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YÜZ SEKİZİNCİ İNİKAT 

25 Eylül 1338 Pazartes' 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat : 3,55 (Sonra) 

REİS : İkinci Reis Vekiîi Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Hakkı Bey (Van) Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celseyi kuşat ediyorum. 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Heyeti Vekile 

Reis Vekili ve Seriye Vekili) (Eskişehir) — Efen
dim; celsei hafiye akdine dair olan teklifimize sebep. 
Rauf Beyefendiden aldığımız telgrafı, verdiğimiz ce
vabı, tekrar aldığımız cevabı... (İşitmiyoruz sesleri.) 

Efendim; celsei hafiye akdindeki sebebi arz edi
yorum. Rauf Beyden aldığımız telgrafı kendisine müs-

tacelen yazdığımız cevabı, tekrar aldığımız cevabı 
Heyeti Âliyenize okumak içindir ve sebebi teklif de 
budur. 

REİS — Efendim; celsenin hafi olmasını ka
bul edenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Celse hafi olarak inikat etmiştir. 
Bundan evvelki celsei hafiye zabıt hulâsası oku

nacaktır. 

1. ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZ YEDİNCİ İNİKAT 
23 Eylül 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat, 

ahvali hazırai siyasiye hakkında Hükümetten malu
mat alınmak üzere hafi bir celse akdedilmesine dair 
on beş imzalı takrir kıraat ve kabul olunarak Heye
ti Vekileye haber gönderildi. 

Bursa'ya bir seyahat icrasına dair takrir kıraat 
ve müzakere olunarak neticede meselenin münasip 
bir zamana taliki karargir oldu ve celse tatil edil
di. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı Riyasetlerinde 

Bilinikat Hariciye Vekâleti Vekili Dr. Rıza Nur Bey 
tarafından ahvali siyasiye hakkında izahat ita olundu. 

Mersin Mebusu Salâhittin Beyin Başkumandanlık 
karargâhı ile tesisi muhabere edilip, alınacak malu
mattan her vakit Meclisin haberdar edilmesine dair 
takriri kabul edilerek Hariciye Vekâletine tevdi olu
nup, celsei aleniyeye geçüldi. 

Reis Reis 
Birinci Reis Vekili Reisi sân i 

Vehbi Adnan 

Kâîip Kâtip 
Van Lâzistan 

Hakkı Ziya Hurşit 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Zaptı sabık hu
lâsası kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Heyeti Vekile Reis Vekili ve Seriye Vekili 
Abdullah Azmi Efendi Hazretlerinin Ahvali siyasiye 
hakkında beyanatı, 

REİS — Buyurun Abdullah A/mi Efendi. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Heyet! Vekik 
Reis Vekili ve Seriye Vekili) (Eskişehir) — 
Efendim; Rauf Beyefendinin bundan evvel iki telgra
fı daha vardır. Fakat o yoldaki inıibaatı ile, memurla
rın bir an evvel izamlarına dairdir ve kanunun dahi 

bir an evvel çıkmasına mütedairdir. Bunları mahal
lerine tebliğ ettim. (İşitemiyoruz sesleri.) 

Efendim: Rauf Beyefendinin yoldaki intihalarına 
dair bir iki lelgraları vardı. Birisinde memurini da
hiliye ve adliyenin bir an evvel gönderilmesini, di
ğerinde kanunun bir an evvel çıkarılmasını yazıyor. 
Buııkrı mahallerine tebliğ ettim, telgrafı okuyorum. 

cMuzeffcr ordumuz Ivîııaki Millî 'ile muayyen 
olan millî gayelerimizi istihsal edinceye kadar vaziîei 
vafanij esini kemali emniyetle ifadan geri kalmıyacak 

— 824 -
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ise de her vakit olduğu gibi bu safhada dahi vesaiti 
sulhiyeyi istimal etmesini ve silâha müracaat zaru
reti katiyesi olmadan ordumuzu tahrik etmemek Baş
kumandanlıkça vacibürriaya velmukaddes bir düstur 
ittihaz edilmektedir. Ahiren Paris'ten Başkumanda
na Franklen Büyyon imzasiyle varit iki telgrafnamede 
mumaileyhin iki güne kadar İzmir'e muvasalat ede
ceği bildirilmektedir. Cereyanı sulhtan Mösyö Frank
len Büyyon'un elyevm Paris'te Mösyö Puankere ile, 
İngiliz Hariciye nazırı ve İtalya sefirinin Fransa Hü
kümeti ile birlikte ittihaz edecekleri mukarrerat hak
kında itayı malumat edeceği, vazifei resmiye ve iti-
lâfcuyanesini deruhde eylediği tahmin olunmaktadır. 
Amali umumiyemizi tatmin edecek bilcümle siyasî 
teklifleri kemali ehemmiyetle nazarı dikkate almak 
lazimeden olduğundan mumaileyhin getireceği tekli-
fatı berayı tetkik acizleri ile, Hariciye Vekili Yusuf 
Kemal ve ahiren Avrupa'da teşebbüsatta bulunmuş 
olan Dahiliye Vekili Fethi Beylerin İzmir'de temdidi 
ikametlerine zaruret hasıl okluğunu ve neticeden itayı 
malumat edileceğini arz ederiz.» diyor. (Tarihi ne
dir sesleri) 

23 eylül akşam üzeri verilmiştir. Dün Heyeti 
Vekileyi sabahleyin 11 de çağırdım, müzakere ettik. 
Badelmüzakere tahtı karara aldığımız şeyi kendilerine 
makine başında tebliğ ettik. Bu sabah erken aldığı
mız cevabı da ve bizim yazdığımız cevabı da okuya
cağım. Hariciye Vekili Beyden de ayrıca Flariciye 
Vekâletine bir telgraf vardır. Onu da Vekil Bey 
okuyacaklardır. 

RIZA NUR BEY (HARİCİYE VEKİLİ) (Sinop) 
— «İzmir 23: Hukuk Müşaviri Münir Bey, Franklen 
Büyyon ile görüşüldüğü zamanda tercümanlık etmek 
ve zabıt tutmak için istenilmişti.» 

Evvelce de ayrıca bir tegrafla istemişlerdi ve ha
reket etmişlerdi. Okumaya devam ediyorum. «Frank
len Büyyon'un muvasalatından evvel burada bulun
ması lâzımdır. Hemen hareketinin kendisine tebli
ğini rica ederim. Başkumandanlıktan icabedenlere 
emir verilmiştir. 

2. Hâmit Beyden bugün Başkumandana gelen 
telgrafnamede Fransız askerinin çekilmesi için resmen 
emir aldıklarını ve İtalyanların da aynı emri aldığını 
istihabar eylediğini, ilâve ettiğini bildiriyor. Bu gibi 
haberleri oraya da yazacağı tabiî olmakla beraber 
berayı malumat maruzdur.» 

Cevap olarak yazdığımız şeyi okuyacağım efen
dim: «Heyeti Vekile mukarreratı olmak üzere mü- j 
zakeratı siyasiyenin Ankara'ya nakli hususunda He- J 
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yeti Vekile müttehidülrey bulunmaktadır. Meclisde 
ahiren vaki olan talep üzerine verilen izahat esna
sında bu cihet muhtelif tarzlarda ve vaziyeti ha-
zırai Hükümet noktai nazarından tamamen tatbik 
edilmiştir. Diğer taraftan orada vaki olacak tekli-
fatm tetkiki ve bir neticeye raptı Heyeti Veküeuin 
karariylc olacağından muhaberatın hali hazırı bv 
müzakeratın muhaberatla idamesi mümkün olamıya-
cağını gösterdiğinden Franklen Büyyon'un Ankara'ya 
gelerek müzakeratın burada cereyanı lâzım olduğunu 
ve binaenaleyh derhal merkeze avdet buyuruımasmı, 
bu müzakerat esnasında Reis ve Başkumandan Paşa 
Hazretlerinin de müddeti muvakkate için de bulun
malarını zarurî ad ve telakki ettiğimizi arz ederiz. 
Mamafih müzakeratı ibtidaiyei sulhiyenin İzmir'de 
icrası teklif ve tarafımızdan teklifi vaki kabul edili
yorsa bu müzakerata murahhas olarak bulunacak 
zevatın Heyeti Vekilece tayin edileceği ve her vakit ki 
gibi Meclisçe tasvibi icabedeceğinden o cihetin işarı 
rica olunur.» Yani böyle bir teklif varsa bunu ma
kine başında sual ettik. Bu sabah aldığımız cevabî 
telgrafı da okuyacağım: 

«İcra Vekilleri Reisi falan Beyefendiye : Şifre 
cevabıdır. 

Malumu âlileri olduğu üzere İzmir'e hareketimiz
den maksat Başkumandan Hazretleriyle vaziyeti har
biye ve siyasiyeyi tetkik ve neticei tcîkikatı Heyeti 
Vekile ve Meclise arz etmek idi. Evvelki tcigraj'nr.-
mede arz ettiğimiz veçhile buraya vusulümüzde doğ
rudan doğruya bir dost sıfatiyle Mustafa Kemal Pa
şa Hazretlerine bir telgraf çekmiş olan Franklen Büy
yon'un İzmir'e gelmek üzere bulunduğu anlaşıldığın
dan, ve sebebi vürudu da buraya azimetleri icabeden 
vaziyeti siyasiye ve hariciyemizle mutlak olarak alâ
kadar olduğu kaviyyen memul bulunduğundan Hari
ciye Vekili Yusuf Kemal ve Avrupa'nın son sivasî 
kararlarına vakıf bulunan Dahiliye Vekıü ' . t ! ; . Be
yefendi ile intizara mecburiyet gördük- Aksi takdir
de ' seyahatımızdan maksut olan şeyden istifade edile
mezdi. Ancak Franklen Büyyon'un Ankara'ya kadar 
seyahatinin muvafık olup olamıyacağınm mumailey
hin buraya muvasalatında anlaşılacaktır.» 

Ki son fıkramıza cevap veriyor. Sulh için henüz 
bir taraftan teklif edilmiş değildir. Şu halde munk-
has meselesi mevzubahis olamaz. FrankLn Büyyon 
İtilâf Devletleri namına bir teklifte bulunursa temhi-
datı evveliyede bulunarak malum metalibi milüye-
mize muvafık görülürse berayı tetkik bittabi evvelâ 
Heyeti Celilei Vekileye ve Meclisi Âliye arz edilecek
tir. Başkumandan Hazretleri rüfekayı kirama ve 
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bilumum Meclisi Âli azayı muh,teremesine kalbi ve 
samimî selam ve temennilerini takdim eyler. Bir an 
evvel Ankara'ya gelmek emelinde bulundukları ve 
fakat bugünkü vaziyet henüz arzuyu şedidelerini tat
mine müsait bulunmadığını, inşalallah Franklen Büy-
yon ile görüşülmesini müteakip birlikte Ankara'ya 
avdeti mümkün olacağından kuvvetle ümitvar bulun
duğumu ve intizar olunan zatın buraya vusulüne ka
dar bizim burada bulunmaklığımızın menafii mem
leket noktai nazarından zarurî olduğunu arz ederim.» 
(tmza kimin sesleri) 

imza Rauf Beyindir, efendim. Zaten muhabere
miz bütün Rauf Beyledir. Bunları aldığımızı müte
akip saat 11,5 de telsizle, İstanbul'da bulunan mümes
silimiz Hâmit Bey tarafından, telsizle bir nota teb
liğ olunduğunu söylediler. Bir az bekledik, nota ter
cüme olundu. Heyeti Vekilece aramızda hiç bir mü
zakere sebkat etmeksizin Meclisi Âlinize arz etmek 
üzere Vekil Beyefendi tercümesini arz edeceklerdir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Rauf Beyin 
bu telgrafı üzerine hiç bir müzakere cereyan etmedi 
mi? Ne onun üzerine, ne nota üzerine müzakere ce
reyan etmedi mi? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Bu 
sabah aldık efendim. 

RIZA NUR BEY (HARİCİYE VEKÂLETİ VE
KİLİ) (Sinop) — Efendim; telsizle son gelen bir 
notadan sonra, arz olunan malumatın o kadar ehem
miyeti kalmıyor ve her şey bu notada tekasüf ediyor. 
Anlaşılıyor ki Fraklen Büyyon da bir şey getirmemiş
tir, belki de hususî bir takım şeyler getiriyor. 

Bugün alınan telsizle bir nota geldi; fakat bu no
tanın bir kısmını iki üç dakika kadar telsiz alamamış 
ve nota nakıs kalmış. Nihayet o nakıs kısmı tel ile 
almağa teşebbüs ettik ve o kısım da geldi, nota it
mam edildi ve tercümesi yapıldı. Şimdi Heyeti Âli-
yenize arz edeceğim. Evvelâ okuyacağım şey Hâmit 
Beydendir: 

«Hariciye Vekâletine : 24 . 9 . 1338. 
Jeneral Pelle'ye bugünkü notayı tebliğ eden Puan-

kare'nin telgrafnemesi berveçhi ati idi : Konferan
sın hulâsai mukarreratı olarak gönderilen no
tayı . » Yani üçler konferansı içtima et
mişti ya, bu, o konferansın hulâsai mukarreratı. 
«hulâsai mukerreratı olarak gönderilen notayı, İstan
bul'da Büyük Millet Meclisi Hükümeti mümessiline 
vererek, birer nüshasını İngiltere ve İtalya komiserle
rine tevdi ediniz. Lüzum gördüğünüz takdirde bir 
nüshasını da Babı Âliye verebilirsiniz.» (Handeler) 
İmza ; Hâmit. 

Bu telgraf Puankere'den Jeneral Pelle'ye gelen 
bir telgraftır. Şimdi okuyacağım kısım da yine Hâ
mit Beydendir. : «İzmir'de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi ve Başkumandan Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerine; Ankara'da Hariciye Vekâletine: Bugün 
vakti zevalde, Fransa Devleti fahimesi fevkalâde 
komiseri Jeneral Pelle tarafından bendenize tevdi edi
len nota berveçhi ait maruzdur. Vusulünün işarını 
istirham ederim; ferman. 

24 . 9 . 1338 
İmza 

Hâmit 

Nota da şudur : 
Üç müttefik Hükümet salâhiyeti tammeyi haiz 

bir mümessili Venedıkte veya sair bir mahalde vuku-
bulacak bir içtimaa balâteahhur göndermeğe muva
fakat edip etmiyeceğini kendilerine işar eylemesini 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinden rica ederler. Bu 
içtimaa Türkiye mümessilleriyle beraber Büyük Bri
tanya, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Sırp, Hır
vat ve İslovan a . . . «Yani Çekoslavakya.. 
» . . . İsloven devleti ve Yunanistanın murahhasları 
dahi meduv bulunacaklardır. Bu içtimaa alâkadar 
Hükümetler tarafından tertibatı lâzıme alınır alınmaz 
vuku bulacaktır. İçtimain gayesi Türkiye ile Yuna
nistan ve Düveli Müttefika arasında bir muahedei 
sulhiyei kafiyenin müzakere ve akdi ile iştigal etmek 
olacaktır. Üç müttefik devlet, Türkiye'nin Meriç 
ve Edirne'ye kadar Trakya'yı tekrar tesahup arzusu
nu hüsnü nazarla telâkki eylediklerini beyan için bu 
fırsatı vesile ittihaz ederler. Müzakeratı sulhiye es
nasında, Ankara Hükümeti, Düveli müttefikanın mu
vakkaten bitaraflığını...» Muvakkaten kelimesine na
zarı dikkatinizi celp ederim. Eskiden bu tabir yoktu. 
bu noktaya ilâve etmişler. (Muvakkaten bîtaraflığı
nı ilân ettikleri mıntakaya, ordusunu göndermemesi 
şartiyle, üç devlet konferansta, mezkûr hudutların 
Türkiye'ye verilmesini maalmemnuniye müdafaa 
okur musunuz? 

EMİR PAŞA (Sivas) — Bu cümleyi lütfen bir 
daha okur musunuz? 

RİZA NUR BEY (Devomla) — Peki. «Müzake
ratı sulhiye esnasında, Ankara Hükümeti: Düveli Müt
tefikanın muvakkaten bîtaraflığını ilân ettikleri mınta
kaya, ordusunu göndermemesi şartiyle, üç Devlet, 
konferansta; mezkûr hudutların Türkiye'ye verilme
sini maalmemnuniye müdafaa edeceklerdir. Esasen 
şurası mukarrerdir ki muahedede; Türkiye ve kom
şularının menafiinin vikayesi, sulhun muhafazası 
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için, bilâhare tayin edilecek bazı menatıkın gayrı as- I 
kerî bir hale vaz'ı, Türk hâkimiyetinin muntazam ve 
muslihane bir surette yeniden teessüsünün istihsali ve | 
nihayet Cemiyeti Akvamın himayesi altında Boğaz- 1 
içinin serbestisini ve ırk, din akalliyetlerinin emniye
ti için muahedede bilittifak tedabir ittihaz edilecek
tir. Zaten üç devlet Türkiye'nin Cemiyeti Akvama 
duhulünü memnuniyetle müdafaa edeceklerdir. Mua
hede mevkii icraya vaz olunur olunmaz İstanbul'da- I 
ki Müttefik kıtaatının geri çekilmesi hakkında ge
çen, martta verilmiş olan teminatı tekrarda üç Dev
let müttefiktir. Üç Hükümeti müttefika konferansın 
küşadından evvel Türk ve Yunan memurini askeri
yesi ile bil'itiilaf Müttefik Hükümetler jeneralleri ta
rafından tespit edilecek olan bir hat üzerine Yunan 
kuvvetlerinin çekilmesini temin etmek üzere nüfuz
larını istimal edeceklerdir...» (Tekrar sadaları). 

«Bu müdahale mukabilinde Ankara Hükümeti, I 
ne konferanstan evvel ve ne konferans esnasında 
muvakkat bitaraf ilân olunan mıntıkalar dahiline as- I 
ker göndermemeği, ne boğazlan ve ne de Marmara 
denizini geçmemeği taahhüt edecektir. Yukarıda mev- I 
zubahis olan hattı tayin ve tespit için Mustafa Ke- I 
mal ile Müttefik jeneraller arasında Mudanya ve îz- I 
mir'de derhal bir içtima vukubulabilir. Müttefik Hü
kümetler davetlerinin semi itibare alınacağına ve bü- j 
tün insaniyeti mütemeddinenin arzukeş bulunduğu 
bir sulhun tesisi için müttefikleri ile olduğu gibi Tür
kiye ile de teşriki mesaî edeceklerine kanidirler.», 

Paris, 23 Eylül 1922 
Puankara Gürzon i 

Hof Keybiston I 
Efendim, bu henüz yeni geldi. Arz ettiğimiz veç- I 

hile Heyeti Vekilece bir müzakere cereyan etmemiş- I 
tir. Tabiîdir ki bir müzakere cereyan edecek ve He- I 
yeti Aliyenize arz edilecektir. j 

ZİYA HURŞÎT BEY (Lâzistan) — Hangi Heyeti 
Vekile? Buradaki mi, yoksa İzmir'deki mi? I 

RIZA NUR BEY (Devamla) — Efendim, bir ça
resi düşünülecek ve çalışılacaktır. Zannederim ondan I 
sonra mevzuu müzakere olunur. Yalnız arzı malu- I 
mat kabil indendir. I 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar Sahip) — 
Biz Heyeti Vekileyi burada biliriz, başka yerde oldu
ğunu bilmiyoruz. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Elyevm mıntıkai bita
rafı denilen mıntıkanın Anadolu'da bulunan aksamı 
bizim tahtı işgalimize geçmiş midir, geçmemiş mi
dir? 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Bu hususta bir ma
lumatı resmiye yoktur. Ne merkezdedir bilmiyoruz. 

TAHSÎN BEY (Devamla) — Bunun tahkikini ri
ca ederim. 

ETHEM FEHMİ BEY (Menteşe) — Çanakkale' 
ye mutasarrıf tayin olunduğunu bugün gazetelerde 
gördük. 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Yok efendim. Ora
sı işgal olunduğundan dolayı değil, oraya bendeniz 
de bir doktor tayin ettim. Fakat eskiden de biliyor
sunuz ki Çanakkale'de Düveli Müttefika vardır. Yi
ne bizim her türlü memurlarımız vardır. O Çanak
kale'de olabileceği gibi merkezi başka tarafta da ya
pabilir ve orada - umuru muamelatı haleldar etme
mek için - ifayı vazife ederler. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu mesele hak
kında zatı âlileri ne zaman müzakere yapmak ve ne 
suretle müzakere edilmesi cihetini aranızda takarrür 
ettirdiniz? Bunu anlamak isterim. Yani rüfekayı sa-
ireniz de buraya gelecekler ve bu işi müzakere ede
cekler mi? Bu husus için Heyeti Vekile onları celp 
ve davet ediyor mu? Yahut Meclisin yarından sonra 
ittihazı karar etmesi mi daha doğrudur? Bu hususta 
Heyeti Vekile arasında bir şey takarrür etmiş midir? 
Bunu anlamak isterim. 

RİZA NUR BEY (Devamla) — Henüz Heyeti Ve
kile arasında bir fikir teati olunmak için lâzım ge
len zaman bulunmamıştır, henüz yeni aldık. Yarısı 
gelmemişti onu ikmal ettik, tercüme ettik ve Heyeti 
Celilenize arz ediyoruz. Bittabi evvelce İcra Vekille
ri Heyeti Reis Vekili Efendi Hazretlerinin arz ettiği 
veçhile, buradaki Heyeti Vekile istiyor ki Heyeti Ve
kile tamam olsun ve bir an evvel müzakereye başla
nılsın. Onun için daha henüz ne vakit müzakere edi
leceği hakkında bir karar ittihaz edilmemiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim; Hü
kümet gecikirse niye gecikti diye burada çençen ede
riz... (Gürültüler) (Çençen nedir; geri al sadaları). 
(Gürültüler). Geri aldım. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim; 
bu notanın tarihini lütuf buyurmadımz. 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Okudum efendim, 
dikkat buyurmam ıssınız. Paris: 23 Eylül 1922, de
dim. Hatta imzalardan evvel okuyacak iken sonra 
okudum. 

HÜSEYİN AVNl BEY (Devamla) — Fraklen 
Büyyon'un olacak. (21) de izmir'e geldiğini gazeteler 
yazıyor. Bugün 4 gündür izmir'de olmasına naza
ran... Müsaade buyurun, izmir'e gelmiştir. Fraklen 
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Büyyon. Paris'ten hareket ettiği vakit henüz Paris'te 
içtima etmiş olan Düveli mütelife konferansı hitam 
bulmamıştı ve mukarreratını ittihaz etmemişti. Ben-
denizce keenlemyekün hükmündedir. Asıl mesele no
tadır, budur. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Efendim; bu notada, 
konferansta İngiltere, İtalya, Japonya, Sırp, Çekos
lovakya, Hırvatya, Yunan bulunacağına nazaran aca
ba Ruslar boğazlar meselesinde mevzubahis oldu 
mu? 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Bu tabiî mevzuba
his değil. Fakat evvelce arz edebilirim. Biz Misakı 
Millîde Boğazlar statüsünün yani şeraiti ne ise - ma
lum ona statü derler, umumileşmiş bir tabirdir - bu
nu bütün sahil Devletlere şâmil olarak kabul ediyo
ruz. Sonra Rusya ile bir muahede yaptık. Arada bir 
muahedei mahsusa vardır. Rusya'nın da dahil oldu
ğu halde sahil devletler beyninde yapılacaktır. Rus
ya'nın konferansa davet edilmesinde zaten ahtende 
borçluyuz ve Hükümetimiz bu Düveli mü'telifeye, 
Rusya'nın da davetini teklif edecelktir. Amma ben 
şimdi zannediyorum ki; onlar Rusya'nın davet edil
mesini kabul etmez. Bendeniz cidden biliyorum ki; 
Rusya'yı kabul etmıyeceklerdir. Fakat biz vazifemi
zi yapacağız. Nitekim bu, bize bir taraftan lüzumlu 
olduğu gibi diğer taraftan da Rusların Ceneve kon
feransında bizi davet etmelerini teklif etmek itibariy
le de nezaketen lâzımdır. Amma o zaman Rus'lar 
teklif ettiler, onlar kabul etmedi. Şimdi de Rusları 
kabul etmezlerse nasıl ısrar edebileceğiz? Aynı me
seledir. Fakat davet etmeğe mecburuz ve edeceğiz. 

TAHSİN BEY (Avdın) — Efendim; Ceneve kon
feransında Ruslar... 

\ U S U F ZİYA BEY (Mersin) — Müzakere yok 
ki; bu sualler nedir? 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim; Ceneve kon
feransında müzakerata iştirak etmek için bizim de 
iştirakimizi temin etmiş değillerdir. Rus'ların bizim
le olan muhadenet ahitnamesinde bilâhare vukuu 
muhtemel olmayan Ceneve konferansında bizim de 
temsil edilmemizi teklif etmeyi bizim o konferansa 
iştirakimizi talep eltilerdi. Bize gelince : biz bu mua
hede mucibince bazı mesailde Rusların muvafakati 
olmadıkça ve onların muvafakati inzimam etmedik
çe bir muahede kabul etm iveceğim izi onlara karşı 
ta.ıhl'ıar etlik. Binaenaleyh bu yapılacak. Konferans
ta Rus'ların vücudu olmadıkça, bizim de o muahedat 
ve müzakerata iştirak etmemiz lüzumunun muahede 
iktizasından okluğunu nazarı dikkatten dur, tutma-

makhğımız lâzımdır. Aksi halde biz muahedemize 
riayet etmemekliğimizi göstermiş oluruz. Sonra o 
muahede de yalnız 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Efen
dim; bu müzakereye dair bir şey arz edeceğim mü
saade buyurunuz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Efendim; 
henüz müzakere etmemişler. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Efen
dim; daha bu nota yeni gelmiş. Vekil Beyefendi di
yorlar ki; biz bunun üzerinde hiç bir müzakere \e 
münakaşa etmedik. O halde bizim burada sözümüz 
beyhude gidecektir, açılacaktır. O vakit bunu inşal
lah müzakere ederiz. Yalnız bendeniz bir şey rica 
edeceğim. Şimdiye kadar gelen notalar ne kadar ka
palı geliyordu. Elhamdülillah bu gün bir ışıklı nota 
gelmiştir. (Işıklı değil sesleri). Cenabı hakka hamdü 
düa edelim, şükürler ederim, 

BOZAN BEY (Urfa) — Musul için bu notada 
bir şey yoktur. 

Dr. RIZA NUR BEY (Sinop) — Şimdi efendim 
Musul için bir şey yoktur, buyuruyorlar. Bu. hi/.inı 
tarafımızdan yapılmış bir şey değildir. Onlar tara
fından yapılmış bir şeydir. Onlar Parisıedir. Fakat 
efendiler buna tabiîdir ki: buna emin olunu/ Hükü
met her tarafı düşünecektir. Bu notaya verilecek ce
vap ta tabiîdir ki Heyeti Cclileden geçecektir \e arz 
edilecektir. Biz yalnız ne düşündük? Acilen Heyeti 
Celilenin haberi olsun diye arz ettik. 

REİS — Hariciye Vekili Bey izah ettiler eren
dim. Tabii bunun için müzakereye lüzum kalmadı. 
«Hayır sesleri». 

OSMAN NURİ BEY (Lâzistan) — Başka bir me
seleye dair bir temennimiz var. 

SALÂHATTİN BEY (?) — Rüfekayı muhtere-
melerini bir an evvel davet etsinler. (Celsei aleniyeye 
geçilsin seslen). 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Rü-
fakayı sairemizi davet ettik, tekrar edeceğiz. Çünkü 
mühim meseledir. 

HASİP BEY (Maraş) — Efendi Hazretleri bunun 
berayı malûmat gelmesi de nazarı dikkatinizi celbct-
sin. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Burada 
müzakere edilecek, davet ediniz. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — O vakte kadar ce
reyan eden mesele için hareketlerini tehir etmişlerdi. 
Bu düşünceleri makul idi. Fakat bu nota geldikten 
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sonra Franklen Büyyon'u beklemek için mana yok
tur. Burayı teşrif etsinler, arzu ederse buraya gelir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
I;fendim öyle zannediyorum ki bu nota aynı zaman
da her iki tarafa da tebliğ edilmiştir, iler halde ar
kadaşlarımız bizim kadar düşünürler. Binaenaleyh 
hareket ettiklerini zannediyorum. Fraklen Büyyon' 
un bu notaya karşı kıymeti kalmamıştır efendim. 

REİS — Efendim; bu mesele kapanmıştır. Cel-
sei hafiye dair bir takrir var 

2. — İçel Mebusu Naim Bey ve rüfckasının; muğ-
tenenı eslihadan mebusuna birer adet filinta verilme
sine dair takrir. 

Riyaseti Celileye 
Lehülhamd velminne muzaffer ordumuz düşma

nı laini mübarek Anadolu'muzdan temizlemiştir. İş
bu zaferimizin vahibi Cenabı vahibülataya ve âmili 
milletimizin ordusu ve hamisi de Büyük Millet Mec
lisidir. İşbu Meclisi Âli azayı kiramına bir hatırai 
zafer olmak üzere düşman yunanından iğtinam edi

len tüfenklerden bir adet filinta ile beşer yüz fişenk 
ihdasının Müdafaai Milliye Vekâletine tasviben teb
liğini teklif ederiz efendim. 

25 Eylül 1338 
İçel Mebusu Malatya Mebusu 

Naim Reşit 
Kayseri Mebusu Burdur Mebusu 

Osman îsmail Suphi 
Tokat Mebusu Siirt Mebusu 

İzzet Mustafa Sabri 
REİS — Müdafaai Milliyeye tasviben göndere

lim. Takririn tasviben Müdafaai Milliye Vekâletine 
gönderilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... 
Kabul edilmiştir. 

Celsei Hafiye bitmiştir. Celsei aleniyeye geçilme
sini reyinize arz ediyorum. Celsei aleniyeye geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... Celsei ale
niye ye geçilmiştir efendim. 

üitiuın Celse 
Saat : 4,30 
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