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YÜZ YEDİNCİ İNİKAT 

23 Eylül 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

Kuşat Saat : 2 

REİS : Reisisâni Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Ziya Hurşit Bey (Laz ıstan), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Takrir okunuyor. 
Riyaseti Celi leye 

Ahvalin fevkalâdeliğine ve dört, beş gündür Mec
lisçe hiç bir haber almamamasına binaen Hükümet
çe izahat verilmek üzere hafi celse akdini teklif 
ederiz. 23 Eylül 1338 

Karahisarı Şarki 
Mesut 

İzmir 
Enver 

Kozan 
Dr. Fikret 

M araş 
Mehmet Hasip 

Erzurum 
M. Durak 
Batum 

Edip 
İsparta 

Mehmet Nadir 

Burdur 
İsmail Suphi Soysallı 

Bolu 
Nuri 

Malatya 
Reşit 
Genç 
Celâl 

Kayseri 
Osman 

Erzurum 
jiüleyman Necati 

Bayazıt 
Süleyman Sucli 

Mardin Mardin 
Necip A. Mithat 

Cebelibereket 
Rasim 

REİS — Efendim bu hususta bir hafi celse tek
lif ediyorlar. Hafi celse akdini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Hafi celse kabul edilmiştir. (Hü
kümetten kimse yoktur sesleri.) 

Efendim Hükümetin olmadığı bana ait değildir. 
(Gürültü.) Arz edeceğim, müsaade buyurun efendim. 
Şimdi Hükümet burada yoktur, tabii şimdi ihbar 
edilecektir ve geleceklerdir. Veyahut tedrisatı ipti-
daıiye kanunu vardır, onu müzakere edelim. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Hafi celse
de okunacak diğer bir takrir vardır. Emrediniz, ge
tirsinler efendim. Bursa'ya dair bir takrir vardır efen
dim. 

Müsaade ederseniz şimdi zaptı sabık hulâsasını 
i okuyalım. 

ZAPTİ SABIK HULASASI 

.YÜZ BEŞİNCİ İNİKAT 

20 Eylül 1338 Çarşamba 
ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma Saati : 4,45 

Reisisâni Dr. Adnan Beyefendinin riyasetlerinde 
bilinikat; Düyunu Umumiyeye muhassas varidat 
matrahlarına harp masrafları karşılığı olarak yapılan 
zammiyatın Düyunu Umumiye hesaplarından tefriki 
ile Muvazenei Umumiyeye intikaline dair Muva/enei 

Maliye Encümeni mazbatası kıraat ve badel müza
kere aynen kabul edilerek celsei hafiyeye nihayet ve
rildi. 

Reis Kâtip 
Adnan Lâzistan 

Ziya Hurşit 
REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MÜZAKERE EDİLEN M EV A D 

/. — Düşman i\^aHnde kurtulmuş- bulunan Bur

salıların Meclise vaki davetinin kc.hul veya ademi 

kabulü hakkında kırkbeş imzalı takrir 

REİS — Efendim: celsei hafiyede okunmak için 

bir çok imzalı bir takrir vardır. Okuyalım da celsei 

hafiyede müzakeresini tensip ederseniz müzakeresine 
başları/. Bursa seyahati hakkındaki kırk beş imzalı 
takriri okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Evvel emirde celsei hafiyede müzakere edilrnek 

üzere Bursa ahalii muhteremesi tarafından vuku bu-

806 



î : 107 23 . 9 . 1338 C : 2 

lan davete icabet lâzımdır. Bu meselenin bugün mü
zakeresini ve tayini esami ile reye vaz'ını teklif eyle
riz. 

Trabzon1 Gümüşahen 
Nebizade Hamdi Mustafa 

Tokat Tokat 
İzzet Mustafa 

Diyarıbekiı? Şarkî Karahisar 
Kadri Mesut 
Sinop- Kars 

M. Şükrü Cavit 
Trabzon Siirt 
Hasan M. Sabri 

Mardin Kırşehir 
Derviş Yahya Galip 

Cebelibereket Muş 
Rasim İlyas Sami 
Bolu Kırşehir 
Nuri Cevdet 

BUtlis Burdur 
Hüseyin Hüsnü Soysallı İsmail Suphi 

Hakkâri Tokat 
M. Tufan M. Rifat 

Ergani Ertuğrul 
Nüzhet Halil 
İzmit Malatya 

Halil İbrahim Reşit 
Bayazıd Ur fa 

Süleyman Sııdi (Okunamadı.) 

Ergani İsparta 
Rüştü M. Nadir 
İsparta Antalya 
Remzi Mustafa 
Mardin İçel 

İbrahim Naim 
Siirt Sinop 

Halil Hulki Abdullah 
Yozgat Muş 
Ahmet Abdülgani 
Van Erutğrul 
Hakkı M. Kemal 

Gaziantep Gaziantep 
Ali Cenani Kılınç Ali 

Karahisarı Sahip Adcını 
Ali Eşref 

SALÂHATTİN REY (Mersin) — Bunun mânası 
yok. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) ~ Niçin mânası 
yok efendim, si/in için mânası yoksa, bizim için, yani 
imza edenlerce mânası vardır. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Efendim; Bur-
sa'ya gitmek meselesi, usulü müzakere hakkında arz 
edeceğim. 

YUSUF ZİYA BEY (Mersin) — Reis Beyefendi 
bu takrir hafi olarak müzakere edilecek mi? 

REİS — Efendim; bir defa bu takrir okundu,' 
celsei hafiye malumu âliniz. (Gürültü) rica ederim 
efendim; müsaade buyurun efendim. Bir defa bu tak
rir celsei hafiyeye ait olan takrir okundu ve celsei 
hafiye ait olarak, malumu âliniz bunun için akdolun-
muş değildi. Yalnız Hükümet gelinceye kadar boş 
durmamak için bir takrir vardı onu okutturdum. 
Bunu bir kere kabul edip etmeyeceğini reye koymak 
lâzım. 

YUSUF ZİYA BEY (Mersin) — Evet; evet... 
REİS — Müzakeresini kabul edenler lütfen £İ kal

dırsın. Kabul edilmiştir. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Efendim; geçen 
günü Bursalıların daveti üzerine Bursa'ya gitsin mi; 
gitmesin mi diye mevzuubahis oldu. Mesele reye kon
du ve reddolundu. Reddolunan bir mesele senesi geç
medikçe tekrar müzakere olunamaz. Böyle bir kanun 
var. (Hayır kanun değildir sesleri) (Gürültüler) Ni
zamnamede böyledir. Binaenaleyh Meclisin sayahat 
yapacak vakti yoktur. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Reis Bey: bugün 
müzakeresini reye koydunuz. Böyle reye konma
mıştı. buvurmııstunuz ki o <uin müzakeresi reye kon-
m a m işti. 

REİS -- Efendim: arz edeceğim. Bir defa o gün 
idi müzakeresi reye konan; ikincisi de bu takrirler için 
bir defa rcddolunursa bir daha reye konmaz diye bir 
kayıt yoktur. Meclis de. nizamnamede ne, kanunlar 
da.. 

Efendim; sonra bir çok arkadaşlar söz almıştır, 
rica ederim (Aleyhde söyliyeceğim sesleri) (Gürültü
ler) bu kadar gürültü içinde müzakereye imkân yok
tur efendim. 

İ REİS — Yunus Nadi Bey; aleyhinde mi. lehinde 
i mi? 
î YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Aleyhinde. 
! REİS Selâhattin Boy aleyhinde mi. lehinde 
| mi.' 
j SELÂHATIİN BEY (Mersin) — Aleyhinde. 
! YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Lehinde. 
| OSMAN BEY (Lazistan) — Lehinde. 
j HAKKİ HAMİ BEY (Sinop) — Aleyhinde. 
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VEHBİ BEY (Konya) — Lehinde. 
HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Hakkında. 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Hakkında 
M. DURAK BEY (Erzurum) — Hakkında. 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Aleyhinde. 
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Hakkında. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Aleyhinde. 
EMİN BEY (Erzincan) — Lehinde. 
MUSTAFA BEY (Tokat) — Aleyhinde. 
BASRİ BEY (Karesi) — Aleyhinde. 
MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek) — Müzakere

ye hacet yok, her kes tabii aleyhinde. 
ŞÜKRÜ BEY (Karahisarisahip) — Hakkında 

(Gürültüler). 
REİS — Rica ederim; nizamnamei dahili ahkâmı

nı mt tatbik edeyim, ne yapayım; birinci defada aya
ğa kalkacağım. İkinci defada Meclisi tatil edeceğim. 
Bu kadar gürültü içinde müzakere yapamıyacağız. 

REFİK BEY (Konya) — Aleyhinde. 
EMİR PAŞA (Sivas) — Lehinde. 
ıMUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Lehinde. 

DR. MUSTAFA BEY (Kozan) — Hepsi böyle 
lehinde m'i, aleyhinde mi diye reye konmaz ki.. Bir 
şey kalmamıştır, kimi lehinde, kimi aleyhinde.. Bunu 
nasıl yapacaksınız? 

REİS — Rica ederim efendim, öyle bir usul yok
tur ki; müsaade buyurun. 

Niçin böyle söylüyorsunuz Mustafa Bey? 
HACI TEVFİK EFENDİ (Kângri) — Reis Bey 

beni yazmadınız. 
REİS — Buyurun Yahya Galip Bey.. 
YAHYA GALİP BEY rKırşehir) — Efendim; 

Meselenin şekline nazaran burada. (Gürültüler). 
REİS — Arkadaşlar, rica ederim sükûneti muha

faza edelim, yoksa bu suretle müzakere edemeyiz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Aleyhinde 
dermeyanı efkâr edilmesini bendeniz bait görürüm, 
affı âlinize mağruren. Bursa eyadii düşmandan tahli-
si nefsediyor. Teşekküren Meclisi Alinize bu telgrafı 
yazıp davet ediyorlar. Bilmiyorum ki alelade bir da-
vate bile icabet lâzım gelirken, senin bu davetini ben 
kabul etmem denecek mesâilden mi bu? Bunu anlamı
yorum. Bursa Ahalisinin Meclis Azayı kiramını da
vet etmesi tabii bir meseledir. Meclisin de buna Cum-
ıhuren icabet etmese bile, hiç olmazsa arkadaşlarından 
iki üç kişiyi tefrik ederek göndermesi ve onlara karşı 
siz hepimizi birden davet ettiniz; ama biz işleri bıra
kıp şimdilik gelemiyeceğiz. Binaenaleyh bu arkadaşlar 
Meclis makamına kaim olmak üzere dört beş kişi tef-
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rik ederek gönderelim. Sonra buna ne fena bir şey 
deniyor. Bunun aleyhinde, arkadaşlarımız söz alıyor, 
bunu anlıyamadım. Arkadaşlarımızdan herhangi bi
risi bir fikir dermeyan edecek olursa, derhal bazı ar
kadaşlarımız tarafından saçma olur, lüzumsuz olur, 
manasız olur. münasebetsiz olur, olur deniliyor. Ne
den lüzumsuz olsun efendim? Her zat fikrine hutur 
eden, menafie mutabık olduğunu hissettiği bir şeyi 
müzakere eder, Meclisi Alinize arz eder Meclisi Ali 
ya kabul eder, ya reddeder. Şimdi mesele; Meclisin 
buradan kaldırılıp Bursa'ya gitmesi meselesi değildir. 
Bursa'nın davetine karşı bikaydi kalmamak lazımdır. 
Yoksa onların cerihadar olan kalplerini mi. tatmin 
etmek icabeder. Meclisi Alinize bunu sormak istiyo
rum. 

YUNUS N A D b . BEY (İzmir) — Efendim; or
tada bir Bursalıların Meclisi Alinizi Bursa'ya da
vet etmeleri meselesi var. İkinci olarak, bazı arkadaş
larımız da Meclisi Alinin Bursa'da müzakeresine de
vam etmesini arzu edenler vardır., ve celbi de denebi
lir. Açıktan açığa görünmektedir. Meclisi Aliye gel
miştir, bendeniz de bir telgraf aldım, İzmir'den de da
vet ediyorlar. Meclisi Ali müstahlas olan memleket
lerimizin cümlesini görmekle bahtiyar olmak ister, ona 
şüphe yoktur. Ancak Meclisi Alinizin ifasına meduv 
bulunduğu vezaifin en nazik zamanlarında bulundu
ğumuzu da unutmamak icabeder. Bizim için Bursa'ya 
gidip ziyaret etmek ve onların rencide hatırlarını tatyip 
etmek filhakika muazzez olursa da bundan daha mü
him vazaifi vataniyenin olduğuna da hiç şüphe yok
tur. Binaenaleyh Meclisi Ali, bir vazifei nezaket ve 
bir vazifei vataniye ile ve bir vatandaşlarını görmek 
için gösterdiği., lâzım addolunabilecek bir vazifeyi ifa
ya gitmek için, vezaifi asliyesini ihmal edemez. Biz bi
liriz. Bursa'da ikinci bir meseleyi mevzubahis etmeğe 
bilmem mahal var mı? Bursa'da olsun.. Ona mahal 
yoksa hendenizce Meclis Heyeti Umumiyesi, Bursa'ya 
seyahat etmesi, şeraiti m üş/k il e içinde geçireceği on on 
beş gün zarfında tahaddüs edecek hadisatı fevkalâde
yi müzakere etmek belki içtimaa vakit bulamaz. Bun
dan tevellüt edecek mahzirde olabilir. Bilâhare tela
fiye imkân bulunamaz. Dahilide ve haıiçte Meclisi 
Alinin bu devayı milliye atfettiği ciddiyetle kabili 
telif görülmez diye belki korkulabilir. Onun için ben
deniz kendilerine münasip cevap verilmesini ve bizi 
burada tutan vezaifi vataniyenin de kendilerine an
latılması lâzım gelir. 

HÜSEYİN AVNL BEY (Erzurum) — Efendiler; 
herkes gibi ben de yeşil Bursa'nın manzarasına has
retim. Kardeşlerimizle kucak kucağa sevişelim, anla-
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şalım, dinleşelim, fakat bu sevişmek günleri takaırüp 
etmemiştir. Zannediyorum ki sulh olmadan. 

BtR MEBUS BEY ( ) — Aleyhinde söylü
yorsunuz.. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Evvelâ git
mek istiyordum; bendeniz şimdi gitmemek için, söylü
yorum, yani hem gitmek, hem gitmemek, yani hakkın
da söylüyorum. Bitaraf demek.. Efendiler bunu Yu
nus Nadi Bey çok güzel buyurdular. Efendi bu gün 
yarın, biz yolda iken ne gibi hadisata maruz kalaca
ğız? Heran için sulh teklifi var. Yalnız efendiler bi
zim burada bir şeyden haberimiz yok, havadisten ha
berimiz yok. Demin arkadaşlarımızın verdikleri takrir. 
gibi acaba uhdemize terettüp etmiş bu an için müs
tacel vezaif nedir? Bunu bilmek lâzımdır. Bizi bu yola 
sevkeden, havadisten habersizliktir. Daha doğrusu ya
pacağımız işleri biimemezlikten ileri gelmektedir, efen
dim. Yani şunu istirham edeceğim ki Bursa'ya gitme
yi bendeniz de arzu ederim. Fakat bunun saati vardır, 
bu bizde kalsın efendiler. Fakat bu gün mü, yarın mi, 
bir hafta sonra mı. gidelim, bunu sonra görüşürürüz. 
Bu da muayyen değildir. Heyeti L/mumiyemiz mi gi
deceğiz, birer birer mi gideceğiz? Bu da yine başka 
bir meseledir. (Aleyhinde söylüyor sadaları) Efendim, 
bu iki taraflı bir sözdür. Bugün bununla vakit geçir-
mivelim. Yunus Nadi Beyin buyurdukları gibi kendi
lerine münasip bir cevap yazarız. İnşallah işlerimiz, ha
fifler, artık bizim yollarda geçireceğimiz zamanda te
lafisi gayri kabil zarar tevellüt etmryeceğine Heyeti 
Celile karar verirse - ki bu gün vermez - hadisatı bil
miyorlar. Onun için bu gün bununla vakit geçirecek 
zamanda değiliz. Yakında mühim me.sail çıkacaktır. 
Yarın, o bir gün netayiç çıkacaktır. Herhalde bunun 
müzakeresini bile on, onbeş gün sonraya tehir ederek 
hadisata göre karar verelim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
üç tane takrir var. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Efendim; bendeniz yal
nız Bursa'ya değil, İzmir'e de gitmek lüzumunu his
sediyorum. Vakit dardır, bilmem nedir? 

REİS — Edendim; müzakerenin kifayeti aleyhinde 
söyleyiniz. 

EMİR PAŞA (Devamla) — Meclisi Alinizin bir 
kısmı aleyhinde, bir kısmı lehindedir. Şimdi daha 
lehinde söz söyliyecekler sözlerini söylemeksizin ki
fayet karan vermek doğru değildir. Bineanealeyh 
bendeniz diyorum ki. burada merkezi Hükümet tesis 
etmiş değiliz ve bir şey yapmamışız. İzmir, Bursa. Ana-

ılu'nun her tarafı bizim için, merkezdir, yani biz sey- j arzu eder 
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yar bir meclisiz. Binaenaleyh demin Avni Beyin de
diği gibi biz burada vakit ve zamanında haber alamı
yoruz diye vaktin nezâketinden bahseden efendileri; 
günü gününe haberdar etmek lâzımdır. Halbuki Bur-
sa'da İzmir'de her şeyden ziyade günü gününe haber 
alırız aynı zamanda, geçen gün de bir müzakere ce
reyan elti. Heyeti Vekil er. in İzmir'e davet olunması 
meselesi uzun uzadıya müzakere edildi, ne netice ver
di? Nihayet iki zatın gitmesi kararlaştırıldı. Meclisi
miz orada bulunursa bu gibi şeylere hacet kalmaz. 
Bu gibi müs'kilât olmaz. Binaenaleyh bendeniz diyorum 
ki. Bursa'ya gidelim, orada kalalım. Yahut İzmir'e 
gidelim, orada kalalım demiyorum. Sebükbar bir hal
de gidelim. Tarihi bir meseledir? Meclisi Alinin Bur
sa'ya gidip Meclis kurması tarihi bir meseledir. Tari
hi bir mesele olduğu için gitmek elzemdir. Burada otu
rup ne yaparsınız, burada ne yapacaksınız? Mühim 
mesele oradadır. Avrupa oraya yakındır, sulh meselesi 
yapacağîz, orası daha yakındır. Tarihi böyle bir şey 
yapılması elzemdir. Burada oturup ne yapacağız. (Şid
detli gürültüler) her halde Bursa'Iıların davetine de
ğil, davetsiz de olsa bile gitmek lâzım gelir. Bendeniz 
bu fikirdeyim. Rica ederim leh ve aleyhde'kiler fikir
lerini söylesin. Ondan sonra bir karar verelim. Yal
nız şurası var ki: burada ailesi olan arkadaşlar vardır. 
Maaile Bursa'ya gidemez. Ailesini bıraksa olamaz. 
Bir yere gidemez ailesini götürmesin. Gerçi bu adam
lar için zordur, bu inkâr edilmez. Fakat siyasiyata, iç
timaiyata hiç bir tesiri yoktur. Yalnız şahsi bir men
faat meselesidir. 

REİS — Efendiler; müzakerenin kifayetine dair 
takrir altı tane oldu. Arz ediyorum. Meclisi Alinize. 
Daha buradan on dokuz tane söz alan vardır. Arzu 
buyurursanız takrirleri reye vazetmiyeyim. Bu on do
kuz kişi söz söylesin? Bendeniz yalnız takrirlerin gel
diğini haber veriyorum. (Reye sesleri) Müzakerenin 
kifayetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ek
seriyeti azime ile müzakere kâfi görülmüştür. 

EMİN BEY (Erzincan) — Seksen beş imzalı bir 
takrir vardır, onun okunmasını teklif ediyorum. Şim
di aleyhue bulunan zevatın imzalarını havi bulunan 
bir takrirdir. Onu okuyunuz. 

REİS — Basri Beyle Abdügafür Efendinin takri
ri. 

Riyaseti Celi leye 
1. Müzakere kâfidir. 
2. Meclisi Alinin Bursa'ya kadar gitmesini, ora

dan sevgili memleketimize de lütfen geçmesini çok 
Fakat en mühim vecdi mesailin mevzu-
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bahis olacağı şu sıralarda Meclisin seyahatini doğru 
bulamayız. Eğer Meclis mutlaka Bursa'yı teşrif eder 
de Balıkesir'e gelmezce gücenmiye hakkımız vardır. 
Bunu da arz ederiz. 

Karesi Karesi 
Abdülgafur H. Rasri 

Karesi 
İbrahim Cevdet 

Riyaseti Celileye 
Bursa hakkındaki müzakere kâfidir. Meclisin şu 

sırada geçirmekte olduğu mühim anları bu gibi seya-
hatlarla geçirmek muvafık olmadığından ruznameye 
geçirilmelini talep ederim. 23 Eylül 1338 

Genç Mebusu 
Ali Vasıf 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, Bursa'h hemşehrilerimize mü

nasip bir teşekkür telgrafı çekilmesini teklif eylerim. 
23 Eylül 1338 

Karahisarısahlp 
Mehmet Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Mesaili mühimmenin mevzubahis olduğu şu sırada 

bir dakika bile vazifeden ayrılmak caiz değil iken her 
halde bir kaç ay Hükümetsizliği icabettirecek şu tek
lifi kabul -.etmek bu anı mühimme layık olduğu kıy
meti vermek ve binnetice memleketin rnenafii âliyesini 
ihlâl eylemek olacağı cihetle Bursa ahalii muhtereme-
sinin davetine icabet -etmek yolundaki teklifin red
dini arz ve teklif eyleriz. 23 Eylül 1338 

Sinop Mebusu Ergani 
Hakkı Hami Sırrı 

Dersim 
Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Vekilenin BursaVa gitmesini vakti müna

sibe talik edilmesini teklif ederim. 
Adana Mebusu 

Zamir 
Riyaseti Celileye 

Vaziyet tamamiyle malum olmamasından beş on 
gün kadar tehirini teklif ederim. 

Malatya Mebusu 
Reşit 

Riyaseti Celileye 
Müzakere Kâfidir. Takrirlerin reye vazını teklif 

eylerim. 

Riyaseti Celileye 
ıBursa'ya, yahut başka bir mahalle gidip gitmeme

si meselesinin müzakere ve takriri hususunun yirmi 
gün sonraya talikini teklif eyleriz. 23 Eylül 1338 

Karahisarışarki Erzincan 
AH Sururi Tevfik 

REİS — Efendim, aynı meseleye müteallik bir 
çok imzayı havi bir takrir daha vardır. Onu da oku
tuyorum. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Onun ayrıca 
müzaikeresi icabeder. (Okunmıyacak eskidir sesleri) 

EMİN BEY (Erzincan) — Okunsun. Onda Suphi 
Beyin de imzası var. 

B. M. Meclisi Riyasetine 
Milletimizin büyük mücah edesin de rehberi olan 

Meclisimizin kurtarılan yurtlarımızı yakından görmeik 
ve znlümdide halkımızla temas ederek dertlerimizi an
lamak için Eskişehir'den ve Bursa'dan başlayarak 
düşman tırnağından kurtarılmış sevimli şebir'lerirnizin 
başhcalarınJa tarihi celseler akdetmek üzere İzmir ve 
Ad arca'va kadar hemen bir cevelân icra etmesini tek-

Maraş Mebusu 
iMehmet Hasip 

23 Eylül 1338 

lif ederiz. 
Al er-in Mebusu 

İsmail Safa 
İçel 

•M. Sami 
Beyazıt 

Atıf 
Genç 
Celâl 
Muş 

Abdüigani 
Van 
Hakkı 

Genç 
Dr, Haydar 

-Bitlis 
Vehbi 

'Adana 
Zekâi 
Tokat 
Ham di 

Kângirı. 
Neşet 

Cebelibereket 
Rasim 
Siirt 

M. Sabri 
"Siverek 

Lütfi 

10 Eylül 1338 
Erzincan 
•M. Emin 

Adana 
Zamir 
Genç 

Fiıkri Faik 
'Kângirı, 
Tevfikj 
Bursa 

Muhittin. Baha 
Yozgat 

Feyyaz Âli 
Mardin 

Esat 
Tokat 

Mehmet Rifat 
Hakkâri 

Mazhar Müfit 
Diyarbekir 
:M. Âtlf 

Bitlis 
ıHüsnü 

Samban 
Mustafa Necati 

Biga 
Ha m d i 

Gaziantep 
Kılıç Ali 
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Karösıi Sinop 
M. Veh!hi! Abdullah 
Hakkâri Kayseri 

M. Tufan ;Â'tif 
Üsküdar iCanj* 

Hüseyin Hüsnü Şükrü 
ıCanOk Kırşehir 
Emin •'Müfit 

Cebelibereket 'Bolu 
'İhsan Cevad Ahbas 

Kırşehir ıSivas 
Rızaı Zîya'ettin 

Yozgıaii: i Eskişehir 
Bahri Hüsıev Sami 

Lâzistan 'Kastamonu 
Esatı 'Besim 

(Bursa İM araş 
Operatör Enlin Mehmet Hasip 

ıBohi Kayseri 
Nuri Sabit 

iKânigırı IMar'din 
Tahir (Neoip 
Biga! Ardahan 

Mehmet Server 
Sinop iErtuğru'1 

Mehmet Şevket Osmanzıade Hamdi 
Karah'isarı Sahip Diyaribeki'r 

'Ali Kadri 
IBeyazı* Trabzon 

Dr, Refik NebJ.'zade Hamdi 
ıSiverdk CdbeKbereikel 

Sırn Faik 

l Kon ya ı Kır şehir 
Hacı Bekir Yahya Galip 

'Mersini Karalı: sarı Şarki 
: Yusuf Ziya (Mesut 

•Urîfâ fSivas 
!(fm!Zasi yok) 

Pozan (Elâzriz 
Hüseyin 

Konya Ispartal 
Arif •Mehmet Nadir 

Antalya İsparta 
'Mustafa Remzi 
Erzurum İzmit 

[Asam Halil İbrahim 
Kozan 

Mustafa 

REİS — Efendim; rica ederim sükûnetinizi muha-
faz buyurun. Meseleyi halledelim, gürültüler. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Nahiye kanunu çıkara
caktık... 

REİS — Rica ederim Paşa Hazretleri idare me
murusunuz, şimdi efendim iki takrir de aşağı yuka
rı aynı mealdedir. Birisi daha evvel verilmiş, diğeri 
de şimdi verilmiştir. Yalnız bir mesele mevzubahistir. 
Takriri veren arkadaşlarımız, bunu tayinsi esami ile 
reye vazedilmesini teklif ediyorlar. 
, SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bendeniz de 
alenî celsede tayini esami ile reye vazmt teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim; müsaade buyurun. Alenî, ha
fi celse yok. Meclisi Âliniz hafi celseyi kabul buyur
muştur. Bendeniz de hafi celsede yapmağa mecbu
rum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Reis Bey, 
müsaade buyurun; bu meselenin müzakere'sinü'n tehi
rini teklif eden arkadaşlarımız vardır. Bu takriri ev
velâ reye vazetmek lâzımdır. 

REİS — Efendim; iki takrir vardır ki, tadil ma
hiyetini haizdir. Bu iki tadil takririni şimdi tekrar oku
tacağım. Eğer bu takrirler kabul edilirse tadili kabul edil
miş olur. Binaenaleyh tayini esami ile reye vazetmeye 
hacet kalmaz. Eğer kabul edilmezse asıl takriri tayini 
esami ile reye koyacağım.; 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, müza
kerenin kifayeti ile ve şu suretle 'kabul edilmesini tek
lif eden takrirler diğer takrirlere tercihen okunur. 
Bendenizin takdim ettiği takrir de müzakerenin kifaye-
tiyle takririn reddini teklif ettim. (Gürültüler) Ni
zamname de bu ciheti âmirdir. 

REİS — Rica ederim; Hakkı Hami Beyefendi: 
Ret takrirlerine tadil takrirleri daima tercih olunur. 
(Karahisarışarkî Mebusu Ali Sururi Efendinin takriri 
tekrar okundu) (Adana Mebusu Zamir Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Efendim; şimdi müsaade buyurun, bu 
takrirlerden birisi kabul edildiği takdirde teklif tadil 
olunmuş demektir. Tadil olunca artık diğerlerinin tayini 
esami ile reye konmasının lüzumu yoktur. Tekrar 
ediyorum. Sonra itiraz buyurmayın. 

Adana Mebusu Zamir Beyin takririni r&ye koyu
yorum. Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim; Hariciye Vekili Bey dosyalan getiriyor-
muş, beş dakika teneffüs edelim. 

»©<« 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 3 (Sonra) 

REİS : Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Ziya Hurşit Bey (Lâzislan), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim, Meclis açılmıştır. Söz Hariciye 
Vekili Beyefendinindir. Dinleyelim. 

2. — Hariciye Vekili Rıza Nur Beyin; ahvali si
yasiye hakkında beyanatı. 

Dr. RIZA NUR BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) 
(Sinop) — Efendim: yeni ahval ve vaziyetten o ka
dar malumatımız yoktur. Bu da, işte ahval ve vazi
yet malumdur, yollar iyi işlemiyor, çok zaman telgraf 
muhaberatı olamamıştır. Bu başlıca sebep teşkil edi
yor. Onun için bizde mevcut olan muamelatı arz 
edeceğim : Şimdi birden olduğu için belki bir dere
ce nakıs olur. Arzu buyurursanız bildiğim i ve elde 
mevcut .olanı arz edeyim. İsterseniz yarın daha taf
silâtlı dosyalan tetkik edeyim, öyle arz edeyim. (Şim
diki kâfidir sadaları) bu gün olanları söyliyeyim : 

Şimdi efendim; muzaffer ordumuz takibatına ve 
vatanımızın bütün eczasını istirdata devam ediyor. 
Nihayet Çanakkale tarafından mmtıkai bî nüfuz. 
mıntakai bî tarafı denilen yere kadar vardu 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Mmtıkai binufz 
daha doğru oldu. 

RIZA NUR BEY (Devamia) — Dil dönmüyor. 
Reis Paşa Hazretleri İzmir'de bulunuyorlardı. Ben
deniz de henüz yeni gelmiştim. Heyeti Vekile muha
beratı olamamasından telaşta idi. Bundan dolayı İz
mir'e kadar seyahat etmek fikrinde bulunuyordu. 
Nihayet Meclisi Âlinin tensibi üzerine Heyeti Vekile 
Reisi ve Hariciye Vekili gittiler. İzmir'e alelacele Ge
neral Pelle gitti ve gelen malumatta bir heyetten 
bahsediliyor. İhtimal Pelle'nin yanında bir heyet te 
vardı. Fakat bu heyettin mahiyeti, mevcudiyeti hak
kında henüz sarih bir malumat bizde yoktur. Orada 
Reis Paşa Hazretleriyle aralarında müzakere cere
yan etti. Bu müzakerenin bütün safahatını bilmiyo
ruz. Fakat bu hususta bazı malumat mevcuttur. İp
tida; ordumuz Çanakkale'ye yaklaştığı vakit İngiliz' 
ler bir büyük telaş ve heyecan gösterdiler. Bu hu
susta aldığımız malumata göre İngiliz Kabinesinde 
âdeta geceli gündüzlü müzakere cereyan etti. Bir ta
raftan İngiliz'ler vesaiti hususiye ve resmî şeyleriyle 
bütün âlemi kendi etraflarına toplamak için lâzım 
gelen her şeyi yaptılar, propagandalar yaptılar. Res

mî tebliğler ile, telsiz telgraflarla malumat verdiler. 
Sefirleri vasıtasiyle öteye beriye müracaat ettiler. En 
ziyade uğraştıkları da Fransa'yı ve İtalya'yı kendile
rine bendetmek ve maksatları da kuweı müsellahaya 
müracaat etmek ve karşımıza bir ku\vet koymaktı. 
Fikirleri anlaşılan bu idi. Bu hususta donanmalarına 
emir verdiler, takviye edeceğiz dediler. 60 bin kişi 
göndereceğiz dediler. Velhasıl çok şeyler. Sonra eski 
Sırbistan olan YugosJa\ya'ya müracaat ettiler. Bo
ğazlanıl serbest olması si/in ele menafiiniz iktizasın
dandır dediler. Hatta İstanbul'daki . Sırp Sefir; ora 
daki Hükümeti milli yen in mümessili olan zatla gö
rüşür ve ona der ki; biz. de bulunmalıyı/. Temin ede
riz ki Türkiye aleyhinde bir karara iştirak etmeyi/. 
burada bulunmalıyız. Ona mümessilimiz sorduğu va
kit cevaben derki; Tuna bizim elimizdedir, der. (Han
deler) Çin de, tabiî kendine göre elbette böyle bir 
bahane bulabilir. İngiliz'ler Romanya'ya der ki; sız 
harbi umumide boğazların kapanmasından büyük bir 
felâkete uğradınız ve kanınızla bunun serbestisini te
min ettiniz. Binaenaleyh bu serbestinin muhafazası 
için silahınızla iştirak etmelisiniz, dedi. Hâsılı bu 
tarzda bir çok şeyler yaptılar. Fakat aldığımız ma
lumat şöyle ki : Fransa Hükümeti bu işe katiyen ka
rışmıyor. 

Btı mesele müsalemetle halledilebilir, diyor. Bu 
fikrinde ısrar ediyor. Btı bapta Fransa ile birtakım 
notalar teati edilmiştir. İtalya da böyle bir silâhla 
müdahaleye iştirak etmiyor. Fakat bunların her iki
si de boğazların serbest olmasında mısırdırlar. Zaten 
o dava bizimdir, biz de aleyhinde değiliz. Herkesten 
e\\el bunu dünyaya biz ilân ettik. Ahval bu mer
kezde iken Lort Gürzon Paris'e geliyor. Orada 
Puankare ile görüşüyor. İtalya'nın oradaki selin de 
bu müzakerede bulunmış. mevzubahis, mesele yine 
bu. Son aldığımız malumata göre orada Fransa'nın 
noktaı nazarı galip olmuş. Yani kati değil, katiye ya
kın bir halde ve bu gun bu meselenin sulhan tesviye
sine düveli mıitelife karar vermiş bir halde bulunu
yor. Hatta onlar resmî beyanatlarında bu meseleyi 
sulhan tesviye edeceğiz ve yakında bunun için bir 
konferans teşkil edeceğiz diyorlar. Yine resmîdir. 
Konferansta Fransa. İnailtere ve ondan sonra Ytmos-
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lavya, bilmem Japon'a kadar çağırıyorlar (Rusya 
var mı? Sesleri) Rusya yoktur. Onların fikrince 
böyledir. (Yunan sesleri) Yunan'dan malumat yok
tur. Bir malumatda Yunan'dan bahsediliyor. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Yu-
nan'ın ne alâkası vardır? 

RIZA NUR BEY (Devamla) — Onlar öyle dü
şünüyorlar. Fakat bir defa da T. B. M. Meclisi Hü
kümetinin düşüncesi lâzımdır, değil mi efendim. Bir 
taraf onlarsa, bir taraf da burasıdır. Bakalım ne di
yeceğiz tabiî onların, demeleri kendilerine aittir. Ve 
bizim tarafımızdan kabul edilmiş demek değildir. 
Onlar ne vakit ki, bize bir nota verecekler, ona göre 
elbette bir cevap tabiî verilecektir. Mesele nihayette 
şu reddeye gelmiştir. En son malumatı söylüyorum. 
Reis Paşa Hazretlerinin İstanbul tarikiyle bize verdiği 
malumattan anlaşılıyor ki; telgrafların İstanbul tari
kiyle gelmesi daha kolay oluyor öyle geliyor. Fakat 
bendeniz hayret ediyorum. Rusya'dan ve bizim sefa
retten Hariciye Vekâletine ve yine Rusya'dan Rus 
sefirine gelen bir takım telgraflar İstanbul'ca tutul
muş, sansür ediliyor. Fakat bunlar nasıl oluyor da 
oradan geçmiş bilmiyorum. Bu hususta lâzım gelen 
tedabiri ittihaz ediyoruz. Reis Paşa Hazretleri Pel-
le'nin seyahatinin neticesini şu veçhile söylüyorlar. 
General Pelle iptida bitaraf mıntıkaya riayet edil
mesini ve girilmemesini şey etmiş, Paşa Hazretleri 
de buna lâzım gelen cevabı pek gü/el bir surette ver
mişlerdir. (Ne demiş sadaları) 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Telgraf aynen oku
namaz mı? 

RIZA NUR BEY (Devamla) — Hay hay efen
dim; zaten buraya getirdim. Heyeti Umumiyeye 
arz edeceğim, Heyeti Umumiye işitirse tabiî başka 
türlü olur. Baştan isterseniz mühimlerini seçtim, sı
ra ile okuyayım. Bir takını ajans haberleri vardır, 
bir takım malumat vardır. Hatta bu gün ordumuzun 
Çanakkale'ye girdiği ve müsademe olmadığı ve daha 
bir takım, şeyler vardır. Fakat ajans haberlerine 
ne kadar itimat edilebilir, çayı sualdir. Onun için 
onları arz etmiyorum. Ajans haberlerini bir malu
matı resmiye telakki etmekte mazurum, bunların 
bazısı doğru, bazısı yaian çıkıyor. Asıl elimizde ve
saiki resmiye mümessillerimizin, adamlarımızın ver
diği telgraflar ve malumatı resmiyelerdir. 

SOYSALLl İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
İzmir'le henüz telgraf yok mudur ki, telgraf İstanbul 
tarikiyle geliyor. 

RİZA NUR BEY (Devamla) — Vallahi bilmiyo
rum. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Hâkimiyet 
var diye yazıyor. 

RIZA NUR BEY (Devamla) — Evet, biz de 
gördük, oldu ise dünden beri olmuştur. Elimizde 
bakınız Paşa Hazretlerinin son telgrafları 22 eylüldür. 
Son telgrafları 22 eylülde geliyor. Bu gün 23 değil 
mi efendim? Demek ki bir takım mevan! mevcuttur. 
Muhabere muntazam olamıyor. Bu kadar teahhür 
de yoktur. Bu kadar harp edildikten sonra İngiliz'ler 
bize bir nota vermişlerdi. Gazeteler daha evvei neş
rettiği için arz etmedim. Eğer isterseniz onu da bu
rada aynen okuyayım. Ve ajansla da neşredilmiştir. 
Çünkü fstanbul gazeteleri daha evvel neşretmiş 
ve ajans da almıştır. Vesaiki resmiye o kadar çabuk 
malumat veremiyor. Buradan Paris mümessili Ferit 
Beyden bir şey vardır. 15 Eylül 1338 tarihlidir. (Pa
şanın telgrafı sesleri) O nihayette olduğu için en son 
telgraftır. Onun için şurada beş on telgraf vardır, 
sırasiyle okuyayım. «Boğazlar ve Trakya hakkında 
Fransızlarla görüşmek hususundaki emirnameleri 
15 Eylülde vasıl oldu.» Müsaade buyurursanız isimleri 
zikretmiyeyim. (Hayhay sadaları) «Görüştük boğaz
lar, İstanbul ve Trakya hakkında. Fransa'nın Türkiye 
hakkında boğazlar için metalibatını bulunduran sureti 
halle taraftar olduğunu, boğazların serbestisi prensi
bine sadık kalmakla beraber bu hususta Londra'ya da 
bildirdiğimi söyledim. Ve bu mesele hakkında her bi
rinden malumat istedim. Kendisinden her bir mesele 
hakkında ayrı bir tafsilât istedim. Bu baptaki karar
larını ilân etmek, konferans masasında muhafaza et
mek istedikleri vaziyeti bîtarafiyi muhil ve binaen
aleyh nüfuzlarını ihlâl edeceğinden, bundan içtinap 
etmiş olduklarını ve fakat bugüne kadar olduğu gibi 
Türk menfaiinin muhafaza edileceğine itimadımızı 
rica etmiştim. Mamafih mükâlememizin tarzı cereya
nından boğazların serbestisini temin için Türkiye ha
kimiyetinde kalacağını ve Gelibolu'da bizim de da
hi' olacağımızı bildirdikleri bir garnizon bulunduru
lacağı, bir kıtai askeriyemizin de dahil edilmesi fik
rinde olduklarını, boğazların derhal tarafımızdan ka
patılmaması arzusunda İngiltere'ye katiyen iştirak 
ettikleri ve bunun haricinde aleyhimizde kuyudat ve 
tedabir ittihazında ısrar etmeyecekleri anlaşıldı. Kuv
veti karalarda olan Fransa'nın boğazlan bahren aç
maktan ziyade bir köprü makamında bırakarak ra
kibi İngilizlerin karşısında Fransa'yı Asya'ya rapte
den yolu muhafaza olduğunu, binaenaleyh boğazlar 
üzerinde bizim hakimiyetimizi azamî derecede takvi
ye, kendilerinin menafii katiyelerinden bulunduğunu 
iddia ettiler. İngiltere ile hali hazırda mevcut müna-
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sebederimızin umııuimasi ve tamamen ayrı hır mes
lek ihtiyarı kabil olamayacağım söyledim. Trakya için 
Meriç hududundan Faisoluıuiu. Dedeağaç Bulgarlara 
verildiği takdirde üzerinden, serbest transit hakkını ka
bul edip etmeyeceğimi/i .-»ordu. Meselâ on sene son
ra ilerde bir hat sapmaları şartiyle kabul edebilece
ğimizi söyledim. Hu mükâ'emcden Fransa'nın biatin 
şarki Trakya'yı Türkiye'ye iade etmek iıknııde oldu
ğu anlatıldı, hah anlatan da bu hususla kransa'yı 
tekit ve ley it etliklerini ilâve cui. Konferansın tacili 
hususunda üç defa olmak üzere italya da ısrar edi
yor. Gerek hahamları. gerek 
hakkında istifsar etlim. Vek: 
kayıin inkişaf ettiği. ve bina 
çili iktiza elliğini ve :n:•..';t^v 
ledk Bugün Fama. ingli/ ka 
ittihazı için inikat eoccckur. \ 
tespii edilmemiştir.. 

FaPsı/lan konferans 
n sureti inkişafı. \e-
deyh konferansın la
ta/vik ettik terini söy-
sv mukarrer ıvıesaüin 

uaum) - - mmlar 
r mı? (De-

dan işgali m 
taatmın geri a 1! n 

Dun gece \t l İ s \ \ 

yolda emir ş -• : - y • 

General Peke ye 

MFSİ A FA D i ' R A F BEY (F 
bir malumattır, zapta geçmesine lüzum 
vanı devam saclalarO 

RİZA NUR BEY fDcamlai — .'.Konferansçı di
ğer küçük devlcderirı iştirak meselesini gm"iisti;m. 
Bizim bir konferans akdelme\ eeeğİPtP i 'e hat'â aman-
kün ise her devletle avrı ct\n muahede akdetmek 
istediğimizi söyledim. Müşterek muahede'c mp.kiû-
d.'ki zararlarımızı tecrübe ettiğimiz ve her hakle kü
çük de\letlerin alâkadar oknadıkla: im beyan ellim. 
Bendeni/, İngilizlerin hakimiyeti kabule icbar eJmue-
lerini ve hakk:rp:zm kabulü için İngiliz kuvayi r.zî-
mesinin yerleşmeden Çanakkale'nin isg.üini lüzumlu 
gördüğümden. Fan akk- le nın u:v>c!: ahaliye lataııp-

Vsi p'ppstüm. M', .haat. Fram,'/ ki-
uı-ı tnmınin ve'ildiğini ya/mişlı. 

Mamafih, işin hakikatini sor itim. 
aâlen emir su tarzdadır 

Katiyen lâzım olmayan mevakiden kıtaat', müm- i 
ki.in suretle geri alınız. <<Ve bu hususta da bx,:\ ma
lumat vır. Fransızlar bazı yerlerden kiiaau y.'ü .•- i 
muşlardır.» btı emrin katuen işimize kâfi ;;•.'aeY.kp ; 
ve bütün Asya sahillerinin derhal Fran-i.aa'" '^r?<- \ 
fından tahliyesinin muvafık olacağın1. sö\Fdim. Bu i 
meselenin kendisiyle son derece hüsnü münasebet, ida
mesini arzu ettiğimiz Fransa ile araya girmemesi 
için. General Pelle'ye emir verilmesi lâzım geldiği 
hususunda ısrar ettim. Fransa meselenin sttîhan hal
line son derece taraftar olmakla beraber, İngilizle
rin sui niyetlerini üç senedir, tecrübe ettiğimizden söz 

ve hareketlerine itimadımız olmadığını ve hukuku
muzu muhafaza zaruretinde olduğumuzu ve bina
enaleyh arazimizi işgal hakkı sarihimizi söyledim. İs
tical etmemekiiğimiz lâzım geldiğini ve İngiliz miza
cını yirmi beş senedir tetkik ettiğinden hiç bir şeyi 
süratle anlamak kabiliyetinde olmadıklarını ve fakat 
anladıkları dakikadan itibaren süratle hareket etmek 
ve işi eebir etmemek ve İngilizlerin anlaması zama
nına kadar bırakmak lâzım geldiğini söyledi. Ru gün 
«üeylme\l. muhabirinden naklen Paşa Hazretlerinin 
neşredilen beyanatlarından bu hususa ait fıkrayı İn
gilizlerin anlayacakları, meselâ 2 - 3 haftalık bir müd
det bekliyeeeğimiz ve ondan sonra harekete mecbur 
olacağımı/ı ve bina e mm;;, h bu müddete intizar et
meksizin. Fransa askerlerinin .Anadolu sahilini tah
liye etmelerini rica cuiğimi. bildirdim. Mükâleme 
esnasında mıntıkaı hiiarali kelimesini ktıllandi. Bu
nun nereden çıktığım, bizim böyle bir şey tanımadı
ğımızı. eğer. De\leiierin. aralarındaki kararlar muta 
olmak iâ/un geihse Paris konferansında mınıkai bi
tarafı hukmedild'g! halde Yunanlıların niçin Meriç-
ten öteye çıkarılmadıklarını söyledim. Dedi ki; evet 
hakkınız. vardır. Fsasen hu gün kullandığımı mını-

'nm hiç bir taahhüdü müstakbeli 
eirü ingilizlere de bildirdim. Bu-

kai bitti"1"'*:fî t 
t azam m tın el 
nuii resnv,.p 
ledim. İFstart 
men ibra/; ol 
dar hiç birisine 
Fondra'dan çıktığını 
bu banla küçük İd ti 
lediklerirıi söylemişti 
lerd.ir. 

.- bildirilmesi lâzım olduğunu söy-

. bizim Edirne'ye geçmemize res-
pvdığını sordum. Ve bu güne ka-
lirazname almadıklarını, meselenin 

e hatta taaccüp ettikleri için, 
netlerden, istilâmı keyfiyet ey-

•ymdi bunlar 17 tarihli sev-

ttah 

tazı o!aım\ 
selimi/i m: 

G,:y.-.'.e-v..p neşrettiği nim resmî tebliğ 
• B: gj'.ziarırı serbestisini temin için 

• t../., ki Friyle mütesanit, bulunacaktır. 
.-"t-ü sulhiye açarak men'e çalıştığı bir 
vuktıtı anında kıtaatının, mukabelesine 
aktır. •: Sırbistan. Hancı ve N'a/ırı siya-

kda. hududu i t aa 

•Sırbistan. Ha 
" 'm. T; u e c e k i e 

vtkif.anıpi'i yatu'mFn memnun u ;şc.dJarVP. Bul
ar a a'ka cyp-.ııayıp kendiienylc ' a •aaa.a- : • 
rptı. YtPtanlıları sevmediklerim. fakat. \ .atan ve Bu-i-
gar'iarın. münafereti d a im esi için s ; : â'mkva'nm 
Yunanda kalmasını menafii n ı p i ı / a .: apaaundan 
bulunduğunu, muhaberatın şimdilik Paris'ta iki Se
faret arasında tesis olunmasını, falan diye bir şey 
vardır.» Yani Sırplılar pek taraftar değillermiş. Bir 
derece bize iyi ve taraftar imişler.» Ajans Royter teb
ligatın mühim nukatı avnen maruzdur a Malumu âli-
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leridir ki bu, İngiliz ajansıdır ve İngilizler o ajansla f 
bir tebliğ yapmışlardır. İngiltere Hükümeti Boğazla
rın fiilî ve daimî serbestisini bir lüzumu hayati adde
derek, bunun için mesaî sarfına müheyya bulunmak
tadır. Mesaili saire şayanı kabul bir surette halline 
fasl edildikten sonra İstanbul Türkiye'ye iade edile
cektir. 

Nazarı dikkati âliniz celbederim. işin içinde Trak- | 
ya yoktur. j 

BEHZET BEY (Kâ ıgırı) — Lütfen bunu bir de
fa daha okuyunuz. 

RİZA NUR BEY (Devamla) — Mesaili saire şa
yanı kabul bir surette hal ve fasledildikten sonra İs
tanbul Türkiye'ye iade edilecektir. «İngiltere, süratle 
bu konferansın akdini arzu eder. Fakat İstanbul ve 
Çanakkale'yi muhafaza eden mıntıkai bîtarafîye Ke- ı 
mal kuvvetlerinin taarruzu mevzubahis olmadıkça bu 
konferans ne işe başlar Ne de cüzî muvaffakiyat ile 
devam edebilirler. İngiltere, Fransa ve İtalya mıntı
kai bîtarafîye tamamen riayet için, boğazların serbes
tisini temin için komiserlere emir verdiler.» 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Bunla
rı gazete de yazdı. 

RIZA NUR BEY (Devamla) — Doğru, fakat bu
nu nota ile söylediler. Devam ediyorum. «Fakat Ke- ı 
malîlerin heyecanı ve metalibi müfrideleri karşısında 
yalnız diplomatlık faaliyeti gayri müfide teşkil eder, 
ve tehlikelidir.» 

HAKKİ HAMİ BEY (Sinop; — Bu gazete neş- I 
riyattdır. 

RTZA NUR BEY (Devamla) — Cihana karşı pro
paganda yapıyorlar, devam ediyorum. «Kuvvei aske
riye lâzımdır ve boğazları müdafaaya müheyya olma
lıdır. İngilizlerin bu suretle kuvvetle İstanbul'dan çık- | 
ması büyük bir hezimet olacak ve Türklerin na me- | 
mûl olan bu muvaffakiyetleri bütün islâmları ve 
mağlup Devletleri, harekete sevkeder. Bundan maada 
galip Türkler Balkanlarda bu suretle gayet ciddî bir 
vaziyet ihdas eder. İhtimal ki; son derece tahrip edi
len menatık da, vâsi derecede kan dökülmesiyle neti- I 
celenecektir.» «Romanya boğazlarla alâkadardır. | 
Türkler, Bulgar itilâfı Yugoslavya ve bahusus Sırbis
tan için netayici mühlike ile malîdir. Bilhassa bu me
selede Yunanlıların, nıenafii alâkadardır. Binaenaleyh \ 
İngiltere mıntakai bîtarafînin müdafaasına bu Devletle
ri davet etmiştir. Boğazları müdafaaya çağırmıştır. 
İngiltere'nin İstanbul'u işgal kuvvetleri Başkumanda
nı, General Haringtonu derhal icabında kuvayı kül
liye ile takviyeye karar vermiştir ve General de mıntı- ı 

— Sİ 

[ kai bîtarifideki her harekete ve Avrupa'ya geçmek 
teşebbüsüne her vasıta ile mümanaata emir almıştır. 

Şimdi okuyacağım, on sekiz tarihlidir. 
MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Beyefen

di; bunlar nereden geliyor, ajanstan mı? 

RİZA NUR BEY (Devamla) — Ben size resmî 
malumat söylüyorum dedim. Ajans okumuyorum. 

I Resmî vesaik diyorum, Ajansların bir kısmı da bu-
i na benzer. Binaenaleyh bunlar vesaiti resmiye ile ge

len şeylerdir. Bizde de bundan başka bir havadis, 
i yok. Okuyorum efendim. «İngiltere İmparatorluk ak

samına vaki davetine karşı vaziyet berveçhi atidir.» 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Bu nereden bu 
da ajans mıdır? 

RIZA NUR BEY (Devamla) — Hayır efendim; 
resmî memurlarımızın malumatıdır, ajanstan bahset-
niyorum. Okuyorum efendim. «Avustralya, İngiltere' 
nin bitaraf mıntıkanın müdafaası için vaki olan da
vetine karsı vaziyeti berveçhi atidir: Avustralya, Ge
libolu'daki Avustralya mezarlığının Türk eline geçme
mesi için ingiltere'ye muaveneti askeriyede buluna
cağını bildirmiştir.» «Kanada kabinesi; müzakereye 
lüzum yoktur. Fakat» Şifrede burası iyi çıkmamış
tır. Alt tarafını okuyorum. «Bu suretle memleketin 
iki defa harbe düşeceğini söylemiştir.» 

Yani onun niyeti yok gibi demek. «Yenizeland; 
hali müzakerede imiş. Hindistan ve cenubî Afrika' 
nın muavenet etmiyeeekleri matbuat tarafından tah
min olunuyor. İtalyanların Türklere karşı tecavüz! ve 
tedafüi hiç bir harekette bulunmıyacağını bildiren 
notanın Londra'ya vusulünü ajanslar yazmıyor. İn
giltere ile yalnız boğazların serbestisi meselesinde 
müşterek olan ve bunun yalnız siyaseten hallini iste
yen Fransa Londra'nın dün gelen harpcuyane nota
sından memnun olmamıştır. Matbuat Londra'yı tas
vip etmemektedir. Bu baptaki malumatı resmiyeyi 
Çarşamba günü zevatı resmiye ile müzakereden son
ra arz edeceğim. Matbuat ve ajanslardan muktebes 
malumat işe yarar mülahazasiyle takdim edilmekte
dir.» 

İstanbul'dan aldığımız, yine resmî ve bizim için 
şayanı itimat olan şey... on sekiz tarihlidir, okuyorum. 
«Bugünkü ajans telgrafnamelerinde bitaraf mıntıka 
hakkındaki malumatı okuyacaksınız. Yalnız İtalya' 
nın noktai nazarını sansür çıkarmıştır ki, o da şu
dur: Boğazların serbestisi için İtalya diğer devletler
le müttehittir. Sulh konferansı mesaîsine rağmen eğer 
itilâfı müsallah tahassül ederse ordularını bu işe ka-

I rıştırmakta mazurdur. Diğer taraftan gayet mevsuk 
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bir mahalden haber aldığımıza göre, İngiltere 60 bin 
kişilik bir ordu göndermeğe karar vermiş ve Londra' 
da silâh altına asker almağa başlamakta bulunmuş
tur.» 

Bu hususta İstanbul'a ya dün, ya evvelki gün yaz
dım. Dedim ki; İngilizlerin muharebe hazırlıkları var 
mı, varsa nerede, ne yapıyorlar, donanmaları ne hal
dedir? Kuvvet sevkediyorlar mı? İstanbul ve boğaz
larda vaziyet nasıldır diye yazdım. Ve acilen bildir
melerini de kaydettim. Daha bir haber almadım, şim
di 19 tarihli makumata geliyorum, okuyacağım. 

«Paris'ten : İngiliz notası akamete mahkûm gibi
dir. Bir memuru resmî onu gülünç diye tasvir edi
yor. Bu notadan İngiltere Hariciye Nazaretinin bile 
haberi olmadığını Fransa'nın Londra Sefirine ihbar 
etmişlerdir.» 

Yani bunları demek ki; İngiliz kabinesinin arayı 
umumiyesinden, hariç olmak üzere Loit Çorç bu no
tayı kendi kendine yazıyor demektir. Ve öyle yapmış
lardır. 

«Fransa Kabinenin fikri alınmadan, umum namı
na neşrolunan bu mukarrerata, iştirak etdemiyeceğini 
ve sulhan yapılacak sehil bir mesele için bu kadar 
askerî hazırlıkların, talep edilmesine taaccüp ettikle
rini bildirmişlerdir.» 

Fransızlar da o notaya böyle cevap vermişlerdir. 
Alt tarafını okuyorum. «Fransa»nın fikrince Loit 
Corç mağluptur. Boğazların serbestisini esasen kabul 
ettiğinizi resmen beyan ettikten sonra, Hükümetini
zin, bu beyanatı resmiyesi, İngiliz Hükümetini hezi
mete kalbedebilir.» 

Şunu da arz edeyim ki, Heyeti Vekilede böyle 
umumî bir beyanname neşrolunması mevkii tezek
küre konuldu. Muhteviyatında denildi ki; zaten me
seleyi; sulhan, bitirmek istiyor idik, bu kadar müd
det bekledik, fakat sulhan meselenin bitmiyeceğini 
anladık, notalarla oyalandık. Sulhun elde edilmesi 
başka suretle mümkün olmıyacağını, anlamak sure
tiyle taarruzumuzu yaptık ve bu gün de boğazların 
serbestisi için, bir takım yaygaralar koparılıyor. Hal
buki herkesten evvel bizim prensibimiz boğazların 
serbestîsidir. Bunu tekrar ilân ediyoruz, bunu ihlâl 
eden ise İngiltere'dir. Yani lisanı münasiple bu ruh-
da bir şey düşünülmektedir. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Rıza Nur 
Beyefendi, İzmir'de neşredilen beyannameden Hükü
metin haberi var mıdır? 

RIZA N U R BEY (Devamla) — Hangi Beyanna
meden... 
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HACİM MUHİTTİN BEY (Devamla) — İzmir' 
de böyle bir beyanname neşredilmiş, Heyeti Vekilece 
malumat yok mudur? 

RIZA NUR BEY (Devamla) — Benden evvel ol
du ise onu 'bilmiyorum ve malumatım yoktur. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Bu ma
lumat bu gün işitilmiştir. 

RİZA NUR BEY (Devamla) — Bize öyle resmî 
bir şey gelmemiştir. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Hüküme
tin resmî bir beyannamesi İzmir'de neşredildiği söy
leniyor, Bundan demek Heyeti Vekilenin haberi yok. 

RİZA NUR BEY (Devamla) — tptidaden beri 
arz ettim ki; muhaberat doğrudan doğru olamıyor. 
Vaziyet malûm. Burada Reis Paşa Hazretlerinin iki 
telgrafı var ki, burada şimdi yirmi bire geldik, yirmi 
tarihli yok... Okuyorum, 

Hariciye Vekâletine : aşağıdaki telgraf Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisi, Başkumandan Müşvir 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tarafından ben
denize yazılmıştır ve bir sureti tarafı devletlerine işa
rı müşarünileyh tarafından emir buyurulmuştur, fer
man imzası Hami t İngiliz'lerin sureti zahirede bo
ğazların serbestisini ileri sürerek hakikatta İstanbul' 
da kalmaları... Gelibolu da bir Cebelüttarık, vücuda 
getirmelerini tekrar eylediklerini icabedenlere tekrar 
söylemekliğiniz lâzımdır. Esasen, boğazların serbesti
sine bizden ziyade taraftar olan yoktur. Fransa ve 
İtalya'nın noktai nazarına zerre kadar ihtilâf olma
dığı gibi, herkes gibi seyyanen... Serbesti temin et
mek isteyenler, bizimle beraber, olmalıdırlar. Serbest
ten bahsederek hakikaten boğazlarda.... tesis ede
rek ve İstanbul'u elde bulundurarak, islâm ve Türk 
âlemini, desti tazyikleri altında bulunduran, İngiliz' 
lerin siyasetini de maske etmek (yani iç yüzünü or
taya koymak) Hükümetin bu siyaseti tasvip etme
yeceği ümidindeyiz. Binaenaleyh bütün vesaitlerle 
bu hakikatleri neşretmeliyiz! Ve bu hakikatlerle bi
zim sulhperver olduğumuzu ve boğazların, gayet 
meşru ve mutedil, bulunduğunu ve boğazların serbesti
sine mani olan biz olmadığımızı ilâve etmek muvafık
tır. İngiliz Hükümeti boğazlarda ve İstanbul'da işga
li idame etmek ve bizi metalip ve amali milliyemize 
kavuşmaktan meneylemek, siyasetü istimal edildiği 
halde bu siyasetin bütün mesuliyetine katlanması ve 
fakat boğazların, serbestisine mani tahakkümü kabul 
edemeyeceğimizi bilmesi, lâzımdır.; 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Bu neye 
cevabendir acaba.: 
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RIZA NUR BEY (Devamla) — Bu efendim, he
piniz biliyorsunuz ki İstanbul'da Hâmit Beye düveli 
itilâfiye Komiserleri müracaat ediyorlar. Onunla te
mastadırlar. Ya kendileri çağırıyorlar, ya kendileri gi
diyorlar. Veyahut kendileri adam yolluyorlar. Hâmit 
Beye onlara söylenmek üzere, yazılmış bir şeydir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bir teklifi 
veyahut sözlerine delâlet eder, bir şey varmış ki... 

RIZA NUR BEY (Devamla) — İngilizler diyor
lar ki, bu mıntıkaya girmeyiniz şöyle yaparız, böy
le yaparız, asker sevkedeceğiz diyorlar. Fakat şu haki
kati bilmeliyiz ki; İngiltere evvelâ bu işe silâhla muka
bele etmek istemiştir. Bu muhakkaktır, Fransa ve İtal
ya'yı, kazanmak ve ondan başka bütün dünyayı kazan
mak için, çalışmıştır. Fakat muvaffak olamadığı görü
lüyor. Ondan iş taslamağa başlamıştır. Diğer ajanslara 
bakacak olursanız. İngiltere bu gün sulha yanaşıyor. 
Müdafaa etmeyecek ve çabucak bir Konferans akdiyle, 
orada bize hatta Trakya'yı da iade edebileceklerdir. 
Yine Hâmit Beyin bir malumatı vardı. İngiliz Ge
nerali Harington görüşmek üzere çağırtmış Hâmit 
Bey*i. Demiş ki sakın girmeyiniz, girerseniz harp ede
ceğiz, İngiltere her türlü esbaba tevessül edecektir. 
Bu gün kazandığınız o şanı şeref gidecektir. Bir çok 
kan dökülecektir. Bu işi yapmayınız. Pişman olursu
nuz demiş, o da bu tarzda ve bizim bildiğimiz esas
lar dairesinde güzel cevaplar vermiş ve ayrılmışlar! 
Ve bir şey hâsıl olmamış, giderken, onun Erkânı Har-
biyesi Firpin arkasından koşmuş, yakalamış, gel fi
lân demiş, odasına sokmuş, orada tekrar demiş ki 
yapmayın, etmeyin, o da demiş ki; nasıl olur, ol
maz misakı millimiz vardır. Yunandan memleketimi
zin tathiri lâzımdır. Filan, nihayet şu şeye var
mışlar ki Hâmit Bey siz eğer .İstanbul'u Trakya'yı 
bizim memurlarımıza teslim ederseniz, biz şimdiki hal
de mıntıkai bitarafiyc tecavüz etmeyiz, demiş ve 
bunun için de acilen Üsküdar'da bir Konferans ini
kat etsin demiş. "Harington demiş ki bu kadar acele 
etmeyin bunlar olur, mümkündür. Ondan tabii pek 
bir şey çıkmaz. Aldatmak için söylerler. 

KADRİ BEY (Diyarbekir) — Yalancı millet. 
RIZA NUR BEY (Devamla) — Zaten diplomaside 

yalan söylemeğe cevaz vardır. Bilhassa bunlar İngiliz. 
(Handeler.) Hâmit Beyin diğer malumatı bu, 22 tarih
lidir. 

Hariciye Vekâletine : Bir sureti Zâtı Sâmilerine 
gönderilmesi emir buyurulan, malumat berveçhi zir 
maruzdur, Hâmit. 

Suret : General Pelle iie mülakat neticesinde zan
nediyorum ki; hepsinin hulâsası ve sahibi şudur. 

Mevaddı atiye tavazzuh etmiştir. General İngiliz'lerin 
boğazlara tekarrübümüzü vesilei harp addedecekleri
ni. (İşitmiyoruz sesleri.) Ben korkuyorum ki, dışarda 
birtakım adamlar var işitirler. 

1. General Pelle ile mülakat neticesinde mevaddı 
atiye tavazzuh etmiştir. General İngiliz'lerin boğazla
ra tekarrübümüzü vesilei harp addedeceğini ve mütte
fiklerini de harbe sürükleyeceğini ve Türkiye'nin uzun 
tehlikeye maruz kalacağını ifade etmiştir. Baştan ba
şa zulme maruz kalan milletimizin kardeşlerinin elan 
düşman elinde bulunduğuna tahammül edemeyecekle
rini, binaenaleyh Yunanlıları Edirne'ye kadar takip 
etmek mecburiyetinde bulunduğumuzu söyledik. Bo
ğazlara gelince : bunların serbestisi Fransa ve İtalya 
tarafından olduğu kadar, Türkiye'nin de arzu ettiğini 
ilân ettik. Boğazların serbestisi değil, bütün cihana 
karşı zaptını ve şeddini isteyen İngiltere Hükümeti 
yardır, dedim. Fransa'nın ve İtalya'nın iddia ellikleri 
prensip, onların bizim aleyhimize değil, bizim ile 
hareket etmeleri, istilzam edeceğini gösterdi. Hali har
be gelince; biz esasen, Kilikya İtilafnamesi mucibince, 
hali muhasamatın hitama erdiğini ahden ifade etmiş 
olduğumuz Fransa'dan maada Hükümetlerle hali harp
te bulunmaktayız. 

Çünkü bir şey vardı, oradaki İngilizler, İz
mir'de İngiliz konsolosu hallolup olmadığımız me
selesini mevzubahis etmişti. Reis Paşa Hazretle
rine, bundan çıkıyor, bu. Yani esir mi edece
ğiz filân gibi... 

İngilrete'nin yeniden hali 'harp ikamdan bahset
mesi bizimle Fransa'yı yeniden hali harbe sevk etmek 
niyetinden başka bir şeye matuf olamaz. Boğazları 
seddetmek. İstanbul'u elde bulundurmak, ve 
Trakya'yı bize vermemek, (kararında musir bulu
nan İngiltere Türkiye'yi imha etmek, fikrinden zer
rece vaz geçmemiş olduğu gibi bundan sonra da 
yeddi iktidarımızda bulunan vesaitle kendimizi müda
faa etmek mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh belki ye
ni bir tehlike karşısında bulunduğumuzu zannetmiyo
ruz. (Handeler) Fakat bilmukabele serbest kalan 
vesaiti harbiyemizle her yerde faaliyet aramağa ve 
düşmanlarımızı, sulha icbar etmeğe çalışacağız. Ge
neral Pelle beyanatımızın muhik ve makul olduğu
nu teslime mecbur oldu. Vaziyet bundan ibaret
tir, sonra şikâyetimiz; İngilizler boğazları seddet
mek, İstanbul'u ilelebet işgal etmek ve Yunanlı
ları Trakya'da ipka eylemek ve Türklerle ilâni-
haye sulh yapmıyarak, onları imha etmek fikrinde 
musirdir, zemininde olacaktır. Biz ise biran evvel 
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sulh yapmak istiyoruz. Bunun için ise Yunan'lıla-
ye, harekâtı askeriyesiz, Trakya'nın ve İstan
bul'u T. B .M. Meclisine teslim eylemek şartiyle 
Boğazların serbestisini şimdiden katiyetle ilân edi
yoruz. Herhangi Devlet arzu ederse bu serbesti
nin şekli ve tarzını müzakereye başlayabilir. Türki
ye . harekâtı askeriyesiz, Trakya'nın ve istan
bul'un tahliyesini ve boğazların serbestisini emin ede
cektir. Hulâsai efikâr bundan ibarettir. Demek ki, 
efendim İzmir'de şöyle bir müzakere filan bir şey 
oluyor ve bir müzakere devam ediyor. Paşa Haz
retleri buradan Hariciye, Vekâletinin Hukuk Müşavi
rini de isltemiişterdli. O da buradan hareket etmiş
tir, bildiğimiz bunlardan ibarettir. Mesele de zan
nederim ki oldukça tevazzuh ediyor. Başka bir 
şey arzu buyurulursa sorulsun. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Bey
efendi, bendeniz Hariciye Vekâleti sıfatiyle zatıâliniz-
den bir sual soracağım. Fakat soracağım suale, 
arkadaşlarımın da bilhasa nazarı dikkatlerini celbe-
derim. Soracağım sual şudur: Ordumuz lehülhamd 
muzafferen ilerliyor ve bugünkü ajans malumatına 
nazaran Çanakkale'ye de girmiştir. Girmemiş ise 
de înşaallah sabaha akşama girecektir. Çanakkale' 
nin zaptı neticesinde bizim tevcih edeceğimiz istikamet, 
tabiî İstanbul'dur. Çanakkale bizim elimizde ol
duktan sonra istanbul'a üç gün beş gün on gün 
sonra gireceğimizde hiç şüphe yoktur. Zaten 
bugün cereyan eden müzakerenin neticesi de bunu 
gösteriyor. Şimdi ben soruyorum ki; Ordumuz 
İstanbul'a girdiği vakit B. M. Meclisinin ve Hükü
metinin vazifesi nedir? (Oo, Oo sadaları) Efendi
ler, O'yu çıkın da burada söyleyin oho diye bu
lada araba sürmüyoruz. O ha nedir rica ederim?. 

Ben mühim bir meselenin etrafında dolaşıyorum, 
rica ederim. Dikkat edin ve hem de bu meseleyi 
müzakere ve münakaşa ediniz. Beyefendi, Ordu 
İstanbul'a girdiği vakit, Bursa'ya girdiği gibi bir 
vaziyet karşısında bulunmayacaktır, izmir'e girdiği 
vakit gibi bir vaziyet karşısında bulunmıyaçaktır. 
Onun için Ordumuzun muzafferen İstanbul'a girdiği 
gün -ki înşaallah pek yakındır- B. M. Meclisinin 
ne Ordu ile beraber bulunması lâzımdır. Çünkü o 
zaman İstanbul'da hatır ve hayale gelmiyecek vazi
yetler ve vakayi hasıl olacaktır. 

DR. RIZA NUR (Hariciye Vekâleti Vekili) (Si
nop) — Efendim, vakıa Hariciye Vekili Heyeti Ve
kile azasındandır. Fakat bu mesele Hariciye Ve
kâletinden ziyade Heyeti Vekilenin umumuna ait-
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tir. Umumuna taalluk eder bir meseledir ve cid
den mühimdir. Şimdiden bunu düşünmek lâzım
dır. -Bendeniz şimdi Heyeti Vekile namına bu husus 
hakkıada bir şey diyemem. Mazur görün.. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Bende
niz de. çok rica ederim bu mesele çok mühimdir. Ehem
miyetini zatı âliniz de takdir buyurursunuz. Bunun 
için Heyeti Vekile de bu meseleyi müzakere eder ve 
bu bapta bir şey kararlaştırır ve bizi tenvir buyurur
sunuz, bunu çok rica ederim, mesele mühinidir. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Beyefendiden 
şunu soracağım ki adaba Hükümet Gârbî Trakya ve 
Musul havalisi için, şayet izmir'de görüşülüyorsa (ki 
görüşülüyor buyurdunuz) bir şey,müzakere olunuyor 
mu?.. Malumu âliniz Misakı Millîde bu husus hakkın
da maddeler vardır. Biz Misakı Millî ile Şarkî Trak
ya'nın doğrudan doğruya bize ait olduğunu ve Garbî 
Trakya'da da arayı umumîye müracaatı kabul etmi
şizdir. Bu iki mesele hakkında yeni bicmalumat var 
mıî 

RİZA NUR BEY (Sinop) — Hiç malumatım yok
tur ve bir malumatı resmiye mevcut değildir. 

ÖMER LÜTFt BEY (Amasya) — Fakat Beye
fendi; şimdiye kadar bizim tarafımızdan vaki olan 
ifadatta, yalnız Şarkî Trakya mevzubahis edildiği ve 
Garbı Trakya'dan bahsolunmadığı için; bu vaziyet 
zannederim bir emri vakii kabul şeklinde telâkki edi

lir, (yo sadaları.) 
RIZA NUR BEY (Devamla) — Daha resmen 

bir şey konuşmadık efendim, bir defa sulh masasına: 
oturalım, böyle bir emri vaki filan katiyen olamaz. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Bu bapta te-
şebbüsatımı?: yok mu?.. 

RİZA NUR BEY (Devamla) — Heyeti Vekilece 
hiç bir teşebbüs yoktur. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Beyefendi; zatı âliniz 
aylardan beri siyasi bir maksatla, siyasi birtakım ve-
zaif ile Rusya'yı gezdiniz, dolaştınız ve günlerden 
beridir avdet etmiş bulunuyorsunuz. Zannedersem, 
bu Meclisi Millî zatı âlinizin Rusya'daki müddeti 
seyahatiniz esnasında hâsıl ettiğiniz, intibaat ve ma
lumatı dinlemek ve öğrenmek salâhiyetini haizdir. 
Bunu teslim buyurmaklığınızla beraber; bu günler 
zarfında zatı âlinizin oraca hasıl ettiğiniz intibaat ve 
kanaatleri ve ezcümle boğazlar meselesi ve mesaili sai
re hakkında Rus ricalinin nukatı nazarına dair ihti-
sasatınızı Meclise arz etmeniz lâzım gelir. Binaena
leyh zatı âlinizi bu vazifenin ifasına davet ederim. 

RIZA NUR BEY (Devamla) — Efendim; bir ke
re bendenizce Meclisi Âlinin bu gibi şeyleri bilmek! 
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hakkıdır ve vazifesidir. Çünkü her şeye hâkim olan 
odur ve onun bütün ahval ve etrafiyle muhakkak su
rette bilmesi lâzımdır, zarurîdir. Bendeniz geçen defal 
Rusya'ya seyahatimizde, o seyahat dolayısiyle elde 
ettiğim malumatı, olan ahvali Meclisi Âliye hikâye 
etmek istiyorum. Fakat öyle bir zaman geldi ki; Es
kişehir ricatı oldu ve tabiî her şey unutuldu. O vakit 
müdafaa düşünceleri her şeyin fevkinde idi. Onun 
için bu izahat geri kaldı. 

Bu sefer Rusya'da tekrar bir seyahat yaptık ve bi
ze bu hususta para verildi ve orada birtakım tetkikat 
yapıldı, 'birtakım işler ve mükalemeler oldu ve şüphe
siz bunların da Heyeti Celilenin bilmesi lâzımdır. Fa-
kaıt bendeniz kendim doğrudan doğruya bir şey söy-
liyemem, Heyeti Celileniz bu hususta bir karar ve
rir ve bir gün tayin olunur ve bendeniz de o gün; se
yahatimizin 'bütün sefahatini arz ederim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Zannedersem bu husus
ta bir karara falan ihtiyaç yoktur. Zaten Hariciye 
Vekâletinin her onbeş günde bir gelip, Meclise ah
vali siyasiye hakkında izahat vermesi Meclisin cüm-
lei mukarreratındandır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) — Bendeniz Harici
ye Vekâleti Vekilliğini birkaç gündür yapıyorum ve 
çok iş içindeyim, meşguliyetim pek fazladır. Rusya 
seyahati hakkında vereceğim izahat da öyle beş on da
kikada bitecek şey değildir. İki, üç ve belki de dört 
saat devam eder. Onun için ayrı bir celse tahsis bu
yurur ve emrederseniz, bu izahatı vereceğim tabiî-
dıi/. 

REİS — Efendim; müsaade buyurursanız bu me
seleye ait bir şey arz edeceğim. Tahsin Bey mühim 
bir meseleden bahis buyurdu. Bu hepimizin arzu et
tiği bit şeydir. Münasip görürseniz Rıza Nur Beyi 
Pazartesi günü dinliydim. (Hay hay sadaları.) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim; günü
nü kendileri tayin etsinler. 

•Dr. MUSTAFA BEY (Kozan) — Suali anlama
dık ki... 

REİS — Efendim Tahsin Bey Rıza Nur Beye di
yor ki, 'beyefendi biz size para verdik, harcirah ver
dik, Moskova'ya gittiniz, birçok malumat öğrendiniz, 
bizim onlardan hiçbir haberimiz yoktur. Ne için bi
zi ha'berdar etmiyorsunuz? Diyor. 

Rıza Nur Beyefendi de diyor ki: Ben buna her gün 
hazırım Meclisin arzu ettiği 'bir gün gelir izahat ve
ririm. Fakat bu izahatı kısa bir zamanda vermek im
kânı yoktur. Her halde birkaç saatlik bir celse ister 
diyor. Ben de arkadaşlarıma diyorum ki; münasip 
ise Pazartesi günü kendilerini dinliydim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Malumu âliniz mühim 
birtakım safahat önünde bulunuyoruz. Belki beyefen
diden alacağımız malumat, bu safahat üzerine daha 
iyi bir tesir yapar. Bu izahatı Çarşambaya,, Perşem
beye atmakta bir mana yoktur. Beyefendi teşrif edeli 
on gün oldu. Elan bir şeyden malumatımız yok. Hiç 
bir izahatta bulunmadılar. Biz ne için bu gaflet için
de vakit geçirelim. 

RrZA NUR BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (Si
nop) — Ben izahattan kaçınmıyorum, Tahsin Bey... 
Bu izahatı ben kendi kendime veremem. Heyetli Celi-
le karar verir ve şu gün izahat vereceksin derse bu 
OİUı*. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Bendeniz zatı âliniz
den iki sual soracağım. Birisini Tahsin Bey sordular. 
Fakat bendeniz Reis Beyefendinin buyurdukları gibi, 
Pazarteesi celsesinde diye izahat için Meclisi böyle 
bir gün tayin etmesine taraftar değilim. Yalnız Mec
lisi Âli tarafından zatı âlinizin buraya gelip, izahat 
vermesinin tahtı karara almasını teklif ediyorum. 
Çünkü olabilir ki vereceğiniz izahat, şümulü itibariyle 
Heyeti Vekileye de ait olabilir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Onu o vakit düşünü
rüz. 

OSMAN BEY (Devamla) — Heyeti Vekile Reisi 
ve Hariciye Vekili ise İzmir'dedir. Onun için Meclis 
yalnız, zatı âlinizin bu bapta izahat vermeniz husu
sunu tahtı karara alır, bir... 

İkincisi: İzmir'e giden Heyeti Vekile Reisi ile Ha
riciye Vekili Beyin ne zaman avdet edeceklerini so
ruyorum. Eğer zamanı avdetlerini bilmiyorsanız müm
kün mertebe seri bir hareketle teşriflerini yazınız... 

RIZA NUR BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (Si
nop) — Efendim; ne zaman avdet edeceklerine dair 
bir haber yoktur. Fakat mümkün mertebe seri dö
necekleri şüphesizdir. Bendeniz müstakillen çarçabuk 
gdin diye nasıl diyebilirim. Bu benim salâhiyetim da
hilinde değildir ki; 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Mümkün olduğu dere-
cecî.'.., 

RIZA NUR BEY (Devamla) — Meclis karar ve
rirse o başka... 

HACİM MUHİDDİN BEY (Karesi) — Oradaki 
işleri, kaltnakhklarını icabediyorsa ne yapsınlar... 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Cebren buraya gel
sinler ve emir verilsin demiyoruz ya... 

RIZA NUR BEY (Devamla) — İzahat kâfi mi 
efendim?.. 
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Dr. MUSTAFA BEY (Kozan) — Rusya'nın vazi
yeti hakkında bir şey söylenmedi. Bu mesaile karşı, 
Rusya ne vaziyet almaktadır? 

RIZA NU RBEY (Devamla) — Arz edeyim efen
dim; malumu âliniz bu bapta, boğazların serbestisi 
meselesinde pek ziyade alâkadardır. Fakat şimdiye 
kadar bu husus hakkında Rusya'dan resmî bir şey de 
varit olmamıştır. Zaten biz ahden Rusya'ya merbu
tuz ve boğazların sıtatüsünde, Rusya'nın ve diğer 
sahil devletlerin, vaziyetleri hakkındaki mevad da 
malumu âlinizdir. Statüde mevcut mevad dahilinde 
bu mesele halledilecektir diye kabul etmişizdir. Rus
ların bu konferansta bulunması, bizim menafiimize 
muvafıktır. Ama bunu İngilizler hesaba katmıyorlar. 
Bakırız beyanatlarından bu da anlaşılıyor. İhtimal 
konferansta Rusların da bulunmasını da teklif ettiği
miz vakit bunda müşkilât zuhur edecektir. Malumu 
âliniz Ruslar Cenevre Konferansına bizim de iştirak 
davetimiz hakkında müracaat etmişlerdi. Ondan dola
yı bizim de onları davet etmemiz lâzımdır. Fakat bu 
davet yeni bir müşkilâtı daîdir ve yeni bir hâdise de çı
karırız zannındayım. 

VASIF BEY (Sivas) — Doğrudan doğruya Fran
sızların bir teklifi mahiyetinde buraya intikal eden, 
İzmir'deki o mesele nedir?.. 

RİZA NUR BEY (Devamla) — Orada resmen bir 
müzakere cereyan ettiğine dair bir şey yoktur. Fakat 
General Pelle'nin İzmir'e gittiği malum ve kendisiyle 
görüştüğüne dair Paşa Hazretlerinin de beyanatları 
vardır. Anlaşılıyor ki İzmir'de birtakım görüşmeler 
falan oluyor. Fakat öyle resmî bir konferans ma
hiyetinde değildir. Öyle olduğuna dair hiç bir malu
matımız yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler; 
Hariciye Vekili Beyin bir saatten beri verdiği malu
matı yekun ettim, cihanın kendisiyle ve mukaddera-
tiyle uğraşan bir milletin emellerini tamin edecek 
bir mahiyette bulmadım. Sefirlerimizin verdiği adi 
havadis ajansları resmî bir mahiyeti haiz değildir. 
Yalnız birer imzalarını haizdir. Anlaşılıyor ki Tür
kiye milletini temsil eden o mümessil beylerin tema
yülleri sokaklarda ve kahvelerde dolaşan ajans kâ
ğıtları mahiyetinden başka bir şey değildir. Sonra 
vaziyeti siyasiyenin yekununu bilmiyorumdan iba
rettir. Bizi tatmin eden şey Paşa Hazretlerinin İstan
bul'a yazdığı bir muhtıra bir mektup ve mahiyeti ma
lam olmayan bir şeydir. Siz Pelle'ye veyahut İngi
lizlere söyleyiniz ki; Türkiye B. M. Meclisi mukadde
ratını şu suretle tespit etmiştir. Siz söyleyiniz ki; biz 
İngilizlerin dolabına düşmiyeceğiz. Bu dolaba ehem- | 

mi yet vermiyeeeğiz. Bunlar bin defa söylenmiş söz
lerdir. Bunlar siyasî mahiyette sözler değildir. Sonra 
siyasî bir ağızdan çıkmış sözler de değildir, efendiler. 
Böyle üç dört sene kan dökmüş, Allah'tan başka kim
seden imdat görmemiş... 

KILINÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Hariciye Ve
kili burada yok 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Hariciye 
Vekili gibi bilmiyorum, diyen arkadaşa ben, hiç bir 
şey söylemem ki, bana ajansı te'bliğ eden müvezzi 
mahiyetinde ifadede bulundular. Başkumandanın ifa
desi de Hâmit Beyden gelen bir mektup da, siz şöyle 
söyleyin, böyle söylevinden ibaret. 

Efendiler, cihan siyaseti vardır ve bir âlemdir. 
Sonra efendiler, bunun binlerce şubesi vardır. Böyle 
sellemehüsselâm bir millet nam ve hesabına söz söy
lenemez. Bir millet namına kimseye vesaiki tarihiye 
verilemez. Sonra insanlar ne kadar hayırlı iş görür
se görsünler, yekdiğerine kademe kademe, her kese 
bir vazife verilmiştir. Haricîye Vekili Başkumandan 
olamıyacağı gibi. Başkumandan da, Hariciye Vekil? 
vazifesini yapamaz. Ne kadar kudreti siyasiyeyi haiz 
olursa olsun, milletin siyasî ağzı ancak Hariciye Ve
kâletidir. Münasebatı hariciyedir, münasebatı siyasiye 
o kanaldan idare edilir. Yusuf Kemal Beye bir ordu 
teslim etmem. Evet; Hariciye de Paşa Hazretlerine, si
yasiyatta bir söz söylemeye müsaade ve salâhiyet ver
medikçe söz söylemek lâzım gelmez. Salâhiyet ver
melidir. O vakit söyliyebilir. Bugün İzmir'de muha
bere oluyormuş. İzmir'den buraya henüz muhabere 
tesis olunamamış imiş. İstanbul'dan bazı telgraf ve 
mektuplar geliyormuş ve ajanslarda da şu havadisler 
vaırnış. Ey muzaffer ordu; muzaffer millet! Bütün 
cihan bizimle uğraşıyor. Mehmed'in buğziyle kazan
dığı bu zaferi maazallah kaybetmeye mi, sarfedecek-* 
finiz? Kuwet ve kudretinizi kime verdiniz? B. M. 
Meclisi bu şeyi tatbik etti mi? 

Efendiler; B. M. Meclisi için bu kâfi midir? Mü-
jen diyor ki; eskiden Türkiye'de iki Hükümet vardı, 
şimdi, bugün üç Hükümet oldu. Vukubulan teşebbüs 
ve söylenen sözler bize daha iblâğ edilmemiştir. Ben 
bilmiyorum bir söz benim kulağıma girdiği halde 
Heyeti Vekilede Hariciye sandalyasında oturan bir zat 
nasıl bilmiyor, Hariciye Vekili o sandalyada nasıl otu
ruyor? Bir söz benim kulağıma girmeden, başkasının 
kulağına girerse ben orada oturmam. Oturursam na
merdim. Bizim Hariciye Vekâleti böyle şeylerden bi
haber mi olacak? Sonra bizim vekâleti meşruamızı 
haiz olan bu zat vazifemi yapıyorum mu diyecek? 

OSMAN BEY (Kayseri) — Geldiğinde söyle.» 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Ben Mec- I 
lise söylüyorum, Meclisi Âli kudretine sahip olsun, ri
ca ederim. İzmir'de bir müzakere oluyormuş, Hukuk 
Müşavirine naklediyor da ne müzakere edildiği Mec
lise arz edilmiyor. Ben hayret ediyorum, bund^a Mec
lis kendisini nasıl tatmin ediyor. Avrupa'dan gelen 
adam kimdir? ©izden ne istiyor, ne söylüyor? Bize iblâğ 
etmek için ihmal mi edeceğiz, bu nasıl vaziyet? Nasıl 
siyaset? B. M. Meclisi vekilleri vaziyeti siyasiye ve 
hariciyenin ne mahiyette olduğunu bilmiyorum de
mekten başka elinizden ne gelir, şahsiyeti maneviye-
nize diyorum. Ben de içinde dahilim, bilmiyorum. 
Efendiler, rica ederim herkes bu memlekette haddini 
hududunu bilmezse iş şirazeden çıkar. Memleketin j 
âtisini yine müşkilâta sokarız. Onun için buradan 
giden arkadaşlarınız b ze malumat vermek için gitti
ler. Onlarla biz muhabere edemiyoruz, Avrupa bizim
le muhabere ediyor. Biz İzmir'le muhabere edemiyo- I 
ruz. Dahiliye Vekili nerede? Hani bu Devletin posta
sı... (Uyuyor sesleri.) Devlet milleti gönderiyor ve or- j 
duşunu sevkediyor da nasıl... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Muhabere başlamıştır, 
Hüseyin Avni Bey.. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Yirmi gün
den heri vaziyeti siyasiye hakkında bize haber yok. 

REFİK BEY (Konya) — İnsan bize haber yok 
ekmeye sıkılır efendim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Heyeti Ve
kile Reisi bana burada ne söylerse beyhude. Bugün. 
onbeş gündür iş bitmiş. İzmir'e girilmiş ve onlar ne 
söylüyor, siz ne söylemişsinizdir diyorum. Belki gel- ı 
mis söylemiştir. Çünkü Hâmit Beyden gelen kâğıttan 
şu mana çıkıyor. «Son vaziyeti siyasiye budur, herke
sin vazifesini kendisine tevdi edelim.» Herkesin vazi
fesini kendisine tevdi ediniz. Herkes kendini ve ken
di milletini düşünsün. Sonra bu muzafferiyetler sizi 
müşkilâta sokar. Bununla neşveyap olmayınız, Ce
nabı Hak herkesin hakkını verir. Fakat her çeyden 
mukaddes olan kendi salâhiyetinizi... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Kimse söy
lüyorsunuz, bu dertleri biz biliyoruz. Heyeti Vekile-
yi çağıralım da onlara söyliyelim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Biz emriva- ! 
ki karşısnda, ve müşkilât karşısında bulunmamak 
için bu günden söylüyorum ve söyliyeceğim, vazife
mize müdahale ettirmiyelim. O hürmetler aksiye mün-
kalip oluyor. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Kimsenin 
verdiği yok. 

| HÜSEYİN AVNİ BFY (Erzurum) — Lütfen siz 
haber verin ne söyle-u Vr. Vadiyeti siyasiyeden, ve 
Hariciye Vekilinin onbeş günlük siyasetinden bizi lüt
fen tenvir buyurunuz. Ben ihmal etmiyorum. Meclis 
ve bu Hükümet ihmal edilmektedir. Bunun neticesi 
vahimdir, bu kadar söylüyorum. 

REİS — Efendim; müsaade buyurun Hariciye Ve 
kili Beyin beyanatı üzerine Hüseyin Avni Bey bura
da söz aldılar. Söyledi ve tekrar söz söylemek üze
re Tevfik Rüştü Bey var, Osman Bey var, Ziya Hur-
şit Bey var. Yasin Bey var. Fakat müzakere açacak-
sak, kime karşı? Hariciye Vekili gitti, kime karşı söz 

j söylenecek? Münasip ise başka gün müzakere ede
lim. (Heyeti Vekile yoktur sadaları) Rica ederim be
yefendi kime söz söyliyeceksiniz? Münasip görürse
niz müsaade buyurursanız iki takrir var, onları oku
tuyorum. 

3. — Başkumandanlık Karargâhı ile irtibat tesisi 
j ve alınacak malumattan Meclisin haberdar edilmesi 

hakkında Burdur Mebusu İsmail Suphi Soysalh ve 
Mersin Mebusu Salâhattin beylerin takrirleri. 

Riyaseti Celileye 
Böyle hayatî dakikalarda her şeyi günü gününe 

ve hatta saati saatine B. M. Meclisinin vâkıf olması 
lâzım geldiği halde İcra Vekilleri Hyeiinin Reis Pa
şa ile telgraf muhaberesi henüz temin edemedikleri 
Hariciye Vekâleti Vekili Beyefendin'in 'ifadesinden 
hayretle anlaşıldı. 

j Mukadderatı memlekete vazıülyet ve hakiki Hü-
I kümet olan T.B.M. Meclisinin asla karanlıkta bıra

kılmamak ve vazifei âliyesini ifa edebilmek üzere 
İzmir'le hemen ve her ne suretle olursa olsun muha
berenin temini hususunun Heyeti Vekileye havalesini 
teklif ederim. 

2 3 . 9 , 1 3 3 8 
Burdur Mebusu 

İsmail Suphi Soysalh 

REİS — Efendim bu takriri Heyeti Vekileye gön
deriyor musunuz? Münasip görenler lütfen ellerini 
kaldırsın... (gürültüler) Efendim, telgraf hattı tesis et-

j sinler diyor. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Heyeti Vekileye ha
vale edilsin. 

ı Riyaseti Celileye 
İzmir'le muhaberei telgraf iye iki haftaya karip 

müddetten beri teessüs etmiş olacağından günü günü-
i ne vaziyeti siyasiye hakkında malumatı kâfiye istih-
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sal ve teminiyle icabına göre Meclisin tenvirinin Ha
riciye Vekâletine tebliğini teklif eylerim. 

Mersin 
Salâtiattin 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. Hariciye Vekâletine gönderiyoruz. 

Efendim celsei hafiyeye ait mesail bitmiştir. Cel-
sei aleniyeye tahvil olundu. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) Reis Beyefen
di; belki. Hariciye Vekili Bey ifadatımı dinlemek is
tiyorlar.. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bir daha mı 
söyliyeceksiniz? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Hayır. 
REİS — Efendiler ;rica ederim, celsenin aleni ol

masını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Celse alenîdir. 
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