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YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ İNİKAT 

7 Şubat 1338 Çarşamba 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Saat Daikika 

REİS — İkinci Reis Vekili Musa Kâzını Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER — Süleyman Sun Bey (Yozgat) 

REİS — Celseyi açıyorum. Hafi celse icrası hak
kında söz Hüseyin Rauf Beyefendinin. Buyurun efen
dim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (tcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) — Efendim, 
Lozan konferansındaki murahhaslarımızdan heyeti âli-
yenize son maruzatta bulunduktan sonra dün bir 
telgraf aldık. Ondan sonra telgraf gelmedi. Şimdiye 

ıkadar gelir ümidiyle inıtizar etilim ikii, buigünfcü malû
matı da!hi aj-zetmeik 'için. Falkat henüz 'bir telgraf &1-
madım. Vaktin geç olmasına binaen, son malûmiaitı 
Heyeti Âhyeniize arz etmeği faydalı gördüm. Kabul 
buyurursanız hafi yen arz edeyim. 

REİS — Efendim, celsei hafiyei kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın.. Celsei hafiye kabul edilmiştir^ 

Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. ZAPTI SABIK HULASASI 

YÜZ SEKSEN YEDİNCİ İNİKAT 

5 Şubat 1339 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 

Reisi Sâni Ali Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı riya
setlerinde biiinikat zabtı sabık hülâsası kıraat ve ay
nen kabul olundu. Lozan sulh konferansının vaziyeti 
ah i resine dair İsmet Paşa Hazretlerinden mevrut telg
raflar kıraat olundu, Cebelibereket mebusu Faik Be
yin Garbi Trakya'daki Yunan tahşidatı üzerine dü
veli mutelife mümessilliklerine tebliğ edilen notaya 
dair olan sual takririne ve Burdur mebusu İsmail 
Subhi Beyin Şarki Trakya'dan düşmanın götürdüğü 
emvale İzmir yangınına, şaki Ethemin Rumelilideki 

harekâtına dair sual takririne Rauf 'Beyefendi tara
fından cevap verildi. Halife Hazretlerine biıaıt içte 
İstanbul'a giden heyetin şimendifer ücretlerine dair 
Divanı Riyaset kararı müzakere olunarak Nafia Ve
kili Beytn talebi üzerine Vekâlete tevdi olundu ve cel
sei aleniyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
Musa Kâzım Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Mahmut Sait 

REİS — Efendim, zabtı sabık hülasası hakkında 
mütalâa var mı?.. Zabtı sabık hülasası aynen kabul 
edilmiş La". 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Hariciye Vekili İsmet Paşadan gelen Lo
zan konferansı ile alâkalı telgraflar, 

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

Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) — Lozan 
dan beş Şubat tarihinde çekilen ve altı tarihinde bu
raya gelen ve fakat Şubaf raporunu ihtiva eden tel
grafı aynen arz edeceğim: 

1. — Fransız heyeti öğle vakti avdet etti. Hareke
tinden evvel Bompar ile defaaüa görüştüm. İtalyan ve 
diğerleri henüz gitmediler. 

'Mülakatlarının hülasası şudur: Zahiren ittihaz et
tikleri tedabire göre Ikjonferans kısmen inkıta etme-
miştCr ve devam ediyor Adli sistem hakkında yapı
lan beyanname hususunda en son bir şekle muvafa
kat ettim ve bu muvafakati bildirirsem mevaddı ikti
sadi yesinin çıkarılmasını talep ederek mütebakisini 
aynen heyeti asliyesini imza edeceğimi yazarsam 
Amerika ve İtalya ayrı, ayrı bana tavassut ederek gi
denleri toplayacaklarını söylediler. Diğer mevad üze
rinde ufak, ufak fakat heyeti umum iyesinde mühim 
tadilât yapılmasına meyyal değildirler. 
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iMaldde 2. — Vaziyeti berveçhi ali mütalaa ettik, 
kjonferans resmen devam ediyor nazariyesi altında bi-
z&m, evrvelemıirde, Ankara'ya avdetimiz lâzımdır. Çün-* 
ıkıü ıverdiğlimüz şeraitte fevtkalıâde fedakârlık ettiğimiz 
halde istihsal okunan netayiç, bir defa orada mütalaa 
olunmak icalbedlryor. 

dikti kâtip bırakarak, avdet -ederek ve Yunan ara
zisinden gitmemek üzere Köstence ve Boğaz 'tarikle
rimi arıyorum. 'Bu sureJile bir, iki gün geç kalacağım. 
Tavassut tekliflerine Ankara'ya gidiip gelmek, mecbu
riyetine olduğumu söyledlilm. 

ıMadde 3. — A) Hükümete teklif atım berveçti 
atüdıir, konferansın inıkibaı resmen tebliğ olunmadığın
dan devam etmektedir. Bazı ıheyeti murahhasaların 
hükümetlerine gittmelerü gibi fasıladan istifade ederek 
Türk murahhasları da merkezi hükümıeite geliyorlar. 

IB) Orduyu maddeten ve manen kavi; ve hazır 
IrMundurmak. 

C) Memlekette sulh olmadığından dolayı katiyen 
endişeye mahal vermemek. 

O) İngilizlerle hliç bir noktada müsademeye ma
hal vermemek. Hükümetinize son gelen malumat bu
dur. Hareket ettim, telgrafı bugün almağa intizar edi
yordum, alamadım. Bundan başka 6 tarihli Adnan 
'Beyden aldığım bir telgrafı hefeti âliyenize arz edi
yorum. General Pele bugün Hikmet Beyi, Adnan Be
yin muavini vardır, dava ederek gazetelerin lisanın
dan şikâyet ettikten sonra gazetelerin lisanından şikâ
yet ettikten sonra, inkfitaın beyhude yere oldu Şunu ad
li kapitülasyonların tarafımızdan kabul edildiğini ve 
mesaili maliyenin de kendi taraflarından kabul edil
diğini, binaenaleyh sulhun imzasında bir mahzur 
kalmadığını söylemiştir. Bittabi bendeniz bunun dere-
cei sıhhatine vakıf değilim. Bugün de koridorlarda 
bahsedilen ajans havadislerine nazaran, güya bizim 
teklif ettiğimiz şeraiti müttefikler kabul etmişler, im
za etmlişler ve dönmüşler. Sulh imza edilmiştir. Bu 
hususda heyeti murahhasamızdan hükümetimize hiç 
(bir malumat gelmemiştir. ıBir noktayı nazarı dikkati 
âlinize atrz etmek istiyorum, ki Fransız mümessilinin 
da ifadesi aşağı yukarı ona kariptir. Heyeti ali yen iz 
bundan evvelki celsede - pek iyi derhatır buyurursu
nuz ki - murahhaslarımızın istifsarı üzerine hükü
metçe tesbit ettiğimiz tallimaıtı esasiye vardır. Bunu 
arz ettiğîrnjizda mülahazatımıza hakim olan şekil, 
ımöttefilkler müzakeraitı Anki ta ettirım'eden tatil şeklinde 
uzatmak cihetini iltizam edebilirler. Bu şekil ise bizim 
üçün çok muzir olabilir. İstanbul işgal altında, iztırar 
altında ordumuz uzun boylu silah altında uzun müd

det durması bizim içlin' mfuzirdir. Düşmanlar için pek 
ifctiksar edilecek vahameti haiz değildir, dedim. Bu 
(itibarla da murahhaslarımıza verdiğimiz ve sizin de 
müttefükan kabul buyurduğunuz talimatta müttefik
lerin teklif edeceği metni muahedenin şayanı kalbral 
olmadığını yazmışlardı. Şayanı kabul olmayan şera
iti muahedeye karşı bizim nakatı nazarımız malum
dur. (Misakı milli sesleri) Bu, talimatta vardır, sarih
tir. 'Mukabil teklifatta bulunan, eğer kabul etmezler
se 'inkitaı ifade etmeden vazifemiz hitam bulmuştur 
deyip Ankaraya avdet edin demiştim. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Talimat değil, 
misakı millidir. 

HÜSEYİN RAİF BEY (Devamla) — Efendim, 
talimat zabıt ceridesinde mevcuttur. Hiç endişe etme
yin okursunuz, tahrif etmek bizim elimizde değildir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Malumdur 
efendim. Hiç birimizin henüz hatırından çıkmadı. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Evet efen
dim, bu inkitaı ifade etmeden vazifelerinin hitam 
bulduğunu ifade ederek Ankaraya avdet etmelerini 
yazmıştım. îsmet Paşa Hazretlerinin şimdilik! heyeti âli
yenize arz ettiğim şeyde hükümet tekâlifi meyamnida, 
birinci madde vardır. Bunda buyuruyorlar ki, konfe-ı 
ransın inkitaı resmen bildiriimediğinden. devam edi
yor. Konferans devam ekmekte ve bazı heyeti murah
hasalann hükümetlerine gitmeleri gibi Türk murah
hasları da fasıladan istifa ederek merkezi hükümete 
geliyor, buyuruyorlar. Biz de fıkrayı kabul etmedik, 
İsmet Paşadan. Çünkü düşündük; bize teklif ettikleri 
bu muahede ruhunu, eşkâlini değiştirmek suretiyle Sevr 
muahedesinin mahaffefidlir. (Bravo sesleri) Bizim mu
kabil tekâlifimizin ne olduğunu evvelki telgrafla arz 
etmiştim. Şu halde inkitaı şimdiden ifade etmek mu-
rahhaslarımızm buraya gelmesini teıbJikcye düşürebi
lir. Bizim için caiz olmamakla beraber, oradan hare
ket ederken vazifelerinin tamam olduğuna kail oldu. 
Onun için heyeti velkileniz dün akşam, en âcil bir suj 

rette, heyeti murahhasamıza telgraf verdik ve matbua
ta da - ki İsmet Paşa öyle arzu ediyorlardı - yani sulh 
hakkında endişe olmasın tarzında hükümete telkinatta 
bulunurken bu arz ettiğim maddeyi, İsmet Paşa Haz
retlerine yazılan şekilde ifade etmelerini de tebliğ et
tik. Yani müzakere bu esasat dahilinde, bu verdikleri 
projeyi kabul eder tarzda. Bunun üzerinde yürümeğe 
hükümetiniz muvafık değildir, inkıta olmuştur, busun 
arz ettiğim gibi emniyet tertibatı itibariyle de mahzur 
vardır. Sarahaten vazifemiz hitam bulmuştur »diye
rek geliniz, daha salim ve daha emin görüşül üz ve 
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neticeyi tesbit ederiz, dedik. Bu, Pclle'nin tc!kınalı, 
ajansların neşriyatı anlaşılmaz bir zihniyet olabilir. 
Malumu aliniz ajans demek propaganda demektir. 
propaganda hakikati de propaganda eder, bâtılı da 
propaganda eder. Onun için hakim olamaz. Fransız
larla İtalyanlar, İngilizlerden daha ziyade istiklâlimi
zin duhuna temas eden, adli ve mali kapitülasyonlarda 
ısrar etmişlerdir ve aynıı adamlar diyorlar, ki inkıtaa 
(bir sebep yoktur, siz şunu kabul etiliniz, biz bunu 
kabul öttük, inkıtaa lüzum yoktur diyorlar. Onun için 
(bu ajans haberlerine inanamıyorum. İsmet Paşa mu
kabil teklifini vermiş, şunu da sarahatle söylemiş, 
muhakeme ve münakaşa zamanı değildir, demiş. İn
şallah murahhaslarımız afiyetle geleceklerdir. Son 
günlere kadar hakikaten vazifelerini f&vkahde maha
retle idare ey!iyen murahhaslarımızın son zamandaki 
bu vuzuhsuzluk belki zarjtet tahtında ve he'ki za
manın 'kifayetsizliği yüzündendir. KendÜcn pelince. 
tabi a tiyle orada bulunup, duyup, görmüş mü:: a d e! e et
miş insanlardır, olanları burada sarahaten söy^'yecek-
lerd'ir. Gayet umumi ve kısa kararlar it'tihazile vazi
yeti inşaallah arzumuz dahilinde temin ve tesbit ede
ceğiz. 

ıBunidan başka, yalnız istiıdraden Abdülkadir Ke-
ımalll Beyden rica ederim, deminki maruzatım ne ma
lumat futuşlukltur ve ne hirşeydir. Zatı âlinizin pek 
kıymettar olan kanunu için değildir. Kemal'i hürmet 
rve samimiyetle arzediyorum. Yalnız bu celse hitam 
bulmadan evvel bunun h eyetı ce.'iienızc arzını es va-
zife zannediyordum. Onun için tacil ettim. (T':ş:kkar 
ederiz sesleri) Mazur görünüz. 

RASİH EFENDİ (Antalya) ~ B,;;:\.nJi hazr,n-
leri buyurdular ki yeni geien ha\-:-.J.'ste: bi-'e z?'•-''• 
resmi tebligatta vuzuh yoktur diyoria-. D:::r^•:•••'• ı/m 
teklifine mukabil sapılan teklifleri gerek evcice i-.:.--
dileri okudular ve gerekse gazetelerde okuyor::/ Ye
kunları p€<k vazıh olarak görüyoruz. Halbuki o teklif
ler misakı millimizde doğrudan doğruya nakıs teklif
lerdir, bu teklifler bilahare bizim aleyhimize çıkacak
tır. Bu mesele gerçi halledilemez. Fakat Meclis bu va
ziyet karşısında ne yapacaktır? Bu nayıl şeydir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (.Devamîaj — Rasih 
Efendi arkadaşımız kendilerinin de katiyetle ifade bu
yurdukları gazete malumatına ve mübhcrrı malumata. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Müsaade buyuru
nuz ikmal edeyim, ondan sonra söyleyiniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Beyefendi 
Hazretleri, itiraf ederim ki ben. gazete okumuyorum 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendi:.ı. ' - n -,i-
zin O'kuduğiinuzu söy'iyonım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
ben sizden aldığım veçheden ro'ütenebbih oluyorum, 
bir. 

Murahhaslarımızdan aldığım telgrafları okuyo
rum, iki. Heyeti Vekiledeki arkadaşlarımın fikriyle 
âmil oluyorum, üç. Ben gazete ile amel edersem ha
ta edeceğime kaniim. Onun için zatı âlilerinden rica 
ederim, bize itimat buyurunuz. Heyeti âliyenize arz 
ettiğimiz bir hakikattir. Size siyaset yapmıyoruz. Si
ze, vakit kazanalım diye muavveç yollardan gitmiyo
rum. Bildiğimizi lüzum gördüğümüz anda aynen arz 
ediyorum. Onun için bizim bildiğimizi siz de bildik
ten sonra ve bu işin İsmet Paşa Hazretlerinin bura
ya gelmeden tavazzuh etmiyeceğine kani olduktan 
sonra sizinle daha ne üzerinde konuşalım? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim, İsmet 
Paşa'dan alınan resmi malumat üzerine buyurdunuz 
ki; İsmet Paşa şu ve şu tekliflerde bulunmuştur. 
Bunlar meyamnda Musul'un bir sene müddetle ara
mızda halledilmesi, 1915 hududunun Trakya'da ka
bulü, Çanakkale'de kabristan namile İngilizlere bir 
kısım yerin terki, daha bir takım mesail, ki, zatı âli
niz bunları burada okudunuz ve biz de kulaklarımız
la duyduk. Bu mesail ve adli kapitülasyon hakkında 
birtakım tadilattan bahis buyurdunuz ki, onlar ka
tiyen kabulü imkânı olmayan mesail idi. Bunlar, Mi
sakı milli ile de telifi imkân olmayan sözlerdir. Bun
ları biz gazeteden almadık. Sizden duyduk. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendi 
hazretleri, aynı telgrafta - eğer dikkat buyurmuş ise
niz - İsmet Paşa inkıtam olduğunu İsmet Paşa ifade 
etmiştir. Prafe edilmeyen, lakırdı ile bir milletin hu-

{ dudu, mukadderatı tespit edilebilir mi? Ve bunu siz 
| kabı:! cd-.r mismiz? Bunu hükümetiniz kabul edebi

lir mi? Beni bugün divanı aliye sevk ediniz, kabul 
ederini. Fakat rnünazıra ile olmaz. Fakat rica ede
rim. eğer bende bir malumat var da söyletmek için 
uğraşıyorsanız vallahi yoktur. Bildiğimi söylüyorum. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Fakat Avrupalı
lar imzasız veyahut resmi mahiyeti haiz olmayan 
şeyleri bin birine senet ittihaz etmezlerde bize gelin
ce ufak bir işaretimizi - değil öyle sarih - ufak bir 
işaretimizi senet ittihaz ederler. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendi 
Hazretleri, senet ittihaz etmek için tarafeynin muva
fakati lâzımdır. Bir söz kâfi midir? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Kabul için ikrar 
kâfidir. 

i HU.-EYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
kabu' i:in aıv.ik bizi mağlup etmelidirler. 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim. 
Vekil Beyden bir ricam var. Heyeti murahhası He
yeti Vekileden ya veçhe alıyor veyahut almıyor. He
yeti Vekileden aldığı veçhe dairesinde heyeti murah
hasa hareket etmediği anda tabiidir ki, kendileri on
ları geri çekmekte serbesttirler. Rasif Efendi Hazret
lerinin pek haklı olarak buyurdukları gibi, İsmet 
Paşa'nın ağzından çıkmış ve Türkiye'yi temsil eden 
paşadır, manasında murahhasımızın bir sözü varsa, 
cidden bu bir senettir ve bu babda biz eğer İsmet 
Paşa Heyeti Vekileyi unutmuş kendi başına yapı
yorsa geri çekilmelidir. Yok Rauf Beyefendi kani ise
niz; Paşa bir balon uçuruyor. Arasında bir siyaset 
yapmak için böyle bir girizgâh yapıyorsa, ki bunu 
anlıyorum, böyle bir şey ise bunu bu suretle temin 
etsinler. Aksi takdirde Meclisin amali hilafındaki 
teklif başdan başa efkârımıza muhaliftir. Biz kabul 
edemeyiz. Vekillerimiz kabul ederlerse bizim vekil
liğimizden çıkarlar. Eğer kendileri bu hususta âciz 
iseler kendileri çekilirler, 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hüseyin 
Avni Beye cevaben arz ediyorum ki, belki Rasih 
Efendi Hazretleriyle münakaşamız arasında hatırla
rından çıkmış olsa gerektir. Son iki günlük malu
matta vuzuh olmadığını arz ettim. Zatı alileri buyu
ruyorsunuz ki, İcra Vekilleri eğer bunun bir balon 
olduğu kanaatinde ise şöyledir, böyledir. Ben öyle 
kani olabilirim. Fakat kıymeti yoktur. Çünkü bir 
esasa müstenit değildir. Aksini iddia edecek bir şey 
yoktur. Çünkü vuzuh yoktur. Şimdi biz diyoruz .ki, 
şu noktayı ifade ederek avdet ediniz ye kaybolmuş 
hiç bir şey olmadığına kaniiz. Üçüncü madde murah
haslarımızın acilen buraya gelmeleri matluptur, bu
raya geldikten sonra biinayetullah ordumuz elimiz
de ve kuvvetli, Meclisimiz en yüksek hak, hukuk, 
tenkit ve karar ile mücehhezdir. İstediğiniz veçhile 
kararınızı verirsiniz. 

Emrivaki HACI ŞUKRU BEY (Diyanbekir) 
olursa. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
ismet Paşa bu beyanı misillu karşımızda bulunan 
müttefikin hükümetler İsmet Paşanın beyanatını ka
bul ederlerse acaba İsmet Paşanın imza vazetmek 
tehlikesi var mıdır, yok mudur? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendi 
hazretleri, bazı arkadaşlarım bu meyanda Hacı 
Şükrü Bey arkadaşımız da kulağımın dibinde emri
vaki, emrivaki diyorlar. Cenan i Beyefendi böyle bir 
şey îmza ederlerse tehlike ydk mudur, diyor. Kendi 
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kâlpierinizdeki kuvvetlere sorunuz, bu milletin mu
kadderatına hâkim bu Meclistir. Bunun tasdikine 
iktiran etmeyen hiç bir karar muteber değildir. (Al
kışlar) 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Reis 
Beyefendi doğru değildir. Yükün affına girmiş gel ' 
beni kaidır diyor. Biz onu soruyoruz ki yükün altına 
düştü mü, düşmedi mi? 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Arkadaşlarımı
zın endişesi Heyeti Vekileriin nazarı dikkatini celbet-
miş midir? Anlaşılan mesele budur. İsmet Paşa inti-
ka muhakkaktır dedikten sonra, Meclisçe gayri ka
bili kabul tekiifatı mütekabilede bulunduğunu evve
lisi gün zatı âlinizin okuduğu Rasih Efendi ile Hüse
yin Avni Bey tarafından tekrar edilen bir telgraf 
münderecatıridan anlaşılmıştır. Meclisçe kabulü şim
diye kadar istihdaf edilmiş gayeye muhalif bulunan 
şu tekiifatı vermiş olan heyeti murahhasanın bu va
zifeyi ikmal etmek imkân haricinde olduğunu nazarı 
dikkate alarak vazifelerine hitam verilmiş midir? 
Hükümet ne düşünm'üştür? Mesele budur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Arz ede
yim efendim. Bu gayet mazbut sualinize harfiyen 
cevap vermek için hiç müşkülât yoktur. İsmet Paşa 
inkıtaın muhakkak olduğunu buyurduktan sonra, 
diyorsunuz. Birtakım bizce pek makbul olmayan 
mukabil teklifte bulunduğunu tekrar ediyorum. Son 
iki günlük malûma!; vazih değildir. Üzerinde binayı 
fikir ederek karar vermek caiz değildir. Öyle ol
mayıp bu şartla kabul ederseniz, yani bu muzlim 
şekilde kabul ederseniz İsmet Paşanın bu hareketinin 
hiç bir tehlikesi olmadığını ifade mümkün olabilir. 
Çünkü inkıtaın kati vukuu olduğunu ifade ettikten 
sonra irıkıtadan sonra yapılacak. Mukabil tarafın ef
kârı umumiyesini tamamiyle gevşetecek ve yoktur. 
Bizim dediğimiz inkıtaa sebep verdi denecek şekil
de avdti. ederse o vakit propaganda mahiyetinde ka
lır. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Rica ederim bu 
kadar fedakârlığı yapar, fakat rücu edemeyiz; beye
fendi. Evvelce de arz ettim heyeti murahhasaya der
lerse ki, öbürleri, buyurun kabul ediyoruz. Fakat 
Meclis kabul etmeyecek olursa bunlar vazifelerine 
ne yolda devam edecektir? Heyeti Vekileden bunu 
soruyorum. O zaman da idam ederiz hepsini. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bunu so
rarken olmuştur ve Hakkı Hami Bey hükmü ver
miştir. Tutun şunları, idam niye etmiyorsunuz, di
yor? 
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HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — İstirham ede
rim, Bekir Sami Bey vardır, emsali vardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bekir Sa
mi Beyefendiye verilen karar doğru mu, eğri midir? 
Bunu münakaşa edecek değiliz. Yalnız bir şey için 
muhakeme edebiliriz. Mesul olanın hakkı kelâmını 
dinlemeden karar vermek kimsenin hakkı değildir. 
Ne olduğunu burada dinleyeceğiz ondan sonra ka
rar vereceğiz. Heyeti murahhasamızm haysiyetini, 
'kuvvetini tenkit etmek doğru değildir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Rica ederim 
hilafı tafimat, hilafı malûmat vazife gören herhangi 
bir heyeti murahhasaya yapıla... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Verilme
yecek diye hata mı etmişler, nedir? Biz sizden aşağı 
mı düşünmüşüz? Vermeyecek diyen kimdir? Eğer bir 
hata etmişlerse. Yalnız bu bahadırlık kanunlara tat
bikte fedakârlık değildir, sizlere mi münhasırdır? 
Edirne'de bir şey. Çekmiş kılmcı kafa tutuyoruz. 

HULUSİ BEY (Karahisarj — Kimse kimsenin 
fekkinde değildir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Rauf Beye
fendi, bendenizin de endişem, az ve çok arkadaşla
rın endişesine benzer. Tutulduğuna dair alaim, ema
re yoktur. Bilâkis tutulmadığına dair alaim, emarat 
vardır ki yalnız gazete havadisi buyuruyorsunuz. 
Halbuki General Pelle ile zatıâiinize gelen haber 
arasında tetabuk vardır. Bir kere burada, evvelisi gün 
zatıâlinizin İsmet Paşaya vaki olan beyanatınızı 
okudunuz. Ona dair gazetelerde vaki olan havadis, 
neşriyat tamamiyle tetabuk ediyor. Sabahki Hâki
miyeti Milliyede adlî kapitülâsyonlara ait ecnebile
rin, yani ecnebi hâkimlerin kabulüne dair bir şey 
vardır. O da hakikidir. Anlar herkesin gördüğü şeyi. 
Şimdi General Pelle'nin ifadatında adlî kapitülâs
yonların kabulünden... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Muahede
nin imzalandığı yoktur. Öyle bir ifade de yoktur. 

....y. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — İmza olun
mak üzere. Bunlar gösteriyor 'ki İsmet Paşa bugün 
hareket etmeyecektir. Mugayir hareket etmiştir. Eğer 
İsmet Paşa bizi emrivâkii karşısında bulunduracak, 
olursa vakıa Büyük Millet Meclisi yırtabilir, fakat 
neler kaybederiz, cihan muvacehesinde ne yaparız, 
kuvvetimiz ne olur, bundan dönebiMrmiyliz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mevcut 
malumaltımı arz ettim ve açık, kemali hürmetle arz 
ve rica ediyorum ki gazete sözleriyle beyanatta bu
lunamam. Benim beyanatıma esas olabilecek malû
matı resmiyedir. Muhasım milletin tebligatını esas 
ittihaz ederek karar veremem. Bu itibarla maruza
tım kâfi ise iktifa buyurursunuz ve değilse istediğiniz 
istizahı yaparsınız Ve .bizi istediğiniz cezaya maruz 
bırakırsınız. (Kâfi sesleri) 

ALİ RIZA EFENDİ (Batum) — Sizin cezanız 
değil beyefendi memleketlin mukadderatıdır. 

REİS — Rauf Beyefendinin beyanatı anlaşıldı 
ve gerek Mecliste rüfekanın sualleri anlaşıldı. 

REFİK BEY (Konya) — Heyeti Vekile Reisi 
âtisinden çok rica ederim daha ziyade meseleyi iş
gal etmeden Heyeti Murahhasamız, vaziyetler alma
dan hiçbir şey yapmadan biran evvel buraya gelmesi' 
için-emir buyurunuz gelsinler efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
emir buyurunuz, gelsinler buraya, konuşalım, görü
şelim. Tekrar ediyorum, bu da bir karardır. Karanlık 
içinde karar vermek doğru olmaz. Onun için arz et
tim. Demincek dedim, ki inkıta etmeden vazifemiz 
tamamdır deyin ve gelin dedik. 

REİS — Efendim, izahatı kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın... Izahalt kâfi görülmüştür. 

Celsei hafiiyeye ait başka evrak yoktur. Celsei 
âleniyeye geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Hitamı Celse : 5,5 sonra 

..4>» 
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