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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Nurettin Ali Beyin Riyasetleri altında topla
nılarak Ankara Şehremanetince aktedilecek is
tikraza müteallik kanun lâyihası müzakere ve ka
bul edildikten sonra salı günü içtima edilmek üze

re celse tatil edildi. 
Reis Vekili 

Nurettin Ali 

Kâtip 
Tokat 

S. Tevfik 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Kâtip 
Denzli 

/ / . Rüştü 

Mazbatalar 
1 — Türkiye Cümfcuriy'etile Yunan Hükümeti 

arasında aktedilen mukavelenamenin tasdiki hak
kında 1/741 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
Encümeni mazbatası (Ruznameye). 

2 — Bütçe Encümeninin, 1930 senesi bütçesine 
merbut cetvellerile masraf fasıllarına ait meşru
hattaki bazı noksanlar hakkında 5/58 numaralı 
mazbatası (Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 16 

Reis — Kâzım Paşa 
Kâtipler : Süreyya Tevfik B. (TOKAT), Haydar Rüştü B. { DENİZLİ ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Türkiye Cümhuriyetile Yunan Hükümeti 
arasında aktedilen mukavelenamenin tasdiki hak
kında 1/741 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Bu kanun lâyihasının müstacelen mü
zakeresi teklif olunmaktadır, bu teklifi kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim ? 

Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü B. (İz
mir) — Arkadaşlarım, 

Mübadele ve teferruatından mütevellit işler 
hakkında Büyük Meclise kabul ve tasdik buyu-
rulması teklifile takdim edilen Ankara mukave
lenamesi Türkiye ile Yunanistanm karşılıklı an
laşma arzularından doğan amelî bir itilâftır. Bu 
itilâfın müzakere ve intacında iki tarafın da tabi-
atile maruz kaldığı güçlükleri ifade ve izah için 
taallûk ettiği insan kütlelerini ve onların her iki 
taraf için de müdafaa edilmesi lâzım gelen menfa
atlerini hatırlatmak kâfidir. 

Varılan netice itibarile artık sade görünen fakat 
mevzuu itibarile hayli çetin olmuş olan bu işin bit
mesinde müessirleri söylemek için bütün müzakere 
safhalarında daima göz önünden ayırmadığımız 
iki esaslı amili zikretmeliyim. Bunlardan biri ve 

[1] 257 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

birincisi beşeriyet dünyasının yeni vaziyetinde bu 
iki komşu devleti biribirine yaklaştıran umumî men
faatleri hususî menfaatlerin yanında ve başında 
tutmak yeni vatandaş hukuk ve menfaatini müda
faa ederken bütün vatandaşlardan terekküp eden 
Devletin hukuk ve menfaatini ihmal etmiyerek te
lif etmek. İkincisi, müzakerat neticesinin, tatbi
katı safhasında imkân dahilinde az tedbir ve za
manı istilzam edecek mahiyet ve surette amelî ol
masına itina etmek, 

İşte arkadaşlarım, bu zihniyetle hareket edile
rek ve temelleri Lozanda iki memleketin büyük 
Devlet recülleri olan ismet Paşa ve Müsyü Venize-
los tarafından atılan ve her iki memleketin men
faatlerine en uygun olan samimî dostluk duygula
rından ilham alarak bilhassa teenni ile, sabırla 
çalışılaraktır ki bu mukavelename vücude geldi. 
Bundan üstün bir çok şekillerin tasavvuru müşkül 
olmayabilir. Ancak asıl maksat ve gaye için iki tarafı 
müsavi derecede memnun ve gayri memnun eden 
yani her iki taraftan müsavi fedakârlık istiyen bir 
itilâfı en eyi bir netice olarak kabul etmek daha 
muvafık olur. Muhterem Başvekilimizin diğerleri 
gibi kendi eseri olan ve fakat kendisini mevzuu-
nun hususî ehemmiyet ve nezaketi itibarile daha 
ziyade uğraştıran bu mukavelenamenin siyasî kıy
meti ve neticeleri hususlarına bir az sonra vuku 
bulacak beyanatlarında temas edeceklerini ümit et
tiğimden bu noktada tarafımdan tevakkuf edilme-
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sine mahal gömüyorum. Yalnız şurasını tasrih et
meğe mecburum ki bu mukavelenin son seneler
deki müzakeratı edvarında neticelenmesini teshil 
için İtalya Hükümet Reisinin her iki taraf hak
kında ibraz ettiği dostane hissiyatının hayırkâr te
sirlerini ve Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf 
Reislerinin her iki taraf için ayni samimiyetle 
meşbu olan kıymetli yardımlarını bu işin huzu
runuzda müzakeresi esnasında hususî olarak bah
setmezsem hakikata karşı kusur etmiş olurum. Bu 
anda kürsüde bulunmaklığım fırsatından azamî is
tifade etmiş olmak için umumî siyasette Türkiyenin 
takip eylemekte olduğu esaslı hatları da bir kaç 
cümlede hulâsa etmeğe gayret edereke arzetmek is
terim. 

Bu vadide her şeyden evvel şunu kaydetmek 
isterim ki bu son seneler zarfında Hükümetimizin 
başlıca mesaisini hasrü temerküz ettirdiği millî 
iktisadiyatımızın beyenlmilel sahada inkişafına 
müsait bir zemin teşkil edecek olan ticaret muahe-
denamelerinin müzakere ve intacında hususî bir 
faaliyet gösterilmiştir. Bunlardan on biri büyük 
Meclisin bu içtima devresinde tasdika iktiran etmiş 
bulunuyor. Diğerlerinin de ikmaline ikdam olun
maktadır. Bu muahedelerin müzakerelerini idarede 
meşkûr mesaisini gördüğümüz kıymetli heyetinize 
burada alenen teşekkürü borç bilirim. 

Arkadaşlarım, 
Biliyorsunuz ki mensup olduğu Devletin ve 

Hükümetin şekli ve rejimi ne olursa olsun her 
Hariciyeden bir ahenkte çıkan bir ses var: Sulh 

Anlaşamamızlıklar, onu anlayışlardaki ayrı
lıklardan ileri geliyor. Onun vasıtalarında v« ted
birlerinde birleşmemekten güçlükleri çıkıyor. 

Yine biliyorsunuz ki Hariciyeniz Büyük Mec
lisin tasvip ettiği yolda yürüyerek sulh için büyük 
bir havesle ve faaliyetle hatta aşk ile diyeceğim 
çalışmaktan bir an fariğ olmadı. Komşularımızla 
ve diğer Devletlerle aktettiğimiz ve etmekte oldu
ğumuz dostluk ve hakem muahedelerinin çoğu bu 
vadideki çalışmalarımızla olmuştur. Büyük in-
kilâbımızın ve coğrafî vaziyetimizin icabı olarak 
kendimiz için olduğu kadar dünya sulhu ile de da
ima alâkadar bulunduk. Her nerede sulh namına 
bir toplanış olupta çağınldıksa derhal oraya koş
mak için ve her ne vakit sulh namına bir tertip düşü-
nülüpte bize bildirildi ise hemen ona iştirak için 
yalnız iki esaslı şarta dikkat ettik: Müsavî mua
mele ve hiç bir Devlet aleyhine müteveccih olma
mak. Çünkü biz biliyorduk ki Devletlerin arala
rında ayrı ayrı ittifaklar yaparak muhtelif züm
relere ayrılmasile elde edilen muvazenet sulhu 
müstakir sulh olmamıştır. Tarihten ve en son har
bi umumiden alınan dersler bunu gösteriyordu. 
Yine biz biliyorduk ki cebir ve tahakküm sulhun 
değil harbin vasıtası ve yoludur. Sulh her millet 
için aranan bir eyilik kalmalıdır. Türkiye şimdi
lik husulü en kolay ve en müsmir çare olarak em
niyet için ademi tecavüz, bitaraflık ve hakem mu
ahedelerini, tahdidi teslihat için de müsavata 

doğru sistemini müdafaa etti. Bir takîm kapalı 
kombinezonlar ve ittifaklar yerine karşılıklı ve 
mıntakavî açık anlaşmalara müsait, göründü. Fa
kat her ittifakın karşısında bir ittifak doğurduğu
nu düşünerek böyle teşebbüslerden çekindi. Hal
buki Kelloğ misakı gibi umumî anlaşmalara iltihak 
için müsaraat gösterdi. 

Medenî milletler içinde bir nizam ve intizam 
unsuru olan Türkiye kendisine ilişilmedikçe kim
seye muarız olmağa taraftar olmadı. 

Büyük Reislerinin etrafında bir vahdet teşkil 
eden Türk milleti mevcudiyetini müdafaa ve mu
hafazadan emin olarak inkişafını sulh içinde arı
yor. Bizce ittifakına dahil olmıyanları dost gös-
teremiyecek kadar yanlış düşünenler gibi bitaraflık 
yolunda yürüyenlere tecerrüt atfedenler de hatalı
dır. Çünkü bir cephede mevki alanlar için o cephe 
haricindeki münasebetlerinin mahdut kalmasına 
bedel bitaraflar için isterlerse bütün dünya ile eyi 
münasebette bulunma yolu kapalı değildir. 

Bir de şurasını tasrih etmeliyim ki bizim için 
her yeni dostluk mevcut dostluklara ilâve edilir
se kıymetlidir. 

Tarihinin bir çok devirlerinde yaptığı büyük 
fedakârlıklar bahasına sözünde vefası misal olan 
Türkler için başka türlüsü varit değildir. Başka
larının zıddiyet ve rekabetine ümit bağlamak ne 
kadar menfi bir istinat ise dostluk hususunda 
müsavi kıymetlerin tarh ve ilâvesile iştigal etmek
te o nisbette manasız ve faidesiz bir faaliyettir. 
Beynelmilel konferanslara müesseselere daima 
büyük bir sempati gösterdik ve gösteriyoruz. Bu 
hususta şiarımız şudur: Türkiye, mümessilinin 
hazır bulunmadığı hiç bir müzakereyi ve karan 
tanıyamaz. Kezalik mümessili hazır olduğu halde 
ittihaz edilecek karar Türkiyeyi kan ve para fe
dakârlığına sevkedecek mahiyette olunca mutlaka 
mümessilimizin reyi munzam olmadıkça böyle 
bir taahhüde girişemez, zira, Türkiye kuvvetleri
nin sevk ve idaresi Büyük Millet Meclisine karşı 
mes'ul olanlardan gayrisinin ellerine bırakılamaz. 
Bunun için bu gibi mühim işlerde daima ittifakı 
âra usulünü tercih ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bu maruzatımla haricî mü
nasebetlerimizde ve beynelmilel işlerde Hariciye
nizin takip etmekte olduğu hareket hattını ve dü
rüst ve sarih düsturlarını ifade etmiş bulunuyo
rum itikadındayım. ( Alkışlar ) 

Avni B. (Samsun) — Muhterem arkadaşlar, 
senelerden beri uzayıp giden siyasî bir çarpışma
nın bu gün ve şimdi son dakikalarını yaşıyoruz. 
mübadele ve itilâf: görünüşe nazaran manaları çok 
cazip ve yumuşak iki kelime, fakat bunların 
icapları ve tatbikleri ve neticeleri bilakis o kadar 
çetin ve elim. Mübadelenin, bu güzel mefhumun 
acılarının kendi kalbinde elan taşımakta olan 
bir arkadaşınızım. Dört yüz küsur bin öz türkün 
bir kıt 'adan bir kıt 'aya geçmesi, senelerdenberi 
Türk milletinin başına kara bir belâ gibi musal
lat olan felaketlerin aynı idi. Yani elim ve bü-
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yük bir hicret idi. Onu bendeniz de tatdım ve 
aynı zamanda mefhumunun azamî sahai tatbiki 
olan bir mıntakanın da mebusuyum. Bu itibarla 
sözlerimin samimiyetine itimat buyurmanızı rica 
ederim ve bu samimiyete karşı da beş dakika 
için kalplerinizi sözlerimden ayırmamanızı dilerim. 

Arkadaşlar, bendeniz bu günkü hesaplaşmadan 
şunu anlıyorum: 

Bizler uzun seneler beyhude bir serap arkasında 
koşmuşuz. Milletlerin anlaşmalarına ve yalnız 
kendi muhitlerinde bir sulh havası yaratmak için 
değil, belki bütün cihan için bir müsalemet ha
vası yaratmak icabatma tevessül etmeğe ve bunun 
için bir çok fedakârlıklar iktiham etmeğe sulhu 
seven her Türk gibi, bendeniz de taraftarım. 
Hepimiz itilâfın her türlü manasını pek/ eyi bili
riz. Fakat alelitlak itilâf denince, zannımca karşı
lıklı ve mütevazin yani bir birine denk ve uygun 
fedakârlıklarla yapılması lâzım gelen bir uzlaş
ma değil midir? Fakat bizler bunun tatbikatında 
çok aldanryoruz. Tarihin sararmış yapraklarını 
karıştırmağa hacet göremem, daha henüz mürek
kepleri kurumıyan muahedeleri, itilâfları görürsek 
orada da sulh severliğin ve fedakârlığın daha 
ziyade bizim tarafımızdan yapıldığını görürüz. 
Bu bendenizin görüşü, meşru haklarımızı koru
mak ve kurtarmak için ırmaklar gibi kanlar döker 
ve kılıçlarımızın hakkı olarak galip geliriz, bu 
sırada da vatanımızın bir çok mamur yerleri 
yıkılır, harap olur. Bir santim bile tazminat almak
tan mahrum bırakılırız. Hudutlarımız galip sün
gülerimize istinaden çizilirken bile en büyük feda
kârlıklara davet ediliriz. İşte koca vatanın deniz
lerde en mühim kapısı olan Çanakkale boğazındaki 
gayri tabii vaziyet, işte koca bir kıt'adan küçük bir 
kıt'aya kadar inen Trakyadaki gayri tabii vaziyet, 
bizler geçmişlerin üzerine bir siyah perde çektik 
ye onları unuttuk. Ahitlerimize tamamen sadıkız. 
Yalnız bu günkü hesaplarımızı görürken çok cö
mertçe hareket ettiğimize kaniim (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar; asırlarca Türkün hakimiyeti al
tında yaşayan komşularımız! Türkün eyi haslet
lerinden, cömertliğinden ve eyi komşuluk has
letlerinden istifade etmek yollarını çok eyi öğren
mişlerdir. {Bravo sesleri ) . 

Biz Türkler bu şiarımızla iftihar ederiz, fakat 
bunların bir haddi ve hududu da niçin unuduluyor? 
çok çalışkan ve hamiyetli olan Hükümetimizin her 
an olduğu gibi bu meselede de vatanperverliğinden 
katiyen şüphe etmiyorum. Yalnız onun. bu meselede 
çök uysal davrandığı ve bir taraflı olarak fazlaca 
sulh severlik gösterdiği mütaleasındayım, arzede-
yim. 

Bir kerre Arkadaşlar; etabli meselesi aslından 
Çok değiştirilmiş ve genişletilmiştir. Hatta diye bi
lirim ki bütün bütün tağyir olunmuştur. 

ikincisi; her Hükümetin işgali altında bulunan 
gayri menkuller yani, her iki taraf memleketinde
ki eşhasın işgali altında bulunan gayri menkullere 
ait hal şekilleri de aleyhimizdedir. 

Üçüncüsü; Yunan Hükümetinin toptan vereceği 
(425) bin ingiliz, lirası teklifi de aleyhimizedir. 

Dördüncüsü; Kıymetleri yarım milyon lirayı 
tecavüz eden evkaf işlerinin hallinde de yine zarar
lıyız. Esasen (425 ) bin ingiliz lirasından ( 300 ) 
bin lirası Türkiyedeki, yani Istanbuldaki etablilere 
ve Garbî Trakyadaki etablilere tevzi olunacak, 
mütebaki (125) bin ingiliz lirası da gayri müba
dillere tevzi olunacak. Fakat arkadaşlar; düşünü
nüz, mübadelenin bidayetindenberi Yunan Hükü
metinin fuzulen işgali altında bulunan Türk emva
linin belki bir senelik kiraları bu paradan çoktur. 
( Doğru, bravo sesleri ) . 

Bu nasıl hesaptır? Hasılı arkadaşlar; hamur 
kanunu karşısındayız. Evet arkadaşlar; Türki-
yede de rumların bir çok mektepleri, kiliseleri, 
manastırları vardır. Bunları kabul ederiz. Fakat 
bunların çoğu o anasırın tekasüf ettiği Rumeli 
kıt'asında idi. Epyerde, Trakyada, Makidonyada 
idi. Bilmukabele biz Türklerin bu üç parçada 
bıraktığımız evkaf yalnız camiler, çeşmeler, tek
keler, mesçitelr değil bunların ve bir çok medre
selerin, mekteplerin hatta köprülerin ve mukad
des makamların vakıfları da vardı. 

Bunlar bu itilâfnamenin satırları arasında kay
bolup gidiyor. Çok muhterem Hariciye Vekilimiz 
Doktor Tevfik Rüştü Beyefendi bu müzmin ame
liyatı yaparken (operatör değildir sesleri) zanne
derim asıl meslekleri icabı olarak fazlaca şefkatli 
davrandılar. Ben bu kanatteyim. Bizler Şarkın 
ve bütün beşeriyetin muhtaç olduğu sulhu yaşat
mak için hiç bir vakit hüsnü niyetten ve fedakâr
lıktan ayrılmadık. Asrımızda harplerin birer fa
cia olduğuna da inananlardanız. Ne yapalım ki 
insanlar, insan kaldıkça bu yalçın kayaya yine 
başlarını çarpmaktan geri kalmıyorlar. Bizler de 
tabiatın bu değişmiyen kanlı ehramında vaktile 
mecburen vazife almıştık. Orada en masum ve maz
lum rolümüzü ifa ederken bile bir çok kanlar 
döktük. O kanları dökenlerin geriye bırak
tıkları dullara, ihtiyarlara ve yetimlere ve en 
mukaddes hatıralarını ve mamülklerini denizlerin 
öbür tarafında bırakan (400) bin Türke, en so
nunda haklı olarak bekledikleri sevinç ve bir az. 
teselli yerine hüsran dağıtırsak ve onlara tekrar 
yine göz yaşı döktürürsek vaziyet yine elim olmaz 
mı arkadaşlar? (Bravo sesleri) 

işte arkadaşlar; içinde yaşadığımız tarihin bir 
sahifesini kaparken ben bu iztiraplarla yanıyor ve 
kim bilir kaç neslin ne vakite kadar bu acı sızıyı 
taşıdığını düşünüyor, düşünüyorum da « eyvah ki 
bu bazicede bizler yine yandık. Zira ki ziyan or
tada ne kazandık » diyorum. (Bravo sesleri) 

Belki bu sözlerime karşı sulhu kazandık diyen
ler olabilir. Evet arkadaşlar; bir görüşe nazaran 
bu doğru olabilir. Benim de karşıma dikilen sulh 
perisi sözlerimin bir kısmını boğazıma tıkıyor! Fa
kat arkadaşlar; onu öyle hayalin tasavvurunda 
olduğu gibi defne dalları ve çiçekler arasında gör
müyorum. Baştan başa yine harp silâhlarile bezen-
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miş görüyorum ve derhal bu hakikati ifade etmek I evvel kendi huzurlarile oradaki emlâklerinin takdiri 
için ilâve etmiş olmalıyım ki sulhu kazanan, Meh
metçiğin süngüsüdür. (Alkışlar, bravo sesleri) 

Dün böyle olduğu gibi yarın da böyle olacaktır. 
(Bravo sesleri) 

Hulâsa arkadaşlar; bizler, yani Türkiye Cum
huriyeti ve Türk milleti esaslı bir sulha taraftarız. 
Bu bizim esaslı bir prensibimizdir. Eyi komşuluk 
Türkün en asil şiarlanndandır. Bundan döneme
yiz. Bendeniz bilhassa ve bilhassa bu gün bu me
selenin hallinde Türk diplomasının rollerini tetkik 
ediyor ve dünkü Türk ordusunun hakir galibiyeti 
ile münasip bir zaferi bekliyordum. Hiç olmazsa 
zararsız bir planço görmeğede razi olmuştum. 0-
nun için elimize sıkıştırılan bu hesap vesikasına 
gözlerimi gezdirdim. Baktım, fakat arkadaşlar; 
çoğu aleyhimize olan hükümler ve çoğu zararımı
za olan rakamlardan başka bir şey görmedim. 
« Türkiye ve Yunan Hükümetleri arasında müba
dele itilâf namesi » gibi çok güzel bir başlığın al
tına sıkışan ve sıralanan satırlarda aradım, araş
tırdım, siyasî zaferin izini maatteessüf bulamadım 
ve göremedim. ( Bravo sesleri, alkışlar ) . 

Hüseyin B. ( İstanbul ) — Efendiler; burada 
arkadaşlarımızın çok kiymetli beyanatlarını din
ledim. O beyanata iltihak etmekle beraber bu işin 
esasından bu güne kadar geçirmiş olduğu safha
ları ve bugün vasıl olduğu neticeleri ve iki mem
leket arasındaki vaziyete nazaran itilâf namenin 
bir az, bir az değil tamamen aleyhimizde olduğu
nu teşrih etmek istiyeceğim. Hepimizin malûmu
dur ki Lozan muahedesinde en esaslı işlerimizden 
birisi de mübadele mukavelenamesi idi ve ismet 
Paşa Hazretlerinin muvaffakiyetlerinin en mühim
lerinden biri idi. Mübadele mukavelenamesile 
üç sınıf halkın vaziyetleri tayin ve tesbit olunmuş
tu. Mübadil, gayri mübadil, etabli. 

Yine hepiniz bilirsiniz ki mübadele bizim tara
fımızdan istenilen ve bizim arzumuzla husule ge
len bir şey değildir. Burada yaşayamıyan ve ken
dilerinin melekete yapmış oldukları ihanet dola-
yısile memlekette kalmak hakkından mahrum bulu-

kiymetini âmir idi. Fakat bu yapılmadı ve yapıla
madı. Niçin yapılamadı ? sebebini izah edeyim: 

Beyefendiler, bendeniz bizzat bulundum. Kavala 
mıntakasınm mübadillerini bizzat gidip aldım, ora-
ra kalamazlardı. Onları orada bırakamazdık. Em
valden evvel canlarını kurtarmak istedik. Bin tür
lü bahanelerle, bin türlü desiseler, bin türlü teh
ditler, hatta cinayetler.. Efendiler raporlar mey
dandadır. Bendeniz Tevfik Rüştü Beyefendiye 
yazdığım müteaddit raporlarla, müteaddit müra
caatlarla Kavala mıntakası mübadillerinin orada 
kalmalarını aneak altı ay daha uzatabildim ve orada 
yapabildiğim yegâne şey de alacaklarını aldır
mak, satacaklarını sattırmak ve Yunan Hüküme
tinin müsaade ettiği emvalin bir kısmının bedelle
rini tesellüm etmekten ibaret bulunmuştu. Müte
addit müracaatların ve şikâyetlerin hiç birisi mü
smir olmadı ve Yunan Hükümetine bu hakikat-
lar isma edilemedi. Yunanlılar daima diyorlar ki 
siz bize bir milyon gönderdiniz. Biz size dört yüz 
bin gönderdik. Hayır efendiler dört yüz bin de
ğil buraya gelen üç yüz doksan küsur bindir. Fa
kat Balkan harbinde muhaceret suretile gelenleri 
de göz önünde bulundurunuz. Dırama livasından 
getirdiğimiz insanların-adedi (109) bin idi. Fakat 
Dırma livasında Balkan harbinden evvel meskûn 
Türklerin adedi 240 bin idi. Bunların 130 bini 
hicret suretile buraya gelmişlerdir. Kezalik Se-
rez livasında 30 küsur bin Türkten bu defa aldı
ğımız ancak 20 bin kişi idi. Bunların hepsi ev
velce gelmişlerdi. Lozan muahedesi onların hak
larının da alınmasını âmirdi. Binaenaleyh nüfus 
adedi, miktarı da Yunanlıların söyledikleri gibi 
değildir. Lozan muahedesini bir çok vesilelerle 
zafa uğrattılar ve maalesef bunda biz muvaffak 
olamadık. Bunu da söylemek zaruretindeyiz. On
dan sonra (Tevf ik Rüştü - Eksendaris) itilâfna-
mesi baş gösterdi ve neticeye yakla$mak üzere 
iken durdu. Bilâhare Saraçoğlu Şükrü Beyefendi 
Atinaya gittiler. Atina itilâfnamesi yapıldı. Atina 
itilâf namesi her iki Hükümetin tasdikına iktiran 

nan insanların Yunanistana gitmesile hasıl olmuş j etti. Meclislerinden geçti. Reisicumhurlarının tas-
bir vaziyettir. Bu itibarla bendeniz Türk milleti- i dikına iktiran etti. Bunlar her iki millet için de 
nin mübadeleye bir vesile teşkil ettiğini kabul et-! muta ve kanun hükmünde idi. Fakat efendiler, 
mek istemiyorum. Çünkü efendiler, tarihte emsali; bu da tatbik edilmedi ve edilemedi. Atina itilâf -
yoktur, çok feci bir şeydir. j namesi mucibince Yunanistanda Türk etablileri-

Bir yerde çalışan insanlara malınızı bırakınız, ı nin müsakkafatı bilâkaydüşart itilâf namenin tas-
işinizi ve gücünüzü birakmız, kalkınız, filan yere dikinden itibaren iade edilmiş olacaktı. Kezalik 
gidiniz, deniyor. Niçin? Niye?.. j tevzi edilmemiş arazileri iade edilmiş olacaktı. Gar-

Bunu şimdiye kadar tarih kayit etmemiştir. Fa--bî Trakyadaki Türk tebaasının emvali, arazi ve 
kat efendiler, yine tekrar ediyorum bunun sebebi j müsakkafatı bilâkaydüşart iadeye tabidi. Fakat 
Türk milleti değildir. Bunu burada kayit etmeği • seneler geçti, bunlardan hiç birisi yapılmadı, iade 
lüzumlu addederim. Efendiler; hepiniz bilirsiniz ki j edilenler ona bile baliğ değildi ve onlar da nasıl 
her fırsatta, gerek Türk mübadil ve gayri mübadil-; iade edilmiştir. Tabiî hepinizin malûmudur. Gi-
lerin Yunanistanda bırakdıkları alâka ve emval dip Yunanistanda senelerce uğraşan bütün varını 
Rumların burada bırakmış olduğu emvalden çok. yoğunu yiyen insanların bir çokları hiç bir şey 
fazla olduğu söylenmiştir'. Fakat karşı taraf ta yapamadan buraya avdet etmişlerdir. Beyefendi-
onun aksini söylemek istemiştir. Lozan muahedena- 1er; -yine Atina itilâf namesinin bir maddesi ile, 
mesi, mübadillerin yerlerinden nakil edilmezden Yunan tebaasından olanlar yalnız İstanbul Şehre. 
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maneti hududu dahilindeki emvale tesahup edebi-, 
leceklcrdi. Bunun haricindekiler bir kaç istisna
dan başka Türk Hükümetine intikal edecekti ve 
bundan başka bir senede (500) bin İngiliz lirasını 
geçmemek üzere para da vermiş olacaklardı ve 
eğer hesap neticesinde iki taraf arasında bir fark 
hasıl olursa ve (500) bin İngiliz lirasını geçerse 
bunu dahi % 6 faizile ödemek mecburiyetinde idi. 
Bu gün ne yapıyoruz? Bu gün yaptığımız şudur 
beyefendiler: Yunanistanda Türk tebaasının tekmil 
müsakkafatını, tekmil arazisini Yunan Hüküme
tine teslim ediyoruz. Bu günden tapusunu veri
yoruz. Yani takrir muamelesini yapıyoruz. Kezalik 
Garbı Trakyadaki Türk tebaasının bütün arazisini, 
müsakkafatını Yunan Hükümetine bırakıyoruz. 
Bundan başka Istanbulda Hükümetin elinde bulu
nan ve bu gün icar bedelleri tahsil olunupta 
gayri mübadillere tevzi edilen dört yüz 
bin İngiliz lirası kıymetinde olan emvali de | 
Yunan tebaasına veriyoruz. Bu işin en mühimi; 
az evvel arkadaşımızın arzettiği gibi etabli mese
lesidir. Istanbulda mütemekkin Rumları; nerede 
doğmuş ve ne vakit gelmiş, olursa olsun etabli 
addediyoruz ve tasarruf haklarını tanıyoruz. 
Bunun mukabilinde ne akyöruz? yalnız (125) bin 
ingiliz lirası. Bu da bir takım kuyut ve şuruta ta-

. bidir. (62) bin bilmem kaç lirası itilâf namenin 
tasdi kından bir ay sonra, bilmem (40) küsur bin 
ingiliz lirası Istanbuldaki emvalin iadesine Muh
telit Mübadele Komisyonundaki bitaraflar tarafın
dan karar verildikten sonra, (15) bin ingiliz lirası 
bunun tatbikından sonra . . . Beyefendiler, bende
niz bu teşrihimden sonra yani memleketimizin le
hine olmıyan ve az fedakârlığı değil çok büyük 
bir fedakârlığı istilzam eden bu itilâf namenin 
reddini teklif ediyorum. ( Bravo sesleri) 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Arkadaşlar, iti
lâf nameyi okuduk ve ayni zamanda bu gün Muh
terem Hariciye Vekili Beyefendinin beyanatını da 
hürmetle dinledik. Hariciye Vekili Beyefendinin1 

beyanatı hemen hemen iki kısma tefrik olunabi-' 
lir. Bir kısmı mukavele hakkında, ikinci kısmı da' 
siyaseti hariciyemiz hakkındadır, ikinci kısım,' 
yani siyaseti hariciyemiz hakkındaki beyanattan' 
beynelmilel münasebatımızm pek yolunda oldu
ğunu ve eyi çalışılmakta olduğunu anladık ki,' 
filhakika da böyledir, bunda zannederim ki müt-1 

tefikiz. Bundan dolayı Hariciye Vekili Beyefen-' 
diye teşekkür ederiz. I 

Fakat diğer kısma gelince, yani bu mukavele 
hakkındaki beyanata gelince: teşekkür değil bi-J 
lâkis kendi hesabıma bunu hüsnü niyetle telâkki 
etmeğe imkân olmadığı gibi ret taraftarı da oldu-1 

ğumu da berveçhi peşin söylerim. Çünkü efendi-1 

ler, Hariciye Vekili Beyefendinin buyurdukları 
gibi bizim müzakerede esaslı emelimiz iki nokta 
idi. Birisi, menafii umumiye için menafii hususi-
yeyi feda etmek, nitekim feda ettik Beyefendiler, 
Bunu doğrudan doğruya kendileri de beyan bu
yurdular ki pek doğrudur. 

Efendiler; menafii umumiye için menafii hu
susiye feda olunur. Fakat bu menafii umumiye 
kelimesinde biraz tevakkufunuzu rica ederim. 
Maksat nedir? Coğrafî vaziyetimiz, siyasî vaziye
timiz, komşuluğumuz dolayısile bir menafii umu
miye vardır, güzel efendiler, fakat bu menafii 
umumiye yalnız bizim içinmidir, karşı taraf için 
menafii umumiye yok mudur? Eğer karşı taraf 
için de menafii umumiye varsa biz menafii husu-
siyemizi feda ediyoruz da niçin karşı taraf ayni 
menafii umumiye için menafii hususiyesini feda 
etmiyor? Yalnız fedakârlık bizden mi olacaktır? 
( Doğru sesleri ) Menafii umumiyemiz müşterek
tir. Biz ne fedakârlık yaparsak karşımızdakinin de 
o fedakârlığı yapması icap eder. Biz menafii hu-
susiyemizi fdea edelim, onlar menafii hususiyele-
rini feda etmesinler, o kadar feda etmesinler ki 
İsmet Paşanın Lozanda kazanmış olduğu bir hak
kı bu gün geri vermiş olalım. Asla Efendiler, asla! 

Muahedede gördüğümüz noktalan arkadaşla
rım pek güzel teşrih ettiler. Bendeniz en esaslı 
olarak bir nokta üzerinde ısrar ediyorum, bir tür
lü anlıyamıyorum, acizime veriniz. Lozan muahe
desine merbut bir (9) numaralı protokol veyahut 
beyanname vardır. Bu beyannamenin metni aşağı 
yukarı şöyledir: Zirde vaziulimza,ki o vaziulim-
zalar meyanında Müsyü Venizelos da vardır, 
(1912) tarihinden evvel Girit Adası da dahil ol
mak üzere Yunanistanı terketmiş olan müslüman-
ların hakkı mülkiyetlerinin hiç bir suretle ihlâl edi-
lemiyeceğini Yunan Hükümeti namına beyan eder
ler . . . Müsyü Venizelos bunu beyan ediyor. İm
zası var. Hatta şayet müslümanlarm zikrolunan 
bu emvali hakkında tatbik olunmuş, ittihaz edil
miş sureti istisnaiyede bir muamele, ahkâm varsa 
onu da refedeceğini bu gün Yunan Başvekili olan 
zat Lozanda kabul etmişti. İşbu emvalin varidatı 
şimdiye kadar Yunan Hükümeti tarafından ah-
zükabz edilmiş ise eshabmın yedine verilecektir. 
işte efendiler; görülüyor ki Lozan muahedesinde 
İsmet Paşanın kim bilir ne kadar çetin bir müca
dele ile kabul ettirdiği 24 temmuz 1923 tarihli ve 
şu 9 numaralı beyanname ile alınan hak bu gün 
geri veriliyor. Efendiler; rica ederim; İsmet Pa
şanın Lozanda kazandığı bir hakkı geri vermek 
için ben rey veremem. ( Bravo sesleri ) ve sonra ge
rek sabık istanbul Hükümeti pasaportile ve ge
rekse bizim idaremizin pasaportile gidenler geri 
gelmiyecekmiş. Fakat buna mukabil de para ve
receğiz. Bütün alış verişimiz para ile, tam bezir
gan işi. • Gelecek olan kaç kişidir? vereceğimiz pa
ra (25) bin isterlin. Yani bize verecekleri tazmi
nattan bu tenzil edilecek. Efendiler rica ederim 
(250) bin, (270) bin lira kadar olan bu paraya 
mukabil İmparatorluk ve Cumhuriyet pasaportla-
rile gidipte gelmiyecek olan kaç kişidir ve bunla
rın emvali aeeba (250) bin, (270) bin lira kıyme-
tindemidir ki böyle dört kişi için (25) bin isterlin 
feda ettik ? 

Sonra yine bu mukavelede mübadil olması lâ-
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zım gelen Rumlar mübadil değildir; bunlar kala
caklardır. Mübadil olması lâzım gelenler Rumlar 
mübadil değildir, efendiler tarihi siyasetin kay
detmediği, rubu asırdanberi mislini görmediğimiz 
yedi sene on sene gibi uzun bir mesai .neticesi 
olarak mübadil olması lâzım gelen Rumlar da 
gayri mübadil oluyorlar ve fazla olarak, Yunan 
tebaasından olan mübadiller îstdanbuldaki emlâk 
ve emvallerini de tasarruf edeceklerdir. Fakat bu
na mukabil Yunanistandaki Türkler bütün malla
rındaki hakkı mülkiyetlerini Yunanistana terke-
deceklerdir. Niçin efendiler, neden? Sonra bil
mem ki nazarı dikkati celp etti mi? Mübadeleye 
tabi olupta giden Yunanlılardan ve Rumlardan 
bize kalan nedir ve bizim orada terkettiğimiz 
nedir ? 

Efendiler; sizin de bildiğiniz gibi alem de bi
lir ki Türkiyede sakin olan Rum Ortodoksları 
hiç bir zaman çiftçi değildir. Hanları, apartman
ları vardı, tüccardılar, esnaftılar, fakat rica ede
rim Yunanistandan hicret edenlerin kısmı azami
nin orada neler bıraktığını lütfen düşününüz. 
Efendiler, Tesalyada bir çiftlik ne demektir? Te-
salyada bir çiftlik yüz bin lira demektir. Bütün 
çiftçi olan, eshabı emlâk ve araziden bulunan bu 
zevatın orada bıraktığı milyonlara karşı burada 
kalan nedir? dört tane apartmanla, üç tane du
kan değil midir? 

Bu mukayese edilmişse bizim orada terkettiği
miz bu mühim çiftliklere ve emlâk ve araziye mu
kabil aceba bizde kalan emval ve emlâk • müsavi-
midir? Hayır efendiler; bir arkadaşın dediği gibi 
onların verdiği 125 bin isterlin, ben de iddia ede
rim ki yalnız Tesalyadaki çiftliklerin hemen he
men bir senelik icarını bile dolduramıyacak bir 
miktardır. Binaenaleyh görülüyor ki efendiler, 
biz bu itilâfnamede çok fedakârlık yapmışız, 
çok kaybetmişiz diyemem, bunu müzakere eden 
arkadaşlar tabiî hiç şüphe yok ki benden bin kat 
daha zeki, bin kat daha vatanperver zevattırlar. 
Tabiî aklanmışlardır, diyemem, katiyen diyemem. 
Fakat her halde çok cömertlik, çok sahavet göster
mişlerdir ve zannediyorum ki bu sahavet ve cö
mertlik hep menafii umumiye için menafii husu-
siyeyi feda etmek noktasından gelmiştir. Fakat 
bir tegafül olmuştur, menafii umumiye bizim için 
ne ise kanşımızdaki için de odur. ( Daha fazla 
seslrei ) 

Menafii hususiyeyi biz feda ediyorsak onlar da 
feda etmelidir. Görülüyor ki arkadaşlar; itilâf -
name kabul olacak bir şekilde değildir. Hariciye 
Vekili Beyefendinin buyurdukları nutku dinledik
ten sonra alkışladık, ben de alkışladım. Hatırlar
sınız ki geçen sene bendenizin bir sual takririm 
üzerine Hariciye Vekili Beyefendi bu kürsüden 
mesele bitmiştir. Üzerindeyiz. Bir kaç gün talik 
ettik buyurmuşlardı, biz de talik ettik ve alkışla
dık. Binaenaleyh ben o zaman kendilerine alkış 
avansı vermiştim zannederim. 

Bş. V. ismet Pş, (Malatya) — Arkadaşlar,. çe

tin bir mevzu üzerinde söz söylemek vaziyetinde 
olduğumu bilirim. Fakat bazı zamanlar vardır 
ki, vazife teveccüh edince insan hatta bir çok 
vatandaşların hoşuna gitmesebile hakikatleri 
bağıra bağıra söylemek mecburiyetinde kalır. 
Mevzubahsimiz Yunanistanla aramızda Lozan 
muahedesinden tevellüt eden gerek mübadil, 
gerek gayri mübadil, gerek etabli bütün mese
lelerin hal ve faslına teallûk eden bir itilâfname-
dir. 

Arkadaşlar, bunu bir çok noktai nazardan 
mütalea ettiler. Milletler arasındaki meseleleri 
hatta vatandaşlara ait meseleleri hallederken şüp
hesiz beynelmilel münasebat arzusu diplomat
larda hakim ve müessir olur. Bununla beraber 
her Cumhuriyet hükümetinde vatandaşların hak
kını korumak vazifesi beynelmilel münasebat 
ihtiyacatından daha evvel ve birinci derecede 
müessirdir. Arkadaşlarım emin olabilir ki iki 
memleket arasında eyi münasebat tesis için sene-
lerdenberi ciddî bir arzu ile mütehassis olduğu
muz ve sureti kat'iyede eminim ki karşımızda 
bulunan komşu memleket ricali de aynı arzu ile 
mütehassis bulundukları halde bu meselenin 
yedi sene sürmesinin başlıca sebebi vatandaş
ların haksızlığa maruz kalmamaları fikrinin birinci 
derecede tesir etmesidir Binaenaleyh size vatan
daşların hakkı imkân dahilinde bütün vesait 
dahilinde azamî derecede müdafaa edilmiş midir? 
Bu noktayı evvelâ söylemeliyim, mübadele mese
lesinde mal tasfiyesi için Lozanda bir takım 
ahkâm vazolunmuştu. Bu uzun bir meseledir. 
Bizden Yunanistana gidenler bir milyona ya
kındır. Yunanistandan bize gelen vatandaşlar 
bunun yansı kadardır. Binaenaleyh malları da 
o nisbette olmak lâzım gelir gibi vehleten bir 
mütalea hatıra gelebilir. Bunun cevabı vardır. 
Bize kalan malların kısmı küllisi yanmış, harap 
olmuştur. Elde kalan kısım azdır. Bu meselenin 
içinden çıkmak için yedi senedir uğraşıyoruz. 
Yedi senedir bütün hesaplar altüst edil
miştir. Bunun için sureti mahsusada bir 
komisyon teşkil edilmiştir. Bu komisyonun 
bize verdiği netice şudur: Şimdiye kadar 
toplanan malûmatla hangi tarafın alacaklı oldu
ğunun tayinine imkân bulunamamıştır. Bundan son
ra, daha eyi malûmat toplamak için, bir çok masraf, 
bir çok emek ve bir çok zaman lâzımdır. Bunu 
tekrar göze alacağız ve bunun üzerinde de elde edece
ğimiz netice şüphelidir Demek ki bu meselede yedi 
senedir yerli, bitaraf bütün vesait istimal 
edilmiş ve elde edilen netice , sarih bir neti
ceye vasıl olmanın imkânsızlığı olmuştur. Bize 
kim bu meselede bilerek bir çok hakları feda 
ettiniz diyebilir? gayri mübadillerin bir çok 
müsakkafati, arazisi ve sairesi kaldı, kıymetleri 
şöyledir ve böyledir deniliyor. Bunun insaf 
ile mütalea edilecek yeri de vardır. 
Bir defa mevzubahs meseleler otuez senelik 
meselelerdir. Koskoca İmparatorluk zamanından, 
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30 senedenberi kalan malları biz kurtarmak için 
burada ograşıyoruz. Memnun olmak lâzımdır 
ki, imparatorluğun geçmiş mesailinden kalmış 
olan malları biz yedi sene oğraşarak herhangi 
bir sureti tasfiyeye raptetmiş isek bunu kendi
lerini tatmin edecek bir semere ve netice telakki 
etmelidir. Bundan daha fazlası elde edilmi-
yen bu gibi mesailin nihayet amelî cephesi 
vardır. Bütün hesaplar, uğraşmalar, didinme
ler amelî netayice varmak için nihayet usullerle 
idraki beşerle ve eldeki vesaitle mahduttur. 
Bundan sonra gayri mübadillerin mallan mese
lesi artık beynelmilel mahiyetten çıkıyor ve 
münhasıran bizim dahilî meselemiz oluyor. Hü
kümetin başlıca gayri mübadil vatandaşlar istih
kaklarının karşılıklardan adilâane bir surette 
teminine itina etmek olacaktır. 
Etablı meselesinde bir çok fedakârlık yapmışız. İs-
tanbulda bulunan mübadillerden bir kısmı daha 
gitmek lâzım gelirken kalmış olabilir amma nihayet 
insanların gidip gelme meselesi de bir çok iztırap 
veren hazin bir mevzudur. Sırf vatandaş noktai na
zarından ve beşerî olarak soyuyorum. Buradaki 
kâr veya zarar uzun boylu münakaşa ve mütalea 
edilecek bir mesele değildir ve bilhassa böyle uzlaş
ma günlerinde, havanın yumuşayacağı günlerde va
tandaşlara bir kısmı az veya fazla kaldı gibi bir na
zar atfı asla caiz değildir. Şimdi size işin siyasî 
cihetini söylemeliyim. Bu itilâfname yalnız iki 
tarafın vatandaşlarına taallûk eden bir takım me
sailin tasfiyesini ifade etmiyor. İki tarafta alışıl
mış uzun mücadelerin uyuşma ile bitmesini, rıza 
ve muvafakatla tarafeynin yekdiğerini memnun 
ederek anlaşmasını ve geçmiş hesapların tesviye 
edildiğini gösteriyor. Meseleyi bilhassa bu noktai 
nazardan mütalea etmelidir. Yunanistan ile bizim 
münasebatımızda bizi ihtilaflı ve ayrı ve menfaat-
larımızı zıt bulunduracak bir mahiyet ve bir se
bep yoktur. Bir defa bilmem ki alelıtlak iki memleket 
münasebatmda en tehlikeli ve en zararlı şey yekdi-
gerinden şüphe etmek ve emniyetsizlik içinde bu
lunmaktır. 

İki insan arasında da böyledir. Komşu 
iki millet arasında bilhassa böyledir. Şim
di Yunanistanla aramızda mesele ve men-
faatlarımızda ayrılık varmı dır? Bu mev
zua girmek için evvelâ biz kendi vaziyetimizi mü
talea etmeliyiz. Komşumuzun matbuatından, efkârı 
umumiyesinden endişelerinin nerede olduğunu 
hissediyoruz. Bizim adalarda Garbi Trakyaya veya 
diğer bir memlekette gözümüz olduğu söyleniyor. 
Biz evvelâ kendi kendimize sorabiliriz. Bizde bu 
arzu var mıdır ? Şimdi cevap veriyorum. 

Bizde böyle bir arzu yoktur. Bin defa söylemi-
şizdir ve bin defa da söyliyeceğiz. Bizde bu arzu 
yoktur. O halde komşumuzun bizden endişe etmesi 
için esaslı olan nokta gayri mevcuttur. Biz Lozanda 
bu gibi müddeiyatm nazarî olarak serdolunabile-
ceği vaziyetlerde bile böyle mevzulara girmedik. Bil
akis aramızdaki bütün millî meseleleri tasfiye et

mek yolunda çalıştık. Şimdi meselenin diğer 
ciheti kalıyor, evet amma onlarda, komşu mem
lekette bizim memleket aleyhinde hissiyat ve 
temayülât ve emeller vardır. Buna cevap vermek 
lâzımdır. Böyle mesail iki cepheden mütalea olunur. 
evvelâ kabiliyeti tahakkukiyesi ile umumî ve siya
sî sebepler ve mülâhazalar noktai nazarından kom
şuya böyle bir niyet affetmek doğru mudur, değil 
midir ? 

İkincisi, mantık ve hikmet noktai nazarından 
böyle esbap olmasa bile hissî ve marazî olarak kom
şuda böyle bir fikir bulunabilir mı? Bizim anladı
ğımız şudur: 

Ilmü fennin, coğrafyanın ve umumî siyasetin 
verdiği fikir komşu memleketin bizim toprağımıza 
karşı bir takım istilâcuyane emeller beslemesine ce
vaz vermez. Kabiliyeti tahakkukiye meselesini 
münakaşa edipte tarafeyni rencide edecek bir 
takım mülahazalara mahal vermeyi arzu etmeyo-
rum. Bundan sonra hissî ve marazî cihetler gelir. 
Fakat nihayet bu mevzu dahi temas kabul etmiyen 
bir diken değildir. İnsanlar birbirine nasıl inana
caklardır. bunun çaresi yok mudur? İki insan kar
şı karşıya gelir de bir birlerine fikirlerini söylerse 
birbirinin sözlerini evvelâ dinlemeleri insanlık has
sasının başında değil midir? karşımızda olanlar 
bilhassa uzun senelerin çetin tecrübelerile kazan
mış yüksek salâhiyeti haizdir. M. Venizelos gibi 
mevkii iktidarda bulunan zevat bize teminat veri
yorlar, her suretle söylemektedirler ki Yunanista-
nın bizim memlekete her hangi bir suretle zarar 
verecek mütecaviz bir emeli yoktur. Arkadaşlar, 
görüyorsunuz iki memleket arasında yüksek men-
faatlarcn tesadüm etmesi için mevzu kalmıyor. 
Ondan sonrası marazidir. Uzun zaman iki memle
ket arasında münazaalar, bir çok düşmanlıklar 
olmuştur. Binaenaleyh geçmiş mücadelelerin mahi
yetini ve sebeplerini bilmeksizin düşmanlık kalple
rinde yer etmiş bir çok vatandaşlar bulunabilir. Fa
kat bizim vazifemiz öyle hassas vatandaşlara ba
ğırmak iki memleket arasında dostluk teessüs etme
sinin bu memleketlerin menafiine muvafık olduğu
nu haykırmaktır. ( Bravo sesleri ) . 

İki memleket dostluktan müstefit olacaktır. İki 
memleketten birinin zafi diğerine fayda vermez, iki 
komşu memleket eğer yekdiğerinin herhangi bir 
varlığında gözleri yoksa, eğer aralarındaki dostluk 
fikirleri samimî ise birbirinin yanında bulunan iki 
dost kale demektir. Bunlar yekdiğerine istinat eder
ler, bu halden her iki memleket fayda görür. Bü
yük siyaset ve büyük menfaat meselelerinde mes'ul 
adamlar vakit vakit bağırıp iki memlekete ve iki 
millete hakikî menfaatin nerede olduğunu söyleme
ğe mecburdurlar Bunu söylüyorum. {Bravo ses
leri) 

Efendiler, bu kadar büyük meseleler, menfaat
ler ve ihtiyaçlar karşısında bile mübadil ve gayri 
mübadil vatandaşlarımızın nefaatini temin etmek 
için yedi seneden beri sarfolunan emekler, 
gayretler meydandadır. Demek ki ,çok emek sar-
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folunmuş, çok netice alınmış ve her iki taraf ara
larında siyasî menfaatin, büyük menafiin icap 
ettirdiği uzlaşmaya mani olan pürüzleri kaldırmak 
için çok gayret sarf etmişlerdir. Bu neticeden mem
nun olmalıdır. Bizim görüşümüz odur ki bu iti-
lâfname ile mücadeleleri ciddî olarak, samimî ola
rak neticeye erdiriyoruz. 

Bundan sonra iki memleket arasında hakikî bir 
sulh devri, anlaşma devri ve yekdiğerine itimat 
devri açılacağını kabul etmek lâzımdır. Bunu sa
mimiyetle ve itimatla söylüyoruz. Belki daha bir 
takım tali müşkülât olacaktır. Bu müşkülât bil
hassa bir çok marazî anlayışlardan gelebilir. Her 
iki tarafta da olur. Bunların tedavisi uzun zaman 
sürebilir. Fakat esas tekarrür ederse bir defa bi
zim memleketin, komşu memleket için mütecaviz 
hiç bir ameli olmadığını biz kendi vatandaşları
mıza mütemadiyen telkin edersek ve mütemadiyen 
gördüğümüz dostluk tezahüratile karşı tarafın bi
zim topraklarımıza hiç bir emeli olmadığına ilmen 
ve mantıkan olduğu gibi, his ile ve görüşle de hük
medersek iki memleketin hiç bir sahada faaliyeti, 
inkişafı yekdiğerine sekte vermiyecektir. 

îki memleektin her sahada faaliyetleri birbirine 
eklenebilir. Kuvvet namında alelitlak bir telâkki 
yoktur. Siyasî kuvvet zaman ve mekân ile bir çok 
şerait içinde sureti mahsusada tezahür eden bir 
tesirdir denilebilir. Görüyorsunuz ki, bu itilâfna-
me ile herhangi bir galibiyetten daha büyük bir ga
libiyet kazanacaksınız. O galibiyet milletler arasın
daki köklü ve marazî ihtilâfları izale ederek onun 
yerine yeğdiğerine itimat eden bir dostluk tesisidir. 
Bu netice elbette her muvaffakiyetten üstün de
mektir ; Daima hakkın galibiyetini aramıyor mu
yuz? Zannediyorum ki gerek hukukî ve gerek si
yasî cihetinden bütün mülâhazatı söyledim. Kom
şumuzun dostluk temayülâtına inanmak için bir çok 
sebeplerimiz vardır. Size bazı hatıralarımızı nakle
deyim : M. Venizelosla Lozanda çalışırken, bilhassa 
bir noktaya dikkat ettim ki kendisi Yunanistanın 
menfaatine taallûk eden mesailde ne kadar çetin 
ise, ne kadar çok uğraşmış ise ve yormuş ise, 
Yunanistana taallûk etmiyen mesailde Türkiyeye 
zarar verecek herhangi bir noktai nazar takip et
memiştir. îlk günden itibaren iki memleketin bü
yük menfaatleri arasında ayrılık olmadığı hakkın
daki4 müşahedemiz, iki memleketin başında bulu
nan adamların marazî bir his ile memleketlerini 
yekdiğerinden uzaklaştırmak temayülünde olma
dıklarını da bana gösterdi. Kanaat etti mki eğer 
mesail tasfiye olunabilir ve eğer biz bu hakikat
leri milletlerimize bağıra bağıra ve açıkça söylersek 
eğer her iki memleket yekdiğerinden dostluk, itimat 
ve istinat aramaktaki faydayı takdir ederse o müşkü
lâtın ortadan kalkması mümkündür. Senelerden beri 
çalıştığımız budur. Bu gün neticesini alıyoruz. Bu 
netice yeni bir devrenin başlangıcıdır. Münaseba-
tımızın bu gün belki anlaşılması kolay olmıyacak 
safhalarını ve neticelerini yeni devrede herkesin 
görüp anlaması mümkün olabilir. Eyi bir itilâf-

name kabul edeceksiniz. Bu itilâfname ile memle
kete hizmet edeceksiniz. İki memleket arasında açı
lacak münasebatla gelecek nesiller size müteşekkir 
olacaktır. (Şiddetli alkışlar) 

Reis — Mukavele hakkında başka söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini reye arzedeceğim. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Mübadelei ahali hakkında Lozan muahedename-
sile Atina itilâf namesinin tatbikatından müte
vellit mesailin haüi için Yunanistanla imza edi

len mukavelenamenin tasdikini mutazammın 
kanun 

MADDE 1 — Mübadeli ahali hakkında Lozan 
muahedenamesi ile Atina itilâfnamesinin tatbika
tından mütevellit mesailin kat ' î surette halli 
için Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan arasın
da akit ve 10 haziran 1930 tarihinde Ankarada 
imza edilen mukavelename tasdik olunmuştur. 

Reis — Birinci madde hakkında mutalea var 
mı efendim ? Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrayı ahkâmına 
tera Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen -
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reye arzediyorum. Lütfen reylerinizi 
istimal buyurunuz. 

Rey vermiyenler varsa lütfen reylerini istimal 
buyursunlar. Rey toplama muamelesi hitam bul
muştur. 

2 — Bütçe Encümeninin, 1930 senesi bütçesine 
merbut cetveller ile masraf fasıllarına ait meşru
hattaki bazı noksanlar hakkında 5/58 numaralı 
mazbatası [1] 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
Umumî bütçe, mazbatasında arzettiğimiz veçhile 
bir takım cetveller raptetmiştik. Bu masrafların 
sureti icrasına, hangi tesisatın, hangi tertipler
den yapılacağına dair olan cetvelde bazı hatalar 
olmuştur. Bu noksanların tashihatına ait bir 
mazbata arzediyoruz. 

Rasih B. (Antalya) — Öyle şey olmaz. 
Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (istanbul) — 

Efendim; bazı ufak şeyler unutulmuştur. Meselâ : 
ambar denmiş, depo denmemiş. Eşcar için muzur 
olan hastalıkların tedavisi denmiş, hayvan has
talığı hariç kalmış, yapılacak tashihat bu .gibi 
ufak şeyler hakkındadır. * Müsaade buyurursanız 

[1] 270 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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bu tashihatı yapalım. (Muvafık sesleri) Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti arasında 
Reis— Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul aktedilen itilâfname hakkında kanuna (247) 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. zat rey vermiştir. Bunlardan (230) kabul, (15) 
Reylerin neticesini arzediyorum. Türkiye ret, (2) müstenkif (230) reyle kabul edilmiştir. 

4 — TAKRİRLER 

Reis — Efendim, iki takrir vardır 

1 — Afyonkarahisar Meb'usu Ali Beyin, Mec
lisi Âlinin tatili faaliyet etmesi hakkında takriri 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Teşkilâtı Esasiye kanununda zikredilen müddeti 
ikmal etmiş olan Türkiye B. M. M. si bu seneki 
içtimaa nihayet verilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon 
Âli 

2 — Yozgat Meb'usu Süleyman Sırrı Beyin, 

1 — Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin nutku 

x Başvekil İsmet Paşa (Malatya) — Tatil hak
kında bir karar verilmeden evvel Hüküme
tin politikası üzerinde arkadaşlarıma maruzatta 
bulunmak isterim. Umumî politikada bu sefer söy-
liyeceklerim, dahilî veya haricî herhangi bir me
seleden bahsetmek olmıyacaktır. Bütün faaliyeti
mizi teksif ettiğimiz iktisadî ve malî meseleler 
üzerinde kısa bir iemal yapmak istiyorum. Der-
hatır buyurursunuz ki 6 -7 ay evvel içtimaa gi
rerken bir buhran içinde idik. Bu buhran 
millî paranın kıymeti üzerinde tezahür 
eden malî ve iktisadî sarsıntılar şeklinde teba
rüz etmişti. Alacağımız tedbirler meyanında her 
şeyden müessir ve her şeyden evvel gördüğümüz 
nokta vatandaşların itimadının millî itimadın ma
ruz kaldığı tezelzül idi. Evvelâ bu itimada temas 
ettik. Millete hakikî tehlikelerden, alınacak ted
birlerden, Hükümetçe ve Milletçe; resmî ve 
gayri resmî, tasarrufattan ve bizzat evlerimizin 
idaresinde alınacak tedbirlerden cesaretle bahset
tik. Bu gün geçirdiğimiz mücadelenin müsbet 
neticesile ve huzur ile ayrılıyoruz diyebiliriz. 
Çünkü millî paranın kıymeti gibi çok hassas bir 
mevzu üzerinde bir çok mücadelelerin neticesi, 
nisbî ve filî bir istikrar ile, huzurla tekarrür et
miş bulunuyor. 

Arkadaşlarım, aldığımız tedbirler derhatır bu
yurursunuz ki, milletçe ve Devletçe azamî bir ta
sarrufa istinat ediyor. Tasarruf fikrini geçen dev
rede ciddî ve amelî olarak takip ettik. Bundan 
sonra ecnebi dövizi alım satımını tanzim için ka
nunî murakabe tedabiri aldık. Bu murakabe te-
dabirinin hakikî ihtiyacı hiç bir surette tazyik et-
miyecek mahiyette olduklarını ve ne kadar bir iti
na ile tatbik edildiklerini takip buyurdunuz. Fa
kat böyle büyük millî meselelerde asıl tedbir vatan-' 

Meclisi Alinin taliki müzakere etmesi hakkındaki 
takriri. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Büyük Meclis sekiz aydır içtima dolayısile 

istirahate kesbi istihkak etmiştir. Binaenaleyh 
Teşkilâtı Esasiye kanununun 14 üncü maddesi 
veçhile memleket dahilinde tetkik murakabe 
ve seyahat için teşrinisanide içtima etmek üzere 
içtimain talikini teklif ederim. 

Yozgat 
S. Sim 

daşın memleketin iktisadî bünyesine ve bizzat 
kendi nefsine itimat etmesidir ki, geçirdiğimiz 
kuvvetli imtihan, böyle bir çok sarsıntıları iktiham 
edecek kadar dermanlı ve zinde olduğumuzu bir 
daha ispat etmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Herhangi bir müşkülâta uğrarsak uğnyalım, 
ilk vazifemiz tedbiri evvelâ kendi şuurumuzda, on
dan sonra bu memleketin heyeti umumiyesinin 
takatinde ve iktisadî kuvvetine istinat etmesinde 
aramalıyız. Geçen tecrübe bu hakikati bize filî 
olarak bir daha telkin etmiştir. Bundpan sonra mil
lî iktisadî inkişaf ettirecek bir çok tedbirler alın
dı. bu tedbirler sizin kıymetli zamanlarınızı, derin 
ve yüksek mütalealarıntzı işgal etmiştir. Meydana 
koyduğumuz kanunlar ve tatbik olunmak üzere 
Hükümete teslim ettiğimiz tedbirler, şimdiye ka
dar verdiklerinden daha çok semereler vermek is-
tidadındadır. Millî mahsulün ihracını temin ede
cek bir çok tedbirler alınmıştır. Hububat, halı 
ve saire gibi ilk hatıra gelebilen mahsuller üze
rinde muamele vergisine matuf suhuletler tesirini 
gösterecektir. Bu sene Ziraat Bankasının usulle
rini ıslah etmek için vasî mikyasta tetkikat yap
mak kararımızdır. Bu tetkik neticesini Meclisi 
Âliye tekrar arzetmeden evvel, şimdiden diyebi
lirim ki, müstacelen aldığımız tedbirler, yani ba
zı vergilerden maaf tutma ve ikraz ve istikrazı 
kolaylaştırma tedbirleri ziraî hayatımızda feyzini 
hissettirecektir. Ondan sonra mallarımızı ihraç ve 
nefasetini muhafaza etmek için bilhassa vazolu-
nan tağşiş kanunu nazarı dikkatinizi celbetmeğe 
lâyıktır. Bu tağşiş kanunu, tatbikatında bilhassa 
itina edilmek lâzım gelen mühim bir kanun oldu
ğuna şüphe yoktur. Eğer itina ile tatbik olunmaz
sa faydası kadar ve belki daha ziyade mahzurlar 
meydana getirebilir. Pulluk tevzii, ıslah olunmuş 
tohum tedarik ve tevzii hususunda alınan tedbirler 

5 — NUTUKLAR 
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bilhasââ keydedilmeğe lâyıktır. Ziraat Bankasile 
Sanayi Bankasına 10 milyon lira kadar avans ve
rilmesi millî iktisadın inkişafına ciddî olarak sür'-
atle tesir edecek avamildendir. Bu sene büyük bir 
işimiz, Cumhuriyet Merkez Bankası için vazettiği
niz kanununun tatbikile geçecektir. Bu kanun Dev
letin bünyesinde Devletin maliyesini ve milletin 
iktisadiyatını tanzim ve müdafaa edecek başlıca 
bir vasıtadır. 

Arkadaşlarım, kanunu vazederken gösterdiğiniz 
bu esas bütün milletin nazarı dikaatini celp etmeğe 
lâyıktır. Cumhuriyet Merkez Bankasının serma 
yesi 15 milyon liradır ki bu sermaye vatandaşlara 
araolunarak onların hisse senetlerile temin oluna
caktır. 15 milyon lirayı her hangi bir surette hazi
neden Cumhuriyet Merkez Bankasına sermaye ola
rak vermek Devlet için, Meclisi Âli için asla güç 
bir iş değildi. Fakat bunu tercih etmediniz. Vatan
daşların ayrı ayrı hissedar olarak bir sermaye te
darik etmesini terviç ettiniz. Bunun bütün millet
çe lâyıkı ile anlaşılması için bütün kuvvetimizle 
çalışacağız. Cumhuriyet Merkez Bankasr gibi bir 
müessesede bütün vatandaşlar hissedar olarak 
alâkadar bulunurlarsa ancak bu suretle büyük 
millî bir müessese filen bütün milletin murakabesi 
altında bulunacaktır. 

önümüzdeki aylar zarfında iştigal edeceğimiz 
daha bazı meseleler vardır. Bunlardan birincisi, 
bilhassa haricî borçlardır. Bu gün bir mütehassıs 
haricî borçlar sebebile^ bütün malî mevzular üzerin
de tetkikat ile meşguldür. Mütehassısın tetkikatın-
dan sonra hamillerle tekrar temasa gelip müzake
reye devam edeceğiz. Tetkikat ve gelecek müzake-
rat için bu günden fazla tafsilât vermeğe imkân 
yoktur. Diğer mefgul olacağımız ehemmiyetli 
bir mesele nakliyat meselesidir. Biliyorsunuz ki bu 
memlekette nakliyat pahalılığı gibi millî iktisadi
yatı müteessir eden bir mesele vardır. (Alkışlar) 

Çok fennî olan ve uzun tetkikata ve vesaite 
muhtaç olan böyle bir meselenin derhal hallonu-
lacağı iddiasında değiliz. Ancak esaslı bir tetkikat 
yapmak ve tedabirini peyderpey B. M. Meclisine 
arzetmek Hükümetin başlıca vazife edindiği bir 
noktadır. Bununla Beraber Hükümetin ilk görüş-
lerile derhal ittihaz edebileceği tedbirlerde de bir 
an teahhür etmiyeceğiz. İlk tetkikat neticesinde 
kabili istihsal ve kabili temin olan kolaylıkları 
derhal tatbik etmek kararımızdır/Alkışlar) 

Millî para ve millî iktisat mesailinde devam 
edeceğimiz hattı hareketi işe başladığımız kısa 
cümlelerle tekrar edebilirim: Hususî ve resmî 
hayatta tasarruf takip edeceğiz. Millî tasarrufun 
lüzumunu vatandaşlara mütemadiyen söyliyeceğiz: 
Vazolunan Jkanunların hedeflerini elde etmeğe 
çalışacağız. Bütün faaliyet ve mücadelemizi, millî 
iktisadın inkişafını temin edecek istikametlere 

tevcih etmeğe bilhassa çalışacağız. (Sürekli v4 
şiddetli alkışlar ) 

3 — Artvin Meb 'usu Memet Asım Beyin, Başve
kil İsmet Paşa Hazretleri tarafından vaki 'beyana
tın tasvibi hakkında takriri 

Beis — Asım Beyin Başvekil Paşa Hazretleri
nin beyanatları hakkında bir takriri var dır. Takrir, 
Başvekil paşa Hazretlerinin beyanatını tasvip ile 
ruznameye geçilmesi hakkındadır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Geçirdiğimiz içtima senesi esnasında zuhur eden 

iktisadî ve malî buhranlara karşı Hükümetin 
aldığı tedbirler ile bunlardan bu güne kadar is
tihsal edilen neticeler şayanı takdir olduğu gibi 
Türk - Yunan itilâfı ile iki memfeket arasındaki 
muallak meselelerin kat'î surette tasfiyesi mucibi 
memnuniyettir. • . -• 

Binaenaleyh Başvekil Paşa Hazretlerinin beya
natlarının tasvibi ile ruznamei müzakerata geçil
mesini teklif ederim. 

Artvin 
Memet Asım 

Reis — Takriri kabul edenler. . . Etmiyenler... 
Takrir ittifakla kabul edilmiştir. 

Meclisin yaz tatili yapması hakkındaki takrir
leri reyinize arzediyorum. 

Âğaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Ali Beyin takri
ri evvel okunmuştur. Onu reye koyunuz. 

Reis — Ali Beyin takririni reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. Diğer takrirde ayni mahiyettedir, Binaen
aleyh reye koymağa lüzum yoktur. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
kalmamıştır. Şimdi kabul ettiğiniz, takrire göre 
bu günkü zabıt hülâsası okunacak ve ondan sonra 
Meclisi Ali tatil olunacaktır. 

4 — Yozgat Meb 'usu Süleyman Sırrı Beyin, 
Meclisi Alinin Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine arzı veda ve tazimatı hakkında takriri 

Reis — Meclisin tatili münasebetile Gazi Haz
retlerine arzı veda ve tazimatı hakkında bir tak
rir vardır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Meclisin tatili dolayısile Muhterem ve Ulu Ga

zimiz Reisicumhur Hazretlerine hürmetle veda et
tiğimizin arzını teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Reis -<— Tasvip buyurursanız Divanı Riyaset bu 
vazifeyi ifa eder. ( Muvafık sesleri ) . Takrir ka
bul edilmiştir. 

6 — SON ZABIT HÜLASASI 

Kam Paşanın riyasetlerile aktedilerek Türk- |Yunan mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki 
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kanttn lâyihasî ile umumî bütçeye merbut cetvel
lerde bazı tashihat icrasına dair mazbata müza
kere ve kabul edilmiş ve Başvekil ismet Paşa ta
rafından Hükümetin icraatı hakkında irat edilen 
nutuk istima ve tasvip olunduktan sonra 1 teşri
nisanide içtima edilmek üzere Meclisin tatili faa
liyet etmesi ve bu münasebetle Reisicumhur Haz
retlerine arzı veda edilmesi tekarrür etmiştir. 

Reis Kâtip Kâtip 
Tokat Denizli 

A. Kâzım 8. Tevfik il. Rüştü 

2 — Meclis Reisi 
nutku 

Kâzını Pasa Hazretlerinin 

Reis Kâzım Paşa — Muhterem arkadaşlar; 
şimdiye kadar verdiğiniz karar mucibince Meclis 
fevkalâde bir lüzum hasıl olmazsa teşrinisaninin 
birinci gününe kadar içtima aktetmiyecektir. Âli 
Meclis bu sene zarfında 80 içtima aktetmiş ve 265 

iş intaç etmiştir. 
Bunların 194 dü kanun lâyihası 17 sı tefsir ve 

54 dü muhtelif muamelelerdir. Meclisin bu seneki 
mesaisi bilhassa iktisadî sahada çok mühim ve 
memleket için cidden nafi kararlara esas olmuş
tur. Malî ve iktisadî vaziyetimizin ıslah ve inki
şafı için Meclis ve Hükümet ve bütün millet el 
birliği ile çalıştılar, büyük gayret ve emek sarfet-
tiler. Çok ehemmiyetli kararlar ittihaz ettiler. Bun
ların faideli tesirlerini memnuniyetle görmekteyiz 
arkadaşlar, dört buçuk ay kadar devam edecek 
olan tatil esnasında dairei intihabiyenizde halk ile 
yakından temas edecek ve yeni ihtiyaçları tetkik 
edeceksiniz. Bu tetkikatınızın önümüzdeki içtima 
senesi zarfında hayırlı tesirlerini göreceğimize 
şüphe yoktur. Sıhhat ve seadetle azimet ve avdeti
nizi temenni eder ve bütün Âzayi Kiramı hürmet 
ve muhabbetle selâmlarım. (Alkışlar).... 

Kapanma saati : 17,40 

Mübadelei ahali hakkında Lozan muahedenamesile Atina itilâfnamesinin 
tatbikatından mütevellit mesailin halli için Yunanistanla imza edilen 

mukavelenamenin tasdikim mutazammın kanunun neticei arası 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Kemal B.. 
Zamir B. 

*•- Afyon Karahiser 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşerf B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

: 316 
247 
230 

15 
2 

69 
0 

[Kabul edenler] 
Amasya 

Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 

Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Mehmet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 

'' 

Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhittin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 
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Surdur 

Mustafa Şeref B. 
Salih Vehit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Bakteriyolok Rerik B. 
Dr. Refik Lûtfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rif at B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münür B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

I Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 

Şevket B. 
Hakan 

İbrahim B. 
İçel 

Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Nurettin Ali B. 
|Dr. Refik B. 
lEdip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 
i İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. . 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha tali B. 
Faik B. 
İHalit B. 

I Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
İRagıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
tbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 

İRagıp B. 
İRecep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
|Kemal B. 
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IMustafa Fevzi § . 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Rerit B. 
I Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Faik B. 
Ata B. 
Galip B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
|Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Ethem B. 
Nusret Sadullah B. 

Sirrt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 



Tekirdağ 
Öemil B. 
Faik B. 

ToJcat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Şevki B. 

Antalya 
Süleyman Şevket B, 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Fahreddin B. 

• 
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Trabzon jDoktor Refet B. 

Ali Becil B. (Mahmut B. 
Arif B. iRefet B. 
Daniş B, yan 

Hasan B. ^ lüakkı B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 

Münip B. 
Yozgat 

Avni B. 

/ Reddedenler ] 

Bitlis 
îlyas Sami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
FalifRıfkıB. 

Çanakkale 
Şükrü B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Hüseyin B. 

/ Müstenkifler ] 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Memet Nazif B. 
Rağrp B. 
Rifat B. 

İzmir 
Osmanzade Hamdi B 

Kütahya 
Nuri B. 

Samsun 
Avni B. 

1 

[Reye iştirak etmiyenler J 

Afyon Karahisar 
izzet B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. ( R. C.) 

Balıkesir 
Kâzım Pş. (M. M. Rs.) 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhittin Nami B. 

Bursa 
Muhlis B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Sabri B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. ( t Â.) 

Edirne 
Faik B. 
Zeki Mesut B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

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

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 

Giresun 
Bakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
Easan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
îhsan Pş. 
Süreyya Pş. 

İzmir 
Vasıf B. 

Kars 
Dr. Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali. Rıza B. 
Memet Fuat B. . 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 
Zühtü B. 

Malatya 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Kani B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Niğde 
Halit B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
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Hasan Cavit B. 
Samsun 

Adil B. 
Doktor Asım B. 

Sinop 
Becep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. 
Sivas 

İbrahim Alâettin B. 
Necmettin Sadık B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ferit Celâl B. 

Yozgat 
Salih B. 

Zonguldak 
Hüsnü B. 

- - » > > • » € < < > — 



T. B. M. M. 



Mübadelei ahaliye mütedair Lozan muahede namesile Atina itilâfnamesinin tatbika
tından mütevellit mesailin sureti kafiyede halli hakkında mukavelename 
I3ir taraftan 

Türkiye, 
Diğer taraftan 

Yunanistan 
mütekabilen Lozan muahedenamesile derpiş edilen Türk ve Rum ahalinin mübadelesine mütallik 

mukavelenameler, beyannameler, itilâflar ve diğer ukut ile bunların merbutatının tatbikatından 
mütevellit bilumum mesaili kat'î surette tesviye arzusile mütehalli olarak bu bapta bir mukavele
name aktine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere, 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi: 
îzmir Meb'usu ve Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiyi, 

Yunan Cumhuriyeti Reisi: 
Yunanistanın Fevkalâde Murahhası ve Orta Elçisi Müsyü S. Polikroniyadis Cenaplarını, 

Tayin buyurmuşlardır. 
Müşarünileyhima usulüne muvafık görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ ettikten 

sonra ahkâmı atiyeyi kararlaştırmışlardır: 

Birinci fasıl 
Mübadillerin malları 

Madde — 1 

Mübadil Müslümanların Yunanstanda bıraktıkları menkul ve gayri menkul malların tam mül
kiyeti Yunan Hükümetine geçecektir. 

Madde — 2 

Mübadil Rumların Türkiyede bıraktıkları menkul ve gayri menkul malların tam mülkiyeti Türk 
Hükümetine geçecektir. 

Madde — 3 

Elyevm bankalarda mevcut her nevi mevduat üzerine iki Hükümet tarafından konulmuş olan 
memnuiyetler işbu mukavelenamenin imzası tarihini takip eden beş gün zarfında kaldırılacak ve 
mezkûr mevduat menlehülhajdarına iade edilecektir, icabı takdirinde Muhtelit Mübadele Komisyo
nu alâkadarlara bu hususta mücamelekâr vesatatta bulunabilecektir. 

Madde — 4 

İki Hükümet mübadil mallarının tasfiyesi meselesinin halli hakkında hemen rey beyanını Muh
telit Mübadele Komisyonu bitaraf azasına tevdi ederler. Mübadiller hakkındaki tütün öşrile kasa
lara mütedair metalip bunlara dahildir. 

Her iki Hükümet muvafakatlannı en kısa bir zamanda ve işbu itilâf nameyi tasdika arzetmeden 
evvel bildirmeği teahhüt ederler. 
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îkinci fasıl 

Dokuz numaralı beynnameden müstefit olacakların malları 

Madde — 5 

Dokuz numaralı beyannameden müstefit olan Müslimanlara ait menkul ve gayri menkul mal
ıların tam mülkiyeti, sahiplerine iade edilmiş olup bilfiil tasarruf ve intifalarında bulunan 
gayri menkul mallar müstesna olmak üzere Yunan Hükümetine geçecektir. 

Madde — 6 

Dokuz numaralı beyannameden müstefit olan Rumlara ait menkul ve gayri menkul malların 
tam mülkiyeti Türk Hükümetine geçecektir. 

Üçüncü fasıl 
Türk tebaasının mallan 

Madde —T 

Türk tebaası Müslimanlara ait ve Yunanistanda kâin gayri menkul malların tam mülkiyeti 
Yunan Hükümetine geçecektir. Sahiplerine iade edilmiş olup ve bilfiil tasarruf ve intifalarında 
bulunan gayri menkul mallar bu hükümden mütesnadır. 
Türk tebaasının (Lausanne) muahedesi mer'iyete konulduktan sonra, vaziyet ve tasfiye edilmiş 
olan menkul mallan da Yunan Hükümetinin mülkü olacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki birinci fıkra mucibince Yunan Hükümetinin mülkiyetine geçen gayri 
menkullerde mevcut menkulât, eshabmın serbest tasarrufunda bırakılacaktır. 

işbu maddenin geçen fıkralarında tahsisen zikredilmemiş bulunan diğer bilumum emval, hu
kuk ve menafi «Lausanne» muahedenamesinin buna müteferri ahkâmına ve bilhassa mezkûr mua
hedenin 65 inci ve 66 inci maddelerinde yazılı hükümlere tabi tutulmakta devam eyliyecektir. 

Dördüncü fasıl 
Yunan tebaasının malları 

Madde — 8 

Yunan tebaasına ait olup mübadeleden istisna edilmiş olan İstanbul mıııtakası haricinde kâin 
gayri menkul malların tam mülkiyeti Türk Hükümetine geçecektir. 

Yunan tebaasının «Lausanne» muahedenam.esi mer'iyete konulduktan sonra vaziyet ve tasfiye 
edilmiş bulunan menkul malları da Türk Hükümetinin mülkü olacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki, birinci fıkra mucibince Türk Hükümetinin mülkiyetine geçen gayri men
kullerde mevcut menkulât eshabmın serbest tasarrufunda bırakılacaktır. 

İşbu maddenin geçen fıkralarında tahsisen zikredilmemiş bulunan diğer bilumum emval, hukuk 
ve menafi «Lausanne » muahedenamesinin buna müteferri ahkâmına ve bilhassa mezkûr muahe
denin 65 inci ve 66 inci maddelerinde yazılı hükümlere tabi tutulmakta devam eyliyecektir. 

Madde — 9 

Yunan tebaasının, Mübadeleden istisna edilmiş olan İstanbul mmtakasında kâin gayri menkul 
malları üzerindeki mülkiyet hakları işbu mukavelename ahkâmı ile hiç bir suretle ihlâl edilme
miştir. 

İşbu mukavelenamenin meriyete konulmasından itibaren nihayet iki ay zarfında, gayri menkul 

http://muahedenam.es
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malları vaz 'ıyet, haciz veya işgal gibi her hangi bir tedbire maruz kalmış olan Yunan tebaası bizzat 
veya kanunî mümessilleri vasıtasile mülklerine tam ve serbest tasarrufu ve anlardan intifar tek
rar elde etmiş bulunacaklar ve zikri geçen mahiyetteki bilûmum tedbirler derhal kaldırılacaktır. 

Yukarıda beyan olunan tedbirler, mülk sahibinin Yunan tebaasından olması sebebile ittihaz 
edilmiş bulunduğu ve mahallî tapu dairesi tarafından verilmiş mülkiyet senetlerinde sahibinin 
Yunan tabiiyeti yazılı olduğu takdirde işbu tedbirlerin kaldırılması ve mülk sahibinin serbest ve 
tam tasarrufunu tekrar elde etmesi hiç bir suretle talik olunmıyacaktır. 

İki memleket arasında mer'i muahede, mukavele ve itilâflara tevfikan Türk veya Yunan tabiiye
tinin iktisabı şartlarından mütevellit bilcümle ihtilâflar Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf 
azasının kararı ile kat ' i surette halledilecektir. 

Diğer taraftan, Akitler işbu mukavelename ahkâmının, hassatan 12 inci maddenin, malları îstanbu 
lun mübadeleden istisna edilmiş kısmında bulunan ve işbu mukavelename haricindeki ahkâmı ahdiye 
ile tarif edilmiş olan Yunan tebaasının miktarını tezyit veya tenkis edebilecek surette tefsir edil
memesini kabul hususunda tamamile mutabık bulunmaktadır. 

Şurası mukarrerdir ki mübadillere tanınmış olan Yunan tabiiyeti işbu mukavelede derpiş edilen 
iadei emlâke taallûku itibarile hiç bir hükmü haiz bulunmamaktadır. 

İşbu maddenin ihtiva ettiği ahkâmı tatbikan Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf âzası tara
fından ittihaz edilebilecek mukerrerat işbu mukavele ahkâmının tatbik sahası haricinde tehaddüş 
edecek herhangi bir ihtilâfta hiç bir kimseye karşı hüküm ifade edemiyecektir. 

Beşinci fasıl 
istanbul «Etabli» lerinin malları 

Madde — 10 

Türkiye, îstanbıüa geldikleri tarih ve doğdukları yer ne olursa olsun, mübadeleden istisna edil
miş olan istanbul mıntakasında elyev mhazır bulunan Türk tabiiyetindeki bütün Rum Ortodoks
lara « etabli » sıfatı tanır. 

Ayni « etabli » sıfatı, îstanbulu Türkiye Cumhuriyeti makamatı tarafından verilmiş pasaport
larla terketmiş bulunan gayri mübadil şahıslara da tanınmıştır. 

tşbu maddenin yukarıki fıkraları ahkâmına nazaran aile reisleri « etabli» tanınmış olan ka
dınları kız ve erkek küçük çocuklar, reşit bile olsa evlenmemiş kızlar îstanbuldaki aile reislerine il
tihak etmek hakkını haizdirler. 

Yukarıda yazılı şartlar dahilinde reşit oğlu « etabli » tanınmış olan dul anaların da îstanbul
daki oğullarına iltihaklarına müsaade edilir. 

Yukarıki fıkralarda kastedilen şahısların mübadeleden istisna edilmiş olan istanbul mıntaka-
sine avdet etmeleri için Türk Hükümeti tarafından her türlü kolaylık gösterilecektir. 

Bu maddenin birinci fıkrasına nazaran ''etabli,, tanınmış olan ve aile reisleri elyevm istanbul 
haricinde bulunan kadınlar, kız ve erkek küçük çocuklar ve reşit bile olsa evlenmemiş kızlar 
oturdukları yeri terke mecbur tutulmıyacaklardır. 

Yukarıda gösterilen sınıfların "cümlesine dahil şahıslara "etabli,, vesikalarının tevzii, gene 
kendilerince ittihaz edilecek şekil ve usul dahilinde ifa edilmek üzere, Muhtelit Mübadele Ko
misyonu bitaraf azasına mevdudur. 

Madde — 11 

Aktedilrniş olan mukavelename ve itilâf nameler ile "etabli,, lere temin edilen hakların istima
lini işkâl eden bilûmum tedbirler, hususile evlenme, emlâk alım ve satımı serbestçe seyrüsefer 
gibi haklara taallûk edenler ve keza evvelkimaddede kastolunan şahıslar hakkında Türki
ye makamatı tarafından emredilen sair bütün takyidat evvelki maddenin son fıkrasında 
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mevzubahs "etabli,, vesikalarının dağıtılması beklenmeden, bu mukavelename meriyete konu
lur .konulmaz, kaldırılacaktır. 

Madde — 12 

Aşağıda zikredilen menkul ve gayri menkul malların tam mülkiyeti Türkiye Hükümetine 
geçecektir: 

1 - Mübadeleden istisna edilmiş olan İstanbul mıntakasını terkedip işbu mukavelenamenin 28-
inci maddesi ahkâmına göre avdet hakkından mahrum bulunan Türk tabiiyetindeki gayri 
mübadil Rum Ortodokslara ait ve Türkiyede kâin menkul ve gayri menkul mallar. 

2 - Mübadeleden istisna edilmiş olan İstanbul mıntakası haricinde kâin olup İstanbul mıntakası 
dahilinde hazır bulunan "etabli,, Rumlara veya işbu mukavelenamenin 10 uncu maddesi hükmüne 
göre avdet hakkından istifade eden şahıslara ait olup mübadeleden istisna edilmiş bulunan İstanbul 
mıntakası haricinde kâin menkul ve gayri menkul mallar. 

Madde — 13 

Mübadeleden istisna edilmiş olan İstanbul mıntakasmda hazır bulunan "etabli,, Rumların ve keza 
işbu mukavelenamenin 10 uncu maddesi hükmüne göre avdet hakkından istifade eden şahısların 
mübadeleden istisna edilmiş olan İstanbul mıntakaasındaki menkul ve gayri menkul malları üezerinde 
mevcut mülkiyet hakları işbu mukavelename ahkâmile hiç bir veçhile ihlâl olunmamıştır. 

Bu maddenin yukarıki fıkrasında zikeredilen mallar üzerinde yapılan bilcümle vaziyet ve haciz 
muamelesi bilâ tcahhur kaldırılacak ve sahibinin veya kanunî mümessilinin bu mallara tam ve serbe 
stçe tasarrufu ve onlardan intifaı tekrar elde etmesi hiç bir veçhile talik edilmiyecektir.,. 

Altıncı fasıl 
Garbî Trakya Müslüman "etabli,, lerinin mallan 

Madde — 14 

Yunanistan, Garbî Trakyaya geldikleri tarih ve doğdukları yer ne olursa olsun mübadeleden 
istisna edilmiş olan Garbî Trakya mıntakasmda elyevm hazır bulunan Yunan tabiiyetindeki bü
tün Müslümanlara "etabli,, sıfatı tanır. 

Ayni "etabli,, sıfatı, Garbî Trakya Yunan Cumhuriyeti makamatı tarafından verilmiş pasa
portlarla terketmiş bulunan gayri mübadil şahıslara da tanınmıştır. 

İşbu maddenin yukarıki fıkraları ahkâmına nazaran aile reisleri "etabli,, tanınmış olan kadın
lar, kız ve erkek küçük çocuklar ve reşit bile olsa evlenmemiş kızlar Garbî Trakyadaki aile reisle
rine iltihak etmek hakkını haizdirler. 

Yukarıda yazdı şartlar dahilinde Reşitoğlu " etabli,, tanınmış olan dul kadınların da Garbî Trak
yadaki oğullarına iltihaklarına müsaade edilir. 

Yukarıki fıkralarda kastedilen şahısların mübadeleden istisna edilmiş olan Garbî Trakya 
mıntakasına avdet etmeleri için Yunan Hükümeti tarafından h«r türlü kolaylık gösterilecektir. 

Bu maddenin 1 inci fıkrasına nazaran, "etabli,, tanınmış olan aile reisleri elyevm Garbî Trak
ya haricinde bulunan kadınlar, kız ve erkek küçük çocuklar ve reşit bile olsa evlenmemiş kızlar 
oturdukları yeri terke mecbur tutulmıyacaklardır. 

Yukarıda gösterilen sınıfların cümlesine dahil şahıslara "etabli,, vesikalarının tevzii, gene 
kendilerince ittihaz edilecek şekil ve usul dahilinde ifa edilmek üzere, Muhtelit Mübadele Komis
yonu bitaraf azasına mevdudur. 
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Madde — 15 

Aktedilmiş olan mukavelename ve itilâf namelerle "etabli,, lere temin edilen hakların istimalini 
işkâl eden bilûmum tedbirler, hususile evlenme, emlâk alım ve satımı, serbestçe seyrüsefer gibi 
haklara taallûk edenler ve keza evvelki maddede kastolunan şahıslar hakkında Yunan makamatı 
tarafından emredilen sair bütün takyidat, evvelki maddenin son fıkrasında mevzubahs « etabli» 
vesikalarının dağıtılması beklenmeden, işbu mukavelename mer'iyete konulur konulmaz kaldırı
lacaktır. 

Madde — 16 

Aşağıda zikredilen menkul ve gayri menkul malların tam mülkiyeti Yunan Hükümetine geçe
cektir : 

1 - Mübadeleden istisna edilmiş olan Garbı Trakya mıntakasını terkedip işbu mukavelenamenin 
28 inci maddesi ahkâmına göre avdet hakkından mahrum bulunan Yunan tabiiyetindeki gayri mü
badil Müslümanlara ait ve Yunanistanda kâin menkul ve gayri menkul mallar, 

2 - Mübadeleden istisna edilmiş olan Garbî Trakya mmtakası haricinde kâin olup bu mıntaka 
dahilinde hazır bulunan « etabli» Müslümanlara veya işbu mukavelenamenin 14 üncü maddesi 
hükmüne göre avdet hakkından istifade eden şahıslara ait menkul ve gayri menkul mallar; 

3 - Garbî Trakyada kâin olup Yunan Heyeti Murahhasasının 18 haziran 1927 tarihinde Muh
telit Komisyona tevdi ettiği listede münderiç mallar; 

4 - Merbut diğer mütemmim bir listede gösterilen ve elyevm tahtı işgalde bulunan cem'an yedi 
bin strema mesahasında arazi. 

Madde — 17 

16 inci maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarının ihtiva ettiği hükümler mahfuz kalmak şartile, 
mübadeleden istisna edilmiş Garbî Trakya mıntakasında hazır "etabli,, Müslimanların ve 
keza işbu mukavelenin 14 üncü maddesine göre avdet hakkından istifade eden şahısların 
mübadeleden istisna edilmiş olan Garbî Trakyamıntakasmda kâin menkul ve gayri menkul 
malları üzerinde mevcut mülkiyet hakları işbu mukavelename ahkâmile hiç bir veçhile ihlâl 
olunmamıştır. 

İşbu maddenin yukanki fıkrasında zikredilen mallar üzerinde yapılan bilcümle vaziyet 
ve haciz muameleleri bilâ teehhür kaldırılacakve sahiplerinin veya kanunî mümessilinin bu 
mallara tam serbestçe tasarrufu ve onlardan intifaı tekrar elde etmesi hiç bir veçhile talik edil-
mieyecektir. 

Yedinci fasıl 
Varidat ve muadilleri. Tazminat 

Madde — 18 

îki Hükümet yukarıda zikredilen sınıflardan her hangi birine dahil olanların işgali dolayisile 
tediyesi lâzim gelen varidat ile muadilleri için bütün mütalebattan sarfınazar ederler. ( fa
sıl 2, 3, 4, 5 ve 6 ) 

Madde — 19 

Muhtelit komisyonun (28) numaralı kararının 3 üncü maddesi muktazasmda tediyesi lâzım 
gelen bedelâtı icare ile sair tazminat meselesinin, kendi tebaaları ile doğrudan doğruya 
halli her iki Hükümetçe müterettip bulunmaktadır. 
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Sekizinci fasıl 

Tediye ve tazminat 

Madde — 20 

Yunan Hükümeti işbu mukavelenamenin meriyete konulmasını takip eden ay zarfında Muhtelit 
Komisyon emrine 425,000 İngiliz lirası verecektir. 

Muhtelit Komisyon bu meblâğı şu cihetlere tahsis edecektir: 
a : Istanbulda hazır Türk tabiiyetindeki "etabli,, Rumlara keza işbu mukavelenamenin 10 uncu 

maddesi hükmünce avdet hakkından istifade edecek şahısları mübadeleden istisna edilen İstanbul 
mmtakası haricinde mutasarrif oldukları mallan için kendi marifetile, tazmin etmek üzere 150,000 
İngiliz lirası. 

b : Bu mukavelenin 16 inci maddesi mucibince malları Yunan Hükümetinin mülkiyetine geçen 
Yunan tabiiyetindeki ' 'etabli,, Müslümanları, kendi marifetile, tazmin için 150,000 İngiliz lirası. 

İşbu maddenin 1 inci ve 2 inci fıkralarında kastedilen şahısları tazmine tahsis olunan meba-
liğ Muhtelit "Komisyon tarafından tesbit edilecek kısa ve çabuk bir usul ile ve kendi teşkilâtı tara
fından dağıtılacaktır. 

125,000 - İngiliz lirasına baliğ olan bakiye Muhtelit Komisyon tarafından Türk Hükümetine 
üç defada verilecektir. 

62,500 İngiliz lirasına baliğ olan ilk tediye işbu mukavelenamenin meriyete konulmasını takip 
edecek ay zarfında; 47,500 - İngiliz lirasına baliğ alan ikincisi işbu mukavelenamenin 9 uncu mad
desine tevfikan Yunan tebaasına ait bilcümle emlâkin iade edildiğine Muhtelit Komisyonun bita
raf âzasınca hükmedilir edilmez; 15,000 İngiliz lirasına baliğ olan üçüncü ve sonuncusu da işbu 
mukavelenamenin Türkiyeye tahmil eylediği bütün taahhüdat ve mükellefiyetlerin tamamı tamamına 
icra edildiği Muhtelit Komisyon bitaraf âzası tarafından tebyin edildikten sonra yapılacaktır. 

Yunanistaca işbu maddede münderiç ahkâmı ifaen tediye edilecek mebaliğin tesviyesini müteakip 
Yunanistan işbu mukavelename hükümlerine göre iktisap eylemesine muvafakat edilmiş olan mallar
dan mütevellit bilcümle borçlardan berî olmuş olacaktır. 

Madde — 21 

Yukarıki madde mucibince Yunan Hükümetinin Muhtelit Mübadele Komisyonu emrine tevdi 
etmeği taahhüt ettiği 425,000 İngiliz lirasile işbu mukavelenin 20 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında 
zikredilen 15,000 İngiliz lirası 1 kânunuevvel 1926 tarihli Atina itilâf namesinin 6 inci maddesine 
tevfikan Yunanistan tarafından Türk Hükümetine, teminat makamında terkedilmiş bulunan 5,00,000 
İngiliz lirasından tediye edilecek ve Yunanistana ait olacak olan mütebaki 60,000 İngiliz lirasının 
kendisine ret ve tesviyesine müteallik bilcümle muameleler her iki Hükümet tarafından bilâ 
teahhur ifa edilecektir. 

Dokuzuncu fasıl 
Hususî hükümleî-

Madde — 22 

İşbu mukavelenamenin 4, 5 ve 6 inci fasıllarında zikredilen sınıflardan birine dahil bulunan bir 
gayri menkulü iade imkânsızlığı takdirinde gayri menkullerin kâin bulundukları memleketler Hü
kümetleri onları ancak sırf istisnaî hallerde ve iadeyi imkânsız kılan haller Muhtelit Komisyonda 
tebyin olunduktan sonra iktisap edebileceklerdir. Her bir defasında keyfiyet mezkûr komisyonca 
tasvip edildikten sonra komisyon mevzubahs malın kıymetini takdire tevessül edecek ve sahibini 
aşağıdaki tarzda tazmin eyliyecektir. 

Eğer gayri menkul Yunan tebaasından birine ait bulunuyorsa, işbu mukavelenamenin 20 inci 
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maddesinde gösterilen şartlar dahilinde Türk Hükümetine tesviye edilmek üzere Muhtelit Komis
yon emrinde bulunan 47,500 İngiliz lirasından, gayri menkule takdir edilen kıymete muadil bir 
meblâğ ifraz edilerek menlehülhakkına tediye edilecektir. 

Eğer « etabli » bir Ruma ait gayri menkul mevzubahs ise bu para mezkûr 20 inci madde hük
münce Türk Hükümetine tesviye edilmek üzere Muhtelit Komisyonun elinde bulunan 15,000 in
giliz lirasından ifraz olunacaktır. 

Yunan Hükümeti, Garbı Trakya Müslüman « etabli » lerine ait olup bu maddenin birinci fıkra
sında derpiş edilen usul ve şartlara göre kendisi tarafından iktisabına müsaade edilecek olan mal
ların sahiplerini icabı takdirinde tazmine tahsis edilmek ve bu mukavelenamenin 23 üncü madde
sinde gösterilen şartlar dahilinde ifraz olunmak üzere Muhtelit Komisyona 150,000 İngiliz liralık 
bir meblâğ tediye etmeği taahhüt eyler. 

Madde — 23 

Evvelki maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında zikredilen mebaliğ, işbu mukavelenamede mün-
deriç şartların ve hükümlerin tamamiyet üzere ifasını temine tahsis edilmiş olduğundan o madde 
hükümlerine göre yapılacak her bir tediyatı müteakip, Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf 
azasının talebi üzerine, kaldırılmış olan paraya müsavi bir tediyat ile işbu mebaliğin eski mik
tarına iblâğına tevessül edilecektir. 

İşbu mukavelename mucibince uhdesine terettüp eden bütün borç ve mükellefiyetlerin tama
miyet üzere ifa edilmiş olduğunun Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf âzası tarafından tesbi-
tini müteakip, her bir Hükümet kendisine ait buluuan 15,000 İngiliz lirasını iade ettirmek hak
kını haiz bulunacaktır. 

Madde — 24 

İşbu mukavelenamenin 22 inci maddesinde zikredilen hükümler mahfuz kalmak şartile, Türk 
Hükümeti işbu mukavelename ahkâmına nazaran iktisap etmesine müsaade edilmiş olan mallardan 
dolayı bilcümle taahhüdattan beridir. 

Madde — 25 

İşbu mukavelenamenin 12 ve 16 inci maddelerinin 1 inci fıkralarında kastedilen gayri menkul
ler, Hükümetlerden biri tarafından işbu mukavelenamenin mer'iyete konulması tarihinde işgal 
edilmemiş bulunduğu takdirde mezkûr mallara vaziyet olunması veyahut bunların haciz veya işgali 
her bir defasında ancak Muhtelit Komisyonun evvel emirde tetkik ve tasvibinden sonra kabil 
olacaktır. Muhtelit Komisyonun faaliyeti nihayete erdikten sonra hiç bir vaziyet, haciz veya işgal 
yapılamıyacaktır. 

Madde — 26 

Ahkâmı umumiye ve Türk ve Yunan Hükümetlerinin mülkiyetine geçen mallar hakkındaki 
hükümler mahfuz tutulmak şartile ve alâkadarların talebi üzerine her iki memleketteki kadastro 
daireleri Yunan tebaasının veya mallarına bilfiil tasarruf eden Türk tabiiyetindeki şahıslarla 
' 'etabli,, Müslüman ve Rumların bir,gayri mübadilden miras tarikile sahip oldukları İstanbul ve 
Garbi Trakyada kâin malların intikali için lâzım gelen ve bu güne kadar yapılmamış olan bilûmum 
muameleleri ikmal ile mükelleftirler. 
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Onuncu fasıl 

Umumî hükümler 

Madde — 27 

İşbu mukavelenamede görülen "İstanbul,, kelimesi Türk ve Rum ahalinin mübadelesi hakkında 
30 kânunusani 1923 de Lozanda imza edilen itilâfnamenin 2 inci maddesinde münderiç bulunduğu 
şekilde " Constantinople,, şehrini işaret etmektedir. 

9 numaralı beyanname ahkâmından istifade edenler; Türk tabiiyetinde bulunanlar, Yunan 
tabiiyetinde bulunanlar, İstanbul Rum "etabli,, leri, Garbî Trakya Müslüman "etabli,, leri tabir
leri hakikî şahıslara olduğu gibi hükmî şahıslara da mabihittatbiktir. 

Madde - - 28 

Elyevm Istanbulda bulunmıyan ve Istanbulu Türkiye Cumhuriyeti makamatmdan verilmiş bir 
pasaportu hamil bulunmaksızın terketmis olan Türk tabiiyetindeki gayri mübadil Rum Ortodokslarla 
elyevm Garbî Trakyada bulunmıyan ve Garbî Trakyayı Yunan Cumhuriyeti makamatmdan verilmiş 
bir pasaportu hamil bulunmaksızın terketmis olan Yunan tabiiyetindeki gayri mübadil 
müslümanlar işbu mukavelename müfadınca avdet hakkından mahrumdurlar. 

Her iki hükümet mütekabilen yukanki fıkraya göre avdet hakkından mahrum olan Türk tabiiye
tindeki İstanbul Rumlarile "9„numaralı beyanname "ahkâmından müstefit Rumlara Yunan tabiiye
tini, ve yukanki fıkraya nazaran avdet hakkından mahrum Yunan tebaas, Garbî Trakya Müslü-
manlarile " 9 numaralı beyanname,, ahkâmından istifade eden Müslümanlara Türk tabiiyetini 
tanıdıklarını beyan ederler. 

Mevzubahs şahıslar bu tabiiyet değiştirmeden dolayı memleketi asliyelerinde hiç bir suretle 
haklarının ve hususile memaleke, mirasa, mahkemelerde dava ikamesine ve saireye müteallik hakları
nın ıskatına maruz kılmıyaeaklardrı. 

Bu eşhasın tbdili tabiiyetleri Istanbulda yahut Garbî Trakyada hazır bulunan zevceleri ile evlâtlarının 
da tabiiyetlerini değiştirmek neticesini hasıl eder; meğer ki her memleketin millî kanunu buna mani 
buluna. 

Ahkâmı umumiye ve işbu mukavelenamenin 25 inci maddesi hükümleri mahfuz kalmak şartile 
işbu mukavelename ile mülkiyeti iki Hükümetten birine geçmiyen mallar hakkında bundan böyle 
hiç bir vaziyet muamelesine veya takyidî tedbire tevessül edilmiyecek ve sahipleri diledikleri gibi 
intifa, tasarruf ve idarede serbest olacaklardır. 

Madde — 30 

İşbu mukavelenamede münderiç "elyem,, ve 'bilfiil,, tabirleri ağustos 1929 tarihinde mevcut 
vaziyeti filiyeye muzaftırlar. 

On birinci fasıl 
Hakeme müteallik maddeler 

Madde — 3.1 

İşbu mukavelenamenin tatbiki:?, iki Hükümet tarafından, bu maksatla lâzım gelen teşkilâtı 
vücude getirecek olan Mübadelei ahali Muhtelit Komisyonuna tevdi edilmiştir. 

Madde — 32 

İşbu mukavelenamenin tatbik ve tefsirine müteallik olarak ileride Muhtelit Mübadele Ko
misyonunda tahaddüs edebilecek bilûmum ihtilâflar için umumî bir surette iki Hükümet Mühte-
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lit Mübadele Komisyonunun bitaraf azasına hakem sıfatını tanırlar ve onların kararlarını münak 
şasız kabul etmeği şimdiden taahhüt ederler. 

işbu mukavelenamenin tatbiki sahasında Türk ve Yunan Heyeti Murahhasaları arasında çık 
bilecek her bir ihtilâf veya niza böylece Mutelit Mübadele Komisyonu bitaraf azasının reyleri 
kat'î halledilecektir. 

on ikinci fasıl 
Nihaî hükümler 

Madde — 33 

İşbu mukavelenamenin muhtevi olduğu ahkâma muhalif bulunan veya tamamile tatbikına he 
hangi bir suretle mani olan her nevi kanunlar, emirnameler, nizamnameler ve kanunî ve resmî tv 
sirler veya emir ve tamimler her iki memlekette işbu mukavelename ile kendiliğinden mülga c 
çaktır. 

Madde — 34 
işbu mukavelename tasdik edilecek ve böylece her iki memlekette kanun mahiyetini iktisap ec 

çektir. Derhal tatbiki için iki memleketin kanunları mucibince lâzım gelen bilumum neşriyat ' 
ilânat ifa edilecektir, 

Tasdiknameler Atina da teati olunacaktır. 
Ankara, 10 haziran 1530 

Mütemmim liste 
10 haziran 1930 tarihinde Ankarada imza edilen mukavelenamenin 15 inci maddesini 

4 üncü fıkrasında derpiş edilen ( 7000 ) stremamn kendilerinden alınacağı yerler. 
İskeçe Strema 

Yeni çiftlik 
Kutuklu tepe 
Yolcuzade 
Ferezler 
Çepel 4 00ü 12 240 

Orestiya 
Deli Elya 
Demerdeş 
Mara çiftlik 1 500 5 600 

4 

1 
2 
4 

1 
2 
1 

000 
740 
500 
000 
00ü 

700 
400 
500 

17 840 
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SIRA No 270 
Bütçe Encümeninin 1930 senesi bütçesine merbut cetvel
lerle masraf fasıllarına ait meşruhattaki bazı noksanlar 

hakkında 5/58 numaralı mazbatası 

Bütçe Encümeni mazbatası 
Yüksek Reisliğe 

1930 mali senesi bütçesine merbut cetvellerle masraf fasıllarına ait meşruhatta bazı nok
sanlar vuku bulduğu ahiren icra kılınan tetkikatdan anlaşılmış ve ber veçhi ati tashihat icra
sına lüzum görülmüştür. 

1 — Sıhhiye Vekâleti bütçesinin 492 inci faslına ait olmak üzere yazılan meşruhata [leyli 
tıp talebe yurdunda bulunanlardan âlî tahsilini ikmal edenlere 1437 numaralı kanun mucibince 
muktazı avans 8 inci maddeden verilir ] fıkrasının ilâvesi; 

2 — İktisat Vekâleti bütçesinin 653,657 ve 660 inci fasıllarına ait olmak üzere formül 
cedvelinin İ2/9 inci sahifesinde [ mücadele ] ünvanile yazılan kısmın ber veçhi atî tashihi: 

3 — 1617 numaralı kanunun üçüncü maddesile tesbit olunan azamî kadronun 1930 
malî senesi eylülünden itibaren tatbik edilecek kısmının atideki liste mucibince Maarif Vekâleti 

1930 kadrosuna ilave edilecektir. 
Maruz cetvellerle meşruhatta yukarıda, mezkûr tashihatın icrasına müsaade buyrulması 

Yüksek Heyetin tasvibine arzolunur. 17-6-1930 
*" Reis 

İstanbul Aydın Bordur Tokat İsparta Kütahya 
Fuat Mühendes Mitat Yahit Şevki Mükerrem Niyazı Asını 

Konya Niğde Elaziz Erzurum 
K- Hüsnü M. Tahsin Aziz 

Mücadele 
1 — Muzır hayvanat ve hastalıklarla mücadele masarifi umumiyesi : 
Hayvanat, nebatat ve ipek böceklerine arız olan hastalıkların tedavisi, nebatatın İslahı, 

haşarat ve muzır hayvanatın itlafı için istihdam olunacak memurin ve müstahdimenin ücret ve 
yevmiyelerile bunların ve bu işlerde çalışan memurin ve müstajıdimini sairenin harcırahları ve 

668 numaralı kanun mucibince verilecek yevmiye ve ücurat, mücadele teşkilâtının idare masrafı, 
bu işler için lüzumu olan-eczayı kimyeviye ve alât ve levazımı fenniye ve itlaf iye, tohum 
tathir ve ıslah makinelerile yedek parçalarının mubayaası bedelleri, ve bunların nakliye ve 
bendiye ve tamir ve işletme gibi mütenevvi masarif ve mücadele memurlarına ait daire ve 
depo bedeli icarı, kat ve ihrak olunacak mahsulâtı arziye tazminatı ve tedavi ve İslah ile ve 
bu maksada hadim olacak fennî tetkikat ve taharriyat ile iştigal eden mütehassıs heyetler 
masarifine iştirak karşılığıdır. (D) cetyelinde yazılı vesaiti nakliyenin mücadelede kullanılacak 
vesaiti nakliyenin mubayaa, tamir ve işletme masarifile mücadele maksadına müsteniden ecnebi 
memleketlere izam edileceklerin harcırahları dahi bu tertipten verilir. 
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