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tfEYANAT 
Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin 
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4. — 5VRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Trablusgarp Muharebesinden mua-

hedei sulhiyenin tarihi tasdikine kadar vuku 
bulan muharebelerde şehit düşmüş erkân, 
ümera ve zabitan ile mensubini askeriyenin er-

4 
4 
4 

4:5 
5 

5:21 

21 

21 

Sayfa 
zak elbise ve maaş mukabili fazlai mehuzların-
dan tahsil ettirilemeyen zimmetlerinin Hazinece 
takip ve tahsil olunmaması hakkmda kanun 
Lâyihası (1/501) (Müdafaai Milliye ve Müva-
zenei Maliye Encümenlerine) 21 

2. — Tütün muamelâtının sureti idaresini 
tayin eden ahkâmı mutazammın olmak üzere 
kanun lâyihası (1/502) 22 

3. — Ziraatte müstamel olup hariçten ithal 
edilecek mevaddı müştaile gümrük resmine 
dair 12 Nisan 1339 tarihli kanununa bir mad-
dei müzeyyele ilâvesine dair kanun lâyihası 
(1/503) 23 

4. — Çanakkale - Ezine - Bayramiç - Balya 
ve Ezine - Ayvacık ve Susurluk Gönen - Biga 
yollarının turuku umumiye meyanına ithali 
hakkında kanun lâyihası, (1/504) 23 

Mazbatalar 
1. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 

Şûrayı Devletin memurin muhakematma mü-

23 
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Sayfa 
taellik vezaifinin sureti ifası hakkındaki Ka
nuna zeyl olmak üzere (2/343) numaralı teklifi 
kanununîsi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 22 

2. — Urfa Mebusu Ali Fuat Bey ve 48 re
fikinin Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun 
14 üncü maddesinin tadili hakkında (2/320) nu
maralı teklifi kanununîsi ve Maarif Encümeni 
mazbatası, 22 

Tezkereler 22 
1. — Hapishanelerin idarei umumiyeleri 

hakkındaki (1/426) numaralı kanun lâyihasının 
yeniden tetkiki zımnında iadesine dair Başve
kâletten mevrut tezkere. 22 

2. — Belediyelerin Beledî, idarî, cezaî ve 
kazaî salâhiyetlerinin tevsii esasına müstenit 
olup Dahiliye Encümeninde bulunan (1/408) 
numaralı kanun lâyihasının, tadilât icrası zım
nında, iadesine dair Başvekâletten mevrut tez
kere 22 

3. — Sakarya Meydan Muharebesi ve son 
harekâtı taarruziye esnasındaki hidematından 
dolayı iki defa İstiklâl Madalyasiyle taltif edi
len Fırka l, Alay 4 Kumandanı Kaymakam Ti-
reli Ali Cevat Efendi Bin Ali'nin işbu madal
yalarından birinin takdirnameye tahvili hak
kında Başvekâletten mevrut tezkere (3/271) 22 

4. — Mücadelei Milliye esnasında İnebolu'
ya vürut eden efrat, esliha, mühimmat vesair 
levazımatı harbiyenin denizden iskeleye bilâ 
ücret nakli hususunda hidematı meşkûreleri 
sebkeden İnebolu'lu Piyade Kayıkçı Locasının 
bir kıta İstiklâl Madalyasiyle taltifine dair Baş
vekâletten mevrut tezkere (3/278) 22 

5. — İstiklâl mücadelesinin muhaberatı 
muhtelifesinde hidematı fevkalâdeleri sebkeden 
on zatın İstiklâl Madalyasiyle taltiflerine dair 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/277) 22 

6. — İstanbul'un işgal altında bulunduğu 
esnada Millî Orduya muktazi eşya, cephane, 
eslihâ ve teçhizatı sairenin şevkinde fedakâ-
rane hidematı sebkeden ve İstanbul Hüküme
tince tahdidi sinne tabi tutularak tekaüt edil
miş olan Nakliye Mülâzımı Evveli Yozgatlı 
Ahmet Ağa bin Osmanın hidematı fevkalâde
sine binaen tekaüdünün Yüzbaşılık rütbesi 
üzerinden icrasına dair Başvekâletten mevrut 
tezkere (3/276) 22:23 

iSayüa 
7. — Mahsubu Umumî Kanununun Dör

düncü Maddesindeki kuyudata nazaran sabık 
Halife Abdülmecit Efendinin Veliahdlik zama
nına ait maaşatı mütedahilesinin itasında te
reddüt hasıl olduğundan meselenin tefsirine 
dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/279) 23 

8. — 1340 senesinde neşir ve tatbik olu
nan Gümrük Kanununun olbaptaki maddei 
mahsusası ahkâmı, kanunun tarihi neşrinden 
itibaren satın alınacak Türk vapurlarının güm
rük resminden muafiyetini âmir ise de bundan 
evvel ve daha buhranlı günlerde millî bayrak 
altında sefain bulunduranların kanunun dairesi 
şümulü haricinde bırakılmaları muvafıkı nar.a-
fet ve Adalet olamıyacağından muhafiyeti te
min eden kanunu mezkûre bir maddei müzey-
yele ilâvesi veyahut kanunun tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/275) 23 

9. — Hampetrollerden Rüsumet İdaresince 
istihlâk resmi alınmasında tereddüt hasıl oldu
ğundan bu baptaki tarife kanununun tefsirine 
dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/274) 23 

10. — Büyük Millet Meclisine intihap edi
len ve edilecek olan bilumum mensubini aske
riyenin tabi olacakları şerait hakkındaki 385 
numaralı kanunun 2 nci maddesinin tefsirine 
dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/272) 23 

11. — Ticaret Müdiriyetlerinin hususî ad
reslere gönderecekleri evrakı resmiyenin bilâ-
ücret kabulüne cevazı kanunî olmadığına, bu 
husustaki posta kanununun 30 uncu maddesi-
nin tefsirine dair Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/280) 23 

12. — Osmanlı ve İtibarı Millî Bankası me
murlarının Ziraat Bankası memurları gibi Mü-
ecceliyeti Askeriye Vergisi ile mükellefiyetleri 
331 numaralı avans kanununiyle kabul edilmiş 
ise de bunun makabline de şümulü olup ol
madığında tereddüt hasıl olduğundan tefsirine 
dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/273) 23 

13. — 1340 senei Muvazerîei Umumiye Ka
nununun 22 nci maddesinin tefsirine dair Baş
vekâletten mevrut tezkere (3/281). 23 

14. — Matlubat ve düyunu hazinenin su
reti mahsubuna mütedair 23 Nisan 1340 ta
rihli Mahsubu Umumî Kanununun birinci 
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Sayfa 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletten 
mevrut tezkere, (3/282) 

15. — Ajskerî Tekaüt ve İstifa Kanunu
nun 35, 36 ve 39 uncu maddelerinin tefsirine 
dair Başvekâletten mevrut tezkere, (3/283), 

16. — Yozgat'ın Medrese mahallesinden 
Kafazade İsmail Mahdumu Nâzım Efendinin 
iadei hukuku memnuasına dair Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/284) 

23 

23 

Tirebolu'nun Reşadiye mahallesin-
oğlu Temel Efendinin iadei huku-

memnuasjına dair Başvekâletten mevrut 
23 

18. — İzpikli Sait Efendizade Mustafanın 
iadei hukuku memnuasına dair Başvekâletten 
mevrut tezkeife, (3/286) 23 

19. — Trebolulu Müftüzade Şevket Efen
dinin iadei hukuku memnuasına dair Başvekâ
letten mevrut tezkere, (3/287) ' 23 

20. -
ncı Fıkra 
mahkûm 
vuşa ait 
mevrut tezk 

Hiyane eti Harbiye maddesinden 16 
DiVanı Harbince bilmuhakeme idama 
edilen Kâmil namı diğeri Bekir Ça
karlar in tasdikine dair Başvekâletten 

ene, (3/288) 23:24 

21. — Orhangazi Kasabasına mülhak kar
yeler ahalü Islâmiyesine mezalim ika eylediğin
den İstanbul Divanı Harbi Örfisince idama 
mahkûm edilen İstepan veledi Davit hakkın
daki Hükmün tasdikina dair Başvekâletten 
mevrut tezkeıJe (3/289) 24 

Sayfa 
22. — Rakı nakli maddesinden maznun Es

kişehirli Aziz ile Hanife hakkında verilen hü
kümde hatayı adlî vukua getirildiğinden af su
retiyle telâfisine mütedair Başvekâletten mev

rut tezkere, (3/290) 24 
23. — Rakı nakli maddesinden maznun Bor 

Kazasının Pertek Karyesinden Celâl hakkında 
verilen hükümde hatayı adlî, vukua getirildi
ğinden af suretiyle telâfisine dair Başvekâ
letten mevrut tezkere, (3/29İ) 24 

24. —• Rakı nakli maddesinden maznun 
Giresun'lu Şükrü ve Kayıkçı Cıvık Hamdi ve 
Anaforoğlu Mehmet haklarında verilen hü
kümde hatayı adlî vaki olduğundan af suretiyle 
telâfisine mütedair Başvekâletten mavrut tez

kere, (3/292), 24 
25. — Rakı nakli maddesinden maznun Ka-

rahisar'm Devedede Mahallesinden Kostanti-
yan oğlu Çil Avadik hakkında verilen * hü
kümde hatayı adlî vukua getirildiğinden af su
retiyle telâfisine mütedair Başvekâletten mev-
ret tezkere, (3/293) (Adliye Encümenine); 24 

26. — Cerh ve katil maddesinden ehliyeti 
cezaiyeyi haiz olmadığı halde 3 sene 9 malı 
hapse mahkûm olan Alaşehir'li Tenekeci Ha
lil Efendinin Çırağı Mehmet hakkında vaki 
hatayı adlînin af suretiyle telâfisine dair Baş
vekâletten mevret tezkere, (3/294) 24 

27. — Adliye Encümeninde bulunan ve mü
teaddit eşhasa ait 3/5, 3/8, 3/235, 3/262 numa
ralı evrakın iadelerine dair Başvekâletten mev
rut tezkere. 24 
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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat 

Saat : 3,00 

RElS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talat Bey (Kângırı), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler; 

1 — YOKLAMA 

REİS — Yoklama icra olunacak. 
(Artvin dairei intihabiyesinden yoklamaya baş

landı). 
REİS — Efendiler, ekseriyetimiz vardır, müzake

reye devam edeceğiz. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
on dokuzuncu maddesi mucibince Reisicumhur 
Hazretleri, Meclisimiz hali faaliyette değil iken mec-

2 — AZAYI KİRi 

1 — Vefatlar 
a) Kırşehir 'Mebusu Mahbup Efendi ile Bitlis 

Mebusu Resul Beyin, Siverek Mebusu Cudi Paşanın 
ve Gümüşhane Mebusu Veysel Riza Beyin vefatı. 

REİS — Geçen devrei içtimaiyeyi tatil ettiğimiz 
zaman zarfında arkadaşlarımızdan dört azanın bizi 
ebediyen terk ettiğini ve irtihali darı beka eyledikle
rini haber vermekle müteessir bulunuyorum. (Allah 
Rahmet eylesin sesleri) Bu da Kırşehir Mubusu Mah
bup Efendi ile Bitlis Mebusu Resul Bey, Siverek Me
busu' Cudi Paşa ve Gümüşhane Mebusu Veysel 
Rıza Beydir. Bu dört arkadaşın vatana, derin 
muhabbet ve merbudiyetle, geçen devrei içti-
maiyemiz esnasında ve bilhassa Resul Beyin, İlk Bü
yük Millet Meclisi esnasında ne kadar büyük fedâ
kârlıkla hizmetler ifa eylediğini cümleniz hatırlarsı
nız. Bu muhterem arkadaşlar; gaybubeti ebediyele-
riyle Meclisimizi kıymettar hizmetlerinden mahrum 
eylemişlerdir. Fakat müddeti hayatlarında vatanlarına 
ve milletlerine karşı azamî surette ifayı hizmet eyle
mişler, memleketin ve milletin şükranını kazanmış
lardır. 

Bu vesile ile de ailelerine teselli ve taziye telgraf
larının Divanı Riyaset tarafından yazılmasına mü
saade buyurulmasını Meclisi Âlinizden rica ederim. 
(Muvafık sesleri) 

lisimizi fevkalâde olarak içtimaa davet eylemişti. 
Onun üzerine Meclisimiz bugün içtima etmiştir. Re
isicumhur Hazretlerinin gördüğü lüzum hakkında 
Başvekâlet tarafından Meclisi Âlinize izahatı kâfiye 
verilecektir. Fakat bu hususta izahat vermek için 
Başvekil Paşa Hazretlerine söz vermezden evvel 
elemli bir vazifeyi ifa etmek isterim. 

1 MUAMELÂTI: 

2 — İstifalar 
REİS — Kezalik arkadaşlar; Urfa Mebusu Hüs-

rev Beyle Aydın Mebusu Zekâi Beyler Mebusluk
tan istifa etmişlerdir. Bunların istifanameleri okuna
caktır. 

a) Urfa Mebusu Hüsrev Beyin İstifası. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

28 . 4 . 1340 tarih ve 508-662 numaralı tahriratı 
aliyeleri cevabıdır. 

Budapeşte Elçiliğini Tercihan Urfa Mebusluğun 
dan istifa eylediğim maruzdur. 

Budapeşte Orta Elçisi 
Hüsrev 

b) Aydın Mebusu Zekâi Beyin İstifası. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hükümetçe Londra Sefaretine tayin edilmekli-
ğim üzerine hasbel-Kanun Aydın Mebusluğundan 
istifa etmek mecburiyetinde bulunuyorum. Bu su
retle Meclisi Âlinin muhiti mesaisinden ayrılmış ola
cağımdan dolayı pek ziyade müteessirim. Bu teessür 
bilhassa o büyük Meclisin her gün yeni bir barikaı 
hamiyyet yaratan muhiti saf ve münevverinden müs
tefit ve müstenir olamamaktan mütevellit olacaktır. 

_ 4 — 
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Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin Musul me-

hakkmda beyanatı. 

REİS 
lisftı fevkalâde 
hat vereceklerdir 

Buyurumuz Paşa Hazretleri! 
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Azayı 
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Beyefendi, Zatı Samii Riyaset Penahile-
Devletleriyle Meclisi Âlinin huzu-

ve samimi tazim ve hürmet hissiyatımı 
a fırsat bulduğum bu esnada şunu da ilâ-
ki; gittiğim memuriyette bütün hedefim 

azim ve metanetle millet ve memleketimizi muvaf
fak etmeye çalışmak olacaktır, efendim. 

2 Eylül 1340 
Ziraat Vekili Sabıkı 

Zekâi 
REİS — Efendim Hüsrev Beyle, Zekâi Beyin is

tifanamelerine ıttıla hâsıl olmuştur. 

3 — BEYANAT 

Söz Başvekil Paşa Hazretlerinindir. Mec-
içtimaına görülen lüzum hakkında iza-

Haliç 

kiram bilirler ki, Lozan Muahedei sulhiye-
«ittiğimiz zaman Irak hududunu, Türkiye 

arasındaki hududu bir neticei katiyeye rapt 
olamamıştı. Muahede iki noktayı tes-

imza olunduktan sonra Türkiye ile Irak 
tıududu halletmek için Türkiye ile İngilte-
dostane müzakerat cereyan etmesi ve bu 

İhtilâfa müncer olması, halinde ihtilâfın 
Akvama havalesi esasını tespit ettik. Bir de 

Türkiye ve Irak arasındaki hudut meselesi 
t edinceye kadar hali hazırın muhafaza-
n taahhüt etmişlerdi. Bu sene Mayısın 

dokuz Hazirana kadar İstanbul'da ini-
konferansı, muahade hükmüne iptina-

İngiliz murahhaslarını temasa ve müza-
Maattessüf bu müzakere Türk Mûrah-

itilâfa varmak için sarf ettiği bütün me-
semere vermemesi ile nihayet buldu. Ma-
r ki Lozan'da Irak hududu üzerinde bir 

e varılamamasının sebebi, delaile müs-
Musul vilâyetini Ana Vatana raptet-

sebatımız idi. Diğer taraftan İngil-
Mesul'un Irak'a mürbutiyeti olduğu-

etmek istiyordu. İfade etmek istiyorum ki, 
mesele Lozan'da hallolunmam iş olan ve 

mütalâası ve halli derpiş edilmiş olan Mesul 
ciheti aidiyeti meselesi idi. Halbuki İstan-

mesele mevzubahis olduğu zaman 

geti'di 

:c3i 
katiyeyı 
bizim 

iddian uzdaki 
murahhası 

Konferansında 

Büyük Britanya murahhası Musul Vilâyetinin mukad
deratı üzerinde müzakere etmek esasına girmeksizin 
Musul'un haricinde Hakkâri Vilâyetine ait bazı ara
zi üzerinde talep dermeyan etti. Bu talepp karşısında 
konferansın bir neticeye varmaması tabiî idi. Denüe-
biliyor ki: İstanbul Konferansı; sebebi içtimai olan 
ve halledilmesi lâzım gelen meseleye temas etmeksi
zin inkita etmişti. Biz Haliç Konferansı hitam bul
mazdan ve Cemiyeti Akvama gitmezden evvel mua
hedenin derpiş ettiği fikir; müsalemet cuyane ve 

fikiri itilâfcuyâneye itibaen iki hükümet arasında mese
lenin halli esbabına tevessül ettik. Bunun için yed'i 
iktidarımızda olan bütün vesaitle hal çerelerini arat 
dik. Bize İngiltere, başka bir teklifimiz varsa derme
yan etmekliğimizi, ayrıca bir müzakere açmaya im
kân olmadığım yani Cemiyeti Akvama gitmekten 
başka çare kalmadığını cevaben bildirdi. Bunun üze
rine takriben 6 Ağustosta, İngiltere Cemiyeti Akvama 
müracaat etmişti. Biz bu esnada Lozan Muahhede-
sinin kesbi meriyet etmesine intizar ediyorduk. Ger
çi Lozan Muahedesi 6 Haziran tarihinden itibaren 
kesbi meriyet etmişti. Fakat bu vaziyeti tespit etmek 
için icabeden muamelâtın resmen Hükümeti Cum-
huriyenin semi ittilâına vusulü 29 Ağustosa kadar im-
tidat etti. Biz Cemiyeti Akvama müracaat için vaki 
olan teklifi; Ahden olduğu gibi neticeten, adalet husu
le geleceğine itünaden dahi iltizam ediyorduk. Fakat 
evvelemirde Lozan muahhedesinin kesbi meriyet et
tiği bize sureti resmiyede tebliğ edilsin bunu bekli
yorduk. Hasılı bu muamele Ağustos nihayetine ka-

~dar hitam buldu. Murahhaslarımız da takriben 20 
Eylüle doğru Cemiyeti Akvam Celselerinde ispatı vü
cut ettiler. Murahhasımızın; İngiltere Murahhası ile 
bittabi hukuku mütesaviyeyi haiz olarak iştirak ettiği 
Cemiyeti Akvam Celsesinde - 20 Eylül Celsesi - İngil
tere Murahhasını Evvelemirde Cemiyeti Akvama 
havale edilmiş olan meselede ihtilâfın mahiyeti ne
den ibaret olduğu sualini mevzuubahis etti. Haliç 
Konferansında olduğu gibi Cemiyeti Akvamda da İn-
gilterenin tezi şu idi: Musul Vilâyetinin mukadderatı 
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mevzuübahis değildir. Mevzuübahis olan Türkiye ile 
Irak arasındaki hudut meselesidir. 

Musul Vilâyeti hariç olmak üzere bir hudut çize
ceğiz, diyorlardı. Böyle bir tez ki, Musul Vilâyeti ha
ricinde; Musul Vilâyetinin şimal hududu aynen ko
nuşulacak veyahut bunun haricinde bir takım arazi
nin mukadderatı mevzuübahis olacaktır, şeklindeki 
zemine girmekti. Türkiye ise istanbul'da olduğu gibi 
orada da böyle bir zemine girmiyeceğini izhar etti. 
Yalnız izhar etmedi, Heyeti murahhasamız Lozan 
Konferansının zabıtnameleriyle bizzat ingiltere Mu
rahhasının beyanatından ve îngilterenin resmî neşri
yatından iktibası kuvvet ederek kendi delilleriyle is
tanbul'da konuşulması lâzım gelen ve Cemiyeti Ak
vama gitmiş olan meselei yegâne, Musul Vilâyetinin 
mukadderatım hal etmekten ibaret olduğunu cihan 
muvacehesinde alenî bir mertebeyi subuta iysâl eyle
di. «Bravo sesleri» Bu müzakere ile bir neticeye var
mayan 20 Eylül celsesinden sonra 25 Eylül de Cemi
yeti Akvam Meclisi diğer celsesini akdetti. Bu içti-
mada mazbata muharriri evvelemirde mevzuübahis 
olan mesele üzerinde tarafeyn murahhaslarının reyini 
soruyordu ve diyordu ki tarafeyn Meclise müracaatı 
nasıl anlıyorlar? ingiliz Murahhası Meclisin karariy-
le kendisini berveçhipeşin mukayyet addettiğini bil
diriyordu ve^Türk Murahhasını da beyanı mülâhaza
ya davet ediyordu «Türkiye ile Irak arasındaki hu
dut» tabirlerinden maksat nedir? Türkiye Musul Vilâ
yetinin Cenup hududunu dermeyan ediyor, ingiltere 
ise ingiliz talebi olmak üzere diğer bir talep teklif 
ediyordu, Cemiyeti Akvam bu iki talepten birisine ka
bul kararı mı verecektir, yoksa bunların haricinde di
ğer bir sureti hal aramak mecburiyetinde olduğunu 
tanıyorlar mı? 

işte böyle bir takım sualler vaz ettiler, ingiliz mu
rahhası muahede mucibince bu suallere cevaben 
Meclis hakem vaziyetinde bulunduğundan; kararının 
mecburülkabul olduğunu, ikinci suale gelince; bu, bir 
tefsir meselesidir. Mesaili Hukukiyenin tetkikinde mü-
temail olan usuller tetkik olunsun. Türk Murahhası 
ihtilâfatı ruzumer'e üzerinde Cemiyeti Akvamın; Mi-
sâkı Akvamın 15 nci maddesinde mevcut olan selâhi-
yetleri tanıdığını berveçhipeşin söylemişti ve Musul 
Vilâyetinin mukadderatını tayin etmek için her ke
sin kabul edebileceği en iyi çarei hal olmak üzere re-
yiam teklifi, talik olunan 30 Eylül celsesinde tekrar 
açıldı 30 Eylül Içtimaında tarafeyn müzakeresi şu su
retle hulâsa olunuyordu : 

ingiltere Murahhası Hükümetinin Meclis Kara
rını kabul etmesini taahhüt etmiş olması hasebiyle 
Meclisin Türkiye ile Irak arasında çizeceği herhangi 
bir hududu kabul edeceğini taahhüt etmiş olduğunu 
söyledi. Türk Murahhası ingiltere Murahhasının be
yanatına nazaran evvelce tahaddüs eden Suitefehhü-
mün zail olduğu ve Meclisin Kararında evvel beevvel 
ahalinin arzusunu nazarı dikkate alacağı beyaniyle 
Türkiyenin Meclisin kararını kabul edeceğini söyle
dikten sonra mazbata muharriri bir komisyon teşki
lini teklif etti. Murahhasımız da bir noktayı bilhassa 
tebarüz ettirdi, ingiltere Heyeti 'Murahhasasının ev
velce Musul Vilâyetinin tayini mukadderatı hususun
da Meclisin Salâhiyetini kabul etmediği halde bilâha
re Meclisin çizeceği her hangi bir hududu kabul ede
ceğini beyan etmesiyle Meclisin Musul Vilâyeti mu
kadderatını müzakere etmek salâhiyetini kabul etmiş 
demek olduğunu zikretti ve bu sebeple aradaki suite-
fehhüm izale edilmiş ve mutabakat hâsıl olmuş oldu
ğunu ifade eyledi. 

Bundan sonra derpiş olunan Komisyon hakkın
daki mütalâasını söyleyerek dedi ki : (Buna Türk 
Murahhası söylüyor) bunun salâhiyeti hangi usulün, 
hattı hududun tayinine daha ziyade müsait olacağını 
ve binaenaleyh mahallinde yapacağı tetkikatın Türk 
ve İngiliz Murahhaslarının teklif ettikleri usullerden 
hangisi Musul Vilâyeti ahalisinin hakiki arzu ve 
temayülâtı siyasiyelerini izhar edebileceği ve izhar 
etmesi için en iyi usul şüphe yok ki reyiam usulüdür 
ve bu bir memleketin mukadderatını tayin için en 
güzel usuldür ve bunun gayrı bir usul serd ve itiraz 
etmek müşküldür. Bunun üzerine Cemiyeti Akvam 
Meclisi bir komisyon teşkili için karar ittihaz etti. 
Komisyonu itayı karara ve ita edeceği malûmatı ve 
tarafeynin mevcut vesaiki ve izhar ettiği hissiyatı 
efkârı nazarı itibare almak üzere ve her iki tarafın 
icra edeceği tebligatı nazarı itibare alarak ahz ve te
lâkki etme ve tarafeynden birer aza alarak mahal
linde tetkikat yapabilmek ve masarifi mutesaviyen 
taksim edilmek üzere tarafeynden birer murahhas 
alarak üç azadan mürekkep bir komisyon teşkili ta
karrür etti. Kararı mezkûru İngiliz Murahhası kabul 
ettiği gibi aynı celsede de dermeyan edilmek üzere, 

yani bu mülâhazat nazarı itibare alınmak ümidiyle 
Murahhasımız da kabul etti. Bu komisyon için, 
mevzuuhabis olan aza tayin olunmak üzeredir. 
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Şimdiye kadar arz ettiğim safahat Muahedenin 
derpiş ettiği safahattır ve bu safahatı tabiiyedir. Bu 
suretle Türkiye ile Irak arasındaki hudut yani Mu
sul Vilayetinin tayini mukadderatı meselenin ne su
retle haiİlonucağı bu komisyonun tetkikine hasr olun
muştur. Bu Komisyona aza intihap olunur olun
maz teşekkül ederek faaliyette bulunacaktır ve buna 
kuvvetle eminiz ki bu komisyonun hissiyatı adilânesi 
tetebbu ve tetkikte edinecekleri netice ve vesaikle katı 
bir neticeye vararak Musul Vilâyetinin anavatana 
iltihak itmesi hususunda emniyet ve memnuniyetbahş 
bir netice temin edecektir. Bu muzakerat cereyan 
ederken! hudut üzerinde kararı katî hasıl oluncaya 
kadar muhafazası lâzımgelen statüko zemininde ih
tilâf hâiıl oldu. Dahiliye Vekili bir münasebetle He
yeti Celileye daha mufassal malûmatta bulunacaklar
dır. Yâlnız birkaç kelime ile bütün tafsilâtı cami 
olmak üzere ben malûmat vereyim. Hakkâri Vilâ
yeti dajjıilinde Ağustos iptidalarında Hakkâri Valisi 
yanındd jandarma kumandanı ve jandarmalarıyle 
devri tektiş esnasında iken bazı eşkıya tarafından te
cavüze maruz kaldı, kendisi esir oldu. Yanındaki 
jandarma kumandanı ve bazı jandarmalar şehit düş
tüler. Anlaşıldı ki: O havalide yerleşmiş olan ve 
teslih edilmiş olan, vukuat çıkarmak için intizarda 
bulunan, bazı Nasturî eşkiyası bu ağır cürmü irtikâp 
etmişlerdir. Kanuna karşı bundan daha ağır bir cü
rüm taiavvur olunamazdı. Bunun üzerine Dahiliye 
Vekâleti ahkâmi kanuniyeyi yerine getirmek için 
icabedeiı muamelâta ve tedabiri cebriyeye tevessül 
etti. Jandarma ve ciheti askeriyeden temin ettiği 
muavenet ile kanunun temin ettiği bütün vesaiti kul
lanmaya başladı. Nazarı dikkatimizi celp etti ki, 
bu eşkıya ile olan müsademe esnasında ecnebi tay
yareleri bunların üzerinde dolaşıyorlardı. Bu hadise 
Musul Vilâyeti ile hiç alâkası olmayan Hakkâri Vi
lâyeti dahilinde cereyan etmektedir. Heyeti Celile-
nin bu noktaya sureti mahsusada nazarı dikkatini 
celp ederim. Hükümet; Irak hududu hakkında Mec
lisi Akvamda hükümetler arasında muzakerat cere
yan ederken hudutla hiç münasebeti olmadığı halde 
Hakkâri Vilâyeti dahilindeki tedibat esnasında hiç 
bir suitpfehhüme mahal vermemek için azamî gayret 
sarf etti. Her hangi bir suretle muhafazası lâzım
gelen sjatüko hududunun tecavüz edilmemesini 
evamiri 
ettik. 
mız ve 

katiye ile askerî ve mülkî memurlara tebliğ 
^u harekâtı tedibiyede bulunan jandarmaları-

kıt'alarımız bu esnada îngiliz tayyarelerinin 
tecavüzüne maruz kaldılar. Herhangi bir suretle an

laşılması kabil olmayan bu hareketi protesto etmekle 
beraber bir suitefehhüm atfederek bu suitefehhümü 
izale için bütün temas vasıtalarına tevessül ettik. Biz 
16 Eylülde ilk tecavüzat ki; bu tecavüzattan ağır 
zayiat verdik, bir zayiatı da bildirerek gerek İngiltere 
Hükümeti nezdinde ve gerek Cemjyati Akvam nez-
dinde protesto ettik. Murahhasımız bu tarzda muza
kerat cereyan ederken muhafazai sükûnet icabeden 
statüko mıntıkasında böyle bir hadise olmasını Cemi
yeti Akvamın aleni celsesinde sureti mahsusada bah
settik. Protestoyu 16 Eylülde vermiştik. 17 Eylülde 
aldığımız bir takrirde bilâkis bizim bazı kıtaatımızın 
statüko hududunu tecavüz ettiğinden bahs olunuyor
du. Gerçi; Kıtaatımızın eşkiyayı tedip etmek niyetin
de veya telâkkilerinde olduklarına şüpheleri yoktu. 

Buna emin olduklarını ifade ederek bazı kıtaatın 
tecavüz ettiklerinden bahs olunuyordu. Bundan son
ra bu tecavüzat durmadı fasıla ile yine arada teca
vüzat oldu. Tayyare tecavüzatı oluyordu bomba 
ile, makineli tüfek ile. Yine zayiata duçar olduk. 
Zayiatı tekrar kendilerine bildirerek nazarı dikkat
lerini celp ettik ve suitefehhüme mani olacak tedabir 

.ittihazını talep ettik. Bundan sonra 25 Eylül tarihli 
kendilerinden bir nota aldık ve 29 Eylülde de 
bir nota aldık. Bu notaların esası, muhafazası iktiza 
eden statüko vaziyetini ihlâl etmek bilâkis bize atfo-
lunuyor ve kıtaatımızın girmiş olduğu yerlerden çık
ması isteniyordu. 25 ve 29 Eylül tarihlerinden bah
sederken, azayikiram bu esnada Cenevredc muzake
rat cereyan ettiğini derhatır buyururlar. 30 Eylül cel
sesi ki bütün bunlardan sonra olmuştur. Orada bu 
harekât ve bu malûmatın kâffesi derpiş edilerek ko
misyon teşkiline karar verildi ve bir karar daha it
tihaz olundu. O da tarafeyn murahhaslarının statü
koyu muhafaza etmek için vuku bulan beyanatını 
senet ittihâz etti. 30 Eylül bu suretle tarafeynin mu-
hafazai sükûnet etmesini ve Statüko denilen mıntı
kayı muhafaza etmesini Cemiyeti Akvam Meclisi bir 
defa daha mevzuubahis etmiş ve kabul etmiş oluyor
du. Bundan sonra Cemiyeti Akvam Meclisi müzake
reyi kat ettikten sonra 5 Teşrinievvel ve 9 Teşri
nievvelde birer nota aldık. 5 Teşrinievvelde aldığı
mız nota Cenevre'de vuku bulan taahhudatı zikre
derek kıtaatımızın Statüko hududu haricine çıkma
sını tazammun ediyordu. Statüko "hududu haricine 
çıkmak ifadesiyle İngilizlerin tezi şu idi: Bir defa 
Musul Vilâyetinin haricine çıkmak lâzımdır bir. İkin
cisi Hakkâri Vilâyeti dahilinde bizim tedibat yaptı
ğımız Nasturî eşkiyasının bulunduğu mıntıka;...'Bu-
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radan da çıkmak lâzımdır. Musul Vilâyeti haricine 
çıkmak lâzımdır. Çünkü - İngiliz tezini tekrar edi
yorum - muahede imza olunup bittikten sonra biz 
iki vesile ile Musul Vilâyetini fiilen tahtı işgalimiz
de addediyoruz diye, bize söylemişlerdir. Musul Vi
lâyeti haricinde bulunan Hakkâri Vilâyeti arazisin
den (Beytüşşebap) ve (Çölemerik) Cenubunda bulu
nan bu mıntıkaya gelince, bu mıntıka Lozan muahe
desi imza olunduğu vakit İngiliz tahtı işgalinde de
ğildi, fakat Türk tahtı işgalinde de değildi diyorlar. 

Orada memur ve askeriniz yoktu, diyorlar. Bina
enaleyh, halihazırı muhafaza etmek zemininde bu
radan çıkınız ve oradan da çıkınız, orası öyle kal
sın. Halbuki, bizim vaziyetimiz şudur: Muahedeyi 
imza ettikten sonra mevcut olan hali muhafaza et
mek için - Lafzî değil - ciddî ve samimî olarak mua
hede ahkâmını tatbik etmiş ve itinayı tam göster
miş, samimî adamların vaziyeti idi. Bİz hiç bir za
man Statükoyu ihlâl azminde bulunmadık. Muhafa
za ettik. Bilâkis o zamana kadar tuttuğumuz ve son 
harekât esnasında da itina ile tuttuğumuz bir nok
ta, bilhassa muahedenin tahmil etmiş olduğu taah-
hüdata hakkiyle riayet etmektir. Binaenaleyh Statü
koyu muhafaza etmektir. Bilâkis muahede imza edil
dikten sonra Statükonun ihlâline büyük Britanya ta
rafından ihdas edilmiş bir çok hadisat vukua gel
miş ve biz bunu muhtelif vesilelerle mevzuubahis et
mişizdir. Meselâ, muahede imza olunduğu zaman Sü-
leymaniye'de İngiliz kıtaatı yok idi, ondan sonra ha
rekât yapıldı. Protesto ettik. Ondan so*ıra Musul 
Mebuslarını Bağdat Meclisine davet ettiler ve gö
türdüler. Bunun üzerine vaziyet aldık. Tekrar Pro
testo ettik. Ondan sonra bu son harekâtı teedibiye-
den evvel Haziranda da bir çok defalar tecavüz et
mişler ve protesto etmişiz ve nazarı dikkati?nnı celb 
etmişizdir. Tecavüz etmeyin demişizdir. Bunun üze
rine bize 23 Ağustosta teminat vermişlerdir. «Bizim 
İngiliz taayareleri Haziran ayı zarfında filan, filan 
hattı geçmedi.» demişlerdir. Biz, Statüko hududuna 
riayet sözü altında ne esasları nazarı dikkate aldık, 
bunu da Heyeti Celileye arz etmek isterim. 1918 mü
tarekesi imza olunduğu zaman orada bir vaziyeti fii
liye vardı. Bir taraf ordusunun vâsıl olduğu hat ve 
diğer taraf ordusunun bulunduğu hat. Tabiî aklen ve 
mantıkan o zamandan beri her hangi bir hareketi as
keriye ile tebeddül etmemiş olan bu vaziyet müta
rekenin imzasiyle beraber bulunan vaziyet olmalı idi, 
Bu vaziyette Musul henüz işgal olunmamıştı. Bunun 
gibi diğer bir çok mühim mevaki henüz tahti işgalde 
değildi. 

Takriben Teşrirıicvvel 1918 nihayetinde bir mü
tareke imza olundu. Bundan sonra bir İngiliz Kuman
danı muhafaza olunacak Türk Kıt'atmın; Şimaline 
çekilmesi lâzım gelen hattı bir tebliği resmî ile bildir
mişti. Tabiî mütareke esnasında vaziyet bu suretle 
tadil edilmiş bulunuyordu. Başka bir hat gösteriliyor
du. Daha ziyade şimale çıkıyorduk. Bundan sonra 
işgal edenlerin aldığı- vaziyeti gösteren elde bir vesi
kayı resmiye yoktu. Lozan Muahedesini imza etmez
den biraz evvel Statükonun muhafaza olunacağı hu
susundaki telâkkiyat kemale geldiği ve zabta geçilece
ği günlerde İngilizler Rovandoz'u işgal etmişlerdi ki, 
Rovandoz'da bizim askerimiz vardı, idaremiz vardı, 
orada muharebe oldu ve Rovandoz'u işgal ettiler. 
Demek ki işgal edenler müstevli hangi hatta kadar 
kendi tahtı idaresinde addetti ve ondan sonra hangi 
hatda vasıl olundu? Bu suretle tespit olunabilir : 

2 Teşrinisani'de bir İngiliz Generalinin tebligatı 
ondan sonra da Rovandoz'un işgali. Çünkü bizim 
orada idaremiz vardı, cebren çıkardılar. Bundan son
ra bu Haziran esnasında İngiliz tayyarelerinin hare
kâtını, tecavüzünü Protesto ettiğimize cevaben bir 
İngiliz Notası aldık. Bunda diyorlar ki «Haziran es
nasında bizim tayyarelerimiz, karakollarınızın bulun-
duğu ve filan filan köylerden geçen hattı tecavüz et
memişlerdir» Gerçi bu hat evvelce arz ettiğim gerek 
vaziyeti fiiliyenin gerek kumandan tebligatının gös
terdiği hattan farklıdır, daha yukarıdadır. Fakat her 
ne de olsa bir tebliğdir. Azayı kirama arz etmek is
terim ki, en son vaziyetinde bizim için şikâyet olunan 
bütün vaziyetler, bütün haller, İngilizlerin bize tebliğ 
ettiği bütün hatların şimalindedir. Hiç birisi geçilme
miştir. Şimdi Meclisi Âliye iki hükümet arasında te
ati edilmiş olan notaları da aynen okumak isterim. 
Bu kadar tafsilâta girdiğimin' sebebi mahza şudur : 
Biz taahhüt ettiğimiz mevadda riayet için ve uhudun 
tatbikatında suitefehhümden, azade bir sükunet ida
me etmek için ciddî ve samimî olarak çalışmışızdır. 
Her hangi bir suitefehhüm olmuş ise bizim tarafı
mızdan sebebiyet verilmemiştir. Buna evvelemirde 
büyük milletimizi temsil eden azayı kiramın kani 
olmaları lâzım gelir, (Kaniiz sesleri) 

Onaltı Eylülde olan tecavüz üzerine bizim yazdı
ğımız nota : 

Aylardan beri bilcümle teşebbüsat'ı siyasiye ve 
müslihanemize rağmen lâyenkati hududumuzu teca
vüz etmekte olan İngiliz tayyareleri Eylülün 9, 10, 12 
nci günleri de tecavüz etmişler, bununla da iktifa et-
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ıçı: 
fnyde 

miyerek 
tamim ile 
ünde buludan 
makineli 
nan malûniata 
muşlardır. 
muntazam 
laşılmak i 
verilmek 
liç Konferansında 
rağmen M 
teklif ve 
nubiyesinddn 
yüzden inkita 
vilâyeti dahilindeki 
rülmüş ve 
da Hangedji 
ki jandarmalarla 
zuna uğra 
şehit, beş 
vali üç güt. 
kurtulmuş 
germi vermişlerdir, 

akip ve' netavici gayri kabili tahmin bir 
hududumuz civarında ve toprağımız dahi-

Kıtaatı askeriyemiz üzerine bomba ve 
t|fek ateşi icra ederek, şimdiye kadar alı-

göre üç şehit, oniki mecruha sebeb ol-
Hadisenin vahameti ve nasıl müzmer ve 
bir planın safahatı müteakibesi olduğu an-
n yakın vukuattan berveçi-ati malûmat 

alı görülmüştür : Britanya Heyeti Ha-
muahedenin sarahat ve delâletine 

sul vilâyeti haricinde bulunan bir hududu 
suretle Hakkâri vilâyetimizin havalii Ce-

mühim bir kısmını talep etmişti. Bu 
eden konferansı mütaakip Hakkâri 

Nasturî ahvalinde tebeddül gö-
Ağustos 1340 günü Çölemerik cenubun-

ği nam mahalde Hakkâri Valisi yanında-
beraber Nasturî eşkiyasının taarru-

ŷ arak bir binbaşı ile üç jandarma neferi 
andarma mecruh vermişti. Esarete düşen 
sonra müşkülâtı azime ile eşkiya elinden 

ve o zamandan beri eşkiya ikaı ceraime 

VI5 

Bu hadise 
Çal nahiyemiz 
liz mıntıkasından 
ismindeki 
malinde Türkiye 
etmek tavrı 
ki müfrezeye 
man da îti 
mütemadiyon 
dabiritedibiye 
nan ve daitfıa 
kiye Hükümeti 
vayi lâzimefyi 
şebap), 
lü kavaidi 
tayyareleri 
etmekte defam 
hinde vukupulan 
zareti 23 
mara ile verdiği 
vakiinde bulunan 
yare geç 
tabık olmaVan 
berveçhiati4ir 
tayyare 
nu takiben 

(Hez 

(Zih 

esnasında vali, hududumuz dahilinde 
merkezinde iken valinin nezdine Ingi-

bilâ müsaade gelen Mister Loid 
İngiliz memuru da statüko hududu şi-

Hükümetinin bazı icraatına itiraz 
garibini göstermiştir. Vali ve maiyetinde-

eşkiya müsellehan tecavüz ettikleri za-
giliz tayyareleri mahallî hadise üzerinde 

tayeran etmişlerdir. Eşkiya aleyhine te-
tatbik etmek mecburiyetinde bulu-

statüko hududu şimalinde kalan Tür-
asker ve jandarmadan mürekkep ku-

eşkiya aleyhinde (Çölemerik), (Beytüş-
il) mevakiinde cem etmekte idi. Her tür-

beynelmileliyeye mugayir olarak İngiliz 
mütemadiyen arazimiz üzerinde tayeran 

ediyorlardı. Tayyare tecavüzleri aley-
protestolarımıza ingiliz Hariciye Ne-

ustos 1924 tarih ve 65, 5711, 6899 nu-
iği cevapta Birsiyus, Balat, Çakallı me-

hudut karakollarının şimalinde tay-
ni iddia ediyordu. Hakikatte asla mu
şu ahvalden sonra tecavüzatı cedide 

: (9 Eylül 1340'ta saat 8. Evvelde iki 
o) istikametinden gelerek (Hezil) suyu-

iimale ve badehu (Çoban) mıntıkasına teb

dili istikametle uzaklaştı.) 12 Eylül 1340'da saat 8,15. 
Evvelde 3 tayyare (Zaho) istikametinden gelerek (He
zil) suyu üzerinde bir kaç defa dolaştıktan sonra şi
male geçti. Diğer bir tayyare de yine (Zaho) istika
metinden gelerek (Cumada) üzerinden takriben (Go-
ban) arazisine doğru gitti. 14 Eylül 1340'da 7.30. Ev
velde (Zaho) istikametinden gelen 7 tayyare (Harpul) 
ve (Ha'buz) sulan arasındaki mıntıkada dolaştı 8 ev
velde yine (Zaho) dan gelen 3 tayyare Kıtaatımız or
dugâhlarına bomba ve makineli tüfek ateşleri yaptı. 
Bunlardan başka saat 7 evvelde ve 5 sonrada iki tay
yare do (Şirnak) üzerine kadar hududun elli kilomet
re dahiline geçmek suretiyle tecavüzatı havaiyede bu
lundu. Eşkiyayı tedip edecek kıtaata mensup olanlar
dan bazılarını isticlap etmek için Britanya memurla
rının sarfı faaliyet ettiklerine dair deliller vardır.) 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA — Bir iki kelime ilâve 
edeyim. O esnada vazife almış olan kıtaata mensup 
bir iki zabit vazifesizlik ettiler, vatansızlık gösterdi-: 
ler. Fakat derakep takip olundular, sonra bunlar ha-: 
diseyi müteakip derhal hududu geçerek Britanya me
murları nezdinde hüsnü kabul gördüler. Bu esnada 
Zaho Kaymakamı Fettah imzasıyle (Cizre) Kayma
kamlığımıza gönderilen bir mektupta şöyle denil
mişti : 

(Türkiye Hükümetinin muntazam bir kuvveti 
«jtmadiye» hududuna takarrüp ettiği istihbar kılın
mış ve ufak bir kuvvet de Irak Hükümetinin hudu
duna dahil olduğu müşahede edilmiştir. Hal bu va
ziyette kalırsa,ve önü alınmazsa vehamet hâsıl ola
caktır, cephe kumandanlığına müsellâh kuvvei aske
riyenin Irak hududu dahilinde müsademeye maruz 
kalacağını bildiriniz.) Statüko hududu şimalinde ve 
Türkiye arazisi dahilinde aylardanberi tecavüzatı ha-: 
vaiyede bulunan Britanya memurlarının bu tebliğin
den maksat ancak, 16 Eylül bomba ve makineli tü
fek taarruzuna zemin hazırlamak olabilirdi. 14 Eylül
de hududumuz dahilinde Türk askerlerine vukubu-
lan tecavüzü en katî suretle ve muvacehei âlemde ve 
Cemiyeti Akvam nezdinde protesto ederim. Şehit ve 
mecruh olanların ve her türlü tahribatın tamamen 
tazminini talep ve miktarı tazminatın peyderpey işarı 
hakkını muhafaza eylerim. 

Mühim olan diğer bir nokta, ingiltere'nin statüko 
hududu tanımaksızın kendi kuvayı müsellahası ve 
Türkiye dahilinde teşci olunan eşkiya ile müttehiden 
bir emri vaki ihdasına çalıştığı görülmesidir. 

Lozan Muahedesinin 3 ncü maddesi Irak huduı 
du ihtilâfı halloluncaya kadar statükonun muhafaza
sını tasrih etmektedir, ingilizlerin şimdiye kadar bir 
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çok inhirafatına rağmen statüko hududunu muhafaza 
etmiş olan Türkiye, meseleyi Cemiyeti Akvamın mü
talâa ettiği esnada, kendi topraklarına tecavüz edil
diğini görmektedir. Bu ahval tahtında muallâk ihtilâ
fın muahede ile derpiş edilen usulü hallin tngiltere 
tarafından hâlâ muteber addedilip edilmediğinin bi
linmesine lüzum vardır. Yani îngiltere bir statüko 
hududu tanımaktadır. Bu esasat anlaşılmaksızın ve 
14 Eylül taarruzu tamir edilmeksizin cihanın efkân 
müsalemet pervanesi hilâfında olarak Irak hududu ih
tilâfı ingiltere Hükümeti tarafından vesaiti müselle-
haya tevdii emrivaki yapılmak istenildiğini istidlal et
mek zaruridir, îngiltere Hükümetinin eline vardıktan 
sonra cihan matbuatına da tevdi edilecek olan bu no
tamıza sürati mümküne ile cevap almakla müşerref 
olacağımı beyan ederim. 

Bunun İngiltere Hükümeti nezdinde ve Cemiyeti 
Akvam nezdinde ıttılâa vaz'ettik ki, Murahhasımız 
da Cemiyeti Akvam Meclisi içtimaında bahsetmişti. 

17 tarihli bir îngiliz notasını ve İstanbul'da aldı
ğımız bir takriri şifaî; «Mösyö Henderson Zatı Dev
letleriyle dün akşamki mülakatından sonra Yeniköy'e 
avdetinde Irak hududunda vukua gelen ağır hadise 
hakkında Bağdat'tan bir telgraf name almıştır. Bu tel
graf hadiseyi İsmet Paşa Hazretleri tarafından Mös
yö Makdonald'a muharrer notada tavsif edilen şekil
den büsbütün başka bir surette nakletmektedir. Te
cavüz Türkler tarafından vukua gelmiş ve Britanya 
tayyareleri hududun beri tarafındaki aşair arasında iğ-
tişaş tehlikesini bertaraf etmek için Hezil nehrini 
geçmekte olan gayrı muntazam kuvvetler üzerine ateş 
açmaya mecbur olmuşlardır. Bundan başka Mösyö 
Henderson bu sabah Hariciye Nezaretinden Bağdat' 
tan keşide edilmiş 11 Eylül tarihli mukaddem bir tel
grafı ihbar eden bir tahriratı telgrafiye almıştır. Mez
kûr telgrafa göre Imadiye'den takriben 15 mil mesa
fede Irak hududu idariyesi üzerinde bir süvari fıkra
sı da dahil olmak üzere Türk kıtaatı muntazaması tah-
şit edilmiştir. Britanya Fevkalâde Komiseri bu tahşit-
ten maksat Irak'ın istilâsı olmayıp hududun beri ta
rafında bulunan Tohoma Aşiretinin tecziyesi istihdaf 
edildiğini berveçhipeşin kabul etmekle beraber Türk 
kıtaatından küçük bir müfrezenin hali hazırda Musul 
Vilâyetinin eski hududunu geçmiş olduğunu nazarı 
dikkatte vaz'eylerim. 

Mösyö Makdonald'a işbu vahim havadis hakkın
da İsmet Paşa Hazretlerinin nazarı dikkatlerini celbi 
zımnında Mösyö Henderson'a talimat vermiştir. İn
giliz Hükümeti bunu hayretle telâkki eder ve Cemi

yeti Akvam nezdinde Lozan Muahedesi ahkâmına tev
fikan Irak hududuna müteallik meseleyi müzakere 
etmek üzere Türk Hey'eti Murahasasının Cenevre'ye 
muvasalatına müsadif bir zamanda Türkiye'nin sta
tükoyu ihlâl ettiği hususunda izharı tereddüt edenler 
Bağdat'tan doğruca keşide olunup dün sabah Mös
yö Henderson'a vâsıl olan telgrafa göre Irak memur
larının Irak'a karşı olan tehdidin 11 Eylül tarihli tel-
grafnamenin irsali esnasında zannedildiğinden daha 
vahim olduğunu nazarı itibara aldıkları bedihîdir. 
Mösyö Henderson bu ahval dairesinde Türk kıtaa
tının o miktarda hududu tecavüzleri halinde statüko
nun ihlâli musammen bir planın neticesinden başka 
bir şey ifade etmeyeceğinden vaziyetin mütehammil 
olduğu vehamet hakkında İsmet Paşa Hazretlerinin 
serian dikkatlerinin celbini zatı devletlerinden rica et
mekle muvazzaftır. Bu notadan sonra taarruzlar dur
madı. Tekrar tecavüzat vukubuldu. Diğer bir nota 
ile tedbire tevessül ettik : 

Şehrihalin onaltısında zatı âsilanelerine tevdi et
tiğim notada statüko hattının Britanya kuvvetleri 
tarafından ihlâline karşı sureti kafiyede protesto et
mekle şerefyadolmuştum. Alınan son istihbarata na
zaran işbu tahtiat nihayet bulmak şöyle dursun sureti 
müstemirrede zuhura gelmektedir. Bu suretle mezkûr 
notanın isalinden sonra beş tecavüz hadisesi daha 
vukubulduğunu bildirmekle iktisabı mübahat eyle
rim. Britanya tayyareleri, mahi carinin 17'sinde bâ-
dezzeval saat beşte Şiransı mevkiine bittaarruz iki as
kerin şehadetine ve diğer ikisinin mecruhiyetine se
bep olmuşlardır. 

Şehri mezkûrun on sekizinci günü kablezzuhur 
dört tayyare Çelki mıntıkasında bir taarruz icra et
mişlerdir kh bunun neticesinde iki kişi vefat eyle
miş ve dört kişi mecruh olmuştur; akşam vakti Hezil 
nehri kenarında vukua gelen diğer bir taarruz bir 
neferin mecruhiyetine sebep olmuştur. Malzeme ve 
hayvanatça vukubulan zarar henüz taayyün etmemiş
ti. Bundan başka keyfa nam mahalle karşı hücum
lar vaki olmuştur. 20 Eylülde Besbin Şiraniz yolu üze
rinde Hezil'den 10 kilometre mesafede kâin (Deşt-
masak) a karşı icrayı harekât eden üç tayyare bir za
bitin ve altı neferin telefine sebep olmuştur. Kezalik 
onbeşi vahim surette olmak üzere yirmibeş kişi mec
ruh olmuştur. 

21 Eylülde efrada ait bir deve kafilesine diğer bir 
hücum tevcih edilmiştir. İki deveci mecruh olmuş, kırk 
deve mürdolmuş ve yirmisi yaralanmıştır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu son hücum
lar esnasında giriftar olunan zayiattan dolayı tazmi
nat talê > etmek hakkını sarahaten muhafaza etmekte 
olduğunju ikinci defa olarak beyan eylerim. 

Bu fesile ile mevzuubahis hattın tarihçesi hakkın
da bazı i malumat itasını faydalı addederim. 

Hükümetim 30 Teşrinievvel 1918 tarihli Mondros 
Mütarekenamesinin hini imzasında fiilen mevcut olan 
hattan başka bir hattı nazarı itibare almamakta haklı 
olur. Malumdur ki Britanya kıtaatının en ileri hattı 
bu esnada Haniki'nin yirmibeş kilometre şimalinde 
kâin K^srışirin - İbrahim Hancıdan Kerkük'ün yirmi
beş kilometre şimalinden Altınköprü'nün üç kilometre 
şimalinden, kezalik Dicle üzerinde kâin Ezzaviye 
nam mahalden geçmekte Velhazer şimali yakınlarına 
teveccüh ederek ve bilâhare cenubu garbiye mümtet 
olarak Elbükemal'in 50 kilometre şarkında Fırat'a 
münteh^ olmakta idi. 

Buncan müsteban olur ki Türkiye'nin hukukan 
tanıyabileceği yegâne statüko hattı Türkiye'ye Musul, 
Erbil,. IÇöysancak ve Süleymaniye'yi bırakmakta idi. 

Britatnya kıtaatı Kumandanı General Marşal 2 
Teşrinisani 1918 tarihinde Türk kıtaatı kumandanlı
ğına isal ettiği bir muhtırada iki ordu arasındaki hattı 
berveçhjati tayin etmişti. İran hududu boyunca mah-
merederj bu hududun Avranan dağı civarında Diyaleyi 
geçtiği ^ıoktaya, oradan Süleymaniye ve Köysancağı-
na (Bullar dahil), oradan Harir civarında Zabülke-
bir'in tefşkil ettiği dirseğe, oradan Zap boyunca tma-
diye'ninj şimali şarkîsinde kâin bir noktaya ve oradan 
Zaho'ya; kadar. 

Şimdi Britanya Kumandanının hiçbir mukavele 
ahkâmına istinat etmeksizin kendi teşebbüsü zatisiy-
le tadil ettiği statüko hattı (Şehribazar, Raniye ve Ro-
vandoz)|u Türk arazisinde bırakmakta idi. 

Buni rağmen İngiliz kuvvetleri her türlü hak ve 
adalete (karşı Raniye ve Rovandoz'u işgal ederek hat
tı mezkûru bir kere daha kendi lehlerine tağyir ettiler. 

tngiliere Hariciye Nezareti, İngiliz tayyareleri ta
rafından hududun mütemadiyen tecavüz ve ihlâl olun
masında^ şikâyet eden Türk Hükümetinin teşebbüsü 
mütekaddimmine cevap veren 23 Ağustos 1924 tarih
li notasıkıda İmadiye ve Zaho arasındaki statüko hat
tını Zahlo - Birsiyüs - Banona - Çakallı arasından ge
çer bir jhat olmak üzere işaret ediyordu. Bu tebligat 
Britanya) Hükümetinin böylece yeni bir emrivaki ih
das edej-ek statüko hattını yeniden kendi lehine tağ
yir etmek hususundaki vazıh tasavvurunu ispat eder. 

İşbu notada zikrolunan bütün havaî taarruzların 
İngiltere Hariciye Nezaretinin 23 Ağustos tarihli no-
tasındaki hat da dahil olmak üzere İngiliz memurla
rının yekdiğerini takiben göstermiş oldukları bilcümle 
hududun şimalinde ika edilmiş olduğunu beyan et
mek şâyânı kayıt ve işardır. 

Mösyö Henderson'un 17 Eylül tarihli muhtırasın
da Hazil nehrini geçmekte olan müfrezeye ateş edil
diğinden bahsetmesi bilhassa şâyânı hayrettir. Bu ne
hir hududa, umumen Türkiye arazisi dahiline, girip 
şimale doğru cereyanını takip eder. Hudut ile hiçbir 
alâkası yoktur. Bu şerait dairesinde İngiltere'nin bir 
statüko hattının mevcudiyetini bile kabul etmemekte 
olduğu tebeyyün etmekle müteesifim. İhtilâfın Cem'i-
yeti Akvama arz edilmiş olması keyfiyeti muvakkat 
bir hattın tanınması ve bu hattın tarafeyninde etem 
bir huzur ve istirahatın mevcudiyetini tazammun ey
ler itikadındayım. 

Diğer cihetten İngiliz memurininin muahedatı yal
nız Türkiye için vâcibürriaye bir vasıtai emniyet addile 
bu noktai nazardan mülhem olarak Türkiye arazisine 
mütemadiyen tecavüz etmeleri kabili tecviz değildir. 
Binaenalâzalik İngiltere Hükümetinin memleketleri
miz arasında mevcut münasebeti tabiiye ile gayrı ka
bili telif olan mavakı hale nihayet vermek üzere lâ
zım gelenlere evamiri katiye ita buyuracağını ümit 
etmekte kendimi haklı addederim. 

İSMET PAŞA — Bu nota ile yeni tecavüzatı zik
rediyoruz. Bir meselenin siyaseten halline devam ede
bilmek için evvelemirde silâh temasının kesilmesi lâ
zım geldiğini ifade ediyoruz. Bunun için huzur ve sü
kunun muhafaza olunacağı statüko hattı ne olabilir, 
hangi esasa istinat edebilir? Tarihçesinden başlayarak 
bugüne kadar münhasıran İngiliz makamatının yap
tıkları tecavüzat, yani kendi kendine tadil ederek vü
cuda getirdiğiniz hatların hepsinin şimalindedir, sarih 
bir tecavüzdür. 

Bundan sonra 25 Eylül tarihinde İngiliz notasını 
aldım, İngiliz mümessili böyle yazıyor «Hükümetimin 
emri ile Irak hududu üzerinde mütehâddis vakayii 
ahire hakkında zatı devletlerine tebligatı atiyede bu
lunmakla kesbi mubahat eylerim:» 

«Hükümeti Kıraliye Türk Hükümeti tarafından 
Lozan Muahedenamesinin üçüncü maddesinin fıkrai 
saniyesi mucibince Türkiye ile Irak beynindeki hudut 
hakkında ittihazı mukarrerata intizaren mukadderatı 
katiyesi kararı mezkûre muallâk bulunan arazinin ha
lihazırına herhangi bir .tebeddül iras edebilecek aske-
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rî veya sair mahiyette bir harekete tevessül edilmeye
ceğine dair vukubulan taahhüdün doğrudan doğru
ya ve alenen hilâfında olarak hareket edildiğini ke
mali hayretle haber almıştır. • 

12 Eylülde Irak Fevkalâde Komiseri Çölemerik 
Kaymakamına ciddî bir ihtarname göndermiştir. 

14 Eylülde bir İngiliz tayyare müfrezesi, Hezil 
nehrini Rayankinin şimalinden geçmekte bulunan, 
küçük bir maşım kuvveti keşfeylemiştir. Bundan ma
ada Zaho'ya müntehi yollar üzerinde, Birsiyüs ve Ba-
nota kurbünde diğer müssellâh kıtaat ihbar olunmuş
tur. İngiliz memurinin; marrüzikr kuvvetlerin gayrı 
mesul aşairden mürekkep olduğunu farzederek ve şa
yet izale edilmeyecek olursa, hareketleri aşair arasın
da teşevvüşatı ciddiyeye bais olabileceğinden endişe-
nak olarak bunların üzerlerine tayyarelerden mitral-
yöz ateşi açmak ve kendilerini böylece zayiata duçar 
etmek suretiyle dahile sokulmak isteyenlerden bazıla
rını hudut haricine atmak için tedabiri lâzime ittihaz 
eylemişlerdir. Nazarı dikkatinizi celbederim. 

25 Eylül tarihli bir notada bunların muntazam bir 
kuvvet olamayacağı ima ediliyor. Biz 16 Eylül tarihli 
notada kıtaatımızın nerelerde tahşit edildiğini ve buna 
dair olan meselei dahiliyeyi sarahatten söylemiş bu
lunuyoruz : 16 Eylül tarihinde diyoruz ki «filân yerde 
bunun için asker topladık, harekâtımızı gizli tutmu
yoruz. İngiltere'de de, Cem'iyeti Akvama da söylü
yoruz. 

Britanya maslahatgüzarı 17 Eylül tarihinde Hari
ciye Vekâleti Dersaadet Murahhasına Türk askerleri 
taammüden statükoyu ihlâli andırır miktarda hududu 
geçecek olurlarsa pek vahim bir vaziyet tahhassül ede
ceğine dair bir tebliğde bulunmuş idi. Türk Hükümeti 
Bersivi ile Banona'nın yalnız Lozan Muahedenamesi-
nin tarihi imzasında Britanya memurini tarafından 
idare olunan havali hududunun değil, fakat Musul 
Vilâyetinin eski hududu idariyesinin berisinde uzak 
bir mesafede kâin olduğunu itiraz edecektir. Hükü
meti Kraliye tarafından 18 Eylülde istihsal edilmiş 
olan malumata nazaran müstevlilerin bıraktıkları ce
setler Türk Ordusu askerlerinin kuvvei müstevliye me-
yanında bulunduğunu irae etmektedir. Kezalik Türk 

Askerlerinin Irak'ın hududu idariyesinin beri ta
rafında Şarka doğru ilerlemiş oldukları ve bir polis 
mevkiine hücum edip hududun beri tarafında kâin 
bazı köyleri yaktıkları bildirilmiştir. 20 Eylülde bir 
müfreze Türk askerlerinin Habur üzerinde Çakalda 
bir Irak polis müfrezesini hareketten alıkoymuş ol
duğunu ve İmadiye'nin şimali garbisinde bir kaç İn

giliz mili mesafede kâin Barvari, Bâlâ'da diğer Irak 
postalarını tehdit ettiklerini nakleylemiştir. Binaen
aleyh Türk Kuvvayı muntazamasının Lozan Mua-
hedenamesinin tarihi imzasında Hükümeti Kraliye ta
rafından idare olunan havaliyi sureti muhakkakada 
istilâ eyledikleri ve statükoya riayeti taammüden ih
lâl ettikleri bedihîdir. 22 Eylülde Irak Fevkalâde Ko
miseri Irak polisi ile yerli milislerden mürekkep müf
rezelerin İmadiye'de geri sürülmüş olduklarını nakley
lemiştir. İşbu milis Britanya zabitlerinin tahtı kuman
dasında olmak üzere bir imparatorluk teşkilâtı ise de 
keyfiyet Britanya zabitlerinin bu vekayie iştirak eyle
diklerini tazammun etmez. Ricatı vakıa külliyetli mik
tarda İmadiye'ye hücum eden hıristiyan asûrilerle 
Irak kabaili adamlarından mürekkep bir kitlenin fira
rı ile terafuk eylemiştir. Hükümeti Kraliye usulünde 
olarak tasdik ve mevkii meriyete vaz'edilmiş ve ka
yıt ve tescil zımnında Cemiyeti Akvama tevdi olun
muş beynelmilel bir muahedename ile Türk Hüküme
ti tarafından vaki bir taahhüdü alenînin mükerrer ve 
ayan ihlâllerine karşı en alenî ve katî surette protesto 
eyler. Hükümeti Kraliye marrüzzikr vazayii münase-
batı beynelmileliyeyi müteessir eder ve sulhun vabes
te bulunduğu beynelmilel hüsnü âmiişi teşviş ile tehdit 
eyler bir vakıa olarak telâkki eder. Binaenaleyh Ce
miyeti Akvam Meclisindeki Britanya mümessili bu iti-
raznameyi Meclise ve Heyeti Umumiyeye tebliğ et
meye ve bunların nazarı dikkatlerini misakın onbirin-
ci maddesinde derpiş olunduğu üzere Irak hududu 
üzerindeki vukuatın halihazırına celbeylemeğe davet 
eyler. 

Buna intizaren Irak'taki Britanya memurini Türk 
kuvvetlerinin ciddi şûriş veya sefki demanı mucip ola
cak surette istilâ veya hulullerinin önünü almak için 
bilcümle tedabiri lâzimeyi ittihaz eylemek hususun
da mezuniyet almışlardır. 

Maruzatı ahifeyi müstacelen İsmet Paşa Haz
retlerine iblâğ buyurmanızı rica ederim. Bu vesileden 
bilistifade ihtiramatı faikamın kabulünü rica ederim. 

Cemiyeti Akvam'da mevzuubahis olan bu malumat 
16 Eylülde yazılmış ve bu tarihte bizim şikâyetimizin 
mevzuubahis olduğu bir muhitte bulunuyor demek
tir. 

Bundan sonra 29 Eylülde bir nota daha aldık : 
Mümessil Efendi : Türkiye Cumhuriyeti Hariciye 

Nazırı Hazretlerinin zatı Hazreti Kralinin Hariciye 
Nazırına 23 Eylül tarihinde irsal etmiş olduğu nota
ya atfen Türkiye ile Irak arasındaki hudutta vuku
bulan tecavüzat hakkında mezkûr notada münderiç 
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müddeiyat Hükümeti Kraliye ve Mösyö Ramsey 
Makdonajld'm malik oldukları istihbarat ile muka-

edümiş olup geçen çarşamba günü kurye ile 
olan marrüzzikr notanın metninin ahzma 

şehri carinin 24 ünde işbu cevabı muvakkati 
itaya müşarünileyh tarafından bana me-

edildiğini size ihbar ile kesbi mubahat ey-

yese 
gönderilmiş 
iııtizaren 
müsaraat^n 
zuniyet 
lerim. 

ita 

ahedenaniesi 
telif kabili 

tahvili 
nci 
liyenin 
hile 
sinin 3 
tiyesi işb 
yani 24 
hangi bir 
hiyette b 
mektedir. 

messil 
de Adnaıi 
kümeti 
daki Türjc 
tarihli 
den beri 

4. — 
üçüncü 
nun idarî) 
olduğu 
Musul 
işgal 
Nevahii 
lisinin 

a) 
yeleri, 

2. — |Marrüzzikr notanın üçüncü ve dördüncü fık
ralarında! münderiç beş mahal berveçhizir dermeyan 
edilen esbaba binaen Lozan Muahedenamesinin tari
hi imzasıbda muayyen olan hududun haricinde adde
dilemez. i Bundan maada Hükümeti Kraliye Türk Hü
kümetinin hudut olmak üzere Mondros Mütarakena-
mesının hini imzasında, fiilen mevcut olan hattı talep 
etmekte nukukan haklı olacağına dair yedinci fıkra
da dermeyan edilmiş olan müddeayı kabul edemez. 
Böyle bir| talep Türk Hükümeti tarafından Lozan Mu-

ile kabul edilmiş olan taahhüt ile gayn 
olur. Üçüncü derecede, hududu fi ili yenin 
mervi teşebbüsat hakkında 9, 10, 11, 12 

dermeyan edilen edille Hükümeti Kra-
fjjkrince mevzubahis mesele ile hiçbir veç-

görünmez. Zira Lozan Muahedename-
maddesinin 2 nci fıkrası, mukadderatı ka-
karara tabi bulunan arazinin halihazırına 

Temmuz 1923 tarihinde mevcut vaziyete her -
tahavvül. iras edecek askerî veyahut sair ma-
r harekete iptidar edilmeyeceğini derpiş et-

fıkralarında 

alâkadar 
nçıı 

3. — Hükümeti Kraliye, Musul Vilâyetinin Hükü
meti Kraıiyenin işgali fiilisi ve idarei fiiliyesi tahtında 
addeyledigini, evvelâ İstanbul'da bulunan İngiliz mü-

vejcili tarafından 20 Kânunievvel 1923 tarihin-
Beye tevdi edilen bir notada, saniyen Hü-

I^raliye Hariciye Nazırı tarafından Londra' 
Mümessiline hitaben geçen 23 Nisan 1923 

notada olmak üzere 23 Temmuz 1923 tarihin-
Türk Hükümetine iki defa bildirmiştir. 
fiükümeti Kraliye Lozan Muahedenamesinin 

rnaddesinin 2 nci fıkrasında münderiç statüko-
veya sair mahiyette şeraiti atiyeyi muhtevi 

fikrindedir. 1923 senesi Temmuzunda bütün 
Vilâyeti fiilen Hükümeti Kraliye tarafından 

edihjniş ve idarei fiiliyesi tahtında bulunuyordu: 
Musul Vilâyetinin hakiki hududu Şima-

tarafında bulunuyordu. 
kazasında, Zaho, Sindu, Köylük nahi-

aitiye 
beri 
Ziho 

b) İmadiye kazasında Atrav, Barvari, Balanar, 
Ray kan Nahiyeleri, 

c) Rovandoz kazasında Muzuri, Balâ, Şirvan, 
Baradost, Balık Nahiyeleridir. 

5. Bundan müsteban olduğuna göre Musul Vilâ
yetinin hakiki hududu şimaliyesi berveçhiati tahdit 
edilmişti. Dicle ve Habur nehirlerinin mültekasından 
Habur nehri mecrasınca Habur ve Hezil nehirlerinin 
Mültekasına kadar şarka doğru Hezil mecrasınca 
Bayju'nun iki köyünün Hezile mansap olan dereleri
nin mansap olduğu noktaya kadar şimale doğru ilâh. 
Bir hat ile tahdit edilmiştir. 

6. Musul Vilâyetinin hakiki hududu şimaliyesini 
bu veçhile tarif eyledikten sonra Hükümeti Kraliye 
bu hududun şimalinde kendi fikrince Lozan muahe
denamesinin tarihi imzasında ne Türkiye ve ne de 
İngiltere tarafından fiilen işgal edilmemiş olan bir ha
vali mevcut olduğunu beyan eylemek ister. 

Efendiler! Nazarı dikkatinizi celb etmek isterim 
«Çölemeriğ'in Cenubunda Zab'ın iki sahilindeki ara-
zii Cebeliye bu havaliye dahil bulunuyor ki bu ha
valinin hudutları berveçhi - balâ tarif edilen huduttan 
hareketle" hududu mezkûrenin Haîamon, Ceramuş üze
rindeki tepeler üzerine Cenubu Şarkiye döndüğü nok
taya.. İlâhir» bir hat ile temdit edilmiştir. «Bu Ha
vali âlâ ve süfla yesarî ve Tahoma Hıristiyan Asuri 
kabailinin müddeti medideden beri meksü aram ettik
leri memleket aksamından madud olup Türk memu
rini tarafından ahalisinin tart edildikleri 1916 sene
sinde İngiliz memurinin kendilerini me'vayı aslilerine 
yeniden yerleştirdikleri ve 1921 senesine kadar he
men ahaliden hali bulunuyordu. Bütün bu müddet zar
fında Asuriler Irak mültecileri karargâhında îngiltere 
Hükümeti Kraliyesi hesabına iaşe edilmişlerdir, 

7: Hükümeti Kraliye bu havalinin Musul Vilâ
yetinin hudutlarına ithal edilmesini talep etmez ise de 
Asurî mültecilerinin avdettinden beri hiç bir Türk ida
rei fiiliyesiin orada icrayı faaliyet eylemediğini der-
hatır ettirir. Zaten Asurîler bu halden haberdar ol
masalar oraya gitmezlerdi. Lozan Muahedenamesinin 
tarihi imzasında mevzuubahis havali filhakika Türk 
nüfuzunun dairesi haricinde bulunuyordu. Çöleme-
riğ'e bir mutasarrıfın, Türk Askerlerinin vürudu ve 
Şala bir Kaymakam ile askerlerin ikamesi şayiala
rı Hükümeti Kraliyenin semi ıttılaına vasıl olunca Hü
kümeti mezkûre 17 Teşrini evvel 1923 tarihinde İstan. 
bui'da bulunan İngiliz Mümessil vekili vasıtasiyle bu 
tasavvurun mevkii tatbika vaz'ına Lozan Muahedena
mesinin üçüneü maddesinin 2 nci fıkrasında mezkûr 

— 13 — 
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statükonun ihlâli nazariyle bakacağını Türk Hükü
metine tebliğ eylemiştir. (Bir sene evvel). 

8. İşbu notaya hiç bir cevap verilmemiş ve Türk 
Memurini ikamı tehdit ettikleri gibi (Şal)'a askerle bir-
ilkte idarî bir zabit «Officier administratif» izam et
memiş olduklarından Hükümeti Kraliye Türk Hükü
metinin bu havalideki vaziyet hakkında kendi nok-
tai nazarına iltihak eylediğini istidlal etmiştir. Buna 
cevap verilmemiş değildir. Bir defa bu noktai nazarı 
kabul etmediğimizi söylemiştik. Ondan sonra mütema
diyen çok aşağıda bulunan hududları tecavüz ediyorlar
dı Mütemadiyen protesto etmişizdir. Noktai nazarı
mızın çok aşağıda bulunduğunu mütemadiyen ifade 
ederken yukarıda bulunan bir mıntıkayı tahtı işgalde 
addetmemize imkân yoktur bir. İkincisi, Çölemerik'e 
Vali gelmesin veyahut Şal'a Müdür gelmesin diye te
şebbüs etmişler ve gitmemiş. Halbuki hakikat şudur 
ki: Çölemerik'te Vali ve (Şal) da Nahiye Müdürünün 
ifayı vazife etmesi hiç bir zaman inkıta etmemiştir. 
Aslı yoktur. 

9. Hükümeti Kraliyenin 23 Ağustos tarihli 
notasında İmadiye ile Zaho arasındaki statüko hattı 
mezkûr notada muharrer mahallerden geçer gösterdi
ğine dair Türk notasının 12 nci fıkrasında dermeyan 
edilen müddea gayrı varittir. Hükümeti Kraliye yal
nız bu mahallerden geçen bir hattın şimainde Hazi
ran ayı zarfında hiç bir İngiliz tayyaresi geçmemiş ol
duğunu bildirmişti. Bu mahaller ki Balâda irae edil
miş olan hududun tarifini tetkik ederken kesbi kanaat 
edilebileceği üzere Musul Vilâyetinin hakiki hududu
nun beri tarafında bulunuyorlar. 

10. Hükümeti Kraliye Mösyö Hendersonun Zatı 
Devletlerine 10 Eylül tarihinde tevdi etmiş olduğu no
tanın Türk Notasının 14 ncü fıkrasında muharrer ol
duğu vecihle tenkit edilmesini anlayamaz. Hezil Na-
hirini hududa amuden Türk arazisine dahil olarak 
girer değil statüko hattına ait olmak üzere addeyler. 

11. Hükümeti Kraliye Lozan Muahedenamesi-
nin imza edildiği tarihteki statü koyu ne suretle te
lâkki eylediğini balâdaki fıkralarda tarif etmiştir. Bi
naenaleyh mukedderatı kafiyesi hakkında elyevm mü-
zakerat ve münakaşat cereyan etmekte bulunan ara
zinin bu tarihten itibaren hal ve vaziyetinde bir te
beddül ihdas edecek mahiyette olan her nevi hareketi 
askeriye vesaireden dolayı Hükümeti Kraliye kendi
sini mesul tanımamaktadır. Tecvizine mecburiyet ha
sıl olan bilcümle harekâtı askeriye vesairenin sebebini 
sırf Balâda tarif edilen statükonun muhafazası emeli 
halisinden ibarettir. Diğer taraftan Türk memurları 

Lozan muahedenamesinin imzası tarihinde Türkiye 
dairei nüfusu haricinde bulunan bir mıntıka üzerinde 
fiilî bir murakebei idariye tesisine çalışmak ve bu
nun için Ağustos ihtidasında bir kıtai askeriye ile 
(Şal) a gitmek üzere bir idarî zabit tayin eylemekle 
kalmayıp Lozan muahedenamesinin imzası tarihinde 
hakikaten İngiliz işgali askerîsi ve fiilen İngiliz ida
resi altında bulunan bir kıt'aya tecavüz etmiş ve He
zil nehri havalisine süvari, piyade ve topçudan mü
rekkep kuvayi askeriye gönderilmiştir. Türk Hüküme
tinin bu tarzı hareketi karşısında Hükümeti Kraliye 
meselenin bir tarzı muslihanede hal ve tesviyesi için 
Cemiyeti Akvam huzuruna • heyeti umumiyesiyle vaz 
edilmiş olduğunu derpiş ve dikkate alarak elim bir 
hayrete duçar olmuştur. 

12. — Bu şerait dahilinde Hükümeti Kraliye Tür
kiye Hükümetinin Musul Vilâyetinden ve Balâda ta
rif edilmiş olup Türk mıntıkai nüfuzu haricinde bu
lunan araziden Türk Kuvvetlerini geriye çekmek için 
mahallindeki Türk Kumandanlarına derhal evamiri 
lâzıma ita eyleyeceğinden ümit vardır. İşbu notanın 
esasını, teşkil eden Masyö Ramsey Makdonald'ın 
telgrafnamesi ve kezalik Masyö Ramsey Makdonald'a 
gönderdiğim ve derununda İsmet Paşanın 23 Eylül 
tarihli notası münderecatını hulâsa eylediğim telgraf-
name suretini Hükümeti Kraliye Cemiyeti Akvam nez-
dindeki Mümessiline göndermiştir. 

Bu 29 Eylül vaziyetidir. Bundan sonra Cemiyeti 
Akvam Meclisinde bir karar verdiler. Bu karardan 
sonra Samimen anladık ki suitefehhüm zail olmuş
tur ve sükûnet muhafaza olunmuştur. Bu esnada tay
yare tecavüzleri 1 - 2 Teşrinievvelde kâh yalnız te
cavüz hâlinde ve kâh şuraya, buraya bir zayiatı mu
cip olmamış olan Bomba ve makineli tüfek ateşi ha
linde devam etti. 

5 Teşrinievvelde diğer bir nota aldım : [Cenevre'
deki Türk ve İngiliz Heyeti Murahasaları Irak hudu
dunun güzergâhı sureti katiyede takarrür edinceye ka
dar statükoyu muhafaza etmek için bir itilâfa vasıl 
olmuşlardır. 

Statüko Lozan muahedenamesinin hini imzasında-
ki hat olup bunun tarifi işbu Heyetin 29 Eylül tarih 
ve 38 numaralı notasında irae edilmiştir. Cenevre'de 
Fethi Bey tarafından verilmiş olan taahhüdatı katiye-
ye nazaran Hükümeti Kraliye Türk Hükümetinin as
kerlerinin vakayii ahireden evvel işgal eyledikleri hat
ta derhal rucu etmeleri için acilen evamir ita eyleme
sini ümit eyler. Yoksa vaziyet fevkalâde kesbivehamet 
edebilir.] 
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Cemiyeti 
ediyoruz ve 
müzakeratın 
varakaları 
lan bu tarifte 
dan sonra 
notası : 

Vî 

aldığ 

traafından 

Mulumatı 

muhat asat 

İngiltere 
statükoya ait 
rahhaslık 
metine vaki 
cevap almam'ış 
demez 
işgal eylemiş 
çekmek şö 
Asakiri cedide 
liye bu vazi) 
bulan 
fından pek 
rı dikkate 
haslığın 25 
dan İki evve 
bu ana kadar 
ziyeti ilânihayı 
rahhaslığın 4 
muayyen 
İngiltere 
den itibaren 
bilcümle 
bestîi harekejti 
kümetini 
İngiliz 
ve bunu 
lemeye mezu ı̂ 

5 
bahsederek 
tezyidi faaliyet 
tüko hattı 
haricinde 
müddet 

Teşrinievvel 

olırak 
bulunan 

zarfında 

Akvamda geçen müzakeratı tabiî takip 
telgraflarla vakıf bulunuyoruz. Ancak 
cereyanını olduğu gibi gösteren zabıt 
bilhassa 30 Eylül tarihli zabıt varaka-

elimize gelmemiş bulunuyordu. Bun-
ğımız 9 Teşrinievvel 1340 tarihli İngiliz 

kati 
al ırak 
Eylül 

19 
sta:üko 

Hükümeti 

tedıb 

haberdar 
memvrını 

mahallindeki 

Muhterem arkadaşlar! Bir devletin hak ve haysi
yetini muhafıza etmek için ufak veya büyüğün ma
nası yoktur. Hükümeti Cumhuriye en ufak bir mese
lede bile hukuk ve haysiyetin muhafazasını şiar itti
haz etmiştir. (Alkışlar) (Bravo sesleri) Azayi kirama 
vakaları bütin tafsilâtiyle - Hatta müteamil olduğu 
şekilden dahn fazla olarak verirken cidden ne kadar 
haklı bir variyette bulunduğumuzu ve hepimizin ay
rı ayrı vicdanen ve kalben kani olduğumuzu gösteri-

Hükümeti Kraliyesi Irak hududundaki 
olarak 5 Teşrinievvel tarihinde işbu Mu-

kendi emri üzerine Türk Hükü-
olan teşebbüsata şimdiye kadar hiç bir 

olmasından mütevellit hayretini ketme-
varideye nazaran Türk Memurini 

oldukları mahallerden Askerlerini geri 
dursun bilakis faaliyetlerini tezyit ve 
tahşit eylemektedirler. Hükümeti Kra-

ete müsamaha edemez. Cenevre'de vuku 
1 ve 30 Eylülde Türk Muranası tara-

olarak ita edilmiş olan teminatı naza-
İngiltere Hükümeti Kraliyesi Mura-
tarihli numara (36) notasının sonun-

ki fıkrasında beyan edilmiş olan tedabiri 
hıfzifiile isal etmemiştir. Mahaza bu va-
e idame edemez, Türkiye Hükümeti Mu-

Eylül tarih ve 38 numaralı notasında 
hattına rücuu kabul etmediği halde 

Kraliyesi 11 Teşrinievvel zevalin-
vaziyeti iade etmek için iktiza edebilecek 

iri Askeriyeyi itihhaz hususunda ser-
iktisap edeceğinden bugün Türk Hü-

eylemek zaruretindedir. Irak'taki 
askeriyesi bu yolda evamir almışlar 

i Türk Kumandanlarına ihbar ey-
kılınmışlardır. 

notasında, malumat almadığından 
^radaki kıtaatın çekilmesi şöyle dursun 

edildiğini ve mühlet tayin ederek - sta-
hangi hattı düşünüyorlarsa o hattın 

mıntıkada hepsinin muayyen bir 
harice çıkarılmasını teklif ediyorlar. 

yorum. Çünkü tecavüze uğrandığı zaman samimi 
adamların ve bilhassa tecavüz etmemek yolunda yü
rüyen adamların dikkat edecekleri bir nokta vardır; 
Hadise üzerinde evvelen kendi vicdanını tatmin eder, 
haklı veya haksız olduğunu kendi nefsinde mukayese 
ve teslim eder. (Çok doğru sesleri) haklı bulunduğu
muzu kabul ettikten sonra gelecek hadisatı sükûnetle 
derpiş ve takabbül etmek mümkün olur. Vaziyeti bu
nun üzerine baştan aşağıya tekrar mütalaa ettikten 
sonra huzuru âlinize arz ettim. Kendimizi her suret
le haklı gördüm. Ancak mevzuubahis olan bir çok 
hadisat vardır ki, tarafeynde suiniyet olmadığı halde 
bilâirade bir müsademeye ve bir müsellah ihtilâfa mün
cer olabilir. 

Birtakım hatlardan bahsolunabilir. Biri Musul 
vilâyetinin filan zamana ait hattı budur diyor. Di
ğer vesikaya nazaran bir adam da hudut şudur diyor. 
Bu, usul dairesinde tetkik olunur bir neticeye varıl-
mazsa noktai nazarlarında ısrar eden her iki taraf 
ihtilâfa varabilirler. Kezalik filan tarihte mevcut 
olan vaziyet şu idi. Bunu arazi veya harita üzerin
de tarif ederken mutabakat için anlaşmaktan başka 
bir çare yoktur. Şimdi buna muhaberatın güçlüğünü 
ve mesafenin uzaklığını ilâve ediniz. Londrada mü-
zakerat cereyan ediyor, Irak'ta birtakım hadisat olu
yor. Memleketin hukukunu ve haysiyetini muhafaza 
etmek'yolunda ve bu esasta zerre feda etmeksizin sü
kûneti- muhafaza ve anlaşmayı temin etmek için her 
çareyi aramak vazifemiz idi. Bu bir insaniyet ve bir 
siyaset vazifesi idi ki Hükümeti Cumhuriye bir âmi
li sulh ve müsalemat olarak, mevcut ihtilâfat eğer 
suiniyetten değil, suitefehhümden münbais ise, bun
ların çarei hallini göstermek ve buna bir yol aramak 
emeli hâlisini takip ediyordu. Bunun üzerine düşün
dük ki muhtelif statüko hattını, Musul Vilâyetinin 
şu veya bu hattını, tayin etmek için bir taraflı olarak 
tespit edilen hükümler üzerine şuraya veya buraya 
çıkmak kabil değildir, böyle bir mesele mevzubahis 
olamaz, yalnız mevzuubahis olan anlaşmak imkâ
nını temin etmek için beynelmilel teşkilât ve beynel
milel tavassutlardan istifade etmek ve bu suretle me
seleyi, hüsnü suretle halletmek çaresi vardır, bu ça
reyi derpiş ettik. Bunun üzerine 10 Eylül 1340 ta
rihli noktaya şu cevap verildi. Bu verdiğimiz nok
tada yukarıda cevap verilmiş veyahut şu ve bu tarzda 
aleyhimizde olarak tefsir edildiği görülmüş olan nok
talara Azayı kiram cevap bulacaklardır. Bunu na
zarı dikkate arz ederek noktayı okumaya başlayaca
ğım. 
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1. 9 Teşrinievvel tarihli takriri şifahîye cevap 
verirken evvelemirde 29 Eylül ve 5 Teşrinievvel ta
rihli notalara şimdiye kadar cevap verilmemiş olma
sını izah edelim. Irak Hududunda muahede ile mu
hafazası derpiş edilen statükonun ihlâl olunduğuna 
dair 16 Eylül ve 22 Eylül tarihli notalarımıza cevap 
olan 29 Eylül tarihli İngiliz notasının bir cevabı mu
vakkat olduğu tasrih edilmiştir. Notada nazarı dik
kati âlinizi celb ettim. Telgraf malumatı olmak üze
re bir cevabı muvakkat diyorlar. Şu halde tam adde
dilen bir notanın vuruduna intizar etmek tabiî idi. 

Saniyen; Bizim 16 ve 22 Eylül notalarımızla bü
yük Britanyanın 25 ve 29 Eylül notalariyle mevzuu-
bahis olan hudut hadisat ve şikâyatı kamilen Cemi
yeti Akvam huzuruna götürülmüş ve Cemiyet bu şi-
kâ yatın cümlesine ittila hasıl ederek bu yüzden mü
tevellit münakaşayı 30 Eylül 1924 tarihli kararname
sinde hal eylemişti. Tarafeynin muvafakatiyle Mec
liste hal olunan bu meseleyi kapanmış addetmek ta
biîdir. 

2. 5 Teşrinievvel tarihli muhtırada Cemiyeti 
Akvam Meclisinin kararnamesi tefsir olunduğu gö
rülmüştür. Telgrafla aldığımız malumata tevafuk et
meyen bu telakkiyi Meclis kararnamesinin ancak bu 
günlerde vasıl olabilen ayniyle mukayese edilmek za
rurî idi. Cemiyeti Akvam Meclisinin 30 Eylül tarihli 
kararnamesinin hududa taalluk eden fıkrası aynen 
şudur : «Hudut hakkında ittihaz olunacak karara in-
tizaren Türk ve Britanya Hükümetleri mukarrerratı 
katiyesi bu karara muallak olan arazinin hali hazı
rında herhangi bir tebeddül ikama bais olacak mahi
yette hiç bir hareketi Askeriye vesairede bulunmaya
cağına dair Türk ve İngiliz heyetlerinin beyanatını 
Meclis senet itihaz eder» Görülüyor ki Cemiyeti Ak
vam kararnamesinde 5 Teşrinievvel tarihli İngiliz no
tasında beyan olunan statüko tabiri değil, yani (Etat 
actuel) halihazır tabiri kullanmıştır. 

3. Vacibürriaye olan hudut hakkında 29 Eylül 
tarihli İngiliz notasının delâiline gelince, Lozan Mua
hedesinin hini imzasından Musul Vilâyeti beşinci 
maddede gösterilen şimal hududuna kadar kamilen 
İngiltere işgali fiilîsi altında bulunmuyordu. Türk 
idaresinin fiilen çekilmiş olduğu hat, İngiliz Kuman
danı Marşal'ın 2 Teşrinisani 1918 tarihinde Türk 
Kumandanına tebliğ etmiş olduğu hat idi. Bu hat 
haricinde olarak 24 Temmuz 1923 tarihine kadar 
fiilen İngiliz işgaline yeniden geçmiş olan mıntıka 
Ravanduzdan ibarettir. Bütün vilâyetin işgal altında 
bulunduğuna addeylediğine dair üçüncü maddede 
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zikrolunan tebligatın tarafımızdan kabul edilmiş 
olduğunu iddiaya imkân yoktur. Bilâkis 24 Temmuz 
1924 tarihinden sonra Süleymaniyenin işgaline ve 
Musul mebuslarının Irak'a izamına ve İngiliz tay
yarelerinin tecavüzatına dair her hâdiseyi Türkiye 
protesto etmiştir. Tayyare tecavüzlerine dair te
şebbüsümüze İngiltere 23 Ağustos 1924 tarihinde 
karayollarının bulunduğu hattı zikrederek bu hattı 
geçmemiş olduğunu beyan etmiştir. Bu beyanat do
kuzuncu maddedeki telâkkiye rağmen İngiltere' 
nin itibar ettiği bir statüko hududunu sarahaten ifa
de etmektedir. 

4. Musul Vilâyeti haricinde kalan araziye dair 
notanın altmcı ve yedinci ve sekizinci maddelerinde 
serdolunan delâil gayri varittir. Notada İngiltere 
Hükümeti bu havalinin 1923 Temmuzunda işgali fii
lisi aitmda bu!unmad!ğım ve Musul Vilâyeti hudu
du dâhiline ithalini talep etmediğini tasrih etmek
tedir. Müstevlinin işgali fiilîsi altında bulunmayan 
arazinin sahibi aslîsine aidiyeti tabiîdir. İngiliz iş
gali fiilîsi altında bulunmayan mahallerin Türki
ye'ye aidiyeti için bu mahallerde Türk memuru ve
ya Türk askeri bulunup bulunmadığını taharri ve 
tevsik eylemek icap etmez. Bu mıntıkaya mutasarrıf 
ve mamur ve asker izamına dair İngilterenin verdi
ği Protesto üzerine bunların gönderilmediği vâki 
değildir. Çöîemerik'te Hakkâri Valisi ve Salda Nahi
ye Müdürü Muahedenin imzasından beri dahi bi-
lâfasıla idarei umur etmektedir. Bu hususa dair ve
rilen notalara cevap meselesine gelince; daha Ce
nupta bulunan hututa İngiliz tayyarelerinin taar
ruzu mevzuu şikâyet olması ve 23 Ağustos tarihli İn
giliz notasında olduğu gibi daha Cenupta bir hat 
hakkında teminat istihsal kılınmasıyle bu cevaba 
lüzum kalmamış olduğu mutalâasındayız. Şurası 
da zikr olunur ki, Musul Vilâyeti haricinde bir me
selenin esasen mevcut olmadığı noktai nazarını Tür
kiye Haliç Konferansında dahi izah etmiştir. 

5. En son olarak Musul Vilâyeti üzerindeki 
ihtilâf ahiren bamuahede Meclisi Akvama vaz olun
du. Statüko hududunun tecavüz olunduğuna dair 
tarafımızdan ve İngiltere tarafından serdolunan. şi
kâyet de Meclisçe tetkik olunmuştur. Muhafazası 
icabeden Statüko hududuna dair İngiliz Murah
hası Meclisin 25 Eylül 1924 tarihli içtimaında sta
tüko hududundan maksat mütarekeden beri tees
süs eden hat olduğunu beyan etmiş ve tarife mu-
rahasımız iltihak etmiştir. Biz de 22 Eylül tarihli no
tamızda statükonun menşei hukuken Mütareke za-
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manında afranılabileceğini iddia etmiş idik. Niha
yet Meclis bütün şikâyata ve İngiltere'nin 25 Ey
lül tarihli notalarına ve bunların içinde hangi mın
tıkaların tarafımızdan tahliyesi İngiltere'ce talep 
olunduğuna ıttıla hâsıl ettikten sonra 30 Eylül ka
rarını vermiştir ki alâkadar her iki devlet bu kara
ra iltihak ilân etmişti. İşbu kararda halihazırda 
yan 30 Eylül tarihindeki vaziyetin muhafazası taah
hüt olunmuştur. İgiltere'nin 5 Teşrinievvel notasiyle 
Cemiyeti Akvam kararındaki halihazır tabirinin 
İngiltere'nin 29 Eylül • tarihli notasında mündemiç 
hattâ matuf olduğunu iddia etmesine imkânı hu
kuk yoktur, fcemiyeti Akvam Meclisi kendi mukar-
reratınm Türkiye aleyhine tefsir ve tadil hakkını 
diğer tarafla verdiğine dair bir karar ittihaz et
memiştir. 

6. 29 Eylül ve 5 Teşrinievvel tarihli notalara 
(izahattan sonra ve mezkûr izahata müs-

takriri şifahisine berveçiati 
berveçibalâ 
teniden 9 Teşrinievvel 
cevan ita olunur: 

5 Teşrinievvel notasına cevaben teehhürü Ce
miyeti Akvim Meclisinin kararnamesinin aynının 
vusulüne intizar zaruretinden olduğu birinci mad
dede arz olunmuştu. Türk askerlerinin faaliyetleri
ni tezyit ve yeni asker tahşit ettiklerinin aslı ve 
esası yoktur. Türkiye ağır ceraim intikâp etmiş olan 
Nasturî eşkiyasmm tedibi için tedabiri askeriye it
tihaz ve asker ve jandarma kuvvetleri tahşit etti
ğini saklamamış bilâkis 16 Eylül tarihli notasında 
hem İngiReıe'ye ve hem Cemiyeti Akvam bertafsil 
bildirmiştir. İngiltere Mümessil vekili 17 Eylül 1340 

notasjmda harekatı askeriyemizin Tahoma 
tedibe matuf olduğunu berveçipeşin 

Binaenaleyh cemolunan Kuv-
münhasıran eşkiya tedibatına muk-
tertibatta idi. Hattâ tedibatın ahiren 

tarihli 
Masturilerini 
kabul etmekte idi. 
vai Askeriye 
tazi miktar vı 
hitam bulması üzerine tedabiri askeriyenin aynen 
muhafazasında lüzum kalmamış ve Kuvayı Aske-
riyenin kesafeti bir haftadan beri gerilere nakle
dilmekte bulunmuştur. «Hakikaten harekat bittik
ten sonra oraya cemedilmiş olan kuvvetler geriye 
naklediliyor. Bir haftadan beri bu nakliyat devam 
etmekte idi. Bu ahval tahtındaki hâdisat yeni tahşİ-
dat ve yeni faaliyet olduğuna dair olan iddia ile 
taban tabana zıttır». 

«Bu ahval tahtında.iıüdut «üzerinde şüpheliL bir 
hareket veya tahaşşüt i yutaaı geldiğini zannetmeye'•• 
hiçbir sebepi'joteıfedığinri aleiıeh'übeyana * masaraat 
ederim. Aleneaı tasrih ederimki İngübereokarakatlarj;-,; 

mn bulundukları 23 .Ağustos tarihli İngiltere nota
sında bildirilen Birsivi - Banona - Çakallı hattının 
Cenubuna geçilmiyecektir. Cemiyeti Akvamın 30 
Eylülde ittihaz ettiği karara itina ûe riayet edil
mektedir. Türk Vatanına tecavüz halinde Hükü
meti Cumhuriye vazifesini yapmak mecburiyetin
dedir. Bu izahat Cemiyeti Akvamda gerek tara
feyn murahhaslarının dermeyan ettikleri temayülâ-
tı müslihaneye ve gerek Cemiyeti Akvamın ittihaz 
ettiği mukarrerata Türkiye'nin ne kadar riayet et
mekte olduğunu ve kendi tarafından Cemiyeti Ak
vam mukerreratına muhalif bir vaziyete sebep ve
rilmeyeceğini izhar etmek emeli halisiyle verilmiş
tir. Bunların mucibi kanaat olacağını ve suitefeh-
hümleri izâleye kifayet edeceğini ümit etmek iste
riz. Şurasını da beyan ederiz ki Cemiyeti Akva
mın 30 Eylül kararnamesini nasıl anladığımıza dair 
vaki olan beyanatımızı eğer İngiltere lüzum gö
rürse Cemiyeti Akvamın hüküm ve tetkikine yeni
den arz etmeye amadeyiz.» İşbu cevabî notanın maa-
li hülâsatan telgrafla, aynı postayla Cemiyeti Akva
ma da arz olunmuştur. Biz bununla aleyhimize ser-
dedilen delâilin varit olmadığını vazıhan göster
dikten sonra mevcut olan ihtilâfatı teskin etmek 
için ve bir müsademeye mahal kalabilecek herhan-
gibir suitefehhümün varit olmadığını beynelmilel ta
vassut ile halledebilmek için bir çarei tesviyede gös
termiş oluyoruz. Bundan sonra bilhassa Londra'da 
noktai nazarlarımızı vaziyeti ahvali serd edebilmek 
ve bir suitefehhüme mâni olarak iki Hükümet ara
sında teması temin etmek için sefirimiz sarfı faali
yet etti. Teessüf ederim ki gazeteler sefirimizin faa
liyeti hakkında yanlış haberler söylediler. Bilâkis, 
sefirimiz suitefehhümleri izale ederek meselenin^ 
halli hususundaki temas ve meseleyi ;ışulh£^; h£İ-a 

letmek esasını temin etmek için vazifesinde cidden, 
yedi iktidarında olan, kuvveti samimiyetle1 sarf ey
ledi. Hidematından cidden" Müstefif öİHuK (Te; 
ederiz sesleri) J -

id-n •^ib!h;K; 
îfhî in 

C$mi%0y^y§.n^j&tyiğiın,r, telgfiaf S± ÖV 

-r, *i . "İflfeütere'ndınS nTeşriiiMİvyefcutarinryfe* 3airJfcfa 
ye'ye verdiğk;bir: âtuhtıradaı Türk frr&: İngiliz/ Mıma -̂b 
hâş!ai!imnn€«neAy»'d&sJi'âfeJ hifüCşdu r /üzer^devstatiha 
koVuemuhMa&a! içirio itilâfeıiettiJbleıiııiiBbfeyAri^Dtbnip 
ve-SfiatttkşjoiamJbDian Mt&lı^ö^nrİBİr^jsdluıiduğaj 
zartana iğtLoJduğunavm İh^i|teı^ia>îiyiae!I^&rkiyek 
ya' Ymûvgiİ'M JE^üiiiâadhlkiKİtad^ıiliuaiistatjikoi'Eatteı 
mnrtaıîf Tŝ ilıteiçBJiddotûtourrMğıfBetHb B(fy:Mâa.1mtiifcai 
CejBê ĵ 'dföyiAaıkubülflihiîrtaâi&l̂ üÜaia aatahSigı nEİH&fyffi 
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Hükümetinin Kıtatına hâdisatı ahireden evvel işgal 
ettikleri hatta avdet için emir vereceğini ümit etti
ğini aksi halde vaziyetin fevkalâde vehamet kesbe-
deceğini bildirmiştir. 9 Teşrinievvel tarihli bir tak
riri şifahîde ise 5 Teşrinievvel teşebbüsatına cevap 
alamadığına mütehayyir olduğunu ve istihbaratına 
nazaran Türk memurini askerlerini işgal etmiş ol
dukları havaliden çekmek şöyle dursun faaliyetle
rini tezyit ve yeni asker tahşit ettiklerini ve İngil
tere Hükümetinin bu hale müsaade edemeyeceğini 
ve şayet Türk Hükümeti 29 Eylül tarihli notasında 
gösterilen hatta avdete razı olmazsa İngiltere Hükü
meti 11 Teşrinievvel zevalinden itibaren vaziyeti 
iade için muktazi tedabiri askeriyeyi ittihaz husu
sunda serbestli hareketini iktisap edeceğini ve Irak' 
taki ingiltere makamatı Askeriyesi bu hususta evamir 
aldıkları ve bundan Türk kumandanlarını haberdar 
etmeye mezun kılındıkları beyan olunmaktadır. 

2. Cemiyeti Akvam Meclisi ahiren Lozan Mua
hedesi. mucibince Irak hududu ihtilâfını tetkik et
tiği sırada Statükonun İngilizler tarafından ihlâl olun
duğuna dair 16 Eylül ve 22 Eylül tarihli iki nota 
vermiştik ve Büyük Britanya'nın da bilmukabele 25 
ve 29 Eylül tarihli iki nota ile şikâyet ve metalibat 
dermeyan eylediğine muttali olmuşduk. Cemiyeti 
Akvam Meclisi bütün bu notalara sahip olduktan 
ve meseleyi tetkik ettikten sonra 30 Eylülde karar 
ittihaz eyledi ve 30 Eylülde halihazmn muhafazası
nı tarafeyne taahhütettirdi. Türkiye haklı şikâyet ve 
müddeiyatma rağmen Cemiyeti Akvamın 30 Eylül
de tespit ettiği halin muhafazasına riayet ettiği hal
de İngiltere 29 Eylül tarihli notasında serd ettiği 
metalibte ısrar eylemektedir. İngiltere bu suretle Ce
miyeti Akvam kararına riayet için aldığı taahhüdü 
nakzetmektedir. 

3. — İngiltere'ye 10 Teşrinievvel 924 tarihinde 
verdiğimiz cevapta 21 Eylül tarihli notadaki delâili-
ni kamilen tahlil ve tenkit eyledikten sonra Teşrini
evvelde bildirildiği gibi tarafımızdan yeni tahşidat 
ve faaliyet vukuunun aslı ve esası olmadığını ve 30 
Eylülde tespit olunan hâli haazırın muhafaza olun
duğunu ve bu zamanda mevcut olan hattın tecavüz 
edilmeyeceğini ve eşkiya ted'ibatı için cem edildiği, 
Cemiyeti Akvamca da malum olan kıtaatın kesafe
tini bir haftadan beri gerilere nakletmekte olduğu
muzu tafsil ettik. Cemiyeti Akvamın verdiği bir ka
rarı Türkiye aleyhine olarak tefsir ve tadil etmesine 
imkânı hukukî olmadığını ilâve ederek eğer İngilte
re lüzum görürse 30 Eylül tarihli Cemiyeti Akvam 

kararnamesinden anladığımızı yine Cemiyeti Akva
mın tetkik ve hükmüne tevdi etmeye amade olduğu
muzu beyan eyledik. 

4. — İngiltere, Cemiyeti Akvam kararma riayet 
için aldığı taahhüdü bertaraf ederek sükûneti ihlâl 
ve tecavüzata kıyam ederse mesuliyet kendisine ait
tir. Cemiyeti Akvam Meclisinin alâkadaranın riayet 
ve taahhüt eylediği bir kararın muhafazai ahkâmı 
için tedabir ittihaz etmesini talep etmeye Türkiye 
kendisini haklı görmektedir. Cemiyeti Akvam Mec
lisinin acilen haberdar edilmesini rica ederim.» 

Bu, Cemiyeti Akvama verdiğimiz telgraftır. 15 
Teşrinievvelde cevap aldım. Bundan evvel bu ikisi 
arasında sefirimizin faaliyeti ve mütemadiyen mese
lenin hüsnü halline medar olan temaslanyle vaziyet 
tavazzuh ediyor. Cemiyeti Akvama 30 Eylül tarihli 
kararını tefsir ettirmek için tekrar Cemiyeti Akva
ma gitmek kararına İngiltere'nin temayül ettiği an
laşılıyor. Irak hududu vaziyeti hakkında 15 Teşrini
evvel tarihli İngiliz notasıyle İngiltere'nin resmî ceva
bını alıyoruz. 

«Murahhas efendi : 
1. — Irak hududundaki vaziyete mütedair 10 

Teşrinievvel tarihli notanız mûnderecatını Hü
kümetime telgrafla telıiğ etmekte terahi et
medim. Cemiyeti Akvamın 30 Eylül tarihinde ittihaz 
ettiği kararın tefsiri hakkında Britanya Hükümeti 
mükeddema zatı âlilerine arz ile mübahi olduğum 
noktai nazatını daima muhafaza etmektedir. Mama
fih anifüzzikr takririnizde Türk Hükümetinin işbu 
tefsir meselesini yeniden Cemiyeti Akvama tevdie 
hazır olduğunu beyan eden son cümlelerini nazarı 
itibara almıştır. Keza bu mesele Türk Hükümeti 
Cumhuriyesinin Cemiyeti Akvam meclisinin vesate-
ti dostanesine müracaatına dair Cemiyeti Akvama 
verilen Türk notası metnine de matbuat vasıtasıyle 
kesbi ıttıla eylemiştir. 

2. — Hükümetimden bugün alınan talimatta tev-
fiki hareket ile dünkü gün Mösyö Ramsey Makdo-
nald'm Zekâi Beyefendiye Türk Hükümetinin Cemi
yeti Akvam nezdinde icra ettiği teşebbüse binaen, 
Hükümeti Kraliyenin teklif edilen usulü kabul eyle
diğini bildirdiğini zatıâlilerine arz ile kesbi şeref ele
rim. Mahaza işbu kabul keyfiyeti tefsir meselesi hak
kında bir karar ittihaz edilinceye değin Türk Kıta' 
atının elhaletühazihi bulunduğu hattı İngiliz Kıtaatı 
mürur eylemeyecekleri müddetle, Türk Kıtaatının da 
lynı veçhile ve mütekabilen hareket edecekleri şartı 
katisine merbuttur. 
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3. — Jiritanya Hükümeti Cemiyeti Akvam mecli
sinin mümkün mertebe süratle içtima ile muhtelefün-
fih nokta .hakkında rey ve mütalâasını beyan etmesi 
için sarfı kudret edecektir. Bu hususun ifası için 
derhal tedabiri lâzime ittihazı hususunda kâtibi umu
miye müracaat edilmiştir. (Eİfazıiihtiramiye) Aynı 
zamanda şifahen aldığım malumatta evamiri lâzime 
verildiği b|zim de evamiri lâzımeyi vermemiz Heye
ti Murahhfcsanm da biran evvel gitmesini iltizam ey
lediğini ve Cemiyeti Akvam Meclisinin vereceği ka
rara riayeti olunacağını ifade ediyorlardı. Cemiyeti 
Akvamdan 16 Teşrinievvel tarihinde aldığım telgraf: 

İngiltere Hükümetinin talebi üzerine Türkiye ile 
Irak arasıodaki hududa dair 30 Eylül tarihli karar 
hakkında Meclisin derhal içtimai talebini mutazam-
mın olarakj Hükümeti mezkûre tarafından vaki mü
racaatı bugün Cemiyeti Akvam Meclisi Reisine teb
liğ ettim. 

Kâtibi mmumî Duromond'dan diğer bir telgraf : 
Türkiye ile Irak arasındaki hududa dair 30 Ey

lül kararınm son fıkrasındaki Meclisin fikri hakikisi 
hakkında Türk ve ingiltere Hükümetlerinin takrirle
ri Cemiyeti Akvama bugün vasıl olmuştur. Teşrini
evvelin Onjında İngiltere'nin Dersaadet Mümessiline 
tevdi olunah takriri resmîde Türkler berveçizir beya
nâtta bulunmuşlardır: İngiltere lüzum gördüğü tak
dirde biz 3u Eylül kararı hakkındaki tarzı telâkki
mizin tefsirini dahi Cemiyeti Akvama havaleye ama
de bulunduğumuzu katiyen beyan eylemek arzusun
dayız. 

Türk Notasının bir suretinin marrüzzikr kısmının 
Cenevre'ye telgrafla tesyar olunduğunu ve bir sureti
nin Türk lİukümeti canibinden posta ile matbuata 
gönderilmiş bulunduğunu ve Cenevreye gönderilmiş 
olan ve derim unda salifüzzikr Türk Teklifi münde-
riç bulunan telgrafnamenin karniler matbuat tarafın
dan neşredildiğini İngiltere Hükümeti istihbar eyle
miştir. İngiltere Hükümeti Cemiyeti Akvama hava-
lei mesele teklifini kabul eylediğini muhtelifünfih 
nokta hakkjnda seri bir karar istihsali için Meclisin 
derhal içtimaını lieclittemin her suretle sarfı mesai 
eyleyeceğini Türk Hükümetine iş'ar eyler. Binaen
aleyh mevziubahis mesele için Meclisin süratle içti
ma daveti zımnında tedabiri lâzimenin ittihazını istir
ham eyler. 

Makdonald 
tevfikan işbu talep Riyasete takdim olun-Usulüne 

muştur. 
İmza 

Durmond 

Aldığım telgraf, bu suretle, bu ilk malûmat üzeri
ne İngiliz makamatı askeriyesinin evamiri lâzıma al
dığını bildiriyor. Bunun üzerine derhal Türk maka
matı askeriyesine evamiri lâzıma verdik ve Heyeti 
Murahasımızın bir an evvel Cemiyeti Akvama gitme
sini biz de iltizam ettiğimizi derhal ihbar eyledik. On
dan sonra Cemiyeti Akvam Kâtibi Umumisine tel
graf çektim. Hulâsatan Cemiyeti Akvama tevdi etti
ğimiz mesele budur. Kendi telgraflarını aldım. Biz 
evvelki notamızda söylediğimiz gibi 30 Eylül tarihli 
kararın tefsirini, Cemiyeti Akvam Meclisince tekrar 
tefsir olunmasını kabul eyliyoruz. Bizim için mühim 
olan bir noktayı Heyeti Celileye arz etmek isterim. 
Biz statükonun muhafazasını ve kararı katiye kadar 
sükûnetin muhafazası için ciddî bir hüsnüniyeti bida
yetten beri sarf ettik. Bugün dahi kanaatimiz şudur 
ki, sükûnet mevcut olsun. Orada her hangi bir suite-
fehhüm veyahut her hangi bir memurun gayreti yü
zünden bir ihtilâf hadis olmasın. Çünkü kararı katî 
Musul Vilâyetinin mukadderatı üzerine verilecek ka
rarı katî beşeriyetin tanıdığı adalet ve mantık mülâ-
zahatı nazarı dikkatte bulundukça mutlaka Türk le
hinde olacaktır. Bana çok itikat etmekteyim. Onun 
için biz sükûnet temin edecek tedbir arıyoruz. Hu
dutta esasen muhafazası muktazi olan statüko hattı, 
hudut hattı, Lozan Muahedesinde 24 Temmuz 1923'te 
tespit olunan hat bizim için iyidir. Çünkü zaten bunu 
tecavüz etmemiştir. 30 Eylül tarihinde Cemiyeti Ak
vam Meclisince kabul edilmiş olan hat, kabul edil
miş olan vaziyet, o günkü vaziyet. Onu dahi kabul 
ediyoruz. Mühim olan, arzu etmediğimiz nokta muğ-
lakiyet ve müphemiyettir. Hudut üzerinde bulunan 
memurlara, prensipten bahsolunamaz. Onlara, sara
haten tutacakları yerleri birer birer tarif eyieır^k lâ
zımdır. (Doğru sesleri) İhtilâf buradadır. Cemiyeti 
Akvam Meclisinde biz hudut üzerinde sükûneti mu
hafaza edecek olan noktai nazarımızı tefsir ettirdik
ten sonra nihayet tarafeyn filân filân isimlerle tâyin 
olunan hat üzerinde, muvakkaten kararı Jcatiyeye ka
dar kalacaklardır. Neticesini istihsal etmek istiyoruz. 
Hüsnüniyetle istinat eden amelî ve kabili tatbik ne
tice budur. Bu fikrimizi gerek Cemiyeti Akvam Kâti
bine verdiğimiz cevapta ve gerek İngiliz Hükümetine 
isal ettiğimiz en son cevabî notada hulasaten ifade 
eyledik. 

Azayı kiram; bu kadar mühim bir meselenin ge
çirdiği safahatı bütün teferruatiyle huzura âlinize arz 
ederken meselenin, hakikaten bir an evvel ıttılaınıza 

— 19 — 



t : 45 18 . 10 . 1340 C : 1 

ve memleket için hayırlı bir vasıta olan hayırlı elinize 
almanıza, değeri olduğunu teslim buyurursunuz. 
(Tabiî sesleri) Bu izahatımla biz hakikaten sükûneti 
muhafaza etmek ve her hangi suitefehhüme mâni 
olmak için kabili tasavvur olan bütün tedabiri dahi 
samimiyetle ittihaz etmiş olduğumuzu teslim buyu
racağın izi zannederim. Şurasını huzuru âlinizde izhar 
edebildiyse Hükümet kendisini bahtiyar addeder. O 
nokta, bütün hâdisat ne kadar muğlâk ve müphem 
olursa olsun memleketin hakkı ve haysiyeti muhafa
za olunarak sükûn ve müsalemet vadisinde bir neti
ce! halle varılmıştır. Temin ederim ki, bu netice Ce
miyeti Akvam Meclisinde takarrür edecek ve Cemi
yeti Akvam Meclisinin statüko hilâfında hudut hâdi
sesinden dolayı vukua gelecek netice tarafeynin hüs
nüniyetinden mütevellit ve munzam olarak kararı 
katiye kadar sükûnu temin edecek ve kararı katinin 
husulü ile sureti katiyede haili uzun müddet teehhür 
etmeyecektir. Bunu ümidederim. (Alkışlar) 

RE!S — Söz isteyen var mı efendim? 
SABRI BEY (Saruhan) — Efendim, Hükümetin 

her türlü ihtilâfata mâni olarak bu gayeye varmak 
için gösterdiği şayi takdir etmekle mubahi oluruz. 
Ümit ederiz ki inşallah bu tarikte devam ederek 
memleketin nef ine tamamen muvafık olarak bir ka
rar ittihazına muvaffak olacaktır. Yalnız Paşa Haz
retlerin son sözlerinden mülhem olarak bir istir
hamda bulunacağım. 

Paşa Hazretleri buyurdular ki, mesele fevkalâde 
mühimdir. Milletin hayatına taallûk eder. Meclisin 
malûmattan olması her kaide lâzımdır. Şüphesizdir 
ki, bu mütalâa tamamen muvafıktır. Meclisin haber
dar olması Heyeti Umumiyesinin bu millî ve hayatî 
olan meseleye vukufu demektir. Burada cereyan eden 
müzakere bütün milletin malûmu olacatkır. Malûmu 
ihsanınız ki efendiler.... (Kürsüye sesleri) 

REİS — Sabri Beyefendi, lütfen kürsüyü teşrif 
ediniz! 

SABRİ BEY (Saruhan) — Mesele bugün Cemiyeti 
Akvama taallûk etmiştir. Görülüyor ki, gayeyi istih
sal o vasıta ile olacaktır. Bilirsiniz ki efendiler. Ce
miyeti Akvam son zamanın vücuda getirdiği bir mü
essesedir. Cenabı Hak'tan temenni ederiz ki, bu mü
essese inkişaf etsin. Beşeriyete, insaniyete birçok hiz
met etsin. Fakat yeni müesseselerin birtakım ahvali 
ruhiyesi vardır. Efendiler, yeni müesseseler, tamamen 
vücuda geldiklerine kanaatleri yoktur. Bunu temin 
etmek için fazla mesai sarfederler. O müessesenin 

bekası için bazı hissiyatın tahtı tesirinde kalırlar. 
Sonra her ne suretle olursa olsun o müesseseyi teş
kil eden aza iki nüfuzun tahtı teskindedir. Biris' ken
di Hükümetinin diğeri millî vicdanının tahtı teskin
dedir. Binaenaleyh Cemiyeti Akvamın iyi bir neti
ceye vasıl olabilmesi hüsnü hizmet ifa etmesi için, 
alâkadarının da o cemiyete mümkün olduğu kadar 
yardım etmesi lâzımdır. Bunun için arzu ederim ki, 
Cemiyeti Akvam arkasında bulunanları ki, - kararı 
vicdanîleri onlar üzerinde hâkim olacaktır - diğer 
anasırı da tenvir etmek gayretinde bulunsun. Onun 
biri; her azanın mensup olduğu Hükümeti ikincisi; 
her azanın mensup olduğu milletidir. Görüyorsunuz 
ki, efendiler; aldığınız izahat belki bizi bir hafta on 
gündür, uykularımızı selbeden, bizi daima büyük 
endişelere sevk eden istirahatın hepsini ref etmiştir. 
Görülüyor ki, Hükümet azm ile, metanetle katiyen 
sergüzeşteu harekete gitmeyerek hem memleketin 
menfaatim muhafaza etmek hem de vicdanı amame, 
dünya önünde haklı yürüdüğünü ispat etmek için 
sây eylemiştir. Sonra efendiler: İkinci bir mesele 
vardır ki, her ne şekilde olursa olsun bu gün dünya
nın avam kısmı, ilerde yükselecek hâkim olacak olan 
kısmı, harpten müteneffirdir. Efendiler; Bir yerde 
ateş patladığı zaman, o vicdan kimin bu işe bâis ol
duğunu hissederse, emin olunuz netice üzerinde fena 
bir telâkkiye saik olur, Tuğyanı infialde bulunur. 
Bu itibarla görülüyor ki, Cenabı Hakka hamdü sane 
ki, mesele tariki halle girmiştir. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — İhtilâf olsaydı, ne 
olurdu? Musul hakkında da davamız hak, yardım
cımız Cenabı Hak, muvaffakiyetimiz muhakkaktır. 
Sabri Bey!... 

SABRt BEY (Saruhan) — Hayır efendim. Bir 
kavga korkusundan bahsetmiyorum. Harp patlamak 
ihtimali vardır. Bunun için dünyayı haberdar etmek 
lâzım gelir. Hükümetten istirham ediyorum, Heyeti 
Celileniz de tensip ederse bu cereyan eden vukuatın 
bütün delâilini şamil olmak üzere bir kitap neşredil
sin. Bu gerek hükümetlerin gerek milletlerin nazarı 
ıttılaına vaz edilsin. Teklifim bundan ibadettir. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Efendim; eğer 
Sabri Beyefendinin teklifi bir kitap teklifime münha
sır kalacağını bilseydim bendeniz söz istemiş bulun
mayacaktım. Çünkü izahat zaten kâfi idi. Evet ki
tap neşrolunsun ve bütün dünyanın kulaklarına isal 
edilsin ki, bu dava bundan ibarettir. Bu doğrudur 
ve buna bütün Meclisi Âli muhakkak iştirak eder, 
Fakat Kitap neşri temennisini söylemek ;çin Sabri 
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Beyefendinin sözlerinde eseri zaaf gördüm. Meclisi 
Âli kabul edemez ki, Musul meselesinin vehameti zail 
olmuş, yani ehemiyeti zail olmuştur. Musul mesele
sinin hayatî bir mesele bilen Meclisi Âli onun ve-
hametiniı zail olduğunu insanî bir fikirle müteşekki-
ren kab^l ederken ehemmiyetinin daima mevcut ol
duğunu takdir eder. (Doğru sesleri.) 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Dört günde hepi
miz buraya dolduk. 

YUNUS NADÎ BEY (Menteşe) — Binaenaleyh 
Cemiyeti Akvamın mahiyeti ne olursa olsun biz Mu
sul meselemizi biliriz. O ya Cemiyeti Akvam ile hal 
olunur Veyahut başka suretle hal olunur. Herhalde 
matlubu millîmize göre hal olunacaktır. Bu noktanın 
kaydolurjmaması ve Meclisi Âlide bir eseri zaaf bu-

ı 
ummadığının sabit bulunması teyit olunması emniye-
siyle söz aldım ve bendeniz Hükümetin beyanatını 
kâfi görerek ruznamei müzakerata geçilmesini teklif 
ediyorum. (Kâfi sesleri, alkışlar.) 

REİSİ — Efendim, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
19 ncu n(ıaddesi mucibince Meclis; derhal içtima edil
mek üzej-e davet olunmuştur. 

Başvekil Paşa Hazretleri tarafından verilen iza
hatta ingilizlerin verdiği nota üzerine hudutta vahim 
bir vaziyet hasıl olmuş ve o vaziyetin, adeta ültima
tom şekil ve mahiyetinde olan notadan mütevellit 
olduğu anlaşılmıştır. Bu notanın avakibinin ne şekil
de hal edileceği malum olmadığı için tabiî böyle mü
him bir vaziyet üzerine Meclisin bir an evvel haber
dar edilmesi lüzumu hasıl olmuş ve Meclisi Âli davet 
edilmiştir. Şimdi Menteşe Mebusu Yunus Nadi Beyin 
teklifinde Hükümet tarafından verilen izahat kâfi 
görülerek ruznamei müzakerata geçilmesi teklif olu
nuyor. Reyi âlinize koyacağım. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyi 

âlinize vaz'ediyorum: Kabul etmeyenler el kaldırsın... 

Kabul edilmiştir. 

Ruznamei müzakerata geçeceğiz, teneffüs için 

celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 4,9 

«*•»-

REİS 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 

Celseyi açıyorum efendiler! Evrakı varide okunacak 

4. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Trablusgarp Muharebesinden muahedei sul-

hiyenin tarihi tasdikine kadar vuku bulan muharebe
lerde şehit düşmüş erkânı ümera ve zabıtan ile men-
subini askeriyenin erzak ve elbise ve maaş mukabili 
fazlai mt'huzlarından tahsil ettirilemeyen zimmetleri
nin Hazinece takip ve tahsil olunmaması hakkında ka
nun Lâyihası (1/501) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine) havale ediyoruz. 

2. — Tütün muamelâtının sureti idaresini tayin 
eden ahkâmı mutazammın olmak üzere kanun lâyi
hası (1/502) 

REİS — Ziraat ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

21 — 
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3. — Mazot maddei müştailesinin fiyatı ziraat 
makinelerinde sarf ve istimal edilmekte olan diğer me-
vaddı müştaile fiyatlarının nısfı derecesinde olması 
hasebiyle rağbeti umumiyeyi mucib olacağından 329 
numaralı Kanunda muharrer mevaddı müştaile mi-
sillü mazotun dahi Gümrük ve İstihlâk resimlerini 
teşvikat ve Gümrük ve İstihlâk Resiminden mahsubu 
hakkında Kanun Lâyihası; (1/503) 

REİS — Ziraat ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

4. — Çanakkale - Ezine - Bayramiç - Balya ve 
Ezine - Ayvacık ve Susurluk - Gönen - Biga yol
larının turuku umumiye meyanına ithali hakkında Ka
nun Lâyihası, (1/504) 

REİS — Nafia ve Muvazei Maliye Encümenle
rine havale ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin Şûrayı 

Devletin Memurin muhakematına müteallik vazaifi-
nin sureti ifası hakkındaki Kanuna zeyl olmak üzere 
(2/343) numaralı teklifi kanıımmîsi ve Dahiliye En
cümeni mazbatası 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — Ur fa Mebusu Ali Fuat Bey ve 48 refiki
nin, Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun 14 ncü 
maddesinin tadili hakkında (2/320) numaralı teklifi 
kanunîsi ve Maarif Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alındı. 

Tezkereler 

1. — Hapishanelerin idarei umumiyeleri hakkın
daki (1/426) numaralı Kanun Lâyihasının yeniden 
tetkiki zımnında iadesine dair Başvekâletten mevrut 
tezkere. 

REİS — Tezkere okunacak : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hapishaneler idarei umumiyesi hakkında Dahili

ye Vekâleti Celilesince teklif olunup 24.1.1340 tarih 
ve 6/427 numaralı tezkereye leffen takdim kılınan 
191 numaralı Lâyihai Kanuniyenin yeniden tetkikine 
Vekâleti müşarünileyhaca lüzum gösterilmekte oldu
ğundan iadesine müsadei Riyaset Penahîlerini arz ve 
istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

2. — Belediyelerin Beledî, idarî, cezaî ve kazaî 
salâhiyetlerinin tevsii esasına müstenit olup Dahili
ye Encümeninde bulunan 1/408 numaralı Kanun Lâ
yihasının, tadilât icrası zımnında, iadesine dair Baş
vekâletten mevrut tezkere. 

REİS — Tezkere okunacak : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Belediyelerin beledî, idarî, cezaî ve kazaî salâhi

yetlerinin tevsii esasına müsteniden Dahiliye Vekâleti 
Celilesince tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 
9 . 1 . 1340 tarihli kararıyle ve 13 . 1 . 1340 tarih 
ve (3/136) numaralı tezkereyi leffen takdim kılınan 
lâyihai kanuniyenin icabı hale göre bazı tadilât ic
rası .zımnında iadesi vekâleti; müşarünnilleyhaca ta
lep edilmekte olduğundan iadesine müsadei Riyaset 
Penahîlerini istirham eylerim efendim. 30 .9 .1340 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Bu son iki kanun lâyihası Başvekâlete 
iade olunacaktır. 

3. — Sakarya Meydan Muharebesi esnasında hi-
dematından ve son harekâtı îaarruziyeden dolayı iki 
defa İstiklâl Madalyasiyle taltif edilen Fıkra 1, Alay 
4 Kumandanı Kaymakam Tireli Ali Cevat Efendi 
Bin Ali'nin işbu madalyalarından birinin takdirname
ye tahvili hakkında Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/271) 

REİS — Mudafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

4. — Mücadelei Milliye esnasında İnebolu'ya vu-
rut eden efradı, esliha, mühimmat vesair levazırnaiı 
harbiyenin denizden iskeleye bilâücret nakli hususun
da hizmeti meşkûreleri sebkeden İnebolu Piyade Ka
yıkçı Loncasının bir kıt'a İstiklâl Madalyasıyle talti
fine dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/278) 

REİS — Mudafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

5. — İstiklâl Mücadelesinin muharebatı muhteli-
fesinde hidematı fevkalâdeleri sebkeden on zatın İs
tiklâl madalyasıyle taltiflerine dair Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/277) 

REİS — Mudafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

6. — İstanbul'un işgal altnıda bulunduğu esnada 
Millî Orduya muktazi eşya, Cephane, Esliha ve teç
hizatı sairenin şevkinde fedakârane hidematı sebke
den Nakliye Mülazımı Evveli Yozgatlı Ahmet Ağa 



t : 45 18 . 10 . 1340 

bin Osman'ın İstanbul Hükümetince taht i di sinne 
tabi tutularak tekaüt edilmiş olduğundan Tokat Me
busu Mustafa Beyin vaziyetinde olan mumaileyhin 
hidematı fevkalâdesine binaen tekaüdünün yüzbaşı
lık rütbesi üzerinden icrasına dair Başvekâletten mev
rut tezkere (3/276) 

REİS I— Müdafaai Milliye Encümenine havale 
I 

ediyoruz. | 
7. — I Mahsubu Umumî Kanununun dördüncü 

maddesindeki kuyudattan Sabık Halife Abdülmecit 
Efendinin Veiiahdlik zamanına ait maaşatı müteda-
hilesinin kasında tereddüt hâsıl olduğundan maddei 
mezkûrenin tefsirine dair Başvekâletten mevrut tez
kere (31179) 

REİS ;— Kavanin ve Muvazenai Maliye Encü
menlerine jhavale ediyoruz. 

S. — İ340 senesinde neşir ve tatbik olunan Güm
rük Kanununun olbabtaki maddei mahsusası ahkâ
mı, Kanunun tarihi neşrinden itibaren satmalına-
cak Türk vapurlarının Gümrük Resminden muafiye
tini âmir ise de bundan evvel ve daha buhranlı gün
lerde milli bayrak altında sefain bulunduranların 
kanunun dairei şümulü haricinde bırakılmaları mu-
vafıkı nasiafet ve Adalet olamıyacağından muafiyeti 
temin edefı Kanunu mezkûre bir maddei müzeyyele 
ilâvesi veyahut kanunun tefsirine dair Başvakâletten 
mevrut tezkere (3/275) 

REİS •— Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine, 

9. — Ham Petrollerden Rüsumat İdaresince istih
lâk resmi \ alınmasında tereddüt hâsıl olduğundan bu 
baptaki tarife kanununun tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut teskere (3/274) 

REİS i— (Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine) 

10. — Büyük Millet Meclisine intihap edilen ve 
edilecek olan bilûmum mensubini askeriyenin tabi 
olacakları \ şerait hakkında 385 numaralı Kanunun 
2 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
tezkere (3^272) 

REİS j — (Müdafaai Milliye ve Kanunu Esasi 
Encümenlerine) havale ediyoruz. 

/ / . — Ticaret Müdiriyetlerinin hususî adreslere 
gönderecekleri evrakı resmiyenin bilâücret kabulüne 
cevazı kanunî olmadığına, bu husustaki posta Ka
nununun 30 ncu maddesinin tefsirine dair Başvakâ
letten mevrut tezkere (3/280) 

REİS j — Posta ve Telgraf Encümenine havale 
ediyoruz, j 
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12. — Osmanlı ve İtibari Millî Bankası memur
larının Ziraat Bankası Memurları gibi Müecceliyeti 
Askeriye Vergisi ile mükellefiyetleri 331 numaralı 
avans Kanuniyle kabul edilmiş ise de bunun ma
kabline de şümulü olup olmadığında tereddüt hâsıl 
olduğundan tefsirine dair Başvekâletten mevrut tez
kere (3/273), 

REİS — Kavanin ve Muvazeneyi Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

13. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 22 nci maddesinin, tefsirine dair Başvekâletten 
nevrui tezkere (3/281), 

REİS .— Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

14. — Matlubat ve düyunu Hazinenin sureti 
mahsubuna mütedair 23 Nisan 1340 tarihli Mahsubu 
Umumî Kanununun birinci maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâletten mevrut tezkere (3/282), 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

15. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 35, 36 
ve 39 ncu maddelerinin tefsirine dair Başvekalâetten 
mevrut tezkere, (3/283), 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

16. — Yozgat'ın Medrese mahallesinden Kafazade 
İsmail Mahdumu Nazım Efendinin iadei hukuku 
memnuasma dair Başvekâletten mevrut tezkere, 
(3/284), 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
17. — Tirebolu'nun Reşadiye mahallesinden So

laklı oğlu Temel Efendinin iadei hukuku memnuası-
na dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/285) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
18. — İzni ki i Sait Efendi zade Mustafa'nın iadei 

hukuku memnuasma dair Başvekâletten mevrut tez
kere (3/286) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
19. — Tirebolulu Müftüzade Şevket Efendinin 

iadei hukuku memnuasma dair Başvekâletten mevrut 
tezkere (3/287) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
20. — Hiyaneti Harbiye maddesinden 16 nci Fır

ka Divanı Harbinde bilmuhakeme idama mahkûm 
olup Divanı Temyizi Askerîce muvafık görülen Kâ
mil namı diğeri Bekir Çavuşa ait kararın tasdikine 
dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/288) 

— 23 — 
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REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

21. — Orhan Gazi kasabasına mülhak karyeler 
ahalii Islâmiy esine mezalim ika eylediğinden İstanbul 
Divanı Harbi Örfisince idama mahkûm ve Divanı 
Temyizi Askerîce de muvafık görülen İstepan Veledi 
Davit hakkında hükmün tasdikine dair .Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/289) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

22. — Rakı nakli maddesinden maznun Eskişehir
li Aziz ile Hanife hakkında verilen hükümde Hatayı 
adlî vukua getirildiğinden af suretiyle telâfisine mü
tedair Başvekâletten mevrut tezkere (3/290) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

23. — Rakı nakli maddesinden maznun Bor kaza
sının Fer tek Karyesinden Celâl hakkında verilen hü
kümde hatayı adlî vukua getirildiğinden affı suretiy
le telâfisine dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/291) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

24. — Rakı nakli maddesinden maznun Giresunlu 
Şükrü ve Kayıtçı Cıvık Hamdi ve Anaforoğlu Meh
met haklarında verilen hükümde hatayı adlî vaki ol
duğundan affı suretiyle telâfisine mütedair Başvekâ
letten mevrut tezkere, (3/292) 

REİS —- Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
25. — Rakı Nakil maddesinden maznun Karahi-

safın Devedede mahallesinden Kostantiyan oğlu Çil 
Avdik hakkında verilen hükümde hatayı adlî vukua 
getirildiğinden af suretiyle telâfisi hakkında Başvekâ
letten mevrut tezkere (3/293) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
26. — Cerh ve katil maddesinden 3 sene 9 mah 

hapse mahkûm olan Alaşehirli Halil Efendinin çıra
ğı Mehmet ehliyeti cezaiyeyi haiz olmadığı halde 
mahkûm edilmiş ve hükmü vaki Mahkemei Temyiz
ce de tasdik edilmiş ve merkumun bu suretle mahkû 
miyeti bir hayatı adlî neticesi olduğu ahiren anlaşıl
makla tariki kanununiyeye tevessül suretiyle ıslah ve 
tashihine de imkân kalmamış olduğundan af suretiyle 
telâfisine dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/294) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
27. — Adliye Encümeninde bulunan ve müteaddit 

eşhasa ait 2/5, 3/8, 3/235, 3/262 numaralı evrakın 
iadelerine dair Başvekâletten mevrut tezkere 

REİS — Adliye Encümenine verilmiştir. 
REİS — Efendim. Bu günkü ruznamemizde mü

him bir şey olmadığı için Pazartesi günü saat 1.30'da 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzarekat Saat : 4.35 
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