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YÜZ ALTMIŞ ALTINCI İNİKAT 

25 Kânunuevvel 1338 Pazartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 2.35 (Sonra) 

REİS : İkinci Reis Vekili Musa Kâzım Efendi 

KÂTİPLER : Süleyman Sun Bey (Yozgat), İbrahim Bey (Mardin) 

REİS — Celse açılmıştır. Celsenin hafi olmasını 
reyinize arz ediyorum : Kabul edenler ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

: i /. KIRK YEDİNCİ İNİKAT 

29 Teşrinisani 1339 Çarşamba 

İKİNCİ CELSE 
aüi Dr Adnan Beyefendinin tahtı Riyaset-
rikac zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
Lı Maliye Vekili Hasan Beyefendi mema-

uasa ve emvali metruke hakkındaki beya-
am ederek teneffüs için celse tatil olundu. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Ljjye-fendinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat 

emvali metruke hakkındaki müzakereye devam edi 
ve kâfi görülerek celsei aleniyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
Reisisâni Antalya 

Adnan Halil İbrahim 
Kâtip 

Lâzistan 
Osman 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı? 
Zaptı sabıkı aynen kabul edenler, ellerini kak 

sın... Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

zan Konferansı hakkında İcra Vekilleri 
: Hüseyin Rauf Beyin izahatı. 
Paıyurunu/ Rauf Beyefendi. 

; \ RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Re-
Efendim, bundan evvel iki alenî cel-

ronıeransında cereyan eden müzakeratın 
Heyeti Âiiyenize arz etmiştim. Son maru-

maa tebellür edemediğini ve ettirilemedi-
;ıgenne girift şekildeki mesail üzerinde 

ie .un etmekte olduğunu arzetmiştim. 
>: ne kadar Hariciye Vekâletine ve Hü-

y. bahta gelen mesaili muhtelifeye ait 
î cü Âiiyenize arz edeceğim. O günden 

ar Hariciye Vekâletine ve Hükümetinize 
•. e 11 mesaili muhtelifeye ait hulâsaları He-

a u edeceğim. Lozan ile Ankara ara-
.HLU-. hakikaten arkadaşlar, endişe bah-

•idkat cereyan etmektedir. Resmî kanal-
:.-fîizi tekrar ettik. Ayrıca murahhasımız 

da teşebbüsatı lâzimede bulunacaktır. Telgraflarda u-
kaddüm ve teahhur gittikçe çoğalmaya ve aynı za
manda şifrelerin en mühim kısımlarının bir kaç satır
ları halledilemeyecek şekilde gelmişlerdir. Bittabi aa 
hususta ve şüphesiz mukabil tarafta murahhasların a? 
müşkülât görmektedirler. Vaziyeti tahlil edemiyorlar. 
Buna karşı kuryelerimizi takibe başladık. Muhabera
tımızı tashihen o vasıta ile de teyit ediyoruz. Boy!e 
olmakla beraber Heyeti umumiyesi hakkında Hey iti 
Âliyenizi son vaziyetin vasıl olduğu kademeye kadar 
malumattar edebileceğimi zannediyorum. Fasıl fasa 
hulâsaları Heyetinize arz edeyim. 

(Konferansta mevzubahis olan maliye urmın.mj 
dair olan kısım okundu) (1) 
yani murahhaslarımızın mukabil tarafın tekliflerini; 
karşı iddia ettikleri, yani şimdi okuduğumdu--. Mak,. 
bil tarafın teklifine gelince müttefikler hükümetimiz-

(1) Belge bulunamamışı ir. 
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den otuz milyon altın lira işgal masrafı istiyorlar. 
(Gürültüler) 

DURAK BEY (Erzurum) — Dinleyelim de ondan 
sonra cevap verelim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Harbi umu
mi esnasında tedavüle çıkarılan evrakı nakdiyenin bir 
tertibinin mukabili olan altınlar ki malumu âliniz 
müsadere etmişlerdi. Bunları da şimdiden mahsup et
mek istiyorlar. (Handeler) Kendi tebaalarına ait şah
si zararları şimdiden istiyorlar. Tabiî murahhasları
mız bunu gülünç bulmuşlardır; hiçbir suretle işgal 
masrafı kabul etmemişlerdir; bilâkis bize, işgalleri yü
zünden verdikleri zararın tazmini lâzım geldiğini söy
lemişlerdir. Şahsi zararlar hakkında mütakabilen za
rarların tazmini esası tabiî muvafık görülmüştür. Tek
rar ediyorum : 

(Tebaamız hakkındaki zarar ziyan kısmı okun
du) (1) 

Tesviye için bir hazine tahvilâtı çıkaracakmışız ve 
ashabı matluba verilecek bu hazine tahvilâtına karşı
lık olmak üzere yeni teminat gösterecekmişiz. Ayrıca 
tabiî komisyon memurlarının maaşlarını da biz vere-
cekmişiz. Bunun hepsini teminen bu komisyonu teş
kil eden memurine de masuniyeti hayatiye, yani sü-
fera gibi masuniyeti siyasiyeyi haiz olacakmış. (Oooh 
sesleri) Esnayı harpte kendilerinden gayri memleketler 
halkına teminat olarak gösterilen menabi vesaireyi de 
keenlemyekûn addedeceklermiş. Bir malumat lehimi
ze olarak ihsas etmişler. O da, güya Fransız murah
hasları son dakikada bu işgal masraflarından sarfı 
nazar etmek için hükümetlerinden emir almışlardır. 

HACİ ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — En çok 
edepsizlik edenler de Fransızlardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Düyunu 
Umumiye mesailinden 1914'e kadar olan borçlarımı
zı hududu millîmiz haricinde kalacak olan memalike 
tevziini kabul etmişlerdir. Biz ise 1918 senesine kadar 
tevziini talep ediyoruz. Bunu onlar kabul etmiyorlar. 
Mukabil taraf tevzii nisbî usulünü, biz muhtelit usu
lünü tevziatta kabul ediyoruz. (Analyamadık sesleri) 
Efendim, düyunu umumiye tevziatında mütehassisini 
maliye mutahassıslarımıza muhtelif e^kâl tavsiye et
tiler. Yani memleketlerin hududu milliyemiz haricin
de kalan aksamının varidatlarına göre borçları tediye 
etmek var, nüfusuna göre, mesahai sathiyesine göre 
ve daha sairesine göre borçları tediye etmek var. Bi
zimkiler bunun halitasından bir şekil çıkarıyorlar. On-

(I) Belge bulunamamıştır. 

lar bir nisbî usul söylüyorlar. Bu herhalde tahsilat 
noktai nazarından bir teritiptir. 

Banknotların tevzii meselesine gelince : Yani har
bi umumî esnasında tedavüle çıkardığımız evrakı nak
diyenin de bu meyanda tevzii ve Berlin konferansın
da esasları kabul edilmiş olan düyunu Umumiye be-
kayasının da mahsup edilmesini teklif ediyoruz. Kabul 
etmiyorlar. Mamafih esasta anlaşılmış bir nokta varsa 
o da Düyunu Umumiye üzerinde n'isbeti varidat usu
lü ile olmuştur. Komisyonlarda, encümenlerde bu esas 
üzerinde olduğu anlaşılıyor. Evrakı nakdiye meselesi, 
Düyunu Umumiye istikrazı dahilî mesaili ve bunlar 
gibi emsalinin taksime ithali henüz muallaktadır. Dü
yunu Umumiye İdaresinin tanındığına dair muahede
ye madde dercini talep ediyorlar. Biz ise katiyen red
dediyoruz. Düyunatın heyeti umum iyesinin Frank üze
rinden tespit ve tediyesini biz teklif ediyoruz. Onlar 
kabul etmiyorlar. Bu yüzden maliye hususatının tes
piti için teşekkül eden tali komisyonlar müzakeresi 
ilerleyemiyor. Hali tevakkuftadır. 

Gümrük mesailine gelince : Hukuku mütesaviye 
ve mütekabile üzerine gümrük usulünü iddia ediyo
ruz. Bunu esas itibariyle kabul eder gibi görünerek 
muvakkat bir rejimden ,yani usulden bahsediyorlar. 
Bizim projemiz şudur; halihazır tarifemizin beş sene 
müddetle altın para üzerinden tatbiki, iki sene zar
fında yeni tarife hazırlayıp, her devletle münferiden 
mukavelei ticariyeye girmek, mümasili dahilde istih
sal edilen aşyada aynı resim almakta tarafeyn yek
diğerine en ziyade naili müsaade millet muamelesi tat
bik etmektir. Bize mahsus altın ihracı ve müskirat 
memnuiyetini idame eylemek ile istihlâki dahili rüsu
muna elyevm tabi eşyayı tashih ve beş sene müddetle 
muhafaza etmektir. Onların teklifi şu tarzda imiş 
efendim : 

1. İki sene müddetle rayiç usulünü vasatî Ve \ 
zamla ve Ve 21'den fazla resim almamak, 

2. İki sene zarfında Türkiye'nin hazırlayacağı ta 
rifeyi onlara tebliğ onlar itiraz ederlerse meseleyi ha
keme havale etmek... (Oooh sesleri) Tarife Ve 15 ilâ 
Ve 20 arasında olacak ve Ve 15 meri olacaktır. Mu
kavelei ticariye meselesine başlamakla beraber itilâf 
olunamazsa veyahut onlar vazgeçmek isterlerse Ve 15 
tarifeye devam etmek hakkı memnuiyet olmamak ve 
en ziyade naili müsaade millet muamelesi yapılmak ... 
İthalât ve ihracat için devletler arasında istisna yap
mamak, dahilde mümasili olmayan eşyadan istihlâk 
resmi aldırmamak istiyorlar. 

Kapitülasyonlar mesaili : Eski usulün yerine diğer 
bir usul ikamesi mevzubahis... Mukabil tarafın iddiası, 
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bunlar yek cihet olmayıp muahedata müstenit bulun
duğu, hatta sabık müttefiklerimizden Almanlar bile 
lağvını serdettiğini söylüyorlar. Bu hususta üç ko
misyon teşkil edilmişi birisi ecnebi eşhas için maddi 
ve manevi şeraiti kanuniye. İkincisi, idarei iktisadî 
noktai nazardan ecanibin şeraiti kanuniyesi. Üçüncüsü; 
asarı atikanın taharri mesaili... Bunlar hakkında gö
rüşülmek üzere üç komisyon teşkil edilmiş. Biz ka
nunlarımızın herkes için teminatı kâfil olduğunu, tali 
komisyonlarda müstâkil milletlerin ihtiyacatına taal
luk eden mesaili müzakere edebileceğinizi serdetmi-
şizdir. Bu hususta teklifatımız berveçhi atidir : 

1. Ecnebilerin mahkemelerimize ciheti müracaa
tı hakkında ancak şu derecesinde kuyudata tabi tu
tulup teminat akçası kuyudatına ta'bi olmamak, te
baa derecesinde yani bizim tebaamız gibi kefaleti 
müteselsileye tabi olmamak, kefalet akçası alınma
mak d'iyorlar. Hatta bunda da bir hile yapmak isti
yorlar. Mesken yani ikamet vesikası göstermekten bile 
kendilerini vareste bırakmak istiyorlar. 

2. Beynelmilel mahkemei daimî tarafından teklif 
olunacak hâkimlerin Türk adliyesine iltihak ile eca-
nibe ait mesailde bizim hâkimlerimizle teşriki mesaî 
salâhiyetini haiz olmaları. 

3. Bunların kavaninimizi ihtiyacatı asriyeye gö
re tespit etmek üzere ıslâhat lâyihalarını ihzarda bir 
vazifeye sahip olmaları. Ecnebi hâkim usulünü pren 
sip itibariyle reddettiğimizden mesaili adliyeye başla
namamıştır. Ecnebilerin kasabalar haricinde araziya 
ademi tasarrufu ve bazı mebaninin tebaamıza lüzu
mu hasrı hakkında metalibimize karşı israr ediyor
lar. Kapitülasyonlar hakkındaki mesai! de bu derece 
dedir. 

Akalliyetler mesaili : Bu mesail hakkında ko 
misyonlarda ciddi münakaşat cereyan ediyor. Irkî ve 
lisanî akalliyet tefrikini kabul etmiyoruz. Gayri müs-
lim akalliyetler diyoruz. Son tekliflerinde Ermeni yur
du tayyedilmiştir. Fakat haremlerdeki kadın ve ço
cukları istiyorlar. (Hâlâ mı sesleri), (Taharri memuru 
göndersinler sesleri), (Handeler) Alelumum akalli
yetler hakkında Avrupa muahedatındaki kavaidi 
umumiyeyi bize kabul ettirmek, affı umumî ilan et
tirmek ve ledelhace askerlikten affettirmek, se bestîi 
seyyahat, emlâk ve hukuklarına tesir edecek tedabi-
rin ademi vazıııı bilhassa istiyorlar. İstanbul'da ve 
Yunanistan'da Rumlara ve Türklere ait akalliyet hu-
susatının tatbikına bir heyet tarafından tetkikına ve 
sulhtan sonra Cemiyeti Akvama girmek arzusunda 
olduğumuzu ve noktai nazarımızı o vakit bildireceği-

I mizi beyan ve hıristiyanların bedel ile askerlikten 
| muafiyetini reddettik. Muahedatı umumiyede mevcut 
! olan ahkâmdan maada bilcümle mevat olarak dü-
! şündüklerini hep reddediyoruz. (Bir ses - Aferin), (Di-
| ğerlerini kabul mu sesleri) '* Başka ne beklediniz 
I efendim? Kalacak İstanbul Rumları 1918 senesine ka-
j dar şehir emanetinin hududu dahilinde mukayyet 
i olanlardır. Sıhhiye mesaili : 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Dıyanbekir) — Bunda hal-
lolan nedir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Neticede 
hulasaten arz edeceğim. 

j Fransız heyeti son dakikada işgal masarifinden 
I sarfınazar ettiklerini bildirmişlerdir. İstanbul'da mev-
j cut beynelmilel sıhhiye komisyonlarını daha ağır şe

kilde teklif ediyorlar. Biz ilgasında ısrar ediyoruz. 
i Şirketler : Kanunen Osmanlı tabiiyetindeki kum-
| panyaları ecnebi addettirerek bunlar için tazminat isti-
j yorlar. Biz kumpanyaların ecnebi ad ve tazminat ita

sını reddediyoruz. Bu mesele de muallaktadır. 

j Kapitülasyonlar ve seyri sefain mesaili : Kavaidi 
j umumiyeye tevfikan serbestli seyri sefain ve İngiliz 

murahhasının müdahalesiyle garip olarak efendiler, 
kabotaj hakkımız kabul olunmuştur. (Anlayamadık 

j sesleri) Malumu âliniz, müsaade ederseniz kısaca izah 
! edevim. Efendim, kendi sevahilimizde iskeleler arasın-
ı 
j da işleyecek sefainin, Osmanlı sancağına hasrı huku-
• ku hâkiliyet dahilindedir. Küçük de büyük de malumu 
! âliniz şimdiye kadar bunlardan taamül ve kapitülas-
! yon namı altında ecanip istifade ediyor ve biz de ti-
! careti bahriye bu yüzden istifade edemiyordu. Haki-
j katen bu çok büyük muvaffakiyettir. Ticareti bahri-
| yemiz noktai nazarından şayanı şükran bir muvaffa-
| kiyettir. Bundan sonra Marmara havzasında Osmanlı 
! sancağı (Türk sesleri) seyri sefer edecek yani mensup 
I olacağı şirket ile limanların hepsi bizim sevahilimiz

de bulundukça oraya Osmanlı sefaini sefer edecektir. 
Şimendifer, posta ve telgraf ve telsiz telgraf husu

sunda bizim şimdiye kadar iştirak etmediğimiz bey
nelmilel mesaili ve mukarrerat kabulünü teklif edi
yorlar. Tarafımızdan kabul olunacağı tabiî, beynel-

; milel mesail kabul olunacaktır. 
Rehineler meselesi : Yunanlılar elindeki rehineie-

| rimizin derhal iadesi esas itibariyle takarrür etmiş. 
bunu müteakip üseramızı iade edeceklermiş. Bizim ta 
raf da, üseramız oradan geldikten sonra Yunan üse-
rasını sulhun akdinden evvel iade edeceğiz. 

Boğazlar meselesi : Boğazlar hakkında müttefik
lerin verdikleri projeyi aynen okuyacağım efendim. 
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Tabiî hulâsa olacaktır. Boğazlarda ve Marmara'da 
serbestîi müruru menedecek daimî ve askerî ve bah
rî tesisat olmayacaktır. İstanbul Boğazında sarkan Şi
le - Darıca - Kekbuze ve garben Akpınar - Küçük-
çekmece hattı hududuna kadar Çanakkale Boğazında 
Tekfurdağı ve Karaçatal burnu hattının cenup şarkî
si ndeki hattın ve Gelibolu şibiceziresi, Karabiga, Bi
ga, eski İstanbul bur.nu hattı hududuna kadar gayrı 
askerî bir hale vazolunacaktır. Jandarmadan başka 
burada aSker bulunmayacaktır. Marmara adaları, Lim-
ni. Bozcaada, İmroz gayrı askerî hale konacaktır. İs
tanbul'da tarzı feslini serbest on iki bin kişilik bir 
kuvvete sahip olabileceğiz. Sefaini ticariyenin harp ve 
sulhte mürurları serbesttir. Hali sulhta Karadeniz 
devletlerinden en kuvvetli donanması olandan fazla 
olmamak şartiyle her devlet sefaini harbiye geçirebi
lecektir. Karadeniz devletleri sefaini harbiyeyi tama
men ilga ederlerse devletlerin her bireri 10 bin tonila
todan fazla olmamak üzere üç gemi geçirebilmeleri 
hakkı olacaktır. Hali harpte Türkiye muhasım olursa 
her türlü tedabir tedafüiyeyi ittihazda serbest olacak
tır. (Ne ile sesleri) Fakat bitarafa sefainin mürurunu 
temin edecek. Türkiye bîtaraf kalırsa muharip bir dev
let bütün kuvvei bahriyesiyle bir taraftan diğerine ge
çebilecektir. Harp gemilerinin fasıla ile geçmesi esası 
yoktur. Beynelmilel bir komisyon boğazların seyri se
ferini tanzim edecektir. Biz İstanbul ve Marmara'da 
haskınlara karşı teminat istiyoruz. Küçük harp sefi
nelerinin iki boğaz arasında tehlike teşkil etmeyecek 
veçhile tahdidini istiyoruz. Harp ve sulh zamanında 
ticaret sefaininin serbestiî mürurunu kabul ediyoruz. 
Türkiye'nin dahil olacağı veya bîtaraf kalacağı ahval 
tahtında hukuku mahsusa istiyoruz. Tuna komisyo
nu gibi beynelmilel bir komisyorl mevaddı esasiyesini 
teklif ettik. Marmara'nın kuyuttan ihracını, orada do
nanmamızın ve İstanbul'da teıfenemizin mevcudiyeti
ni istedik. İstanbul Boğazı tarafeyninde on beş kilo
metrelik bir mıntakanın gayri askerî bir hale vazını 
kabul ettik. Çanakkale Boğazında, Anadolu tarafında 
20 kilometre umkunda bir arazi, Rumelinde Bakla-
burnu hattına kadar Gelibolu şibiceziresi gayrı aske
rî hale ifrağ olunacaktır. İmroz, Bozcaada ve Limni' 
nin gayrı askerî olmasını kabul ettik. İstanbul ve mül
hakatının şimendifer hatlarından asker nakliyatında is
tifade edeceğiz. Mütehassısalar Marmara'da Tahtel
bahirle torpil endahtına mahsus tertibatı istiyorlar. 
Prens adaları ki, Büyükada, Heybeliada, Kınalıadala-
rına tesmiye ediyorlar. Bu kuyuttan azade olmasını ka
bul ediyorlar. Fakat İmralı .adaları için-mütehassısla
rına müracaat edeceklerdir. Marmara için kuyut yok

tur. Tahtelbahirlerimiz serbest olacaklardır. Donan
mamızın gayrı askerî kısımda serbestiî hareketi, demir 
atması .kabul edilmiştir. Marmara'nın Anadolu sahilin
de hiç bir kayıt olmamasını kabul ediyorlar. Fakat 
Rumeli sahilinde hiç^bir top, torpil bataryasının kon
mamasını şart koydular. Yunan donanmasının da 
gayri askerî adalarda, gayri askerî Yunan adalarına 
demir atmasını ve efradın adalarda talim etmesini 
istiyorlar. Donanma, donanmamızdan Tahtelbahirlerin 
Vaşinğton konferansı kuyuduna tabi olduğunu söylü
yorlar. Malumu âliniz Vaşington'da Aksayı Şark Ko
misyonu içtima etmişti. Burada inşaatı bahriye husu
sunda nisbetleri dahilinde tahdidat kabul ettiler. Bu-
n'a tabi tutmak istiyorlar. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Dahil olanlara... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Hariciye Vekâleti Veki
li) (Sivas) — Yavuzun kendilerine iadesinde ısrar edi
yorlarmış. 

TU NALI HİLMİ BEY (Bolu) — Sultan OsmanY 
veriyorlar mı? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Garip ola
rak Reşadiyenin torpil şeyi meselesi dolayısiyle on 
bin lira alacakları varmış. Bilvasıta onu istemişler. 
(Handeler) Ordu mevaddı askeriye ve bahriye olma
yacaktır. Yani şimdiye kadar ordumuz donanmamız 
için yukarıda arz ettiğim veçhile tahtelbahirlerden 
başka hiç bir kayıt tasrih edilmemiştir. Boğazlar ko
misyonu İstanbul'da bizim tahtı riyasetimizde düveli 
muazzama, Karadeniz hükümetleri, Yunan ile atiyen 
Amerika murahhaslarından mürekkep bir komisyon 
mürura ait hidematın meselâ, fener, kılavuz, şamandı
ra gibi hidematın hüsnü cereyanına emniyet ve gayri 
askerîlik ve serbestli mürur kaidelerinin tatbiki muha
faza olunup olunmadığına sefaini hafbiyenin tahdi 
tatına nazaret edecektir. Biz Yunanın vücuduna iti
raz ediyoruz. Buna her şeyden evvel tahammülümüz 
olmuyor. Murahhaslarımız hakikaten Yunan murah-
haslariyle karşı karşıya gelince, çok asabileşiyorlar. 
Bazı Avrupa matbuatında gördüm; gazeteler düveli 
rrfüttefikaya tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki, düveli 
müttefîka Yunanlıları konferanstan çıkarsa ve yerle
rine bunların müdafaasının diğer devletlerden birisi 
kabul etse çok iyi olur. Çünkü İsmet Paşa ve refik
leri bizimle konuşurken, gayet centilmen iken Yu
nanlılar araya girince hiddetleniyorlar ve hamle edi
yorlar. Konferansın selameti cereyanı için bunlar 
çıksa daha iyi olur diyorlar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Tabiî değil mi 
ya? Rahmani ile şeytanî bir arada yaşayamaz. 
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SAİP BEY (Urfa) — Rıza Nur Beyle Venezilos 
arasındaki meseleden bahsedin... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim 
akalliyetler meselesinin hini müzakeresinde, tali ko
misyonda, sui tesadüf, Rıza Nur Bey arkadaşımızla 
Venezilos'u karşı karşıya getirmiş ve Rıza Nur Bey 
kendisine has bir şekilde Venezilos'a taarruz etmiş ve 
gürültü büyümüş ve Reis, komisyonu tatile mecbur 
olmuş. 

REFİK BEY (Konya) — Orada hiddeti ilerle
yip de gırtlağından boğsa idi daha iyi olurdu. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Devam edi-
yorum efendim. Gayrı askerîlik ve serbestli mürur 
esası, ihlâl olunursa azadan biri Cemiyeti Akvam 
Meclisine müracaat edecektir. (Handeler), (Maşaallah 
sesleri) Bu Meclisin ekseriyeti ârâ ile vereceği karara 
göre tayin olunacak tedabiri ittihaz edecekler; ittifakı 
efkâr olmazsa, yani karar müttefikan olmazsa, Heye
ti Umumiyenin sülüsanı ekseriyetle vereceği kararı 
münferiden tatbikte muhtar olacaklardır. Biz, boğ.ız-
lar meselesinde tahkimattan vazgeçmek, bunu yalnız 
sahile değil, bir miktar da dahile teşmil etmek, harp 
gemilerinin müruru gibi fedakârlıklar yaptıktan sonra 
geçit hakkında müttefiklerin projelerini de kabul et
tik. Fakat Yunan donanmasının Boğaz karşısına ge
lebilmesi ve Yunan adalarında bulunması gibi tefer
ruatı kabul edemeyiz. Anadolu'da ve Rumeli'de - Oku
duğum murahhasların mütalâatıdır - bir gûna tahdi
datı askeriye olmamasını ve bizzat İstanbul'da bir ko
lordu bırakılmasını ve Marmara'nın Anadolu sevahi-
linin bilâkaydü şart takviye ve tahkim edilebilmesini 
Marmara'da tahtelbahirlerimizin müstakil ve faal ol
ması suretiyle esbabı kâfiyei müdafaa ve binaenaleyh 
emniyet tesis edilmesini istiyoruz. Onlar Gelibolu'da 
muhtelit bir kıta, yani top bulundurmamızı redde
diyorlar. İstanbul'dan istasyonerlerin çıkarılmasında 
tereddüt ediyorlar. İmroz adası verilmedikçe Bozcaa-
dayı kabul etmiyoruz. Bugün mesele murakabe me
selesi etrafmdadır. Biz Boğazlar Komisyonunun veza-
ifini meselei esasiye yapıyoruz. Serbestli mürur lâyi-
hasındaki ahkâmın hüsnü cereyanına ıttıladan başka 
vazaifin gayrı askerîliği murakabeye teşmilini redde
diyoruz. Diyoruz ki. Boğaz tahkimatı bidayetinde hep 
beraber tahrip olunmuştur, boğazların açık olduğunu 
ilân edeceğiz. Gemilerin geçmesi için nizamnameleri 
tayin eyledik. Harp gemilerinin dahi geçmesi için, to
nilato nisbetlerini muhafaza etmek üzere beynelmilel 
boğazlar komisyonunu kabul edeceğiz. Fakat bundan 
başka hiçbir murakabe kabul etmeyeceğiz. Gayrı as
kerîlik vesaire kamilen bizim muahede ile taahhüda-
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tımıza tabi olmalıdır. Bu mesailin aleyhimize sebebi 
müdahale olmasına tahammül edemeyeceğimizden me
sele, muallaktadır ve henüz halledilememiştir. Komis
yonlar, yalnız sefaini harbiyenin müruruyla alâkadar 
olmalıdır. Berrî ve bahrî mesailin senede bir defa bi
zim zabitlerimizin de iştirakiyle ataşemiliterler tara
fından muayenesi reddi katimiz karşısında bu mesele 
de böyle kalmıştır. İntaç edilememiştir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Boğazlar 
hakkında Ruslar ne söylüyorlar Beyefendi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Evvelce 
de arz etmiştim. Onlar tamamiyle kapalı ve Türkler 
elinde bilâkaydü şart kalmasını istiyorlar. Halbuki Mi-
sakı Millîmizde, esas itibariyle, boğazlardan münakala
tı bahriyenin serbestli mürurunu kabul etmişizdir. On
lar da Moskova muahedesiyle bizim Misakı Millîmizi 
tasdik ve kabul etmişlerdir... Bugün vaziyet... 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Musul me
selesi?.. Beyefendi, hiç söylemiyorsunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Söyliye-
ceğüm efendim, lütfedersiniz, sorarsınız arzederim. 

Bugün vaziyeti, tasvir etmek lâzım gelirse, Sulh 
konferansının bugün vaziyeti, müttefikler bize eski 
idarede tasvip etmediğimiz bütün kelimeleri kaldırıp 
anların yerine transit, yani geçit devresi namı altın
da ve yeni bir usulde ve fakat ekseriyetle daha şid
detli ahkâm koymaik istiyorlar. Mali, adli, rnesailde, 
akalliyetler hususunda vesaireden hep bu fikir hâkim
dir. 1918 senesindeki galibiyet ve hâkimiyet fikirlerini 
muhafaza ediyorlar. Geçenlerde bilvesile arz etmiş
tim; zihniyet farkları vardır. O farklar tekarrüp et
medikçe, hallolunrnadıkça, sulhun akdi ihtimali pek 
uzaktır, diye arz etmiştim. Son gelen şekli tasvir de 
onu gösteriyor. 

Saniyen müttefikler İstanbul'da murakabe fikrin
dedirler ve umumiyetle gerek akalliyetlerde ve gzrz^ 
diğer rnesailde murakabe tahmil etme'k istiyorlar. He
men her meselede dayandık kaldı. - İfadelerini kulla
nıyorum - esiki usul muaddel bir Sevr muahedesi yap
mak istiyorlar. Biz ise her medenî ve müstakil millet 
gibi bir sulh yapmak istiyoruz. Sulh olmak için bizim 
hukuku hayatiyemizi onların kahul etmesi ilk şartı 
mübremdir. Asgarî metalibimizden rucu edemeyiz. 
Bugünkü düşünceler efendiler maalesef arz ediyorum, 
müsbet bir hedefe doğru müteveccih değildir. (Anla
yamadık sadalan) Müzakerenin bugünkü şekli müs
bet bir hedefe müteveccih görünmüyor ve vaziyet 
hakikaten sükûnetle telâkki edilecek ve etrafiyle dü-
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şümileoek derecede ağırdır, arkadaşlar... Musul me
selesi ne şekildedir buyruldu; ona da kısaca cevap ve
reyim. Musul meselesi bugüne kadar resmî celselerde 
-'konuşulmadı. Musul hakkında İsmet Paşa sureli hu-
susiyede gerek İngiliz Hariciye müsteşariyle ve ge
rekse doğrudan doğruya Hariciye Nazırı ile temasla
rında vaıki olan yenilmez bir iman, bükülmez bir 
kuvvet ile Mesul'u alacağız dedi. Mukabil taraf ta 
vermeyiz dedi. İsmet Paşa her temasında bunda ıs
rar ediyor ve mesele henüz resımî bir celseye konma
mış ve kesbi katiyet etmemiştir. Son bir mektup ile 
Lort Gürzon Musul'u vermiyeceklerini İsmet Paşa'ya 
bildirmiştir. Bu mektupta esbabı mucibe zikrederde 
bir rapor da vermiştir. Fakat henüz bize vasıl olma
dı tabiî milletimizin, Meclisimizin emeli ve misakı 
millîdeki kaydı sarih, Musul'un akibetihi tayin ve 
takdir etmiştir. Hiç şüphesiz Allahın avni inayetiyle 
Musul'un, mukadderatı inşaallah, o, olacaktır. Bun
dan başka bir şey olmıyacaktır. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Karahisarı Sahip) — Suriye 
hududu meselesi?. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
Suriye hududu meselesi halkkında müsaadenizle tafsi
lât verem iyeceğirn. Yalnız bazı arkadaşların bana 
Hariciye Vekili sıfatiyle müracaatlarından hasıl etti
ğim intiba ile noktai nazarımı, bir kaç kelime ile arz 
edeyim. Heyeti murahhasamızın konferansa azime
tinden evvel Meclisi Âli mesaili umumiye meyanında 
Suriye hakkında cereyan eden şedit münakaşat He
yeti murahhasamızı müşkülce bir vaziyete sokmuştur. 
Efendiler ya harp yapılır, yahut siyaset yapılır. Siya
sette her istenilen şey, her zaman açılktan söylenmez. 
Söylenince hem kuvveti kalmaz ve hem de alestüki-
yeıti kalmaz. Bu ikisi kalmayınca, mesul olarak me
mur ettiğimiz, arkadaşlarımızın salâhiyetini elinden 
ailmış olursunuz ki, bu da doğru değildir. Bu itibarla 
bugüne kadar bu babta resmî bir muamele cereyan 
ettiğine dair malumatım yoktur. Diğer cihetten bazı 
rüfekanın mahallerinden aldıkları telgraf ve muhtıra
ları - ki, murahhaslarımımızı muntazam haberdar edi
yoruz - Meclisi Âlinizde sık sık, mevzubahis oluyor, 
ve okunuyor. Arkadaşlar, AnitaJcya'h kardeşlerimiz için 
bizim de kalbimiz kanıyor.. Tabiî istikametini, mesaî
sini sizin emelinize tevhit etmek isteyen ve şüphesiz si
zin fikrinizde olan murahhaslarınız düşünüyor. İsmet 
Paşa ilk Avrupa'ya temasında teşebbüs etmiştir. Faika* 
çok rica ederim, alenî celsede bu mesele, sua'lerb, 
takrirlerle mütemadiyen karıştırılacak olursa hüsnü 
netice vermiyeceği kanaatındayım. Bundan başka Tu-

nalı Hilmi Bey arkadaşımızın sual takriri vardır. Bu
nun aksamı Sulh konferansına taalluk ediyor. Onun 
için bunu müsaadenlizle hafii celsede arz edeyim. Şu
nu nazarı dikkati âlinize arz edeyim ki arkadaşlar, 
benim amelim, arzum, her aldığım haberi vakti zama-
niyle arkadaşlarıma arz etmek isterim. Falkat bunun 
hem imkânı yoktur, hem de mazarrat tevlit edece
ğini zatı âliniz de takdir edersiniz. Bunun için telhis 
ediyorum. Müsait zamanda Heyeti Âliyenize arz ede
rim. Bu mesail üzerinde suai takriri verip ısrar edince 
beni, ve ben iktiham dts'em bile murahhaslarımızı 
müşkül mevkide bırakırız. 

REFİK BEY (Konya) — Gazetelerde görüldüğü 
üzere Hasan Beyin avdeti meselesine dair resmî ma
lumat var mıdır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz 
fikrimi arz ediyorum. Haltta teşebbüs edilse bile ka
bul buyurmazsınız. Yoksa bir şey talep etmiyorum. 
Tahminim budur. Kabul ve ademi kabul size aittir. 

Hilmi Beyin suallerini madde bemadde okuyo
rum: Yunan'lılar Rusya'dan, Kafkasya'dan, Anadolu' 
dan topladıktan Rum muhacirleri Garbî Trakya'mıza 
doldurmaktadırlar. Buna mumanalat için ne gibi 
musir ve müfit bir teşebbüste bulunduk. 

Bilvesile arz etm'iştim; akal'iiyet meselesini mevzu
bahis ederken Garbî Trakya'daJki islâmları akaUiyet 
farziyl'e mübadele fikriyle ileriye süren Yunan mu
rahhasların karşı müslümanların ekseriyeti kahire teş
kil ettiğini iddia ettik ve biliyorsunuz, Trakya'da ara
yı umumiyeye müracaat edilmesini istiyoruz. Yunan 
muhacir getiriyor. Diğeri bilmem muhacir getiriyor, 
filan getiriyor, koyuyor. Biz protestodan başka bir 
şey yapamayız. Onu da yapıyoruz. Fazlasını bekle
meyin. 

«Bir taraftan Lozan'da Sulh konferansı vardır, 
diğer taraftan Şark ve Cenup hudutlarımızda İngiliz' 
terin köylerirrtizi yaikma'k, binlerce kardeşlerimizi doğ
ramak gibi melanetleri, şenaatleri vardır. Bunların 
konferansın müddeti içtima'iyesine kadar fasıla veril
mesi zımnında ne yaptık?» 

Efendiler protesto yaptık, mütemadiyen devam 
ediyoruz. Konferans akamete maruz olursa fiilen de 
yaparız. 

«Lozan'dan gelen bir habere göre Başmurahhası-
mız İsmet Paşa bir Fransız gazetesine güya itilâfı 
tamme ile tespit edilmiş olmak dolayısiyle konferans
ta Suriye hududundan bahisedılniiyecekrniiş. Antakya 
mıntakası ve teferruatına ait olan kısımlardaki fer-
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yadü figana, bu babta Hükümetin malumatı var mı
dır?» 

Malumatı yoktur. 
«4 ncü madde — Fransızlar Antakya mıntikasın-

daki kardeşlerimize pek haşin muameleleri ve hatta 
işkenceleri lâyık görmektedirler bu nasıl dostluktur? 
Bu acıklı hallere son çekiimesi için Fransız Hükü
meti nezdünde ne gibi teşebbüsite bulunuldu?» 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbökir) — Tunalı gâ
vurdan dost arıyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurursanız arkadaşlar, bu hususta Heyeti Âlinizden 
bir ricada bulunacağım. Mebus arkadaşlarımızdan 
bazı zevat Hariciye Vekâletine müracaatta bulunu
yorlar. Gerek Riyaset Makamı ve gerek Hariciye Ve
kâleti sıfatiyle bizzat müessir bir surette müracaat 
ediyorlar. Biz de teışebbüslte bulunuyoruz. Fakat 
maaıCfceesşüf bir iki defa müşkül ahvale düştük. Madde 
tasrih edilmeden umumî surette filan yerde bu fecayii 
yapıyorlar diye müracaat ediyorlar. Biz de doğru te
lakki ediyoruz. Tabiî başka türlü telalkki e dem ey .z. 
Tetkik ettik, böyle bir şey olmamıştır; efendiler. Elîm 
vaziyete düşüyoruz ve Hükümetinizin böyle vaziyete 
düşmesini siz de istemezsiriiz. Geçen sefer de bilmem 
Suriye'de engizisyon mezalimine taş çıkartacaik gibi 
dikenli beşik yapmışlar, içerisine adam atmışlar, işit
tik. Bu fecayi tüyleri ürpertiyor. Vallahi efendiler bu
nu tetkik ettik. Bir şey çıkmadı. Madde tespit edin, üze
rinde çalışalım Efendiler, propaganda safhası başka
dır. Fakat Hükümetinizden teşebbüs talep ediğiniz 
mesai! büsbütün başkadır. Bu hususta nazarı dikkad 
âlinizi celbe mecburuz. Bu hususta takibatta bulunu
yoruz. Müsbet bir şey bulursak daima bunu düşünü
yoruz. Bilhassa bendeniz Fransız'ların memuru mah
susu ile pek sııkı temastayım. Dalima ikaz ediyorum, 
tasrih ediyorum. Kendileri de hüsnü telâkki ediyor
lar. Emin olunuz ki samimi olarak çalışıyorlar. İnşallah 
sulhu katı ile mesele esasımdan halledilmiş olur. 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Rauf Beyefendi 
Avrupa hudutları hakkında bir şey buyurmadınız? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Avrupa 
hudutları hakkında evvelce maruzatta bulunmuş
tum. 

HASİP BEY (Maraş) — Ben daha evvel söz al
mıştım, niçin bize söz verilmeyip te diğerlerine veri
yorsunuz. Bendeniz ilk defa istedim. 

REİS — Efendim, söz alanları yazdık, sizi de ya
zıyorum. 

SAİP BEY (Urfa) — Efendim, Süleymaniye ha
valisinde ve Şeyh Mahmut Riyasetinde bir kabine te-

' şdkkül etmiştir, bu ne derece .doğrudur? 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 

Şeyh Mahmut bir zenci tarikatı nden, harbi umumîde 
hakikaten memleketimize mücahedesiyle hizmet et
miş ve nafi olmuş bir zattır. Bu zait mütarekeden son
ra Süleymaniye havalisinde hulul etmek istiyen İn
giliz'lerin herakâtı dolayısiyle nahoşnidisirii c&lbetımiş 
ve onlar tarafından tevkif ve nefedilmişti. Ahiren İn
gilizler tarafından iade edilerek bir kabine teşlkil ey
lediğini biz de işittik. Evzaını, eşkâlim' derin surette 
tetkik diyoruz, yakında icabederse neticeden de ma
lumat veririz. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Efendim, konferans 
netayiçinin menfi bir cihete doğru gittiğini söylüyor
sunuz. Demek ki, şu halde, düveli muhtelife sulh ak
detmek hususunda samimi değillerdir. Eğer böyle ise 
harbin zuhuruna kadar şimdiden tedarik etmek üzere 
kullanacakları kuvvet taharrisiyle meşgul müdürler 
ve bulmuşlar mıdır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
Osman Beyin ifadelerine bir kere cevap vermek için 
bir kere konferansın menfi cihete gittiğini söyleme
dim. Sonra düşmanların zaman kazanarak kuvvet mi 
topluyorlar? Diyorlar. Efendim toplıyabilirler. Kon
feransın müsbel bir cihete gitmediğini söyledim ve 
ifadelerimin heyeti umumiyesi de nazarı dikkati âli-
lilerini celbeimiştir ki, hali tevekkül' ve hali muallak
tadır. Bundan başka buyuruyorlar ki, zaman kaza
narak kuvvet mi toplıyorlar?'Bizim bu hususta malu
matımız olmasa da farz edilebilir, milletimizin kabi
liyeti malumdur, mukavemet kabiliyeti malumdur, az
mi imanı malumdur. Biz, her hale karşı muntazır ve 
hazırız. 

HASİP BEY (Maraş) — Beyefendi bundan ev
velki aleni celsede Lozan konferansına ait beyanatı 
âlilerinin sansüre uğradığını haber aldım. Sansüre uğ
radığını görüyoruz, niçin yapılıyor efendim? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Arz ede
yim efendim, malumu âlileri İstanbul matbuatına, 
ecnebi sansürü ilga edilmişi, binaenaleyh Mudanya 
mulhaveletsii mucibince vücutlarım kabul ettiğimiz kıtaat 
aleyhine vesaireye tevessül edecek olan şeyleri bizim 
tarafımızdan tayyedilmek hususu idi. Onu da yapı
yoruz. Hatta elimle yapıyorum. 

AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim; buradaki 
gayri müslümler gitti. Bütün mamelikini alıp veyahut 
satıp gittiler. Halbuki Selanik Serez, Manastır gibi bi-
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zim mamur şehirlerimizde bulunan zengin müslüman-
ların emvali merikuleleri terkettirilerek çıikarıldığııda 
menikulelerine karşı ne göstereceğiz? İstanbul'daki 
Rumlar kalacak mı? Mübadelede bir muvazene ya
pılmış mıdır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
mübadele ha'kkında maruzatta bulunmadım. Başka 
bir şeye muttali değilim. Yalnız muayyen miktarda 
orada doğmuş, büyümüş 1910 senesine kadar şehre-
manetinde mukayyet, bulunanlar muayyen ve mah
fuz miktarda olan Rum'ların kalabilmek ihıimali var
dır. Muhakkak değildir. Müshet bir F.tikurrîel alma
mıştır. Ve menfi değildir. 

MUSTAFA BEY (Kozan) — Hali tevakkuf ve 
muallekiyetin zamanı ne kadardır, kaç bin senedir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hüküme
tiniz aynı kanaattadır. Heyeti Murahhasamıza şüphe
siz itimat buyurdunuz. Milletinize iâyiık hakikaten 
milletinizin hukukunu müdafaaya kadir hepinizin if
tihar edeceği muktedir arkadaşlardır her nokcada 
cidden müdafaalarını mükemmel yapıyorlar. Şahsen 
hem müftehir hem minnettarım. Sulh istihsali müm
kün olacaık olursa ihtimal ki efendiler, bizim vicdanı
mız şunu yapmadık diye müteessir ve muazzep olmı-
yacaiktır. Fakat buyurduğunuz noktayı meslek it
tihaz ederek sürati mümküne ile intaç ediyoruz. Mu
rahhaslarımız da aynı gayeyi takip etmektedirler. 
Zannediyorum ki, karşı tarafın oynıyacağı oyun kal
mamıştır. Binaenaleyh ya rucu ya inkıta var. 

REİS — Buyurun Yusuf Ziya Bey... 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Rauf Beyefendi 
Türk'lerin mukadderatından bahsedecek... Oba olsa 
bu Mecliste var ve bu Mecliste bulunanlardan başka 
Kürt'lerin hukuk ve mukadderatından bahsediliyor 
bu neye müstenittir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Sivas) — Malumu âliniz 
efendiler, İngiliz'lerin Türkiye'de sakin Türk ve 
Kürtleri imha edebilmek için teşebbüsa'tlarının hepsi 
bu iki necip milletin vahdeti karşısında iflas etmiştir. 
Her türlü mefsedetleri, din kardeşi, kan kardeşi, emel 
kardeşi olan insanların karşısında erimiştir. En ziya
de yıkmak için istihdaf ettikleri mühim nokta bu
dur. Bu noktaya temas etmek ve bu noktada bizi 
vurmak isliyorlar. Buyurduğunuzu pekâlâ biliyorum. 
Türkler namına söz söyliyecek yegâne insanların bu 
Meclisi Âlide olduğunu pekâlâ takdir ediyor
lar. Ancak bu emellerinden sarfınazar etmiyorlar. 
sa onun için her akalliyet-mevzubahis oldukta, lisan 

akalliyeti, ırk akalliyeti, bilmem ne çkarıyorlar. Bu 
noktaya temas etmek vaziyeti tırmalamak istiyorlar. 
Bizim murahhaslarımız bu hususu bir daha ihtar et
mek istemişlerdir ki Türkiye halkı ile mukadderatları 
birdir, her şeyleri birdir, gayeleri dinleri birdir. Akal-
üyötler bunlara teşmil olunamaz. Bugün Kürt için 
aıkalliyat mevzu bahis etmek Türk için akalliyet bah
setmek demektir. Şu halde bu tamamen reddolun-
muştur. (Teşekkür olunur sesleri.) 

Efendiler bu vesile ile Heyeti Muhteremenize bir 
nokta hakkında rica tarzında maruzatta bulunaca
ğım. O da bazı noktaları nazarı âlinize hoş gelmeyen 
ve kanuna mugayir görünen ve bazen esbabı zaruriye 
ve ilcaiye dolayisiyle bir noktayı Heyeti Celilenize 
arz edeceğim. Bendeniz çok bağırıyorum, zannediyo
rum konuşuluyor, Efendiler, geçenlerde asker aile
lerinin tehciri dolayisiyle münakaşat cereyan etti. 
Hatalar isrîat edilerek itham edildi. Bunların hepsi 
Meclisi Âlinizin mükellef bulunduğu vazifei vicda
niye ve esasiyeden olduğunu biliyoruz ve hiç şüphe 
etmiyoruz. Binaenaleyh bu nokta üzerinde askerinizin 
ne gibi şerait altında yeni baştan tesis ve bina edildi
ğini ve nasıl mehalik karşısında mukabele etmek mec
buriyetinde bulunduğunu takdir edersiniz. Çünlkü ben 
esir idim, siz onun içerisinde idiniz. 

HACİ ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Bu kanun 
neye Meclise geldi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendi
ler, böyle bir hadise yoktur demiyorum. Böyle bir 
hadise varken size söylemeyin demiyorum. Bendeniz 
düşüncelerimi arz ediyorum. Bu naktai nazardan 
Elcezire cephemiz çok müşkilâta maruzdur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Halikı tenvir 
ediniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Salâhattin 
Bey arkadaşımız pekâlâbilirler ki halikı tenvir için 
zaman ve mekân nazarı dikkate alınmak lâzımdır. 
Aşair hayatında yaşayan ve hiç şüphesiz ki, Salâhat
tin Bey arkadaşımız pek çok temas dtmişılerdir, yalkın-
dan tanışan arkadaşlarımız pekâlâ bilirler ki, tenvir 
ve tenevvürden senelerle tayin ve tahdidi imkânı ol
madığını takdir buyururlar. Bu noktaya bu kadar te
mas ederek geçiyorum. Binaenaleyh tevbih ettirin, 
tecrim ettirin, fakat bu gibi mesaili hafi celsede bah
sedelim. Sulhun veya harbin akdine kadar şey ede
lim. Bunu temennli ediyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Hükümet talep 
etmiş olsaydı, deriğ edilmezdi. Garbî Trakya hak'kın-
da. 
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ESAT EFENDİ (Aydın) — Efendim, maddeyi 
tasrih ediniz. Ben de tasrih ve tespit... 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Reisi) 
(Sivas) — Beyim müsaade buyurursanız, bunu Ha-
rioiyede söyliyelim. Faıkat Garbı Trakya'da ne gibi 
vardır ki taikip edelim. 

ESAT EFENDİ (Aydın) — Arayı Umumiyeye 
müracaat ederseniz ekseriyet bulamtyacağız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Heydti 
Âliyeniz huzurunda bir kere daha söyliyeyim. Bi
zim Garbî Trakya'ya bir kuvvece girmemiz, Beyefen
dinin dediği gibi imkânı yolktur. Binaenaleyh dedik
leri müsaıfit değildir ve kumar oynanamaz. Garbî Tralk-
ya'daki olan harekâttan mesul etmek insaf ile kabili 
telif değildir. 

ESAT EFENDİ (Aydın) — Protesto neşretseniz 
olmaz mı? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Protesto 
neşretmek için bendeniz bu kürsüden bağırdım. He
yeti Aliyenize müteaddit neşriyatta bulundu. 

ESAT EFENDİ (Devamla) — İstirhamımız şudur: 
Şu isimleri zikrediniz. Bunların her birisi on bin nü
fusa bedeldir. Memleketin en vâ?i kudretini haiz olan 
Cemaati İslâmiye Reisi kınakına hulâsası gibi ve bütün 
Müslümanların kuvvetini haiz olan bir şeyi tekrar 
yazmanızı rica ediyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Yazmakta 
mania var mıdır, yok mudur? Beyefendi böyle bir şey 
için müracaat ettiniz de yazılmadığı vaki midir? Fa
kat sual takriri veriyor. 

ESAT EFENDİ (Devamla) — Celsei hafiyede is
tirhamda bulunuyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Rica ede
rim, işi muhavereye döküyoruz. Bana zatı âliniz han
gi husus için sordunuz da cevap vermedim? 

ESAT EFENDİ (Devamla) — Sual takriri tarzın
da yaptım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ben mec
burum, sual sorunca, kuvvetle hâkim değiliz, deme
ğe. 

REİS — Efendim, daha 16 arkadaş söz almıştır. 
(Sual soracağız sadaları) 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı sahip) — Zama
nın nazaketini nazarı dikkate alarak Mecl'isi tenvir 
ediniz. Bize yalnız yarın bir tesir yapmasın. 

Yalnız zamanın nezaketi nazarı dikkate alı
narak bendeniz de kabul ediyorum ve bir şey de ri
ca ediyorum ki, bizim gazetelerimizde etraftan gelen 
telin telgrafları intişar etmemesini rica ederim. Bura

daki Mecliste cereyan eden herhangi müzakere karşı
sında suitesir yapar. İstirham ediyorum, Hükümet 
bunu mencisin. (Bravo sesleri) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — İtimat etmek 
için delilini göremedik. 

REİS — Efendim, on altı arkadaş söz almıştır. 
NECATİ BEY (Lâzistan) — Reis Bey, sual sora

cağım, bana sıra gelmiyecek mi? 
REİS — Sorunuz sualinizi, söz veriyorum, efen

dim. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) 

(Sivas) — Efendiler, arkadaşlardan bazıları Hasan 
Beyefendinin gelip gelmediğini soruyorlar. Hasan Bey 
mesaili maliye üzerinde ceravan eden müzakerattan 
Hükümetinizi etrafiyle haberdar etmek ve bazı müş-
kilâtı halletmek için muvakkaten buraya geliyorlar. 
Burada görüştükten sonra yine avdet edeceklerdir. 

(Yalnız Mesaili Maliye hakkında mıdır sadaları) 
HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşlar, burada hakkı 

kelâmım iki esasa taalluk ediyor. Birisi sual takririne 
aittir. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Reis Bey müzakere 
yoktur. (Kâfi sadaları) 

REİS — Efendim, Hilmi Bey söz almıştır. Ma
demki müzakereye lâyık görülmüyor. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Reis Bey sual takririm 
hakkında söylı'yeceğim. Efendiler, Hariciye Vekili 
Bey buyurdular ki, madde zikredilmelidir. Yoksa ale-
litlâk bu gibi iddialar vaki olursa buna cevap vermek 
imkân haricindedir. Efendim, Vekil Bey arkadaşımız 
lütfen hariciyedeki dosyaya atfı nazar ederlerse göre
ceklerdir ki, tarafımdan kendilerine bir kaç defalar 
madde zikredilerek takrir verilmiştir. Bugün yine id
dia ediyorum, Arkadaşlar Antakya tarafından katiyen 
Marei mahsusanın ismi bile taîaffuz edilmiyor. Nere
de kaJdı cismi görülebilir veya ismi alınabilsin. Antak
ya mıntikasında bugün itilâfnamenin akdinden ev
vel Fransız'larla müchedede bulunmuş mücahitler 
hâlâ dağ başlarında, hâlâ affı umumiden istifade ede
miyorlar. Daha arkadaşlar bugün Türkoğîu Türk olan 
bir takım nahiyeler katiyen Halebe raptedilmektedir
ler. Bu gittikçe tecessür etmektedir. 

İkinci kısma gelince: Arkadaşlar bu kürsüden de
miştim ki, Sevr muahedesinin. 

NECATİ BEY (Lâzistan) — Reis Bey; rica ede
rim celse tatil mi edilmiştir? Herkesin hakkı kelamı 
vardır. Herkes ya otursun, ya dışarı çıksın. 

HİLMİ BEY (Devamla) — Efendiler, müsaade 
buyurun, yolda Sevr muahedesini okusunlar, ezber-
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îesinîer demiştim. Şu halde bu veçhile tahakkuk et
mesine binaen ve vakitlerimizi beyhude yere zayi et-
rniyelîm. Bunları toplayalım. Hasır al'tı edelim. Gele
cek İcraatlarımız silâhtan ibaret olsun. 

JSMAtL SUPHİ BEY (Burdur) — Bendeniz se
sim kısık olduğu halde gayet müh'im bir mesele için 
buraya çıkıyorum. Arkadaşlar, o da akalliyet mese
lesidir. Rauf Beyefendinin verdiği izahattan anladı
ğım, şimdiye kadar sulh konferansından elde edilen 
netice bir naldan ibarettir, iş üç nalla bir ata kalmış
tır. Başka hiç bir şey yoktur. Yalnız boğazlar hakkın
da bazı anlaşmalar olmuştur. Bu da tamamen aley-
himîzdedir. Yolgeçen hanından da'ha beter, daha ber
bat bir hale girmiştir. Görülüyor ki, Avurapa gazete
lerinde, bizim gazetelerimizde Heyeti Murahhasanın 
itidalini methede ede bizi yağıya ballaya dikenlere 
doğru götürüyorlar. Burada bir diken ötede bir di
ken. beride bir diken. Belki bir tane olsa tahammül 
edilebilir. Fakat ne kadar küçük bir mesele olsa üçü 
besi bir araya gelince gayri kabili tahammül bir hal 
alır. Şu mukaddemeyi Heyeti Umumiyeye arz ettik
ten sonra istanbul'da Rumfarın bekasına, patrikha
nenin ibkasvna karşı şiddetle itiraz ediyorum, istanbul' 
ela Rumlar kaldığı takdirde bu memleket için tema
nı i yi e fesat ocağı tehlike ocağı kalmış demektir. O 
Rumlar ki mütarekeden sonra yaralı göksümüzün üs
tünde dansettiler; Her yeri mavi ve beyaza boyadı-
lar. Asker verdiler, iane verdiler, karılarını verdiler, 
çocuklarını verdiler. Bütün mevcudiyeti maddiye ve 
nvın.eviyetlerini verdiler. Bunları görmeğe tahammül 
edemeyiz. Rumların İstanbul'da kalmasına tahammül 
edem iveceğimiz gibi Ermenilerin de istanbul'da kal
masına tahammül edemeyiz. Rumlara git, Ermenilere 
otur demek Rum'ların bıraktığı enam ve ezvakı sen 
otur yalnız başına ye iç demektir. Onların ekmeğine 
yeğ sürmektir. Pekâlâ biliyorsunuz ki; İstanbul'da 
erbabı ticaret Rumlardan ve Ermenilerdendir. Rum
lar gittiği gibi Avrupa fabrikalarının mutavassıtları, 
vekilleri, Ermeniler olacaklardır. Mütarekeden sonra 
istanbul'da Türk tüccarları yalnız c/c 2 komisyonla 
iş görmeğe kanaat ediyorlardı. Fakat onu bile bulamı
yorlardı, O da dellâllik idi. Bütün mallar Ermeniler 
vasıtasiyle geliyordu. Amerika ve ingiliz fabrikaları 
biitün vekâletlerini Ermenilere yer'diler. Binaenaleyh 
Ermenileri ibka etmek demek bütün servetlerimizi Er
menilerin ağzına doldurmak demektir. 

Rumların gitmesinden Ermeniler müstefit olacaklar-
âır. Bizim için zarar mutlaktır. Onun için ne Ermeni 
kalabilir, ne de Rum kalabilir. Ermeniler, Rumlar git
tiği halde Patrikhaneler kalsın, buna da hiç taham

mül edemeyiz. Patrikhanelerin ne demek O A ' A A : A 
pekâlâ bilirsiniz. Başınızı ağrıtmıyayım. Me.sek- -;; •' 
vazıhtır. O patrikhane ki bugün bile Türk nu>rrv\,v 
sına riyakârlıkla gelip orada bulunan Türk >;> ı v ,; 
siline gelip müracaat etmeyi zül ve ar ;A r>v '' 
kendileri için zül ve âr görmüş, gelmemiştir. 1-j'ü , A ; 

gün ifsadatla meşguldür. Lozan konferansı At/n;* : / 
dine mümasiller gönderiyor, buna da ta hanın/A /!..-
meyiz. Sonra bir nokta var. Rauf Beycim KI; in ' / 
duğu şeyler'de kütüğü istanbul'da buîun;.r R,.!;-:. • 
Şehremaneti hudutları dahilinde kaiacakr/ı^ ;'•• 
ederim arkadaşlar; şehremaneti tabiri sizi >('.•: .// 
sin. Şehremaneti deyince İstanbul demek A,A<</ 
Kartal'da belediye dairesi vardır. Adalar da T A . ' . . ' ' 
Makrıköyü'nde dairei belediyeler van.lzr. BVv. 
köyleri dahildir. Tabirin altında nazar; AA v -v,' . .! 

hederim. Bütün vilâyet Rum'ları dernek i; B , •' 

en nazlik noktadır. Sonra Efendiler, rni/ba i. / • 
dele.. Neyi mübadele ediyorsunuz? Uunb'u'"/!/: ' 
çuk Türk ortodoks herifleri mi? Gâvur AÜr/ ı ' .••./,> 
dolu toprağı üzerinde. Yalnız İstanbul;\i: <A >. 
Hangi adamları mübadele edeceğiz, YJn /. i 
da kalmış olmasına nazaran yalnız onUrj r,r "\ü 
le edeceksiniz? Hangi emvali mübadele ;A.:-// .A./ 
Rumeli'den gelecek olan Türk'leri kAiirA r / A : 
edeceksiniz? Binaenaleyh İstanbul R.z. n'A-
leri behemehal mübadele edilmeli ve [AA :: A 
malıdır. O Patrikler bilmem Sür/ani A; A , 
mem Milki patrikliği, bilmem OrtadoU t. ; ı /. 
dır. Bunların hepsi gitmelidir. Buna Ai ;-
takdim ediyorum; kabulünü teklif e.kr ;/. 

NEBİ ZADE HAMDI BEY f H .uv H, 
dim, bendeniz Rauf Beyin sulh koıuer:.,: :• A..A 
cereyandan mütethayyir gördüm ve şaştım. A,./ <• .> 
memnundur? Vaziyette fevkaladelik V>M'/ V , A A -
ya'da ne ek dilerse onu biçiyorlar M uda;:;,, 
hiç lüzum yokken hiç bir zaruret y/Ake/ H-... 
kilenin Meclisi Âlide yaptığı tesir ıh-/.::/ 
yi akdettik. Bu mukaveleyi akdetmek İ..;YI.\, 
letlerinden lütuf beklemek demektir. On/ 
beklemekl iğimiz demektir, itimadımın /i-!", i 
yeti Vekile onların bu samimiyetine i cim a i. <-•:<>? ••••• >•'•• 
yeti Celile üzerinde müessir oldu. Harp oA--,-. •••..., 
nu imza etmezseniz dedi ve Mec s, & ı 
•ti. Mudanya mukavelesi akdedildi > - -
zim için gayet müsait idi. Elde k . ı ,u 
ileri harekâtımıza devam etseydik, S/e rıt> 
ve ne de İngiliz'ler duracaktı. HaibuA > 
ziyetini durdurarak ve onlara soz t. 
yetîerini takviye ettiler, şimdi Rau '3e s 
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kıtîadan bahis buyuruyor. Ya Beyefendi soracağım o 
zaman onların vaziyeti çok fena idi. Şimdi mesuliyet 
ne olacaktır? (Bravo sadalan) Berideniz arz edeceğim, 
simidi söyledim ve meseleyi zatı âlinize.. Hatırı âliniz-
dedir eferidim. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Rauı beye
fendi burada yoktur. Kİriı dinliyor? Nerede Hariciye 
Vekili Beyefendi. Burada niçin bulunmuyor. 

NBBİ ZADE HAMDI BEY (Devamla) — riurada 
Rauf Beyefendi dediler ki, Mütarekeyi ya imza eder
siniz veya kabul etmezsiniz dediler. Bendeniz de de
dim ki bir ültimatom mu verdiler? Ültimatom iht ima
linden mi bahsediyorsunuz? Hayır vermediler. Ülti
matom vermedikleri halde güya biz o mütarekeyi o 
gün kabul etmezsek harp olacak diyordu. Harp yap
mak istemiyordu. Yani mütarekeyi kabul etmekle za
ten de olmıyacaktı. Şimdi niçin irikitadan bahsediyor
lar? Sonra efendim buraya geliyorlar, konferans hak
kında malumat veriyorlar. Efendiler verdikleri malu
mat nedir? Heyeti Celileniziden istirham ederim. Bu
rada bize verdikleri malumat bu kadar mı? (Bu kadar 
sadalan) Gazete de ne ise onu söyl'iyor, acaba sulh 
müzakeratı bu mudur? Heyeti Vekilenin, Hükümetin, 
Hariciyemizin bildikleri bunlardan ibaret midir? Efen
diler eğer bunlardan ibaret ise bir şey olmıyacaktır, 
Gafil avlanacağız. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Hüseyin Cahit 
Bey dalha tafsilatlı yazıyor. 

NEBİ ZADE HAMDİ BEY (Devamla) — Ben
deniz anlarım, konferans hakkında heyeti murahhasa-
mızın, birinci komisyon, ikinci komisyon bunlar lafı 
güzaftan ibaret. Asıl muhavereler, müzakereler (Ku
lisler) arasında olmuş.. Aynı bizim Heyeti murahha-
samız azası orada hususi surette İngiliz'lerle görün
müşler midir? Hususi surette Fransız'larla görüşmüş
ler midir? Bunlar hakkında ne gibi ihtisas hasıl etmiş
lerdir? Bunlardan malumatları var mıdır? Bundan 
haber versinler anlıyahm. Yoksa tali komisyonlar şu
nu demiş, şu, şunu demiş bunlardan bir şey çıkmaz. 
Sonra; Heyeti Vekile Reisi, öyle zannediyorum ki, 
şark sulhu meselesi, yalnız Lozanda halledilecek ve 
mütalaatını münhasıran o yolda yürütüyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Cevap vereceğim Reis Bey. 

NEBİ ZADE HAMDİ BEY (Devamla) — Hayır 
efendiler Heyeti vekilenin bilmesi lâzımdır ki, Lond
ra konferansı olacak, Brüksel konferansı olacak, 
fakat bunlar ayrı ayrı şeyler değildir. Hariciye Ve
kâletinin bundan malumatı var mıdır? Heyeti Vekile 

Hariciye Vekâleti mıümesillerinden malumat almış 
mıdır? Bunlar Lozan konferansı ile alâkasını görüyor 
mu? Lonidra konferansında ne cereyan etmiştir Ve ni
çin toplanmıştır? Lozan konferansı ile alâkası var mı
dır? Bize bunlardan malum'at versinler. Heyetli ve
kile Reisi bize bunları söylemiiyor. Bendeniz bflmi-
yorum Hariciyee Vekâleti bu balbta rapor almış mı
dır? Almamışsa istememiş midir? Bundan maluma
tımız yok. İşte arkadaşlar Lozan konferansı böyle ce
reyan ediyor. Sonra mütarekeyi malum olan şerait 
dairesinde aktettiler, mütarekeyi akdetmekle hata et
tiler; Bundan sonra da Heyeti Vekile bu hata ile de 
kalmıyarak aradan kırk beş gün geçtiği ve ordumu
zun en kuvvetli bulunduğu bir zamanda 97-98-99-300 
tevellüdü efradı terhis edeceğim dedi. Bize bin dere
den su getirdiler ve efradı terhis ettiler. Heyeti Celi-
lenize bunun esbabını arz etsinler. O zaman efradı, 
terhis etmek demek, harp zamanında orduyu terhis 
demektir. Eğer paramız yoktu ise, eğer memleket zi-
raate muhtaç idi ise, mademki istiklâl harbi yapıyor
duk ve harbi muvaffakiyetle intaç için her fedakârlığı 
göze aldırmıştık, bunu bir müddet için daha idame 
edebilirdik. Biz 97-98-99-300 tevellütlüleri terhis et
tik. Fakat memaliki müstahasadan asker alındı mı 
bilmiyorum. Asker alınmak imkânı var idiyse ve eğer 
aldınızsa daha olmalı idi. Yani bir olacağına üç olma
lı idi. Ordumuz daha kuvvetli olurdu. Bir kuvvetli o 
zaman üç kuvvetli olurdu. Niçin böyle yapılmadı? 
Görüyoruz ve anlıyoruz ki neticeden katiyen ümit var 
idiler. Şimdi de inkıta ihtimalinden bahsediyorlar. 
Sonra efendiler, Heyeti Vekile Reisi bu inkıta mese
lesinden bahsettikleri halde yine ihtiyatsız, yine ted
birsizlik eseri olmak üzere bundan bir kaç gün evvel 
evvelkilere ilâveten daha başka tevellütlülerin terhisine 
emir vermiştir. 

HACI TAHİR EFENDİ (İsparta) — 308 tevellü
düne kadar.. 

NEBİ ZADE HAMDİ BEY (Devamla) — Efen
dim; Heyeti Vekile Avrupa'lıların samimiyetine, hüs
nü niyetine .o kadar aldandılar ki hiç bir tedbir ittihaz 
etmediler. Bugün de Hariciye Vekili Bey konferansın 
inkıtaından bahsediyorlar. Bunların bahsed'ilmesinin 
manası yoktur. Daha mütareke akdedil'diği zaman bu 
ihtimali nazarı itibaje almalı ve efradı terhis etmemeli 
idiler. Fakat birinci olarak mütareke akdedilir edil
mez efradi terhis ettiler. 

Efendiler Şarki Trakya'ya girdik. Vaziyete hâkim 
olduk, oradaki ecnebiler gitti. Berideniz geçenlerde 
İstanbul*? gittim. Orada teşkilât yapıldığını zannedi
yordum ve bunu kuvvetle ümit ediyortdum. Acaba Hü-
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kümet haricin enzanndan gizli olarak hiı şey yapıyor I 
mu, tedalb'ir İttihaz ediyor mu? diye'sordum. Soruş
turdum. Refet Paşa Şarlci Trakya'da ne bir asker al
mışlar ve almak istemişlerdir ve ne de hiç bir şey. ı 
Yalnız idarei mülkiye ve Jandarmayı tesis etmişler
dir. O kadar öylece bekliyorlar. Garbi Trakya'lılar 
da sizin gönderdiğiniz murahhaslar üzerine nevmi-
diye düştüler kıyam ettiler ve dediler ki, siz bizi ih
mal ediyorsunuz; biz de başımızın çaresine bakalım, 
Bunların adamları var heyetleri var. 

HÜSEYİN RAUF BEY (îcravekilleri Reisi) (Si
vas) — Tekrar soracağım cevabını veririz. 

NABt ZADE HAMDİ BEY (Devamla) — Oraya 
baş vurdular, buraya baş vurdular ve dediler ki, Ana
dolu kendi başına çalıştı, kendi kendine fedakârlık 
yaptı, kendisini kurtardı ve biz de kendimizi kurtara
cağız ve ümitvar bir vaziyetteyiz. Bize de bir parça 
yardım edin de biz de kendi kendimizin çaresine ba
kalım. Sizden başka bir şey İstemiyoruz dediler. Efen
diler, dertlerini kimseye anlatamadılar. Dertlerinin ça
relerini aramağa başladılar ve kıyam ettiler. Sonra 
efendiler, o yok, bu yok. Bekliyoruz, İngiliz'ler bize 
lütfedecekler de biz sulh yapacağız. Belli ki Avrupa.. 
bizim kuvvetli olduğumuzu görürlerse sulh yapacak
lardır. Fakat azıcık zaafımızı hissedecek olurlarsa sulh 
yapmayacaklardır. Bu aşikâr bir şeydir.. Sonra gerek 
heyeti murahhasa ve gerek Heyeti Vekile erkânı başta 
Hariciye Vekâleti Vekili olduğu halde daima sulh
tan bahsediyorlar. «Sulh perveriz, sulhperveriz» âdeta 
yalvarıyorlar gibi her yerde bunu tekrar ediyorlar. | 
İllallah yahu. Sulhperver olduğunuzu anladık. 
ve bunu bütün millet bilir. Fakat onlar anlamadılar. 
Bizim mütemadiyen sulhperveriz diye söylediğimiz 
sözleri onlar zaafımıza hamlediyorlar. Bu şerait dahi
linde sulh olmayacağına kaniim. (Herkes söylesin sa
daları) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Hariciye Vekaleti Ve
kili) (Sivas) — Müsaade buyurun efendim, hakkım 
var, Nebi zade Hamdi Bey arkadaşımıza cidden te
şekkür ederim, Hükümeti tenkit yolundaki sözleri I 
inşallah ileride müessir ve müfit olacaktır. Bu tarz
da ileride devam ederler. Fakat bugünkü müdafaala
rında Hamdi Bey arkadaşımız haksızdırlar. Hamdi I 
Bey buyurdular ki» Hariciye Velkili Bize suîh konfe
ransı hakkındaki beyanatında bize Mudanya mukave
lenamesinde geçen sözleri söylediler. Söyleyecekleri 
sözler bu mudur? Sulh konferansında yapılan şeyler I 
'bunlar mıdır? Bunları biz biliyoruz. «Arkadaşlar, ben 
olanı söyledim. Olmıyanı mı söylememi istiyorsunuz? 
Ben size sulh konferansıda söyleneni söyledim. Ce- J 

— 1157 

royan eden müzakeratı izah ettim. Sizi tatmin için va
ka ihdas edemezdim. Bu benim kabahatim midir? 
(Bunları zaten gazeteler yazıyorlar sadaları) (Hüseyin 
Cahit Bey mufassalan yazıyor sadaları) Efendim, 
Hüseyin Cahit Beyin yazması benim kabahatim mi
dir? 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Öyle ise hafi 
celseye lüzum yok. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Var efen
dim, Bendeniz teklif ettim ve Heyeti Aliyeniz kabul 
etti. Hafi istemezseniz ve alenî isterseniz ben de ona 
göre vaziyetimi alırım. Her arkadaşımın hüsnü telakki 
etmediği şeyi ben irade ve arzuya tabi olarak tedvir 
ödemem. 

SOYSALLl İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Esrar mıdır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Benim için 
esrardır efendim. Bu buhran şeklinin dışarıdan du
yulması caiz değildir. 

HAKKI HÂM! BEY (Sinop) — Nerede buhran 
vardır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Konfe
ransta buhran vardır, Hami Bey... 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Eğer buhran 
varsa cihan işitmiştir. Binaenaleyh bu, bizim gizle
memizle cihan nazarında gizlenecek değildir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — O zatı âli
nizin noktai nazarıdır. 

REFİK BEY (Konya) — Bu mesele için neden 
itiraz ediyoruz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hamdi 
Beyefendi beyanatta bulunurlarken kendilerinin o aa-
rif kalemlerine yakışır bir surette söz söylemediler. 
Lafu güzaf, gaflet vesaireden bahsettiler. Mesele, ha
kikat üzerine isnat edilir. 

NEBİ ZADE HAMDİ BEY (Trabzon) — Konfe
ransta... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Konfe
ransta arkadaşlarım lâfü güzaf yapmıyorlar. Hakkın 
hukukun müdafaası için azamî gayret sarf ediyor
lar. 

Sonra Hamdi Bey, beyanatlarında, «Mudanya 
mukavelesini akdettiler, bugün de inkıtadan bahsedi
yorlar, Avrupalılar o zamandan bu inkıtaı ihzar et
tiler» buyurdular. 

Arkadaşlar, Mudanya mukavelenamesi akdi ve 
tekmil malumatı, bildiğimizi Heyeti Aliyenize arz et
tik. Heyeti Aliyeniz de kabul etti. Hata mı yaptık? 

I 
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Sizi mi aldattık? Ve mukaveleyi arkanızdan mı yap- • 
tık? Niçin böyle tenkit ediyorsunuz? J 

Sonra Hamdi Bey buyurdular ki, kulislerde, per- I 
de arkalarında müzakerat oluyor. Beyefendiler, ben I 
de konferans nasıl yapılır, biliyorum. Arzu ederse- I 
niz anlatayım. Murahhaslarımız çalışıyorlar. Yapı- I 
lanın azamisi yapılıyor. Tenkit etmek kolaydır. Hele I 
madde tayin etmiyerek istediğiniz noktada durabilir- I 
siniz efendiler. Meselâ; Londra'da, Brüksel'de muza- I 
kerat cereyan ediyor, Hariciye Vekili bize malumat I 
vermiyor dediler. Efendiler, ben size vaziyeti hari- I 
ciye hakkındaki sözümü söyliyeceğim, dedim. Siz de I 
beni bu noktai nazardan tenkit ediyorsunuz. (Sual j 
soruyorlar sesleri) Söz söylüyorlar efendim, sual sor- I 
muyorlar. Şunu da arz edeyim ki. efendiler. Lort I 
Gürzon'un. Barerin muhayyelesinden geçirdiğini ve I 
beyninin içindeki düşüncelerim" keşfedecek kehanet i 
bende yoktur. Bunu benden beklemeyin. Lort Gür- I 
zon konferansta ne tahayyül etmiş? Bunu benden I 
bilip anlamak istiyorlar. Bunu Heyeti Aliyenize ale- I 
nen itiraf ederim ki, bunu ben.yapamam. I 

Sonra beyeferidi buyurdular ki. < Mudanya mu
kavelesini akdederken ordumuz kuvvetli idi. Heyeti 
Vekile gaflet etti, ordumuzun en kuvvetli bir zaman
da efradı terhis etti.» Efendiler efrat terhis edeceği- j 
miz ve ne şekilde yapacağımızı Heyeti Aliyenize söy
ledik. Esbabını arz ettik. Şunu da çok rica ederim 
ki. mütalâat beyan eden Hamdi Efendi dinlesinler, 
efendiler, bugünkü ordumuz o günkünden bir kıl 
kuvvetsiz değildir. Kuvvetlidir, imanlıdır, canlıdır. 
Mecbur olursak ne olacağını görürsünüz. (İnşallah 
sadaları) Arkadaşlar, her halde Heyeti Vekileniz bu , 
hususta gaflet etmemiştir. Sonra Hamdi Bey. Avru
palıların hüsnü niyetlerine itimat ederek böyle yap
tılar. buyurdular. Efendiler, eğer tecrübe, insanlarda I 
bir tecrübe bırakırsa ve eğer tecrübe, insanların gaf- I 
let hassasını izale ederse beyefendi, bu âciz arkadaşı
nızın en ziyade müteessir olması lâzımdır ve gördü
ğüm acı tecrübeler neticesinde Avrupa'ya itimat et- I 
miyenlerin biri de ben olmaklığım lâzımdır ve buna j 
kani olmaklığınız lâzım gelir. zannediyorum. Ben ] 
Avrupahların ne kadar hüsnü niyet sahibi oldukla- j 
rını kendi üzerimde ve bedenimde tecrübe- etmişim
dir. Hamdi Bey arkadaşımız. İstanbul'a teşrif etmiş- ' 
ler, vaziyeti tetkik etmişler, Refet Paşanın vaziye- j 
tinden çok şey beklerlormiş. fakat hiç bir şey gör- j 
memişler. Çok nahak bir tenkittir efendim. Hüküme- j 
tiniz, Erkânı Harbiyei Umumiyeniz Refet Paşa mev- I 
cut uhudu ihlâle sebebiyet vermemek şartiyle azamî ; 
faaliyetlerini gösteriyorlar. Vazifelerini ifa ediyorlar ; 

ve bihakkın müdriktirler. (Allah razı olsun sadaları) 
Sonra Hamdi Bey «Garbı Trakya'da hiç bir şey 

yapmadılar, murahhaslarımızdan nevmit oldular, is
yan ettiler, böyle yapıyorlar» buyuruyorlar. Efendi
ler, biz Garbî Trakyalılara ne sui muamele yaptık? 
Emellerini kesredecek ne yaptık? Yalnız bendeniz bu 
kürsüden onların emellerini tatmine her suretle ve 
imanımız olarak siyaset olarak değu, hükümetimize 
arz ettim. Garbî Trakya'da şöyle teşkilât yapılıyor
muş, böyle harekât yapılsın demek için mesuliyet al
mak lâzım. Bugün Yunan'ın en şeni, en canî kuvvet
lerin en kesif sikleti Garbî Trakya'dadır. Orada mü
teferrik çete harekâtı yapmak hayatına çalıştığınız 
ahalinin katliamına sebebiyet verir. Bunu düşünmek 
lâzımdır zihnen teşkilât, nazariyatta tenkit etmek. 
İfade ve temenni etmek için, fiiliyata inkılâp etmek 
için insanların maruz kalmış olduğu evzaı şeklen 
tatbika çalışmalı. Biz istemiyor muyuz, efendiler bi/ 
Türklüğe merbut değil miyiz? Biz din kardeşlerimizi 
kurtarmak, akıbetini düşünmüyor muyuz? 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Böyle zi
hinlerin yayılması caiz değildir. Öyle değil efendim. 
yapmadılar, meyus bıraktılar, isyan ettirdiler. 

HASİP BEY (Maraş) — Ba^ka meclislerde neler 
söyleniyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Hariciye Vekâleti Ve
kili) (Sivas) — Bizim Meclisimizde de söyleniyor. 
Her şeye tahammül ederim ve maruzatım da cevap
tır. Yani susayım mı? Bunu mu istiyorsunuz? 

SIRRI BEY (İzmit) — Efendim, idari tarzda. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 

onun dediği tarzda söylüyorum. Hafif olarak ceva
bını veriyorum, susayım mı efendiler? İşte kardeşler 
biz Meclisi Âlinizin kanaati hakikisini müdrik ol
duğumuza kaniiz. Bu memleketin sulha ihtiyacı ol
duğunu müdrik olmakla beraber gayenin istihsali için 
kürsüden su!hper\erliğimizi istihsal etmekle... 

HÜSEYİN İHSAN BEY (Cebelibereket) — Re
is Beyefendi celse hafidir. l aka ' feryat dışarıdan 
duyuluyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — İşitmiyo
ruz diye buradan bağırıyorlar. 

REİS — Rica ederim, oturalım. Hatibin sözünü 
kesmiyelim. Teneffüse ihtiyaç varsa teneffüs ede
lim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Davamızın 
müdafaaya uğratılması da bir hatadır. Evet efen
diler: Hükümet namına siyaseti hariciyeden bahse
derken Heyeti Aliyenizden. maruzatımı tekrar oku-
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manızı rica ederim. Bunda sulh perverliğinizi söyle
dik. Fakat küvetimize ne kadar iman ettiğimizi de 
burada sarahaten söyledim. Onun için ben takip 
edilen siyasetin Hamdi Bey arkadaşımızın tenkit et
tiği şekilde olduğuna kani değilim. Garbî Trakya'da 
Hükümetin hareketi dürüsttür. Misaki Millî ile mu-
eyyet olan hususatı murahhaslarımız müdafaa ediyor
lar. Ondan başka bir şekli Heyeti Âliyeniz muvafık 
görür ve Heyeti Vekileye tevdi ederse, onu da va
zife telakki ederim. Memlekete nafi olduğu için, 
bu itibarla tekrar ediyorum, Hamdi Beyefendi, yan
lış yolladan ve muhik olmıyarak tenkidatta bulun
muştur. 

FAİK BEY (Edirne) — Müsaade buyurunuz, 
Hükümetinizin şeysi olmamış mıdır, yoksa halk mı 
yapmıştır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bunun 
cevabını da şimdi maruzatta bulunamıyacağım. 

NECATİ BEY (Lazistan) — Lozan Sulh Konfe
ransına gönderecek olduğumuz sulh murahhaslarını 
göndermek esnasında idi. buraya bir bütçe ile gel
mişlerdi. Bu paranın çokluğundan ve azlığından bah
sedilmişti. Bu kürsüden söylemiştim ki. bendeniz 
Avrupa'ya gidecekleri için murahhaslara para çok 
verilmelidir, çünkü Avrupa muhitinde bulunacak
lardır, çünkü şöyle yiyeceklerdir, şöyle giyeceklerdir, 
her şey yapacaklardır. Binaenaleyh bunun mütevek-
kifi alyhi de paradır, demişlerdi. O esnada ben
deniz de söz alarak evet kafa ve dimağ lâzımdır, 
başka şey lâzım değildir. Çünkü - çok rica ederim, 
iki dakika kadar arkadaşlarım dinlesinler- demiştim 
ki efendiler, dimağ, ilim ve fen ve cesaret ve metanet 
lâzımdır. Başka bir şey lâzım değildir dedim ve sulh 
murahhaslarımızın hakikaten metin, âlim, cesur, mü-
tefennin, natıkaperdaz ve hasmını ilzam edecek derece 
vahakkı teslim etmekle beraber şunu da arz etmek 
istiyorum ki, biz onları niçin göndermiştik? Bir mak
sat vardı, bir sebep vardı. Biz onları gönderdiğimiz 
zaman, Misaki Millîyi söyledik ve bunu iddia ettik. 
Evet o'misaki millî aleyhinde iddiamı, ifadatımı mu
kabil tarafa murahhaslar dermeyan eder. Bizimkiler 
de dermeyan eder, ya tekabül eder, tevafuk eder, pek 
alâ mesele de hasıl olmuş olur. Veyahut ne olur 
taarruz ederiz, biz bundan başka bir şey dinlemiyo
ruz. Konferansı efendiler inkıta ettiririz. Anlayınız 
efendiler,.şunu müdafaa için gelmişiz. Eğer şunu ka
bul etmezseniz, inkıtaa uğrar diyerek acaba o kür
süye kendilerinin yumruklarını vurarak hiç tehdit 
ettiler mi? (Ettiler sesleri) Müsaade buyurunuz, 
tehdit ettilerse ne cevap alınmıştır. Sonra her gün 

bir mesele - ki meselei müteferriadır. Her gün bir 
mesele ihdas ediliyor. Talî komisyona havale edili
yor. Mesele tevali ediyor. Müteferri ve mütevali 
şeylerle iştigal edilmekte. Bu mesele hakkında on
ların gayet metinane hareket etmesi lâzımdır. Başka 
bir şey onlardan beklemiyoruz. Bir adamın sözü çok 
olursa sakatatı da çok olur. Çok söylemekle dava 
kazanılamaz. (Doğru sesleri) Hakikati gayet mer
dane söylemek, ve gayet cesurane söylemek lâzım
dır. 

Acaba sulh konferansında bulunan Avrupa mu
rahhaslarının, gayri mantıkî gayri faal, mecnunane 
âdeta bize teklifleri. Elbette bizde bir korku, bir azim-
sizli'k, bir hal görmüşlerdir de onun için bu kadar su
al soruyorlar. Halbuki biz azimkarız. Hiç yoktan or
dular var ettiğiniz halde ve bununla onların üzerinde 
tesir yaptığınız herkesçe malum iken bizi nazarı iti -
bare almıyarak öyle sualler soruyorlar ki.... böyle su
aller sordukları, böyle teklifler yaptıkları hiç yoktu. 
Mütarekeden sonra bize teklif ettiklerinden daha acı 
bazı şeyler teklif etmelerinin esbabı nedir? Bizden 
bazı şeyler istemeleri ne sebebe mebnidir? Bunu an
lamadık efendiler. Niçin bize soruyorlar? Niçin bize 
böyle teklifler yapıyorlar? Yani mütarekeden sonraki 
vaziyetten daha fena bir vaziyete mi düştük. Yoksa 
rica ederim onlar mı kuvvetli oldular? Bunun esbabı 
nedir? Bizim heyeti murahhasamız orada misaki mil
lîden bahsetmelidir - öyle leyte laalle ile olmaz - Gö
rüşmek onlardan lütuf beklemek doğru değildir ve 
vakit geçirmemeliyiz. Her halde katî olarak her şey 
söylenmelidir. Biz kollarımızı çemirledik, bir daha 
çemirleriz. Bir daha cihana görünürüz. 

Sonra bir de şifre meselesi vardır. Şimdi bura ile 
Lozan arasında muhabere hâlen temin edilmemiş mi
dir; edilmiş midir? Bu husus meşkûktür. Vekil Bey
efendi temin edildiğini söylediği halde bendeniz hâlâ 
tereddüde düşüyorum. Acaba temin edilmiş midir? 
Burada söylenen sözler mevsuktur. Hiç bir şek ve 
şüpheye mahal yoktur ve bu şifrelerde hiç bir hiya-
netin olmadığı malum mudur? Yani buraya gelen ha
berler orada konuşulanların aynı mıdır? Bunu da an
lamak istiyorum. Bunu da anlayamadık, bu müşlcilât 
bertaraf edilmiş midir? 

DURAK BEY (Erzurum) — Efendiler, gerçi mü
zakeremiz esaslı bir mevzu üzerinde cereyan etmekte 
ise de meselenin esasına hiç de temas ettiğimiz yok. 
Hep dedim, dedi. Ortada başka bir şey yok, Bugün 
mevzuu müzakere edilecek ortada bir şey varsa o da, 
murahhaslarımızın orada görüştüğü herhangi bir 
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mesele hakkında bir itirazımız varsa onu dermeyan 
edelim. Bugün meselenin içinde halledilmiş bir şey 
yoktur. Hariciye Vekili buraya gelmiş, olan maluma
tını bildiriyor. Tabiî murahhaslarımız orada çalışı
yor, onlar da bu Meclisin, bu memleketin mahsulü
dür. Yürekleri onların, bizim kadar titriyor. Fakat 
muvaffakiyeti Cenabı Hazreti Allah verecektir. Bu
gün elimizde kaybedilmiş bir şey yoktur. Elhamdü
lillah ordumuz duruyor. Dünden daha kuvvetliyiz, 
buna ben de eminim. Evet eğer murahhaslarımız gay
ri kabili kabul bir şey kabul etmişlerse o vakit üzer
lerine hepimiz hücum ederiz. Fakat ortada fol yok, 
yumurta yok. Her mesele muallakta bulunuyor. Rica 
ederim, bunun üzerinde ne münakaşa ediyoruz? Bu 
münakaşayı kapatalım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (îcra Vekilleri He
yeti Reisi) (Sivas) — Efendim, müsaade buyurur
sanız birkaç suale cevap vereyim. Necati Bey, şifre
lerde bozukluk yapıyorlar mı, muhabere temin edildi 
mi, emniyetleri var mı? Dediler. Efendiler, bugün 
ilk söze başladığım zaman şifrelerin ne kadar bozuk, 
ne kadar karışık ve ne kadar müşkilâtla alındığı ve 
kurye ile muharebe esasına başladığımızı zannederim 
söylemiştim. Bu suretle Necati Beyin suallerine cevap 
vermiş oldum. (Müzakere kâfi sadalan) Efendim, bir 
noktayı daha arz edeyim. Arkadaşımız ve heyeti mu
rahhasa reisimiz İsmet Paşa müstacel bir telgraf çeki
yor. Bunda yüz lira heyeti murahhasa tassisatını ilâ
vesini teklif ediyor. Lâyihasını hazırladık. Mümkün
se bugün tasdik edin. yetiştirelim. Makine başında 
bekliyor. 

REİS — Efendim, birçok arkadaşımız söz söyle
dik. Müzakerenin kifayeti hakkında bir takrir yok
tur. 

SIRRI BEY (İzmit) — Mesuliyeti Heyeti Vekile-
ye ait olmak üzere biz de sözlerimizi alenî celsede söy
leriz. 

REİS —• O halde efendim, müzakerenin kifayeti
ne dair takrir yoktur, müzakereye devam edeceğiz. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) —• Efendim hastayım. 
Esasen çok söz söyliyecek değilim. Yalnız Heyeti Ve
kile Reisi burada «İnkıtaa uğramış» ve «Kurye» de
di. Biz gönderiyoruz ve oradan gelecek dedi. Rica 
ederim biz bundan bir kaç sene evvel burada bir tah
sisat verdik, bir telsiz telgraf olacaktı. Bu ne oldu 
ve ne zaman temin edilecek? O telsiz gelince bütün 
dünya ile konuşacaktık. Bu zaman en lâzımlı bir za
mandır. (Sadede sadalan) Sadettir bu. 

Sonra ikincisi arkadaşlar; biz hiç bir zaman gev
şemedik ve gevşemiyeceğiz. Ordumuzda ve içimizde 
gevşek adam yoktur. Türkler her zaman oidale ha
zırdır. Onların hesaplarına gelirse uyuşurlar. Biz har
be müheyya davrandıktan sonra ne korkumuz var? 
Yalnız ben bir şeyden şüphd eniyorum. Avrupa'yı ge
zip geleniler Fransız'larla dost oldular. Bu Fransız 
dostluğu ile galiba biz bir kazık yiyeceğiz. Fransız' 
lar herhalde bize iyilik yapmamışlardır ve yapmıya-
caklardır ve yapmak imkânı da yoktur. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair iki takrir 
vardır. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim müzakere ne
den kâfi oluyor, bir az söyliyelim. 

Riyaseti Ceiileye 
Hasan Beyin vurudünda lâzım gelen malumat 

alınmak üzere şimdilik bu müzakerenin kifayetini 
teklif eylerim. 

Genç Mebusu 
Celâl 

Riyaseti Ceiileye 
Müzakere kâfidir, ruznameye geçilmesini teklif 

ederim. 
Erzurum Mebusu 

Durak 
REİS — Efendim, takririn birisi; müzakere kâfi

dir, ruznameye geçelim diyor; diğeri de; Hasan Beyin 
geldiği zaman devam edilmek üzere bu günlük kâ
fidir diyor. 

HASİP BEY (Maraş) — Müzakere kâfi değildir, 
muza keresiz kabul ediyoruz. Bilâhare kabul ettiniz 
diye Hükümet başımıza kakıyor. Halbuki biz kendi
lerine imza vermedik. 

REİS — Efend:m, bana takrir geldi. Kabul eder
seniz ne âlâ. Etmezseniz devam ederiz. Bugünkü has
bıhal hakkındaki müzakeratın kifayetini reyi âlinize 
arz ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın, ekseriyeti azime ile müzakere kâfi görülmüş
tür. 

SIRRI BEY (İzmir) — Ademi kifayeti hakkında 
söz elmaz mı efendim. İki kelime söyliyeceğim. (Söy-
liyebilir sesleri). 

REİS — Reye vazedilmezden evvel olabilirdi. 
(Gürültüler) Ademi kifayeti hakkında söz söyliye-
mezsiniz. Usul hakkında müzakere olunuyor. (Gürül
tüler). 

SIRRT BEY (Devamla) — Bundan sonra söz söy
lenebilir. 

REİS — Efendim iki takrir var, mühimdir, dinli-
yelim. 
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Riyaseti Calileye 
Sulh konforansıında cereyan eden müzalkerat hak-

»IkıiDda ajanslarda ve gazetelerde okunan malumattan 
anlaşıldığına göre bilhassa alkkalliyetler ve mübadele 
meseleleri hakkında murahhaslarımızın müsaadeıkâr 
davranıdıkıîar fikri hâsıl olduğundan berveçhi ati nok
taların biılika'bul sefian heyeti murahhasamıza tebli
ğini teklif ederim : 

1. Dersadetteki Rumlar ve Ermeni'ler dahi bi
laistisna mübadeleye tabi olacaklardır. Bunların yer
lerimde kalmaları kabul edilemez. 

2. Rum patriıkhanesiyle, Ermeni patrikhanesi ve 
-diğer patrikhaneler diahi dersaadetten çıkarılacaktır, 
bunların da ibkası kabul olunamaz. 

3. Şehıiremaneti hududları ağlebiyetle İstanbul 
vilâyeti hudutlarıdır; bu noktaya Hükümetin dikka
tini cel'bederirn. 

27 Kânunuevvel 1338 
Burdur Mebusu 

Soysailı 
İsmail Suphi 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Bu daha 
dördüncü meseledir. Ondan evvel İstiklâl meselesi 
vardır. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim bu mesele de 
Hasan Beyin gelmesine talik edilse çok iyi olacak. 
Onun beyanatı nedir? Heyeti murahhasamızın nok-
tai nazarı nedir? Bunları anlamadan böyle bir karar 
verirsek yanlış bir mesele meydana çıkar. Hasan Be
yin gelmesini beklemeliyiz, 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Meclis bu babta hiç bir karar ittihaz edemez. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Kılınç eksik bu 
takririn yanında. 

REİS — Efendim bir takrir daha vardır, okuna
cak : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hariciye Vekilimizin beyanatı umumıiyesi neticesi 

olaraık hâsıl olan kanaat konferansta devamı müza-
Iceraıttan fayda hâsıl olmıyacağıdır. Onun içindir ki 
neticesi muhakkak bir hale erişmeyecek olan müza-
keratın devamından ise heyetimizin avdetini temin 
etmeği memleketimizin saadeti itibariyle elzem görü
yorum. Heyetin derhal avdetini ve ordunun hemen 
harekete geçmesini teklif eyleriz. 

Burdur Mebusu Ertuğrul 
Soysailı Mebusu 

İsmail Suphi Ahmet Hv.mdi 

EMİR PAŞA (Sivas) - - Bu müzakereyi Hasan 
Beyin gelmesine talik etmek doğru değildir. Çürikü 
bu müzakereyi yapabilmek için biz evrakı havadis
ten lâzım gelen malumatı aldık ve konferansta cere
yan eden muamele aleyhimizde cereyan etmektedir. 
Büyük Millet Meclisi bunu kabul etmediğine dair 
Hasan Bey gelmeden evvel bunu heyeti murahhasa-
ya işar etmek lâzımıdır. Hasan Bey de geldikten son
ra diyeceğinizi dersiniz. Bana kalırsa şimdiye kadar 
cereyan etmiş muamele için aldığımız malumata gö
re muamele etmeliyiz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bu takrir
ler halk kında bir şey arz edeyim ki, bu ta'krinler ne 
reye konabilir ve ne de ... bu arkadaşlarımızın şah
sî mütalaalarıdır. Bu husus herşeyden evvel böyle bir 
karar ittihaz edilemez ve tasviben Heyeti Vekileye 
de gönderilemez. Meclis onları tazyik edebilir ve ne 
de bunlar hakkında müzakere açılması katiyen varit 
olamaz. Mevzuu münakaşa değildir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 
(Sivas) — Müsaade buyurur musunuz efendiler, ben
deniz de maruzatta bulunayım? 

Beyefendiler, bendeniz, hükümetinizin konferans 
mütalaatma dair bazı muttali olduğum malumatı ar
zuyu âlinizle Heyeti Âlinize arz edeyim? Katî bir şe
kil üzerinde münakaşa ve yine katî bir şekil üzerin
de kabul veya reddedilmek lâzım gelir. Bendeniz bu
nu malumat kabilinden arz ettim. Bunun üzerine ka
bul veya reddedilecek ne var ki, bu tarza bir teklif 
ile reye vazedilmesini icabettirsin. Bendenizce bunu 
arkadaşlarımız muvafık görürler ve hatta takrirleri
ni istirdat ederler. Müzakeratı cereyanına bırakalım. 
Orada çalışıyorlar, biz de burada o mesaili takip ede
riz. İcabedeni zamanında mevzubahis ederiz. Mü
him hususatı derhal Heyeti Aliyenize arz ederiz. Mu
rahhaslarımız mı gelir, ordumuz mu hareket eder? 
Bunların hepsi malumatınız tahtında olur. Bunu in
şallah hüsnü neticeye isale çalışırız. 

SIRRI BEY (İzmit) — Söz söylem iyenler, Hasan 
Beyin geldiğinde söz söylerler değil mi efendim? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Evet Efen
dim. 

ISIRRI BEY (Devamla) — Yani Hükümet leh va 
aleyhte söz söylenmesiini arzu etmiiyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bilakis, ni
çin etmesin? 

SIRRI BEY (Devamla) — Eğer vazife arzı malu 
mattan ibaret ise, 'bu demektir. Vazife eğer leh ve 
aleyhte söz söylenmesini ica'bettiiriyorsa hepimiz söz 
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söylemeye amadeyiz. Bizim tarafımızdan istiyoruz ki, 
İdi ve aleyhinde söz söylensin. Arzu buyuruyorsanız 
söyl'iyeKm. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Beyefendi
ler ortada tespit edilmiş bir madde yoktur k|i, leh ve 
aleyhinde söz söylenerek ret veya 'kaibul edilsin rica 
ederim.. Rica ederim, takrlirin mealine nazarı dikkati 
âlilerimi celbederkn. Murahhaslarımızı geriye çağıra
lım, orduyu sürelim.. Yani ne demektir?.. Niçin?. 

SIRRI BEY (Devamla) — Heyeti Murahhasamızin 
müracaatları haklarında.. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hayır, heye
ti murahhasa direktif istiyor da onun için arz ediyo
ruz. Böyle değildir efendim. Böyle bir şey yoktur. Kon
feranstan ne haber aldınız diye arkadaşlarım sordular. 
Vaziyeti nasıl buluyorsunuz dediler. Bendeniz de alenî 
celsede bunu bugün için arz etmeği muvafık görme
dim. Hafi celse talep ettim, muvafık gördünüz. Malu
matı arz ettim Heyeti Celilen'ize. Yani direk ttif «istiyo
ruz, 'bunu böyle yapalım mı, yapmıyalım mı?, diye. 
Maruzatta bulunmadım efendim. O zaman gelirse 
tabiatiyle arz edeceğiz. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Akalliyetîer 
hakkında takririm var. 

HÜSEYİN RAUF ©EY (Devamla) — Akalliyetler 
hakkındaki takriri okudum. Müsaade buyursanız lüt
fedin, onu da izah buyurun, arz ettiğim gibi. Bugün 
murahhaslarımızın o mesele için elini bağlayıpta diğer 
mesaili işkâl ve tağviik etmek pek ite doğru olmaz zan
nederim. Sulh umumi hututun esasiyesi taayyüz ettik
ten sonra bunu münasip görmezseniz ona göre bunun 
üzerinden münakaşa edersiniz. 

StSIMAirL SUPHİ BEY Burdur) — İmzalanan mu
ahede geri çevrilir mü? 

REİS — Efendim Rauf Beyefendinin izahatımı dinle
diniz. Takririn birisi mübadeleye İstanbul'daki Rum fi
rarilerinim de dahil olması, (o reye konamaz sesleri) 
Mesaili maliye bir küldür, badelmüzalkere har karar 
Vermek doğru değildir. 

iEMİR PAŞA (Sivas) — Mademki müzakere olma
mıştır, nasıl reye koyuyorsunuz? (Gürültüler) 

REİS — 'Efendim, takrir sahihleri ısrar ediyor. 
(Ekseriyet yok, nasıl olur sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bunlar 'ruz
nameye alınır mahiyetü orada takarrür eder. Bu rnem-
Üököün hayatı umpmiyesine taalluk elden mjühtiım bir 
ımesıeledir. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Hüseyin Avnâ Bey Ruznameyi nereden çıkarıyorsunuz? 

Reis Bey, takririmi reye korsunuz, reddedilirse edilir^ 
yahut ikahul olunur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzunum) — Efemüm, 
müzalkere edilen mesele... 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Nedir?.. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz efendiim, Hiddet (buyurmayınız. Cereyan. 
eden meselenin müzakerenin neticesi \&vz ediliyor. Şim
di arkadaşımız heyeti murahhasanın geri gelmesi için 
(bir takrir veriyor. Gelip gelmemesi üzenime bir müza
kere cereyan ermemiştir. Şimdi arkadaşımızın mesaili 
müteferria üzerine bir mevvaddı ihtiva eden bir tak
riri var. Bu maddeler müzakere edilmeden, ruznameye 
almadan Heyeti Celile nasıl müzakere eder, blir karar 
ittihaz edebilir. (O halde müzakera edelim sesleri) 
Eğer arkadaşlarımız bir yeni teklifte bulunurlarsa ruz
nameye kaibul ettirir. M'üzakeresi cereyan eder. Yoksa 
bu milletin hayatiyle alâkadar bir meseleidİr. Öyle ha: 
sit bir mesele değildir. Biz murahhasları oraya gönder
mek için iki sene çalıştık. Geri getirmek için hir da
kikada karar veremeyiz. Buna karar verebilmek için 
evvelâ ordunun vaziyeti, Hükümetin vaziyeti, ruzname-
ys alınıp nriizakere edilmesi lâzımıdır. Omun üzerine 
karar verelim. Ruznameyi ben buradan çıkarıyorum. 

REİiS — Efendim, takririn meali şu, heyeü murah-
hasayı geriye çağıralım, ordu harekete gelsiin. 

REFİK BEY (Konya) — Öyle şey yok... 
REİS — Ordu harekete gelsin diyor, bunu kabul 

eden lütfen ellerini kaldırsın. (Ekseriyet yok sesleri) 
HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Müzakere 

•edilmeden reye vazedilemez. 
REİS — Reddedilmiştir. Efendim, diğer bir takrir 

daha vardır. Bilinci takririn ruznameye alınması ka
bul edilmemiştir. 

ABDULKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Reis ıBey, zannedersem, müzakere edilip ed'üemiyeceğiı 
reye vazediliyor. Yoksa takririn münderecatı mevzu-
Ibabiis olamaz. 

REİS — 'Evet efendiim, ıtakriıii tekrar dkutuyorum. 
efendim, dinleyiniz. (İsmail Suphi iBeyin takriri tekrar 
(okundu.) 

(Bu takririn ruznameye alınmasını kaibul edenler 
lütfen el kaldiirsın. Kabul edilmemiştir. 

HÜSEYİN AVNİ ıBEY (Erzurum) — Efendim, ge
çen gün hur mesele cereyan etti. Onun için 'beyanı İti
zarda bulunacağım. Tunalı Hilmi Bey bendeniz Riya
set makamında bulunurken Heyeti Celileye karşı bir 
takrir verecek bendenizi müşkül bir mevkie soktular. 
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Alenî celsede okunmayıp hafi celsede okunacağını be
yan ettim. Makamı Riyaset böyle 'kaıtî bir 'karan itti
haza muzdar kalmalı ki yapabilsin. Takrir şu idi efen
dim, Makamı Riyaset tabiî Heyeti Cel:ileyi haberdar 
etmez ise vazifesini suiistimal eder. Takriri okuyorum. 

Riyasete 
•Karadan, denizden Garbi Trakya'ya resmî, gayrî 

resmî kuvvetlerimizin geçirilmesi ve kardeşlerimizin 
kurtarılmalarını tekl'if ederim. 

Bolu 
Tun al ı Hilmi 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Şimdi efen
dim. o gün bu takriri alenî celsede okutturmadığım 

üçin Heyeti Celi benin Makamı Riyaseti mazur görmesi
ni ılica ederim. Hilmi Beyin de mazur addetmelerini 
rica ederim. 

ıRAĞIP BEY (Kütahya) — Yalnız o gün ile bugün 
arasında 'haftalar geçmiştir. Halbuki Hilmi Beyin na
zariyesine göre daha o gün okunması licabedecektir. 
Şimdiye kadar'kuvvetlerimiz Garbi Trakya'ya yetişmeli 
idi. Müsamahanızdan dolayı yine mesulsünüz. 

HÜSEYİN AVNi BEY (Erzurum) — Heyeti Ce-
lile her vakit muavenetini yapar ve bu gibi muavenet
lere her halde hazır olur. Bunu da hafi celseye bırak
mıştık. Bir hafta geçmesinin sebebi <budur. 

REİS — Efendim, celsei hafiyeye ait evrak kalma
dı. Ceisei aleniyeye geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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