metimizin konferansa davetini mutazammın Düveli 
mütelife Hariciye Nazırlarının telgrafları Meclise arz 
edildi. Bir hatırai zafer olmak Ü7tre düşmandan 
müğtenim eslihadan Meclis azasına miktarı kâfi fişe
ğiyle birer filintanın itası hakkındaki takrir kabul 
olunarak Müdafaai Milliye Vekâletine tebliğ edildi 
ve cefsei aleniyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
ReisSisânİ Kayseri 

Musa Kâzım Atıf 
Kâtip 
Van 

Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz isteyen var mı? 
Kabul edenler... 

geldi, asıl Meclisi Âliye gelmiştir. Tabiî Meclisi Âli 
namına geldiği için Meclis Kâtipleri okurlar. Sonra 
Hariciye Vekâletine de ayrıca mevrut Çanakkale'ye 
ait bir telgraf vardır. O da okunacaktır. 

REİS — Efendim; celsei hafiye talep ediliyor. 
Celsei hafiyeyi kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Sabık zabıt hulâsası okunacaktır. 

BIK HULÂSASI 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim; Mec
lisi Âlide geçen hafi celsede kararı alınan bir mese
lenin aynının gazetelerde alenî olarak yazıldığını gö
rüyorum. Bunu Divanı Riyasetten soruyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahişarı Sahip) — 
Divanı Riyaset bunu tahkik etmeli ve mesullerini bu
lup tecziye etmelidir. (Çok doğru sesleri) 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (İcra Vekilleri He-
-yeti Reis Vekili) (Eskişehir) — Efendim; her halde biz 
vermedik. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bilmiyorum 
efendim, nereden olursa olsun. Divanı Riyasetten .bu
nu sual ediyorum. İcra Riyasetinden değil, bunu Di
vanı Riyasetten soruyorum. Hususatı mahreme ve 
gayri mahreme fâş olunmuş. Bu niçin fâş olunmuştur, 
soruyorum. 

REİS — Efendim: bendenizin bu hususta malu
matım yoktur. Salâhattin Bey söylediler, şimdi vâkıf 
oldum; 

REFİK BEY (Konya) — Hepimiz de okuduk efen
dim: 

REİS — Efendim; tahkikat yapacağız. Divanı 
Riyaset bunu şey eder. Efendim; zaptı sabık hulâsası 
hakkında başka mütalâa var mı?... (Tashih edilsin 
sesleri) Zaptı sabık kabul edilmiştir efendim. 

— 832 — 
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2. — MÜZAKER 

1. — İzmir'de bulunan Başkumandan Mustafa 
Kemal Paşa ve orada bulunan vekillerin Ankara'ya 
avdetleri ve mesaili siyasiye, İngilizlerin Trakya ve 
İstanbul'daki hareketleri ve Üsera mübadelesi hakkın
da müzdkerat. 

REİS — Reis Paşa Hazretlerinden gelen telgraf 
okunacaktır. 

1/846 26 . 9 . 1338 
Makine başında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Harekâtı askeriyemiz İzmir havalisine. Marmara 
sevahiline, ve Boğazlar mıntakasına dahil olduğu 
günden itibaren sathî veya ciddî harekâtı siyasiye ile 
memzuç ve mütedahil bir vaziyete girmiştir. 9.9.1338 
tarihinden itibaren hemen her gün kıtaatımız itilâf 
kıtaatiyle ve konsoloslariyle temas etmekte ve müte
madiyen harekâtı askeriyemizin tehirine matuf teşeb-
büsata maruz kalmaktadır. Başkumandanlık bir ta
raftan harekâtı askeriyeyi tehirden ve bu suretle ka
zanılan muvaffakiyetlerin askerî netayici kafiyesini 
ziya'dan vikaye endişesinde bulunmakta ve diğer 
taraftan harekâtı askeriyemizi durdurmaya matuf 
itilâf teşebbüsatı siyasiyesini her hangi bir oyuna gir
memeye harekâtı askeriye sebebiyle aleyhimize bir 
gûna cereyan ihdasında ve hadisatı ciddiye zuhurun
dan içtinabı umumîyi temin etmeye çalınmaktadır. 
Hükümete tebliğ olunan resmî notadan maada Baş
kumandanlığı vukubulan temaslar münhasıran hare
kâtı askeriyeye müteallik mevaddır. Harekâtı askeri
yeyi tesiratı muzırrei siyasiyeden kurtarabilmek için 
ittihaz edilen askerî kararlar gayrı kabili tehir oldu
ğundan Heyeti Vekilenin bir kaç gün ivin kamilen 
burada bulunmasına ihtiyacı katî mevcut olmakla be
raber Meclisi Âlinin Heyeti Vekile Reisi ile Hariciye 
Vekili o esnada Başkumandanlık nezdine gönderil
mek suretiyle gösterdiği muaveneti samimeyi de li
sanı şükran ile tezkâr ederim. Son itilâf notasında 
münderiç ve Yunan ordusunun Trakya'ya çekilece
ği bir hududun tayini maksadına matuf olarak Mu
danya'da kumandanlar arasında inikadı mevzubahis 
olan askerî konferansın mübtenialeyhi olan mülâha
zatı bir defa M. Franklen Büyyon'dan dinlemek as
kerî ve siyasî vaziyetin tenviri için faidei esasiyeyi 
haiz olduğu kanaatındayım. Perşembe günü vürudu 
memul olan mumaileyh ile mülakattan sonra Baş
kumandanlığın vaziyeti askeriyeyi mütalâasında kü-
şayiş hasıl olacağından Rauf ve Yusuf Kemal Beye-

• EDİLEN MEVAD 

fendilerin ondan sonra Meclisi Âliye avdetleri lüzu
mu tasvip buyurdular. Mahaza Hali hazır vaziyeti 
umumiyesı harekâtı askeriye netayicıne mübteni olup 
harekâtı mezkûre ise lehülhamd her gün cihan naza
rında daha ziyade şayanı hürmet bir surette tecelli et
mekte olduğundan vaziyeti siyasiyenin Büyük Millet 
Meclisi ile onun Hükümeti tarafından amali milliye-
ye muvafık bir surette halledileceğine ümidi katî 
mevcut olduğunu arza müsareat ederim. Celsei hafi
yede Meclisi Âliye kıraat olunmak üzere Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti Celilesine ve berayı malumat He
yeti Vekile Riyaseti Celilesine takdim olunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Başkumandan 
Mustafa Kemal 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (İcra Vekilleri He
yeti Reis Vekili) (Eskişehir) — Efendim: Rauf Be
yefendiden de bir şey vardır. Biz geçen celseden son
ra arkadaşlarımızı davet etmiştik. Buna cevap veri
yorlar. Diyorlar ki, mühim kararlar ittihazı mecburi
yetinde bulunduğumuzu biz de tamamiyle takdir edi
yor ve biran evvel avdet etmek istiyoruz. Fakat Puan-
kare'nin malumatı tahtında Franklen Büyyon İzmir'e 
geliyor. Paşa Hazretlerine çektikleri başka bir telgraf
ta kendisiyle görüşmeksizin hiç bir karar ittihaz edil
memesini Başkumandan Paşa Hazretlerinden menafii 
umumiye namına rica ediliyor. Franklen Büyyon ile 
vuku bulacak mülakat bizi son nota hakkında tenvir 
edecektir ki,. bunun ehemmiyeti Heyeti Celilenizce 
de takdir buyurulur. Mumaileyh en seri vasıta ile Per
şembe günü gelecek. Muvasalatında en sarih bir su
rette görüşülerek o gün akşamı olamazsa Cumartesi 
sabahı hareket edeceğimizi arz ve bu suretle iki gün 
daha müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Bu ana gelinceye kadar biz üç defa telgraf çektik. 
En son gelen cevap budur. Bunu Meclisi Âlinize bı
rakıyoruz. Çünkü başka cevap gelmedi. (Muvafık sa-
daları) Sonra Hariciye Vekili Beyefendiye gelen tel
graf da vardır. 

RIZA NUR BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (Si
nop) — İstihbarat olarak şöyle bir haber almıştık. 
26 . 9 . 1338 İstanbul'dan bu sabah general Harink-
ton'un Hâmit Beye gönderdiği mektubun hülâsası-
dır. «İki bin Türk süvarisinin Çanakkale civarında 
ve bitaraf mıntakada bulunan Türk süvarisinin 
Erenköyüne geldiğini ve Çanakkale'deki İngiliz ku-
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mandanı Türk kumandanına bitaraf mıntakadan çe
kilmesini teklif ettiği halde henüz çekilmediğini, ke-
zalik Biga'dan da bin Türk süravisinin bitaraf hatta 
tecavüz eylediğini beyan ile Çanakkale İngiliz kuman
danının verdiği notada her türlü vesaite itina ile bita
raf mıntakanın gerisine çekilmek ihtimali kalmadığı 
takdirde .bahrî, berrî, havaî kuvvetlerden istifade et
mek hususunda kendisine salâhiyeti tamme verildiği
ni bildirmiştir. Ondan sonra şu telgrafı aldım. Gayet 
aceledir. 

Ankara Hariciye Vekâleti Vekili 
Rıza Nur Bey 

İmza Başkumandan Mustafa Kemal. Hariciye 
Vekili Yusuf Kemal Beyefendi taraflarından - sırası 
ile ckumak için öyle şey ediyorum. - Dersaadette ge
neral Harinkton'dan İzmir'de Başkumandan Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerine yazılan 26 . 9 . 1338 tarihli 
nota ikinci maddede müşarünileyh tarafından yazılan 
cevap maruzdur. Üçüncü madde de berayı malûmat 
maruzdur. 

Madde 2. — İzmir'de Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerine: 

26.9.1338 Erenköy ve Biga'nın garbinden süvari
nizi geriye celb için sizinle derhal muhabere etmesini 
Hâmit Beyden rica ettim. Her gün bir hadiseden içti
nap için pek ziyade endoşenakim. Binaenaleyh müza-
kerata talrken kıtaatınızı bitaraf mıntıka haricine çek
menizi rica ederim. General Harington. 

Üçüncü madde İstanbul'da General Harington'un 
26.9.1338 mahreci İzmir. 

Bîtaraf bir mıntıkanın şimdiye kadar B. Millet 
Meclisi Hükümetiyle alâkadar Hükümet arasında ta
karrür ettirilmiş olduğundan haberdar değilim, (Bra
vo sesleri) süvarilerimizin ve kıtaatımızın harekâtı 
mağlup Yunan ordusunun Harekâtı takibi) esinden 
ibarettir. Malumu Devletleridir ki Anadolu'yu baş
tan başa tahrip ve ihrak etmiş ve yüzbinlerce nü
fusu melcesiz ve gıdasız bırakmış olan Yunan ordu
su Trakya'da bir tarafdan aynı mezalime devam 
ederken diğer taraftan her geçen günden istifade ede
rek yeniden teşkilâta ikdam etmektedir. Yunan kuv-
vei harbiyesinin bir mıntıkai bitarafı kuyudu altında 
bulunmadığına en yakın bir misal olarak 23.9.1338 
zevalde Yunan tayyarelerinin Ezine civarında Türk 
toprağında faaliyeti harbiyede bulunduklarına ve Yu
nan donanmasının daha 26 eylülde bile İstanbul li
manında demir atmış olduğunu zikredebilirim. Ha-
disat vukuuna meydan vermemeğe bizim gayretimiz 
hakiki ve samimidir. Çanakkale'deki Britanya kıtaatı 

tarafından Erenköyü ile Çanakkale arasında arazimiz 
üzerinde tahribat yapılmış, Çanakkale kasabamız ci
varında binaların hedmi, bize ait olan esliha ve mü
himmatın imhası, kıtaatımız civarında top, bomba 
enidahtları bizi Yunan ordusuna isal eden yol üze
rinde tahkimat yapılmakta olması ve bu tahkimatta 
ahalii islamiyerün çalıştırılması gibi harekâtın erba
bını anlamakta cidden duçarı müşkülât oluyoruz. 
Türk milletinin boğazların serbestîsine riayeti daima 
ilan etmiş olduğunu ve bu vesile ile de tezkâr eizr 
ve samimi olarak netayici müsbite ümit eUiğimiz mii-
Zokeratı karaibeyek'adar sui tehehhüm husulüne ma
ni olacak vaziyet ihdasını zatıdevletierinden rica ede
rim. 

Başkumandan 
Mustafa KemJ 

Son vaziyet budur efendim. 
REİS — Efendim, Burdur Mebusu İîmail Suphi 

Beyin bir takriri var, okuyalım da, eğer celsei aleni-
yeye inkal olunsun denirse ona göre hareket eds'.'m. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilcs.ne 
Düveli Mütelife tarafından Büyük Millet Meclisi 

Hükümetine verilmiş olan sul teklifatım havi son no
taya cevap verilinceye kadar bir hafta zaman geçmek 
mecburiyeti olduğu görülmektedir. Halbuki İngiliz 
kuvayı berriye, bahriye ve hayaiyesinin bîtaraf mıntıka 
dedikleri boğazlar havalisinde cem ve tahs'dine devam 
edilmekte olduğu gibi Türkiye'nin payitahtı İstanbul 
şehrinin emniyet ve masuniyeti aleyhinde Rum pat
rikhanesi başta olarak bazı anasırca mehinune i^tih-
zarat ve tertibat alınmakta bulunduğu işitilmektediı. 
Şu hallere nazaran T. B. M. Meclisi Hükümetinin ce
vabı varıncaya kadar her türlü tahşidat ve tahkimatı 
askeriyeden sarfı nazar olunması ve İstanbul şehri
nin emniyet ve masuniyetine itina edilmesi hususları
nın düveli mutelife İstanbul mümessillerine hemen 
iblağ edilmek üzere keyfiyetin Hariciye Vekâletine 
havalesini rica ederim. 

Burdur Mebusu 
İsmail Suphi Soysallı 

RIZA NUR BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (Si
nop) — Efendim, takrir sahibi muhterem arkadaşla
rımızın arzularını zaten yapmıştık. Bundan iki gün 
evvel Heyeti Vekil ede müzakere edildi. Bendeniz Hâ
mit Beye şöyle bir telgraf verdim. «Atideki hususa-
tın Büyük Britanya mümessilliğine şifahen tebliği, 
maitbuata tevdii ve bundan Fransa. İtalya mümes-
siîierin'e malumat itası Büyük Britanya Hükümeti 
tarafından Çanakkale ve İstanbul'da yapılmakta olan 
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tahşidaıtın arzu etmekte olduğumuz sulhu işkâl mahi
yetinde olduğunu beyan ederim. 

Zalten böyle bir şey yapmıştık. 

İSMAİL SUPHt BEY (Burdur) — Rıza Nur 
Beyefendi; yalnız talkririmde ikinci bir hüküm vardır. 
Bendenizin takririm deki istanbul'da bazı tertibatı me-
h i name yapılıyor. 

RIZA NUR BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (De
vamla) — Şimdi biz onu da nazarı dikkate aldık ve 
dedik ki tahşidat kelimesini hepsini cemidir. Çünkü 
IstanbuPdan haber aldık. Resmî değildir, bunlar ajans 
haberleridir. 40 000 kadar Rum ve Ermenilerden mü
rekkep asker cemediyorlarmış. Birtakım tertibat, yan
gın, katliâm ve falan yapacaklarmış. Ne dereceye ka
dar mevsukiyeti olduğunu bilmiyoruz. Tahdişa't keli
mesi o tertibata falan hep mani olacak bir kelimedir. 
îşite bu vesile ile arz edeyim ki, bendenize bunu söy
lemek vesile oldu. Demin hatta Abidin Bey biraz 
itirazatta bulundu. Geciktik falan denildi. Halbuki 
Yunan'in Trakya'da mezalim icrası hakkındaki fikri
ni de ta'krir sahihlerine bendeniz verdim. O arkadaş
larda itiraf etsinler. 

REİS — Efendim, İ/mit Mebusu Hamdi Beyin 
üsera hakkında da bir takriri var? Tensip ederseniz 
cehei aleniyede yapalım. 

HAMDİ NAMİK BEY (İzmit) — Efendim, alenî 
celsede okunması icabeden bir takrirdir. Mamafih arz 
edeyim? Heyeti Celileniz nasıl arzu ederse öyle ol 
sun. 

Takririni aynen okuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müddeti esaretleri iki seneye baliğ olan sağlam 

üseranın memleketlerine terhisi veya bitaraf bir def
let arazisine nakilleri Beynelmilel Salibi Ahmer He
yetinin 1907 talimatnamesine zeyl olan 1921 martında 
Cenevre'de ittihaz olunan mukarreratın 7 nci madde
si ahkâmından bulunduğu cihetle ve ihanet neticesi 
olarak Edirne'de esir olan ve 25 temmuz 1338 tarihin
de iki senelik müddetlerini ikmal etmiş bulunan, 
Kolordu Kumandanı ve Edirne Mebusu Miralay Ca
fer Tayyar Beyle diğer ümera ve zabitan ve efradın 
ya terhisleri ile memleketimize iadeleri veyahut bita
raf bir devlet arazisine nakilleri için Yunan Hükü
meti nezdinde bilvasıta teşebbüsatı lâzımede bulunul
ması ve bu suret kabul edilmediği takdirde mukade-
ma Heyeti Celilerince tasvip buyurulan teklifi acizi 
veçhile Yunan üserasına nispetle kemiyet itibariyle 
hiç mesabesinde bulunan esirlerimizin bir kısmiyle 

mübadelesi esasının istikmali hususunun Heyeti Veki-
leye tebliğini teklif ederim efendim, 

İzmit Mebusu 
Hamdi 

Efendim, şimdi malumu âlileridir ki Trakya'da 
esir olan arkadaşlarımız 25 Temmuzda iki senelik 
esaret müddetlerini ikmal ettiler. Beynelmilel Salibi 
Ahmer Cemiyetinin ittihaz ettiği kararın 7 nci mad
desine göre iki sene müddeti esaretini ikmal eden za
bitan ve efradın ya memleketlerine terhisi ve iadesi ve
yahut bitaraf memleketlerden birine nakilleri bu ka
rarın iktizasındandır. Geçen defa yine tarafı acizîden 
vukubulan istirham üzerine Heyeti Celilece bunların 
mübadele edilmesi tebliğ edilmişti. O zaman Hükü
met Cafer Tayyar Beyi ancak bir Kolordu kuman-
daniyle mübadele edebileceğini söylemişti. Halbuki 
bu beynelmilel Salibi Ahmer Cemiyetinin ittihaz et
tiği mukarrerat sureti kafiyede meriyülicra olmakla 
beraber malumu âlileri olduğu üzere beynelmilel Sa
libi Ahmer heyetlerinin hükümatı medeniye üzerine 
manevî bir nüfuzu vardır. Binaenaleyh böyle muha
rip iki hükümet tarafından velevki bir protokol ile 
teyit edilmemiş olsa bile ve Yunanistan'ın bugünkü 
vaziyetine göre Hükümeti milliyemiz tarafından ya
pılacak bilvasıta bir tebliğ üzerine bunları ya memle
ketimize iade eder veya bitaraf bir memleket arazi
sine nakleder. Binaenaleyh bu cihet İstanbul'daki iti
lâf komiserleri vasıtasiyle Yunan hükümetine tebliğ 
edildikten sonra şayet bu husus kabul edilmezse esa
sen oradaki esirlerimiz Yunan üserasına nispeten kem-
miyet itibariyle hiç mesabesinde olduğundan iki se
neden beri ve daha doğrusu 26 aydan beri elîm bir 
vaziyette bulunan oradaki esirlerimizin mübadele edil
mesini teklif ediyorum. Binaenaleyh bu takririm He
yeti Vekileye gitsin. Eğer bu beynelmilel Salibi Ah
mer Cemiyetinin kararı veçhile bizim memleketimize 
gönderirler veyahut oîtaraf bir memleket arazisi
ne naklederlerse ne âlâ veyahut bunları kendi mem
leketimize göndersinler. Onlardan da şimdi bir kısım 
gönderilir. 

RIZA NUR BEY (HARİCİYE VEKÂLETİ VE
KİLİ) (Sinop) — Bugüne kadar Yunanla hali harpte 
bulunduğumuz müddet epeyce uzundur ve bugün ise 

sulh kapıları açılmış gibi görünüyor. Bu iş en ziyade 
sulh müzakeresinde yapılacaktır. Bizim Yunanın eli
mizde bulunan esirleri sulh müzakeratı zamanında bir 
kuvvettir ve bunu bırakamayız. Sonra bu esirler ca
nidir, katildir. Belki de bunları mesul edeceğiz. Cina-

I yat müthiştir. Memleketi tahrip etmişlerdir. Bunları 
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nasıl bırakırız? Yani bırakamayız. Yani bendenizce 
de Hükümetçe de bunları bırakamayız. (Doğru sada-
iarı) Bu mevzubahis olamaz. (Kâfi sesleri) 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim; Rıza 
Nur Beyefendi yalnız bir noktasına cevap verdiler. 
Bendeniz de kabul ediyorum. Fakat bendeniz de di
yorum ki birinci fıkrasında Salibi Ahmer Cemiyetinin 
kararları vardır. İki sene esaret müddetini ikmal eden
ler bitaraf bir memleket arazisine veyahut da mem
leketlerine terhisleri lâzım. Bitaraf bir mıntıka dahi
linde bırakmak lâzım. Heyeti Vekileden istirham edi
yorum. Yani bir teşebbüs yapmak bir şey midir? (Gü

rültüler) Rica ederim, Heyeti Vekileye gitsin. Bu kı
sım için Heyeti Vekilede mümkün ise bir şey yapı
lır. Gayri mümkün ise istemiyorum. 

REİS — Efendim; bu takririn Heyeti Vekileye 
havalesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... (Reye 
lüzum yoktur sesleri) Kabul edilmemiştir efendim. 

Efendim; celsei hafiyeye müteallik evrakımız kal
madı. Celsei aleniyeye geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Celsei aleniyeye geçilmiştir. 

Efendim; celse alenîdir. Beş dakika teneffüs için 
celseyi tatil ediyorum. 

(Bos* ada bulunan takrirler) 

ü>ıı 

•kiye Büyük. Mi l l e t Mecl i s i 
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Şifre 
Müstaceldir 

Başkumandan Paşa Hazretlerine 

Rji.'f \ ,.• \ u-suf kemal Beyefendilerin M. Eranklen 
.A on ; I o görüşüldükler' sonra Ankara'ya gelecek-

hı.kkmdak: telgrafnameyi devletlerinin ve kıtaatı-
':;": mmıakai hüsraf iye girmesi meselesi hakkında 
:o.r l-E-.rinkr.on ile ;era ediien muhaberat suretle-
•'; rEv.:; l .'m;im'yede okunarak Meclisçe hüsnü 
-.:-.. -üildığmi ar/c\!erim efendim. 

imza 
25.9.1338 

BiiVdk Millet Meclisi 
Riyaseti Celüesine 

M;.ULO.:i esa; etleri iki seneye baliğ olan sağlam 
:\".nm memleketlerine terhisi veva bitaraf bir dev-

l,t arazisine nakilleri: beynelmilel Salibi Ahmer He
yetinin 1\>07 talimatnamesine zeyl olan lc)21 Martın
da. Cene\re'de ittihaz olunan rnukarreratın 7 nci mad
desi ahkâmından bulunduğu cihetle bir ihanet neti-
L'kl: olarak Edirne'de esir olan ve 25 Temmuz 133S 
tarihinde iki senelik esaret müddetlerini ikmal etmiş 
bulunan Kolordu Kumandanı \e Edirne Mebusu Mi
ralay Cafer Tayyar Beyle diğer ümera ve zabıtan ve 
et; adın ya terhisleri ile memleketimize iadeleri veya-
liıu bitaraf bir devle! ara/i'üne nakilleri için Yunan 
Hükümeti ne/dinde bilvasıta kşebbüsatı lâzimede bu
lunulması \e \\\ suret kabul edilmediği takdirde mu
kaddema heyeti celilenizce tasvip buyrulan teklifi 
a.üz: veçhile Yunan üserasına nispetle kemmiyet iti
bariyle hiç meşalesinde bulunan esirlerimizin Yunan 
üserasından bir kısmı ile mübadelesi esbabının istik-
mal; hususunun Heyeti Vekileye tebliğini teklif ede
rimi efendim. 

İzmir Mebusu 
Ha m d i 
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