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YÜZ SEKSEN YEDlNCt İNİKAT 

5 Şubat 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 1,40 

REİS : Reisisâni Ah' Fuat Paşa 

KÂTİPLER : İbrahim Bey (Mardin), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. Hafi celse 
yapılması hakkında Rauf Beyefendi söz istediler. Bu
yurun efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Hariciye Vekâleti Ve
kili) (Sivas) — Efendim, dün gece geç vakit (işitmi
yoruz sesleri.) Dışarıda daha kalabalık vardır. Kapı 
açıktır, bağırırsam işitilir. Öyle ise aleni olarak ko
nuşacağım. 

1. — ZAPTI S 

YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

29 Kânunusani 1339 Pazartesi 

BİRİNCİ CELSE 
Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı riya

setlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve tas-
hihen kabul olundu. İsmet Paşaya verilecek cevabın 
müzakeresine devam olunarak müzakere kâfi görül
dükten sonra verilen takrirler kıraat olunup nazarı 

1. — Lozan konferansının vaziyeti ahiresine dair 
Hariciye Vekili İsmet Paşa'dan mevrut telgraf. 

REİS — Buyurunuz Rauf Beyefendi. 
HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Rei

si ve Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) — Efendim; 
İsmet Paşadan dün gece geç vakit aldığım 3 Şubat ta
rihindeki konferansda cereyan eden mesaili muhtevi 
raporu okuyorum. Oradan 4'de çekilmiş 3 Şubat ra
porudur : 

«Madde 1. — Bugün baş murahhaslarla görüştüm. 
Azami şeraiti söylediler. Trakya'da tahdilatı askeri
yeden vaz geçtiler. Borçların sermaye üzerinden taksi
mini kabul ettiler. Ellerindeki beş milyon altını İn
giltere'deki gemilere karşılık tutarak 12 milyon ta
mirattan vaz geçeceklerini Amerika murahhası va-
srtasiyle istimzaç ve cevaben ihsas ettiler. 

Dün gece geç vakit ve bugün de beş dakika ev
vel aldığım telgrafları Heyeti Âliyenize arz etmek is
tiyorum. İki refikim de sual takriri vermişti. Aleni 
celsede cevabını vermeği bugün için mahzurlu gö
rüyorum. Bunlar için celsenin hafi olmasını teklif 
ediyorum. 

REİS — Efendim, celsei hafiyeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Şimdi zaptı sabık hulâsası okunacak. 

IK HULÂSASI 

dikkati alınmayarak cevap aynen kabul edilip celsei 
hafiyeye nihayet verildL 

Reisisâni Kâtip Vekili 
Ali Fuat İbrahim 

Kâtip Vekili 
Hakkı 

REİS — Efendim, geçen celsei hafiyedeki zabtı 
sabıkı kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Adli sisteminde tarafeyn beyanatta bulunarak bu 
beyanat ile iktifa olunacağını tasrih ederek ve bu be
yanatta, müşavirler istihdamını ve müşavirlere bazı 
vazaif tayinini ifade ediyorlar. Yunanlılardan her hal
de peşin bir şey almak, mütebakisini - açılamamış 
«tahkik» diye çıkmış - takip şeklinde olacaktır, tar
zında kati teklifime daha bir şekil bulamadılar. 4 Şu
bat akşamı mühlet bitiyor ve İngiliz heyeti avdet et
mek kararını muhafaza ediyor. Müttefikler bizden bu
gün kati karar istiyorlar. 

Madde 2. — 374 numaralı talimatınızın birinci 
maddesi, mesaili adliye ve maliyenin tebeddülatından 
dolayı kabili tatbik değildir. Bununla beraber mese
leyi tâli ve Ankara'dan talimat ahzi de kabil bulun
muyor. Vaziyete göre ittihaz ettiğimiz karar şudur : 
Şimdiye kadar tevafuk hâsıl olmuş veya yakınlaşmış 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

5 . 2 . 1339



1 : 187 5 . 2 . 1338 C : 2 

rrievad Musul'dan maada mesaili arziye, boğazlar, 
âkalliyetler, takriben gümrük, takriben düyunu umu
miye, üserayı harbiye ve mekâbir ve sair makalatı 
tadat ederek ihtilâf mevcut olan noktalara, yani alel-
umum mesaili iktisadiyeye ve ecnebilerin ikamet (bu
rada da bir şey çıkmamış).... sindeki farkları irae ey
lemek, tevafuk hâsıl olan noktaları imza ederek sulh 
yapmak, ihtilâf mevcut olan noktaları müzakere et
mek ısuretiyle teklif hazırlıyoruz. Musul'u bir sene 
zarfında ingiltere ile halletmek şeklini de irae edece
ğiz. tnkıta muhakkak gibidir. 

Bugün biraz evvel 5 Şubat tarihiyle gelen 4 Şubat 
raporunu arz ediyorum : 

«Madde 1. — Mukabil te'klifatımızı gönderdik. 
Musul'u bir sene müddetli halletmek ve diğer hudut 
mesailini, mesaili arziyeyi kabul eylemek, boğazlar 
mukavelenamesi, ekalliyet ve ticaret mukavelenamesi 
ve saire gibi ittifak hasıl olan mevad ile sulh akdet
mek ve muallak bulunan mesaili maliye ve iktisadi-
yeyi görüşmek esasları vardı, mukabil tekliflerinde. 

Madde 2. — Bunun üzerine öğleden sonra Lord 
Gürzon nezdinde içtima ettik. Musul'u Cemiyeti Ak
vama terk ettiğinden bir beyanname vereceğini, mese
lenin hallinin bir sene talik ve aramızda dostane bir 
sureti hal taharri edileceğini ve Yunan tazminatının 
mütekabilen anlaşılmasını ve ihtilâf husulünde hake
me müracaatı ve mesaili iktisadiyeden yalnız dör
düncü maddenin hallinin 6 ay sonraya talik edilme
sini....» 

Efendim Jün müttefiklerin bize tevdi ettiği mua
hedenin metni geldi. Büyük bir eserdir. Her yere tevzi 
ettik, müstacelen tercüme ediyoruz. Ondan evvel 
Heyeti Âliyenize arz etmek imkânı yoktur. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Efendim, Tanin 
neşretti. Yarın gelecek 8 sayfadır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Oradan da 
istifade buyurursunuz mani yoktur. 

«Ve adli sistem için bizim beyannamemizi değil 
onların beyannamesinde İsrar edildiğini tebliğ ve ce
vap talep ettiği Musul ve Yunan tazminatı için mad
de kabulü, adli sistemimizde beyannamemizde ve bil
hassa tahammül edemeyeceğimiz mevaddı iktisadiye-
nin muahededen çıkarılmasında İsrar ettik. Mütekabil 
beyanat ve tehdidat ile üç, dört saat süren mücade-
lattan sonra ayrıldık. İngilizlerin bütün mesaili hallo-
lunduğundan gerek kapitülâsyon, gerek iktisadi me-
sailde İtalyanlar ve bilhassa Fransızlar İsrar ettiler. 
Gitmesi mukarrer olan İngiliz delegasyonu intizah 
etti ve İtalyanlar nezdinizde gelerek adli ve iktisadi sis

temlerde israr eylediler. Amerika heyeti gelerek benîm 
adli sistemin kâfi ve muvafık olduğunda anlaştık. Me
vaddı iktisadiyeyi muahededen çıkartmak üzere çalı
şacağını vadetti. Fakat bir cevap göndermedi. Şimdi 
geç vakittir. Fransızlar feVkalâde mütehevVirdir. İn
gilizler mutmain ve müferrah olmaikla beraber, avdet 
ettiler ve bir tebliğ neşrederek kapitülâsyonlarda in-
kıtaı ilân ettiler. Biz de mevaddı iktisadiyeden inkı-
taı neşrediyoruz. Mabadi, Fransızlar da avdet etmek 
üzere hazırdır. Amerikalıların vaziyet ve efkârından 
malumat alamadım. 

Madde 3. — Vaziyet şudur : Bütün mevaddı ar
ziyeyi ve İngilizlerle bütün mesaili hallettiğimiz hal
de İtalya ve bilhassa Fransızların alâkadar olduğu 
mesaili iktisadiyeden dolayı Türkiye'nin gayri kabili 
tahammül müşkülât bir vaziyete duçar olmasına razı 
olmadığımızdan dolayı konferans inkıta etmiştir. 
(Allah hayırlı etsin sadaları) 

Amerikalılarla görüşmedik. Diğer heyetlerin hattı 
hareketini görmeden inkttaın mahiyet ve ciddiyeti 
hakkında bir şey diyemem. Her halde İngilizlerle bü
tün mesail hallolunduğundan anlarla münasebat her 
yerde mutedil bulunmasını rica ederim. (Gürültüler) 
Evvel ve ahir arz ettiğim gibi sulhu, meşru olan is
tiklâlimiz için tam manasiyle elzem ve gayri kabili 
tahdit olan metalibimiz dairesinde istihsal için beşe
rin yapabileceği her şeyi yaptık. Aksi hale karşı da 
millet ve memleket her türlü tedabiri Allah'ına güve
nerek ittihaz etrniştir. (Allah muvaffakrbilhayr eyle
sin sesleri) 

Arkadaşlar; İsmet Paşanın telgrafından anlaşıldı
ğı veçhile Musul'un bir sene zarfında hallini dahi ka
bul edelim, her türlü itilaf perverane eşkâli ve müsa-
edatı (göstermesine rağmen İngiltere'de iki vapur şir
ketinin hukukunu muhafaza için Fransa da esasen 
sermayesi ecnebi olmakla beraber Türk şirketi olan 
ve bizim kanunlarımıza göre teşekkül etmiş bulunan 
ve bizim kanunlarımıza nazaran her zaman menafile
rini, istifadelerini temin etmek yeddi kudretlerinde 
olan bir takım hususi şirketlerin nameşru hukukunu 
müdafaa eden Fransız murahhaslarının ve her husus
ta bizden imtiyaz talebiyle başlayan ve hiç bir zaman 
o imtiyazı mevkii fiile getitreceğine dair bir vesika 
ve elinde bir mali kuvvet olmayan İtalyanlar ne ya
pacağını bilmeyerek konferansı akamete sevk etmiş
lerdir. Umumi olarak bakarsanız, arkadaşlar bugün 
tam sulh olmak için hiç bir mani yoktur. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Ferit Bey haklı imiş... 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Fakat bir 

takım şirketlerin, bir takım bankaların hukukunu, 
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nâmeşru olan arzularını talep için sulh konferansı in
kıtaa duçar olmuştur. İngilizlerle bendenizin anladı
ğım bugün için müsademe tehlikesi yoktur. Bittabi 
İsmet Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi, vaziyet 
henüz inkişaf etmemiştir. înkıtaın mahiyet ve ciddi
yetini söyleyemem, diyor. Bu da yakrnda taayyün 
edecektir. Şu halde bugün zan ve tahmin ediyorum 

ki müsellah bir hareket olmayacaktır. Yarın inşaallah 
arzularımızı tatmin edici bir şekilde müzakere bulu
nur. Müsellah hiç bir şey olmaz. Fakat kardeşleriniz, 
evlatlarınız ve hepimiz binnetice muhakkak olarak 
hukukumuzu istihsal için yapılacak olan muharebeye 
hepimiz hazırız. (İnşallah sadaları) 

kameti hariciye nâzın nezdinde bir teşebbüs yaptı
ğından haberdar edilmişlerdir. Hariciye nâzın müs
tacel bir cevap vadetmiştir. Yunan hükümetinin hiç
bir tecavüzkâr niyeti olmadığım katiyen dermeyan 
etmiştir. Mahallinde tahkikat icra etmek üzere Ati-
na'daki Fransız ataşemiliteri üç müttefik devletten 
talimat telâkki etmiştir. İşbu talimatı bu dakikada 
icra etmektedir. Mudanya Mukavelenamesi ahkâmını 
tatbik etmek için müttefikin hükümetinin azmetmiş 
olduklarını Rauf Beye kati olarak tekrar ederken 
zirde vakıulimza olan fevkalâde komiserler müşarü
nileyhe şurasını bildirmekle kesbi şeref eylerler, ki 
aldıkları malumata göre Trakya Jandarmasını tak
viye etmek üzere yakında Bandırma'dan Tekirdağ'ı
na asker ve at naklofunmuştur. İşbu jandarma mik
tarının kararlaştırılan miktar ve adette ibka edil
mesi için kati emirler itası için nazarı dikkatlerini 
celbederim. 

Biz de buna bir cevap yazdık. Onu da Heyeti 
Âliyenize arz edeyim. Cemilekâr mukaddemeden 
sonra, Mudanya mukavelenamesi ahkâmına riayet 
edilmesi hakkındaki telinatı katiyesini ahizle kesbi 
şeref eylerim. Zatıâlilerinin notasında Mudanya Mu
kavelenamesiyle gayri kabili telif olan Yunan asker
lerinin Karaağaç'da sakin bulunduklarını müşahede 
et; iği m cihetle Karaağacın Yunan askerinden tah
liyesi suretiyle işbu.... Hakkında zatıâlilerinin lütfen 
beni temin etmenize intizar ediyorum. Mudanya mu
kavelenamesiyle musarrah olan kadroların adetçe 
tezyit olunmadığı hakkında zatınızı temine şitap 
ederim. Zatıâlinizin takriri Tekfurdağı'na... bu key
fiye: Trakya Jandarma Teşkilâtının süvari kısmını 
da ihtiva etmesi ile de kabili izahtır. Ah al id mahal-
liyenin mehmaemken ihtiyacına tekabül etmek üze
re Trakya'ya mahdut adette vesaiti nakliye ve at 
nakli hususunda dahi, keyfiyeti jandarma kadroları
nın tezyidi gibi telâkki buyurmanızı rica ederim. 
\halii mezkûrenin menafimi vikaye zımnında Trak
ya'nın daha bidayette müttefikin kuvası marifetiyle 
işgalini, Mudanya Mukavelenamesiyle... olduğu hal-

3. — SUALLER V 

/ . — Cebelibereket Mebusu Faik Beyin; Yunan
lıların Meriç sahilindeki tahşidatına ve jandarmala
rımıza vaki tecavüzat hakkında Düveli Muîelifeye ve
rilen notaya cevap gelip gelmediğine dair suali ve Ha
riciye Vekâleti Vekili Hüseyin Rauf Beyin cevabı. 

REİS — Buyurun Rauf Beyefendi. 
HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) — Efen
dim, müsaade ederseniz arz ettiğim gibi, rüfekadan 
iki zat Hariciye Vekâletinden sual sormuşlardır. Ben
deniz bugün için bu suallerin cevaplarının hafi celse
de olmasını muvafık gördüm. Cebelibereket Mebusu 
Faaik Bey arkadaşımızın Yunanlıların Meriç sahilin
deki tahşidatına ve jandarmalarımıza vuku bulan te
cavüzat hakkında düveli mütelıfeye verilen notaya 
cevap gelmediğini ve geldiği takdirde bunun muhte
viyatının Hariciye Vekâletinden sualini... Bunun ceva
bını arz edeyim. Malumu âliniz, Hariciye Vekâletiniz 
istanbul'da bulunan üç devletin, mümessillerine bir 
nota tebliğ etmiş ve o notaları ceraidimiz neşretmiş-
tir. Aynı zamanda mümessillerimizi de vaziyetten ha
berdar ettik. O notamıza 30 Kânunusâni 1339 tari
hiyle istanbul'a yazılmış müşterek cevap verdiler. Ce
vabı aynen Heyeti Âliyenize arz ediyorum. 

Yunan kıtaatının Meric'in sağ sahilinde tahşit et
melerinin ve bunun Mudanya mütarekenamesinin 
ihlâlini tazammun eden bâzı harekâtı hasmaneden 
dolayı Trakya'da hâsıl olan vaziyet hakkında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Hariciye 
Vekâleti Vekili Rauf Beyin 17 Kânunusâni tarihli 
notası zirde vazıulimza Fransız; Büyük Britanya ve 
italya fevkalâde komiserleri ahzile kesbi şeref etmiş
lerdir. İşbu notanın ahzini müteakip mevzuubahse-
dilen mesailin ehemmiyetle istilzam ettiği veçhile, 
fevkalâde komiserler hükümetlerine ihbari keyfiyet
ten geri kalmamışlardır. Bu babda henüz kati bir 
cevap almamakla beraber, işaret olunan vaziyete, ça-
resaz olmak üzere acilen tedabiri lâzimenin ittihazını 
istihsal maksadiyle Atina'da Fransız sefirinin gerek 
kendi namına, ve gerek rüfdkası namına Yunan hü-

3. — SUALLER VE CEVAPLAR 
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de buna muhalefet etmeyen ve kuvayı mezkûrenin 
gözieri önünde Yunan ordu ve idaresinin ahalii mü-
sallahanın mutasarrıf olduğu levazımatı da götür
mekten tevakki etmemişlerdir ve vesaiti nakliyeyi 
de götürmeyi unutmamışlardır. 

Teati edilen notalar budur. Buna cevap almadık, 
yakından takip ediyorum. 

2. — Burdur Mebusu Soy sallı İsmail Suphi Bey
in, Trakya'dan çekilen Yunanlıların götürdükleri 
emvali, İzmir yangınına ve şaki Eihem'in Rumeli' 
deki harekâtına dair suali ve İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi Hüseyin Rauf Beyin cevabı. 

REİS — Buyurun Rauf Beyefendi. 
HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) — Diğer 
bir sual takriri daha var efendim. Soysallı İsmail 
Suphi Beyindir. Bu hususta kendilerine hususi malû
mat arz ettim. Tekit buyurdular ve Heyeti Umumi-
yede maruzatta bulunmaklığımı arzu ettiler. Onu 
Söyleyeceğim. 

Zirdeki suallere İcra Vekilleri riyasetince ve Ha
riciye Vekâletince Meclis kürsüsimde şifahen cevap 
verilmesini teklif ederim. j 

1. Bugünkü resmî tebliğde zâlim Yunan ordu
suyla hükümeti mülkiyesinin Şarki Trakya'dan çe
kilirken halktan 60 bin altun ile 4 milyon kâğıt lira, 
yüz binlerce hayvanat ve vesaiti nakliye ahz ve gas-
bedip götürdükleri resmi istatistiklere istinaden bil
diriliyor. Bu azim servetin istirdadı için hükümetçe 
teşebbüsaltta bulunulmuş mudur? 

Malûmuâlileri tamirat, tazminat namında Yunan 
hükümetinden para talep edilmiştir ve bu zarar ve zi
yanı da'ima kaydediyoruz ve murahhaslarımıza haber 
veriyoruz. Ayrıca da notalarla mutelifi mümessillerini 
tazyik ediyoruz, protesto ediyoruz. Bundan başka 
bugün için bir şey yapamıyoruz. 

2. Garbi Trakya'da Çerkeş Ethem ve Ermeni je-
nerali Torkum çetelerinin halkı katliam tertip ettik
leri haiber veriliyor. Hükümet bu mezalimi tevkif için 
ne gibi teşebbüsartıa bulunmuştur? 

Efendim, ihbar ettik, usulünde nazarı dikkati cel-
bettim. Tesir yaptım. Garbi Trakya'da bugün için 
bundan başka bir şey yapamıyoruz. Çerkeş Ethem'in 
ve Torkum çetesinin orada bulunduğuna dair de mev
suk ve kati bir haber alamadım. Yalnız rivayet vardır. 

3. Bazı Amerika ve Avrupa matbuatında halâ 
Türk'lerin gayri medeni olduklarına güya delil olmak 
üzere Izrrüir şehrinin tarafımızdan yakıldığı yolunda 
neşriyat •• işitiliyor. İzmir'in Ermeni ve Rum erbabı 
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ihtilali ile Yunanlılar tarafından yakıldığı hususu hü
kümetçe kâfi derecede neşir ve ilan edilmiş midir ve , 
bunu tekiden vazihan bir daha ilana lüzum yok mu
dur? 

Efendim, İzmir'in her halde Türk askeri tarafın
dan yakılmadığı Fransız memurini resm>iyesi ve bel
ki de Amerika memurini daha bir takım bitaraf dev
letlerin memurları; sinemacıları, muhbirleri, muharrir
leri rapor etmişlerdir. Hükümetimiz de tebliğ resmi-
leriyle vaktiyle sununla, bununla neşretmiştir ve lü
zum gördükçe icabı veçhile tashihi ezhana çalışıyor. 
Ancak bunda nazik bir mesele vardır. Bunu da He
yeti Âliyenize arzetmeyi faideli gördüm. Bendeniz İz
mir'e g'ittiğim zaman, Gazi başkumandan ve ordu 
kumandanlariyle görüşmeye İzmir'in istirdadını mü
teakip bana müracaat vaki oldu, hükümet reisi sıfa-
tiyle. Müracaat eden zatın bana hususiyet iddia eden 
bir zat olduğunu da arzedebilirim. Ecnebidir bana 
dedi ki; hükümetiniz bunun, yani harikin harp dola-
yısiyle muharebe yüzünden olduğunu ilan edemez mi, 
dedi. Tahkikat bitmedi, bakıyoruz, söyleriz dedim. 
Bu, nazarı dikkatimi celibetti. Tetkik ettim mesele 
mühim bir nokta zahir oldu. O nokta da şudur : İn
giliz ve Amerikalıların şüphesiz bu meyanda yerli 
Müslümanlarımızın da emlâki yanmıştır. Emlak için
de bir çok eşya ve emtiayı ticariye vesaire mahvol
muştur. Bunların heman yüzde yüksek bir nisbeti 
sigorta edilmiştir. Zarar ve ziyan meselesi vardır. 
Eğer hükümetimiz bunu harpten diyecek olursa İn
gilizler, Amerikalılar tahmini olarak 15 milyon İn
giliz lirası gaip ediyorlar. Eğer kazaen falan 10 mil
yon lira kazanıyorlar. Bunda Türk Müslüman men
faati de vardır. Onun için bugün muvafık görmedim, 
şu ve bu suretle değil bir tarafa 15 milyon lira ka
zandırmak veyahut bir takım Türk kardeşlerimize 
para ziyan ettirmek, onun için bunun zamanı gelme
miştir. Sulhu yapalım, tetkikatı ikmal edelim, o va
kit kim kârda kim zararda anlayalım. Ona göre iian 
ederiz. 

SIRRI BEY (İzmit) — İsmet Paşanın telgrafına 
dair bir şey sormaklığıma müsaade buyurulur mu? 
Musul'dan gayri mesaili arziyede itilaf edildi sözünü 
anlayamadım. Lütfen bir daha orasını okur musu
nuz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Tekrar 
okuyayım efendim. «Mukabil notamızı gönderdik. 
Musul'u bir sene müddetle hallettik ve diğer hudut 
mesailinin ve bilcümle mesaili arziyeyi kabul eyledim. 
Boğazlar ve ticaret mukavelenamesi gibi. 
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SIRRI BEY (İzmit) — Onu arzetmek istemiyo
rum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mesaili ar
zı ye deninoe malumu âliniz adalar vardır. 

SIRRI BEY (İzmit) — Hayır efendim onu da arz
etmek istemiyorum. Musul'un gayri mesaili arziyeyi 
kabul etmek Mısır, Irak ve Suriye'nin İngiliz ve Fran
sız lehine hâkimiyetini terketmek demektir. Böyle an
ladım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
(buyurursanız arzedeyim. Bendenizin malumatım, tâli 
komisyonlarda görüşülürken İngiliz mümessili Mısır 
vesaire hakkında ne yapacaksınız diye... 

SIRRI BEY (İzmit) — Hacet yok. Bendeniz onu 
gazetede okudum. Malumatım vardır. Efendim mana 
sarihtir, fakat mutlak surette bu söylenirse mana baş
kadır. Mingayri haddin nazarı dikkati âlinizi celbet-
mek istiyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
bu misakı millide ifade edilmiştir. Bizden ayrılacak 
oîan memleketlerin mukadderatı, içinde yaşayan ve 
istiklâle mütemayil olan halkm ittihaz edeceği karar

dır. Bunu kabul ettikten sonra hiç bir murahhasımı
zın hiç bir ifadesi onu tağyir edemez. Mesele budur. 

FAİK BEY (Edirne) — Müsaade buyurulur mu? 
Bu mesaili arziye ve Şarki Trakya hudutları hakkın
daki şey nedir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim; 
Şarkı Trakya hudutları meselesinde malumu âlinüz 
üzerinde münakaşa ettiğimiz bir Karaağaç meselesi 
vardır. Mesaili arziyeyi kabul eyleyince bunun bu
lunması da memul. Fakat kati olarak bir şey söyli-
yemiyeceğim. Çünki maruzatımda da anlatmıştım. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Beyefendi, 
ingilizler askerlerini boğazlardan çekecekler midir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsalaha 

oıursa mı! 
MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Hayır 

şimdi çekecekler midir? 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim 

okudum. Inkıtaın ciddiyetine dair bir şey söyliyemem 
buyuruyor, İsmet Paşa. Inkita oluşmuştur, derece! 
ehemmiyet ve ciddiyetini ifade edemem, anlayacağım 
diyor. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD (Devam) 

2. — Halifiye emanatı şerifeyi teslim ve biat et
mek üzere İstanbul'a gidip gelen heyeti mebusenin 
harcırahlarına dair Divanı Riyaset kararı. j 

RElS — Efendim, müsaade buyurulursa İstan
bul'a giden heyeti mebusenin harcırahına ait Divanı 
Riyaset kararı vardır. Efendim, celsei hafiyede okun
ması arzu edilmişti, okuyorum : 

Makamı Celili hilafete emanatı rnukaddeseyi tes
lim ve arzı biat eylemek üzere Divanı Riyaset ve 
Heyeti Umumiyede müntehap zevattan müteşekkil 
ve İstanbul'a azimet ve avdet etmiş olan heyeti me-
buseye GezbHze'den Hardarpaşa'ya ve Haydarpaşa' 
dan Bilecik'e kadar ihzar olunan treni mahsus ücu-
ratı olan 66 580 kuruş 10 paranın işbu bedeli tesvi
ye etmiş olan Refet Paşa karargâhına iadesine müte
dair İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut ve Meclis 
Heyeti idaresinden muhavvel tezkere Divanı Riyase
tin 24 Kânunuevvel 1338 tarihli 43 ncü içti mamda 
tezekkür edilmiş .ve talep olunan meblağın heyeti 
mebuseyi -terkip eden zevat için sureti mahsusada 
ihzar edilen trene mi ait olduğu, yoksa umumi bir 
katarda mezkûr heyet için bir veya bir kaç vagon 
mu raptedildiği hususlarının İcra Vekilleri Riyase
tinden istifsarı tensip edilmişti. Riyaseti müşarüni-
leyhadan mevrut 7 . 1 . 1339 tarihli tezkerei cevabi-

yede Dersaadete izam buyurulan heyeti mebuse için 
sureti mahsusada Haydarpaşa'dan bir tren ihzar edi
lerek Gegboza'ya gönderildiği ve fakat Adapazarı'n-
dan heyeti getiren trenin Gegbuze'den Adapazarı'na 
avdeti iktiza ederken Gegbuze'de iki tren birleştirile
rek çifte lokomotifle ve treni mahsus halinde Hay
darpaşa'ya muvaselet edildiği mahallinden istihsal 
olunan malumata atfen iş'ar olunmuş ve keyfiyet Di
vanı Riyasetin 16 Kânunisani 1339 tarihli 46 ncı iç-
tima-mda tekrar tezekkür edilerek hususatı âtiyenin 
Heyeti Umumiyenin nazarı takdirine arzı muvafık 
görülmüştür. 

1. Heyeti mebusenin İstanbul'a azimetinde ilk 
Cuma merasimine yetişmek için sürat zaruri oldu
ğu cihetle treni mahsus tertibi münasip olup mebu-
sanı kiramın Gegbuze'ye kadar trenle bilâbedel se
yahatleri tabii ise de oradan Haydarpaşa'ya kadar 
seyahat ücrete tabi olduğu gibi, heyeti mebuse azası 
harcirah dahi almış olduklarından Gegbuze ile Hay
darpaşa arasında heyeti mebuseye dahil zevattan 
birinci mevki bilet ücretlerinin İdare Heyetince isti
fası ve heyetle azimet eden polis memuru ile iki ha
demeden para alınmaması ve mezkûr bilet ücretle
rinin tahsilinden sonra azimete ait treni mahsus üc
reti olan 270 liradan bittenzil baki kalacak kısmın 

1278 — 

5 . 2 . 1339



t : 187 5 . 2 . 1338 C : 2 

Müdafaai Milliye Vekâletinden tesviyesi müttefi-
kan; 

2. Heyeti mebusenin Ankara'ya avdetinde treni 
mahsusa lüzum olmadığından ve heyet azasının her 
birine iki yüzer lira harcırah verilmiş olduğundan 
Haydarpaşa'dan Bilecik'e kadar ihzar edilen treni 
mahsus ücreti olarak tesviye edilen 395 lira 80 kuruş 
10 paranın da mezkûr trenle seyahat etmiş olan he
yeti mebuse azası meyanında mütesaviyen taksimi 
ile işbu bedelin o suretle temini tasfiyesi ekseriyetle 
tensip edilmiş olduğundan arzı keyfiyet olunur efen
dim. 

Büyük Miliet Meclisi Reisi 
Sânisi 

Ali Fuat 
M. DURAK BEY (Erzurum) — Efendiler, he

yeti aliyeniz istanbul'a hilafet meselesinden dolayı 
bir heyet intihap etti gönderdi. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Biat için, intihap mese
lesi için değil. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — O heyet meya
nında bendeniz de dahildim. Buradan İstanbul'a git
tik. Arkadaşlarımızın her birini ikişer yüz lira masa
rifi zaruriye olarak vermişlerdi. Zaten malumu âli-
nizdir ki mebuslar seyrü seferde trenlere ücret ver
miyorlar. Tabii hepiniz seyrü sefer ediyorsunuz. Öte
den beri usuldür. Binaenaleyh biz oradan avdet etti
ğimiz zaman bizim heyetimize hususi bir tren hazır
lanmamıştır. Bizim trenimizde belki üç yüz kişi var
dı. Bize hususi tren hazırlanıyor; hususi trenle gide
ceksiniz dememişlerdir. Mamafih heyeti aliyeniz em
reder, ellişer değil yüz ellişer lira verebiliriz. Maksa
dım para meselesi değildir. Fakat heyetin esas itiba
riyle onuru meselesidir. Bir treni mahsus hazırlan-
sa idi ve dense idi ki, size şu treni mahsusu hazır
ladık, millet sağ olsun, siz sağ olun. Fakat bize böyle 
bir treni mahsus yoktur. 

Rahatsız olarak birimiz yatarak, birimiz kalkarak 
gelmişiz. İşte arkadaşlar buradadır. Treni mahsus 
yoktur. (Gürültüler) Rica ederim mani olmayınız 
emrederse beşer yüz lira verelim. Haysiyet meselesi
dir. Bize hususi tren hazırlanmamıştır. Yalan soyu
yorlar. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Malumu
nuz; olduğu üzere bendeniz de heyet meyanında idim. 
Durak Beyin dedikleri gibi, buradan Karaköy'e ka
dar hakikaten alelade posta treni ile gittik. Fakat 
Bilecik'te sırf bize mahsus iki vagonluk bir tren 
vardı. Bizden başka, hemen kimse binmemişi i. 

FEYYAZ ALI BEY (Yozgat) — Giderken. 
OPERATÖR EMİN BEY (Devamla) — Evet 

giderken. Sonra Reğkuze'den itibaren yine bir treni 
mahsus hazırlanmış'tı. Arkadaşlar bu böyle. Fakat, 
gelirken treni mahsusdan haberim yoktur. Çünki ben 
arkadaşlarımdan sekiz, on gün evvel alelade bir yolcu 
gibi geldim. Binaenaleyh o treni mahsusu hazırlatan 
arkadaşımız tabii verirler. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Arkadaşlar; bendemiz 
ne gidenlerdenim, ne gelenlerdenim. Yalnız şu kadar 
var ki eğer trenii mahsus ihzar edildi ise, veyahut 
böyle bir şey var idi ise evvela bu heyetin reisi ve
yahut heyetten bir, iki kişi mesela Durak Bey veya
hut başka arkadaşların bundan malumattar olmaları 
lâzım gelirdi. Bu hiç bir malumata istinat etmiyerek 
beş, altı bin. Vay anasına bu nedir? 

OSMAN BEY (Kayseri) — Beş, altı yüz liradır. 

ABİDİN BEY (Devamla) — İsterse yüz lira. 
Efendiler; biz arkadaşlarımıza ikişer yüz lira masa
rifi zaruriyelerini verdik. Binaenaleyh onu cebine so
kup oturmak için değil, tabii tren masrafı da yapa
cak, her şey de yapacaktır. Binaenaleyh bu karargâ
hın fuzuli olarak bu masrafına Meclisi Âlii Milli iş
tirak edemez ve iştirak etmek taraftarı değildir. Efen
diler; Salâhattin Adil Paşa vesaire, vesaire kaç za
bitle gitti? Zabitandan istihbar ettiğim mesmuata na
zaran, müsteşar namına gayet güzel bir vagon ve di
ğer vagona arkadaşlarımız binmiştir. Pekâlâ halk hü
kümeti ise halkın vekili halk namına en çok refaîh ve 
saadet görecek benim. Çünki bütün halkın ferahı, bü
tün meşakı, bütün yük benim üzerimdedir. Belki halk 
namına evvela benim kellem gidecektir. O daima 
ecirdir, hizmet etmekle mükelleftir. Binaenaleyh ar
kadaşlar, diğer zabıtanın ve diğer memurların bütün 
ve arkadaşların tren masrafını ne Refet Pa§a isteme
lidir, ne böyle karargâhı böyle bir şey istemelidir. 
Biz burada reis intihap ettik, gelsin ve desin ki; be
nim malumatım vardı, bunu söylesin. Refet Paşa ne 
derse desin. Refet Paşa orada bu heyetin reisi değil
di. Refet Paşa orada madun idi. Reis Müfit Efendi 
hazretleri idi. Müfit Efendi Hazretlerine katiyen 
böyle bir müracaat vaki oldu mu? Katiyen reddedi
yorum. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, bu me
sele hakkında Heyeti Celilenizi tenvir etmek mecbu
riyetinde kaldım. Meclisi Âlinin vermiş olduğu ka
rar üzerine perşembe günü İstanbul'da ısbatı vücut 
etmek üzere terfik buyurduğunuz heyetle berabr gi
dip cuma günü orada merasime yetişmek için iitas-
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yonda tabii trenin gününe tesadüf edilemediğinden 
dolayı Meclis Reisi Paşa Hazretleri tarafından müs-
tacelen yetişmede üzere burada Salâhattin Adil Paşa 
da İstanbul'a memuriyeti mahsusa dolayısiyle gitti
ğimden, Salâhattin Adil Paşa'ya verilen salonla git
mek üzere istasyona gittik ve o salona girdik. 

SAMİ BEY (içel) — Salon Salâhattin Adil Pa
şa'ya mı? 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Merhamet bu
yurun, bendeniz arzedeyim. Biz Perşembe günü ales
sabah İstanbul'da bulunmak mecburiyeti vardı. Rüfe-
kayı kiramın merasimde bulunmak üzere gitmeleri 
de kendilerine tebliğ edildi. Tabii İstanbul'da yapıla
cak merasime yetişip elbise almak, elbise tedarik et
mek edebilmek için perşembe sabahı İstanbul'da bu
lunmak lâzım geliyordu. Bu suretle bize buradan ve
rilen emir üzerine İstanbul'a hareket ettik ve İstan
bul'a muvasalat ettik. Lazım gelen vazifeler ifa edil
dikten sonra o vakit Reisi Sâni bulunan Adnan Be
yefendi bize bir telgraf veriyor, ki divanda ekseriyet 
kalmadı, içtima etmek mümkün olmuyor, biran evvel 
hareket ediniz. Bunun üzerine biz arkadaşlarla gi
deceğimiz günü tayin ettik. Çüriki kendilerine misa
fir olduğumuz Refet Paşa'ya biliyorduk biz İstanbul' 
da. Biz dedik, falan gün arkadaşlarımızla hareket ede
ceğiz. Refet Paşa Hazretleri bize demedi ki, o gün_ 
tren yoktur. Yahut ta tren vardır. Hareket edeceksi
niz, hareket etmiyeceksiniz demedi. Bize peki dedi. 
Refet Paşa'nın peki demesi üzerine arkadaşlarımızla 
beraber geldik trene bindik. Fakat efendiler: avde
timizde arkadaşlarımızdan üç. beş kişi rahatsızlıkla
rından ve bazı husustan dolayı İstanbulda üç, dört 
gün daha kalmak mecburiyeti varken, yine on do
kuz kişi geleceğimiz yerde on üç kişi trende ayakta 
durmak şartiyle geldik. Trende yalnız mebuslar ve 
heyeti mahsusa değil asker- de vardı, kadın vardı. 
Hülâsa hepimiz birlikte geldik. Biz ne bir treni mah
sus istedik ve ne de müracaatı kavliye ve filiyede bu
lunduk. 

ZAMİR BEY (Adana) — Reis Bey, usul hak
kında söyliyeceğim. 

REİS — Buyurun. 

ZAMİR BEY (Adana) — Arkadaşlar Meclisin 
idare memurlarından Hacı Bekir Efendi de bu tren
de bulunmuşlardı. Binaenaleyh bendeniz Hacı Bekir 
Efendiden çok rica ediyorum. Bu babdaki mütalaa-
lariyle Meclisimizi tenvir buyursunlar ve ona göre 
bir kara verelim. 

REİS — Efendim, malumu âliniz Haydarpaşa' 
dan tahrik edilen trenler bizim Narıa Vekâletine mer
but olmadığından o trenlere binen mebus vesair arka
daşlarımız, kim olursa olsun, yalnız Gebze'ye kadar 
ücretini veriyor. 

Müsaade buyurun mesele şundan ibareiBtir: Heyeti 
muhtereme buradan hareket ettiği zamanda bir treni 
Mahsusla mahalline biran evvel yetişmek lâzımdı. 
Çünki heyetin şerefi İstanbul'a giderken mevzuuba-
histir. Bu iki noktai nazardan heyet reisi İstanbul'a 
telgraf vermiş ve İstanbul'da bulunan Refet Paşa 
Haydarpaşa'dan Gebze'ye veyahut Adapazarı'na bu 
heyeti İstanbul'a getirmek için lâzım gelen emri ve
yahut parayı vermiş ve bu tren de hareket etmiş. 
Şimdi bunun bu meselede ittihaz ettiği karar Geb
ze'den İstanbul'a birinci mevkie para vermek, Müfit 
Efendinin bu heyeti muhteremenin talebi üzerine bir 
treni mahsus talep edilmiş ve bu meseleyi arzedeyim. 
İstanbul'dan Anadolu'ya hergün tren yoktur. Haftada 
muayyen günlerde vardır. Halbuki heyeti muhtereme 
bir günde hareket etmeğe karar vermiş, O gün de 
trenin gününe tesadüf etmemiş. Bunun üzerine ve sırf 
bu maksatla bir treni mahusus ihzar edilmiş ve bu 
tren de Haydarpaşa'dan aldığı kömür vesaire ile doğ
rudan doğruya Bılecik'e kadar arkadaşlarımızı getir
miş. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Yalnız bir değil, 
yük vagonu da vardı. 

REİS — Müsaade buyurun söyliyeyim. Bunu da 
İstanbul idaresi Haydarpaşa salâhiyetinin haricinde 
bir tren tahrik edildiğinden dolayı tabii ona göre ma-

İ
sarifini hesap etmiştir ve bu meseleye de Divan Ri
yaset bittabi treni mahsus olmak dolayısiyle masarifi 
neden ibaret ise bunu ekseriyetle kabul etmiştir. Yani 
meselenin esası budur. Binaenaleyh hulâsayı arzettim 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarıbakir) — 
Efendim, bu muamele vekâletten geçmediği için ben
denizin bu babda malumatım yoktu. Şimdi tabii bu
rada cereyan eden müzakereden haberdar oldum. 
Müsaade buyurursanız bu evrak bir kerede vekâlete 
tevdi buyurulsun. Belki başka bir sureti hal buluruz. 
(Muvafık sesleri) 

NEŞET BEY (Üsküdar) — Reis Paşa Hazretleri, 
mesele ayet basittir. Şimendiferler müdürü umumisi 
Bohiç Bey birinci mevkide giderken bir heyet giderse 
ne olur? 

FEYZİ BEY (Devamla) — Rica ederim, Behiç 
Bey meselesi değil, bunu İstanbul istiyor. Aradolu is
temiyor. Şahıs meselesi mevzuubahis ok binalıdır. 
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.Azizim bir defa anlamalı, ondan sonra söylemeli. Me
seleyi karıştırmamak. Bunlar Anadolu trenleri değil
dir. ingilizlerin tahrik ettikleri trendir. Bu İngilizler 
tarafından geliyor. Rica ederim bunu halledelim bu 
başkadır. Onun bir şeyi varsa ayrıca müracaat edersi
niz aleyhine anket yaparsınız. 

RAOIP BEY (Amasya) — Vekil beyefendi, yalnız 
bir kere de tahkik edelim, teükilk edelim diyorlar. 

FEYZİ BEY (Devamla) — Bu sureti hal için. 
RAGIP BEY (Amasya) — Evet efenldim, treni 

mahsus dedikleri trende yani treni mahsus diye bi
zim için hazırlanan trende ecnebi gazete muhbirlerine 
varıncaya kadar adamlar var mı imiş? Yok mu imiş? 
Aileleri de var mıdır? Yok mudur? Ve onlara da bi-
'let kesmişler midir? Rica ederim onları da tahkik 
buyursunlar. Çünlki anlaşılıyor ki treni mahsus de
ğil. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Efendiler bu me
seleyi izah edeyim. Tren, treni mahsus değildir. Ben
denizle Ziya Bey arkadaşımızın birer bavulu 
vardı. Bunları bagaja verdik. Bunların bagaj 
bedeli olarak sekiz yüz kaç kuruş vermişizdir. Pos
tadır, treni mahsus değildir. Biletler kesilmiş
tir ve biz posta günü gelmişizdir. Hususi tren değil-

. . . . > - . . 

dir. Posta günü gitmişiz, arkadaşımız Ziya Beyle 
2800 kuruş para verdik. Zaten istanbul'a giden tren
ler Gegbuze'ye kadar gider. Gegbuze'den bu taraf 
bize aittir. Ora ile oranm arasındaki birinci mevki 
farkı için 137,5 kuruş para alırlar. Yani eğer para 
almak lâzım gelirse bir adamdan 137,5 kuruş para al
mak lâzım gelir. Hakikat tenevvür etsiin. 

NEŞET BEY (istanbul) — Zaten giderken Salâ-
hattin Âdil Paşa'nın yanında gitmişsiniz. 

REÎS — Mesele kâfi derecede tenevvür etti. Usu
le aittir. Nafia Vekili Beyefendi Divanı Riyaset kara
rını ttkik etmek üzere Vekâletlerine tevdiini talep edi
yorlar. Kabul buyuruyor musunuz? Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın* kabul edilmemiştir. (Edildi sada-
lan) (Gürültüler) Rica ederim bir daha reye koyaca-
ğıım; Efendim, Divanı. Riyaset kararının Nafia Ve
kili Beyefendinin talebi üzerine Nafia Vekâletimin tev
diini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, celsei hafiyeden aleniyeye geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsn... Kabul edilmiştir. 
Celse alenidir. 

Hitan» Celse : 2,15 
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