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OÖKSAİN »ALTINCI ÎÇTİMİA 

18 Teşrinavrveî 1337 (Salı 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

RBÜS •: Binindi Relisvdkiii Hasan Fehmi Beyefendi. 

(KÂTİPLER * Maihmjut Sait <Muş), 

REİS — Celse kuşat edildi. Zaptı Sabık hülasası kıraat olunacaktır. 

1. — ZAIPTI SABIIC HÜLASASI 

16 Teşrinievvel 1337 Pazar 

BİRİNCİ CELSE 

İBürinıoi Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendimin 
ftahtı rayaselerinde biiıinikat zabtı sabık! hülasası kıraat 
w aynen İkalbul oiunidu. Makamı Riyasetten verilen 
söz üzenime Mardin Mebusu İbrahim. Bey hudut mad-
ıdeakıe, Konya. Meibuısu Veübi Efendi tadclatı mLi-nki-
«le icra olunarak itûiâfnanTienin vüçubu itasdikma, (ka-
ıresii Mebusu Basri Bey Mafnıamanin Mlsakı Milliye, 
menaifii vataniyeye muhalif olduğundan refine, Van 
Meibuısu HaHdkı Bey Resiilayınldain Cezireye kadar 
olanı hudut kısmına, Karesi Mebusu Vehbi Bey siti-
ikfnamenin Müsalkı Millinin birinci maddesine muga
yir olduğuna, şimendifer hattına, iskenderun - Antak
ya; mıntalkadına, Bağdat hattı imLiyazınm devrine ve 
usulü zabıtasına, mekteplere, Hicaz demir yolunu, 
evvelemirde hükümetçe izahat itasından -sonra (karanı 
İöajti ittihazı lüzumuna, Erzurum Mebusu Durak Boy 
Baş 'kumandan Paşa Hazretlerinin beyanı mütalaa bu
yurmalarına, Kırşehir Möbusu Yahya Galip Bey ta-
düiatj mıümikine yapılarak alicdi itilafın muvafakatine, 
fetanlbul 'Mebusu Ferit Bey itilafın esas - zatı ihtilaf -
şerait ve teferruatı dcibarile kısmı evveli bade-tasvip 
memleketin hakimiyeti rnilüyesıine, milletin saltana
tına muvafık desatire tebean menaifii siyasiye, maliye 
ve ticcariyemizi temine, arzuyu sulhperveranernıizi 
(idameye kafil olmasına, hudut aksamına, şirketle bi-
fâüaf kaydının refine, teminat akçesine, hattın umu
ru zabıtasına, usuîlü lüsumiyeye, mlüstahsalatı ma-
hailliye tabirine, Hariciye Vekili Bey muralhhacla bu 
dairede görüşüldüğünden zapta gedmesi mümkln ol
duğuma, Ferit Bey her halde !bu balbta b'ir mzû-
ıde ilavesi mümkün olduğuna, mlünıasebatı tica
riye djolayısile mücavir üç livamızın. Sııriyey© 
*kes!bi irtiilbaıt eyliyeceğlne, Mustafa Kem a! 
Paşa Hazretlerinin «yahut 'bilâkis Halebi bize 

ralbt eyüyeceği» (beyanına Ferit Bey, bunun da rnek 
'huz olduğuna; gümrük hututunun mazarratına, haıki-
•rni'yetli saltanatımıza muvafık olmayan küyudun, gfiim:-* 
rülk hattının bir zaman ile ıtaJkyidine, marttaika tefrik 
etmeksizin güimrük mükave'lemamesinıi tanzime mü
heyya olduğumuz, Hariciye Vekili Bey Fransa - İsviç
re arasında mümasili mavıcut olduğuna, Ferit Bey 
nakliyatı askeriye hakikinin takyidine, Cezirei İbni 
Ömer meselesine velhasıl hudut maddesinin - muhte-1 

lif cihetlerin bittetkıîk cevap itasından sanra - halline,. 
(sanayi mektepleri) tercümesine*, hattı -ittisale, Fransa 
vaziyetti siyasiyesine dair tenki'dat ve mülahazat ve mü
dafaa* dermeyan 'eylediler; teneffüs için celse tatil 
edildi. 

İKİNCİ CELSE 

Hasan Fehmi; Beyefendinin tahtı riyasetlerinde kü-
çat olunarak müzakerata devamla Trabzon Mebusu 
Ali Şükrü. Bey memleiketfin vaziyeti ıztıı-ariyesi karşı
sında tadilatı mtimfcine icrası ve ademi imkânı hallin
de •iullâfnamenin kabulünü, Mustafa Kemal Faşa 
Hazretleri müsvedde halinde bulunan itilâf namenin 
davayı aslimizde, Misakı Millimizde hali lihtllafda ol
madığım, kabulünde bir beis bulunmadığını, mukabil 
tdklif ile ştiicli hazır arasındaki far'k'ları ;badel izah 
müzaikeratın tarihçesi ni ve safahatını, Heyeti Vckiie-
nln kaibul veya ret muvacehesinde kaldığından ve 
mlüm'kiin olan mesaisini sarf ediğinden berayı isitişare 
Meclisi Aılıi'ye arza karar verdiğini, itilâfnariienin sul
ha «ıusıil bir mebdei harekat, zemin teşkil 'etme&de ol
duğunu, Fransa hükümetinin Tüıifciyenıin istiklâl ve 
hajkimîyetine müteallik kâffei mesaili bir itilâfı sanıi-
mane rubile halle cehdetmesi itübarlile tanzim edildiği 
maıhiyeîinda bulunlduğunu, müddeti gayri muayyen 
bir müuare'kename hükimıünde olan itilâfnaımenin te
min eylediği menafi babsirnde misa'kı MilKde muay
yen hıiduıt ile tedat olmadığını ve çünkü -sanilh, ikaûi, 
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musibet haıtitı rraiSardka ve hududu milliye bulunma
dığını, velhasıl hududa müteallik. Misalki Millinin bi
rinci maddesıile tezat teşkil etkiyeceğini, mukaibi'l tek-
liftle Isikenderun - Antakya mıniakasvam cenübda hu
dut haricinde kalmasına muvafa'kat edildiği ve .mamafi 
'bu defa 'bir şekli mahsus ilâve oiuna'bildiğ'inli, muhta
riyet ve (istiklâl gibi bir şdkil temin edilemedişVni, müt
tefikimiz Rusların da işbu itilâtaameyi tasvipkar ol
duğunu, tenikifatı cariyeyi heyeti murahhasamız bıili-
zah azami menafi teminine muvaıffaik olur veya ola
mazsa !scn şeklin Mecl'iii Alide bilmüzaikere hallolu
nacağını; Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey tadilat 
hakkında Hariciye Enoümenile Mösyö Franklen Bay-' 
yonun görüştürülmesi, heyeti murahhasaya ibir iki 
zat daha ilâvesi gibi iki şekil tasavvur 'ettiğini, Paşa 
Hazr elerinin tahtı riyasetlerinde heyeti murahhasa.'! 
sâbıikaya kenidilerinıl takviye ve irşat edectlk, izah ve 
temvireyjiiyecök, Fenit Beyin ve diğer rüfckanm ilâve
sini, Mustafa Kemal Paşa hazretleri murahhasla gö
rüşüldüğü vakit heyeti murahhasa ule ib.irLi.vde müşavir 
ibulunamryacağını, Trabzon Mebusu Hü.srev Bey mu
rahhasların tebdili muıvafılk olmayuıp Hariciye 'Encü
meninde müzalkere ve münalkaşe yapılabileceğini, 
Mustafa Kemal Paşa Hariciye Vekili Beye ve müza
kereyi idare eden diğer zevata emniyet ve itimat mev
cut olmakla beraıber heyeti müşarünileyhaıısn evvelce 
düşünmüş ve tenkit etmiş olmalarına göre onlardan 
daha ziyade temini menfaati meraleket cyliyeoek ar
kadaşlar varsa heyeti murahhasanm derhal çekileceği
ni, Yusuf Kemal Bey Hariciye Vekâletinden bile çe
kilmeye müheyya bulunduğunu söylediler. Reis Vekili 
Beyefendi Heyeti umumiye hakkındaki müzakerenin 
•kifayetini reye vazederek 'kabul veya redde tereddüt 

1. — Fransızlarla yapılacak it'dajname 
REİS — Türk Fransız itiiafnamesi üzerindeki 

müzakerata devaım. ediyoruz. 
FERİT BEY (İstanbul) — Hariciye encümeninde 

mevcut iken söylememiş de şimdi neden söylüyor? 
Kendisine vaki olan suallerde söylememiş de şimdi 
söylüyor demiştim. Bunlar da zabta geçsin. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Meselenin ehemmiyetine 
binaen mufassal bir takrir vermiştim. Bu takrir tak
dim etmekliğim dolayısiyle Hariciye Vekili Beyefen
diye şimdi sordum. Fakat kendisi o takrirden katiyen 
malumatı olmadığını beyan ettiler. Bu kadar mühim 
olan bir meseleyi nasıl olur da Makamı Riyaset ih
mal eder? 

J hasıl oldu. Müteakiben Mustafa Kemal Paşa Maz-
l retle ri yapılacalk işin Meclisçe veya heyetli murahhasa-

ca olacağının lüzumu teshilini, riyasetleri tahtından ce
reyanı müzalkerat dçin heyeti murâhha^amn firkati 
nazarının tasvibini ve muğlak eflkâr ile karşılaş;!la-
mıyacağından azami tarzın 'tayinini. Bolu Mebusu Hil
mi Beyin Antakya mıntafcasmın terki caiz olamıya-
cağ;m, l'skenderunun Anadolunun mahreci olduğunu, 
sair mukaddes davalara sui misal teşJkil eyiiyeceğiîü, 
mi sakı millimizin mebdei, noktai haretkedi Lazkiye 
şimalinde kâin İnhanşı mevkii olduğundan 'bunda İs
rar edilmesini, müessesatı tedrisiyenin tefiş hakiki ıs
kat olunduğunu (Türlk kanunlarına tabi olacak mü-es-ı 
sesatı hayniye ve tedrisi ye) denilirse teftişin temin etdt-
leceğini ve Mustafa Kemal Paşa hazretleri mesele
nin işbu tarzda müzakeresi pek güç neticeye vasıl ola
cağını, münaşakası uzayabileceğini, Meclisin nıkatı 
nazarı teayyün etliğini, murahhaslarımızın 'bu nakta-' 
iar üzerinde daha fazıla menafi emin etmek üzere mü
zakereye devam eylemelerini ve artık hiç bir ş>ey yap-

| mağa imfkân ıkalmadığı anlaşıldıkdan ve son şekli te-ı 
I ayyün ettiıkdea sonra son 'kararımızın verilmesini va 

şimdilik bu meselenin tehiri müzakeresini ifa'de ett> 
ler, 

.'Canibi ahi riyasetten Paşa Hazretlerini teklifi 
vakü reye vaz olunarak Ekseriyetle îkaıbul edildi ve 
celseye nihayet verildi. 

Birinci Reis Vekili Kâtip 
Hasan Fehrna Muş 

iMaihmui Sai'tl 
REİS — Zaptı saibik hulâsasını reylerinize arz 

ediyorum; kabul edenler., Etmiyenler.. Kabul edil
miştir, 

REİS — Efendim Hilmi Beyin bir takriri vardır, 
diğer arkadaşların da beş takriri vardır. Müzakere 
kâfi görülmediği, tekrar heyeti murahhasanın Fransız 
murahhasiyle temasına talik edildiği için evrak ta-
kımiyle nezdinde kaldı. Riyaset vazifesini ifa etmiş-" 
tir. Heyete arz edilmeyen takriri ben veremem. Şim
di nizamname zamanında değiliz. 

İTİNALI HİLMİ BEY (Bolu) — İş işden gecelik
ten sonra neye yarar? 

REİS — Zabtı sabıkı kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Zabü sabık kabul edildi... Mamafih Heyeti 
Celileniz. Münasip görürse Hariciye Vekili Beye şim
di tevdi edebiliriz. Müzakere kâfi görülmedikçe tak-

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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rirleri hükümete tevdi edemezdim. Fakat Heyeti Veki
le... (Gürültüler.) 

Buyurun Paşa Hazretleri. 
MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (An

kara) — Arkadaşlar, son celsede vermiş olduğunuz 
karar mucibince Franklen Büyyon ile, tamamen vu-
kubulan irşadatınız nazarı dikkate alınmak üzere mü
zakereye devam olunmuştur. Müzakereye devam eden 
arkadaşlar Yusuf Kemal Beyefendi Hariciye Vekili 
sıfatiyle ve Fevzi Paşa hazretleri de hazır bulundu. 
Müzakereyi olduğu gibi hülasa edeceğim. Kendilerine 
dedim, ki şimdiye kadar heyeti murahhasamızla cere
yan eden müzakeratınız neticesinde tespit olunabilen 
şekiller pek de tatminkâr görülmüyor. Binaenaleyh 
Meclisiniz tarafından daha büyük bir itiraza maruz 
kalmamak için o şekli olduğu gibi Meclise sureti mah-
susada arz mecburiyetini his ettim ve Meclis o itilaf -
name müsveddesi üzerinde ve bahusus bazı noktaları 
üzerinde pek şedit tenkidatta bulunmuş ve bu şekiliy-
ye sureti katiyede kabul edemeyeceği temayülünün 
hissini göstermiştir. Ve fakat ilâve ettim. Gerek biz 
şahsen ve gerek Meclis bizimle Fransa arasında biran 
evvel hakiki bir sulh ve mesalemetin teessüs etmesi
ne taraftardır. Ancak menafii milliyemizden sarfı na
zar edememek bizim vazifemiz ve vicdani mecburiyet
lerimiz icabatındadır ve kendisine teklif ettim açık mü
zakere yaptım, tetkikatı umumiyeyi işaret ettim ve 
Meclisin tetkikatı umumiyesi hangi noktalara mütevac-
cih ise o naktalara işaret ettim. Ezcümle altıncı mad
deden başlamıştım. Tam bir affı umumi mevzubahis
tir. Oraya hukuku şahsiyeyi harice bırakmak kaydını 
koyalım, dedim. Bu affı umuminin Antakya ve îs-
kenderuna şâmil olmaması lüzumundan bahsettim. Se
kizinci madde İskenderun ve Antakya havalisi için pek 
azim ve şedit ve gayri kabili müdafaa tenkidat ol
duğunu söyledim. Dokuzuncu madde de hudut 
meselçsine aittir. Bunun bu şekliyle şayanı ka
bul görülmediğini söyledim. Sonra onuncu mad
de de kabir meselesi vardı. Müfit Efendi ha
tırlamıştı. Onuncu madde de Sultan Osmanın ka
bir meselesi hakkında tenkidatlarını söylemişti. 
Burası yalnız bir mezardan ibaret midir? Tabii bunun 
müştemilatı da olmak lâzım gelir. Onu hatırlatmıştım. 
Sonra on birinci madde ki şimendifer meselesidir. Ora
da başlıca şirketle bilitilaf ikaz meselesi sonra asker 
nakli meselesi... Bunlara katiyen muarız bulunduğumu
zu ifade ettim. Sonra On ikinci madde ki muayyen 
sancaklar hakkında münasip bir usulü rüsumiye itti
hadı meselesidir... Halep arasında bir usulü rüsumiye 
vazını kabul etmeyeceğinizi söyledim^ Nihayette bu 

I koyun suyu için bir «müttefikan»1 sözü varki, çıkarmak 
I istiyoruz. Buna da bazı arkadaşlar itiraz etmişti. Yani 
I bu kadar bir hulasa bu itilafname ile beraber siz bu-
I radan gitmezden evvel Fransa Hükümetiyle aramızda 
I daha sarih, daha kati surette görüşmekliğimiz kanaa-
I ti izhar olunmuştur. Hülasa bu tenkidatı hangi nokta-
I lara ait olduğunu dinledikden sonra uzunca bir dis-
I kur verdi. Bundan anlaşılan şey müteessir olduğunu 
I işaret ettiğim noktalarda tadilat yapmaya pek de muk-
I tedir olamayacağım, salahiyettar bulunmadığını müc-
I melen ifade etti .'Fakat bu umumi sözlerden sonra tek-
I rar onu mütalaatına mukabil ben de maddeler üzeri-
I ne yeniden mütalaa dermeyan edeceğimi söyledim. 
I Bize ne vereceksiniz? dedim. Cevaben dedi, daha ev-
I velce bu mektuplar teati edilirken îzmirin, Trakya-
I nm iadesinde sarfı mesai edeceğinizi kaydedin, demiş-
I tik. Biz bunu yapacağız fakat müttefik bulunduğu-
j muz devletlere karşı Trakya ile îzmirin iadesine res-
I mi kâğıt veremeyiz. Size senet vermeye cesaret ede-
I meyiz. Yani kâğıt üzerine koyamayız. Fakat çalışırız. 
1 Onun gibi size bunları vereceğiz. Fakat itilafnamı ile 
I beraber kâğıda koyamayız, dedim. Cevaben, ben de; 
I bunun madde olarak kâğıda konmasını teklif etmiyo-
I rum. Baş başa görüşmeliyiz,, anlaşmalıyız, dedim. Bura

da teslim etmeliyiz ve biz'görmeliyiz. Sizden istifade 
I edeceğiz, yapmak istiyoruz, dedi. Bugün Fevzi Paşa 
I Hazretleri yalnız bu mesele hakkında kendileriyle gö-
I rüşmek üzere gitmişti. Ve filhakika bugün görüştüler. 
I Sonra efendim, ön dördüncü maddede müttefikan kay

dı vardı. Bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1 hükümeti, diğer tarafdan Fransa hükümeti gibi bir şe

kil vardı. Meclisimizde burada itiraz edildiği için biz 
I onu alelıtlak kabul etmek istemiyoruz, «müttefikan» 
I kelimesini kaldıracağız. Fakat tensip buyurulursa. 
I Maddeyi de bareber kaldıralım. Maksadımız Ha
leb'i susuz bırakmamaktır, dedik. Biz de düşündük. 

I Binaenaleyh nasıl bir şekil koymak istiyorsanız kabul 
I ederiz. Halep ahalisiyle halttın şimalindeki ahali He 

alakadar olan mahaller ahaM yeğdiğeriyle uyuşarak, 
I anlaşarak her M tarafı adilane bir surette tatmin ede

cek surette olsun dedik. Maksat bunu çıkarmaktır. 
Onun yerine doğrudan doğruya Höi İslam millet ara
sında ve komşular arasında hallolunur şeklinde husu
sî bir şekil ve mahiyet verebiliriz dedim. Bilhassa 
gümrük meselesM kendMkıe açric söyledim. Biz bunu 
kabul edemiyoruz. Mımtakali nüfuzu katml etmiyo
ruz. Korkuyoruz kî bize bunu kabul ettirmekle ufak 
bir mınitakaü nüfuz yerine, mnUtakai iktisadiye çıka
racaksınız. Bütün memleketimizi mıntakai nüfuz gM 

I kullanacaksıruz, dedik. Bütün bu tevehhümat karşrsm-
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da bunu kabul edemeyiz. Yoktur dedi. Maksadımız Ha
leb'i müşkil bir vaziyette bırakmamaktır. Bir çok mü-
nakaşaittan sonra biz size teklif etmiyoruz ki aramız
da gümrük olmasın. Behemâhal aramızda gümrük ola
cak. GümrüksüzlÜğü biz düşünmediğimiz "için itira
zınızı kemali hulus ile dinleyeceğim, dedi. Ben de de
dim ki; mademki üki hükümeti dost olarak telakki edi
yorsunuz. Bir hükümet doslt olan bir hükümetle ne 
yaparsa öyle yapalım. O halde umumî olarak böyle 
bir madde koyalım. Yani buitilâfname imzalandıktan 
sonra Türkiye ile Suriye arasında bir gümrük muka
velesi ve yahut muahedesi yapmak üzere bir kömüs-
yon teşkiledeceğiz ve bu komisyon o gümrük muka
velenamesinin müddetini ve şeraitini tespit edecektir. 
Bu komisyon vazifesini bitirinceye kadar tarafeyn 
serbestisini muhafaza edecek. Bu şekli binnetice ka
bul etti. Zannederim ki arkadaşları da tereddüde dü
şüren hususî menafi meselesi bu idi. Hepsini kaldıra
rak doğrudan doğruya kendi menafiimizi esas tutarak 
bir gümrük mukavelesi yapmak üzere bir komsiyon 
yapmağa hazırız ye yapalım. Tayin edeceğ'm'iz komis
yon menafiimize muvafık şeraiti kabul eder, muva
fık olmayanları reddeder, yahut yapılamayan şeyleri 
yapamaz. Yapamazsa yapamaz. Yaparsa ne alâ... ik
mal edinceye kadar istediğimiz kadar gümrük vaze
deriz. Böyle bir şey tadil olundu efendim. On birinci 
makide : Şimendifere aittir. Bu şimendifer hattına ait 
olan maddenin ben iki noktasında biraz fazlaca çalış
tım. Diğer taraftan Yusuf Kemal Beyefendi çok mü 
nakaşalar yaptı ve çok mütalâalar dermeyan etti. Fa
kat binnetice şu oldu : Arkadaşların en çok mah
zurlu gördükleri; hattın ve istasyonların inzibatı sa
hibi imtiyaz şirketle bilitilaf Türk zabıtası tarafından 
temin olunur. Hat bizimdir. Muhafazası bize aittir. 
Bu Mlafnameyi alelusul nasıl muhafaza olunursa öyle 
yaparız. Bu i'tilafnameye bu kaydı koymayacağız, de
dik. Binnetice muvafakat etti. 

Sonra Fransa Hükümeti şimendiferle nakliyatı as
keriye icrasını haizdir, kaydı vardı. Buna itiraz et
tik - Bir defa dedik; Fransa Hükümetinin bizim mem
leketimizde, bizim arazide bizim memleketimiz
deki şimendiferle nakliyatı askeriye icrasına mü
saade edemeyiz. Çünkü Fransa bu şimendiferle as
keri nereye nakleder? Farz edelim ki aleyhimize de 
gül. Cenuba nakledecek. Yine İslâm kardeşlerimize 
karşı sevk edecektir. Fransız Hükümeti bittabi her 
hamgi bir mmtakada kuvvet istimal eder. Fakat Tür
kiye Hükümeti Fransa'ya yardım edemez. Bu babda 
hiçbir itilâf yapamaz. İslâm nazannda vaziyetimizi 
duçarı müşkilât eder. Sureti umumiyede nakliyatı as

keriyeyi kabul edemeyiz, dedük. Hayatî bir nokta ola
rak telâkki ettiler. Behemahal nakliyatı askeriyeyi 
yapacağız. Ve yapamazsak oralarda temini hakimiyet 
edemeyiz. Biz (teçhizatı askeriyeyi ve askerlerimizi 
deve) (1) ile mi göndereceğiz. Neticede bundan sarfı 
nazar etmek mümkün olamayacağını görünce yalnız 
Fransa Hükümeti kaydını kaldıralım bilmukabele biz 
de Meydanı Ekbezle Çöbanbeyli arasında kendi as
kerimizi sevk ve nakledebilelim. Bunu binnetice kabul 
etti. Biz nakliyatı askeriye icra edeceğiz. Onlar da 
Çobanbeyli'den Nusaybin'e kadar nakliyatı askeriye 
yapabilecekler. Ancak zevahiri kurtarmak itibariyle 
Fransa Hükümeti kaydını kaldırdık. Türkiye ve Su
riye dedik. Bunda da bunu yaptırabildik efendim. 

FERİT BEY (İstanbul) — Müddet meselesi mev-
zuubah'is oldu mu?. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — llani-
haye sevkedeceğiz. Yani biz orada bulundukça asker 
sevk edeceğiz. Siz niçin asker sevk edeceksfiindz? Biz 
de dedik k!i her halde Fransızlara karşı asker sevk 
etmiyeceğiz. Her hakle onun cenup tarafımda ka
lan mımtakaya asker sevk edeceğiz. Burada açık 
konuştuk biz dte sevkedeceğiz. Bu müştemilat mese-
lesıidlir, dedik. Bunu kabul etti. Fakat bu müşte
milat Ceraıbluse kadar... etmesin. 

Sonra en esaslı hudut meselesi. Bu hudut mese
lesi hakkındaki müıtaıtaaıtını ve müdafaat surasurnda 
çok söz söyledi. Framkten, «binnetice, buna muk
tedir değilim, çünkü daha evvel mevzuubahis ol
du, Heyetiinliz itiraz etti ve reddetti. Bunu Bııiyam'a 
yazdım Aldığım cevap da malumunuzdur, bu hu
dut meselesinıi kabul ettiremediğimiz takdirde vazife
niz avdet etmektir, cevabını aklim. Ona dair biç 
bir eşy yapamam» dedi. Maımaffiıh ben, dıedfim ki 
kendlisline; sizim maksadımızı tamamile anladık. Fa^ 
kat bizim de MedlJsiiımıiziın behemehal talimlini lâzım
dır. Siz noktası noktasına ısrar ederseniz, hakika
ten yapacak başka bir şeyimiz kalmaız. Ben şahsen 
düşünüyorum. Meclis bumu kabul etmez. Benim 
tarafımdan ufak tefek şeylerin kabuî olummasile da
hi Meclistin bu meseleyi kabul edeceğimi zammetmem. 
Fakat sizim ne kadar fedakârlık edeceğinizi beraber 
teşrih ve tesbit edöbillkta. Ve bir harita açdak ve 
Şark parçasından başladık. Bududu böyle Cezireî 
İbni Ömer'e ve Dicle'ye isal için çalıştık ve uzun. uza-
dıya bahislerde bulunduk. O, Behemehal Dicle'ye 

(/) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklendi.: 
M. Ünver 
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mülaki olmak mecburiyetinde okkıüdamnı ifade et
ti. Malûmuâlniz hududu tayinden sonra Cezârei 
İbni Ömer'in 30 kilometre şimaline isal ediyor ve 
sonra nehri takiben Gezirei tbnii Ömer'e - tabiî ora
dan daha aşağı doğru gider - ondan sonra, asıl keın-
dilerince tnglilz rnıntakası telâkki olunan Mezopo-
tamuya hududu başlıyor. Dedim kli; bu Cezire'yi 
size veremeyiz. Behemhal Dicle'ye mülaki olma
nız arzusunu tatmin idin başka bir hudut araya
lım. Gezired îhni Ömer bizde kalsın. Bunun cenu
bunda başka bir hudut arayalım. Birçok tetebbüdten 
sonra kendisi muvafakat etmemiştir. Bt edamemSşfcir. 
Kendisi muvafakat etmiş değildir. Yalnız reddedeme-
miştir. Nusaybin'den Cezirei îbni Ömer'e giden 
eski bir yol .var. Cezir ea tbnii Ömer'le Nusaybin yo
ludur, ki bu yol, onların şimdi iddik ettikleri hudu
dun Dicle'ye mülaki olduğu yolun 30 kilometre 
kadar şarkındaki yoldur. Daha şarka gider bir hu
duttur. Bu yolu tarafeyn müşterek kullanmak üze
re hudut telâkki edalikn. Cezirdi İbnıi Ömer kasa
bası ve Nusaybin kasaibası bizde kalsın, dedi'm. 
Ondan sonra Nusaybin'den itibaren Honat beyleri
ne kadar tekmil istasyonlar bizde kalsın. Sonra asıl 
Suriye'de kalmış olan parçalardır. Meydanı Ek-
bez'den Fatıma'ya inen yolun... aşağı inerse sonra 
yaklaşıyor bir birini sonra bir hat yaparız. Onun 
üzerinde tekBifatta bulunduk. Nebas'ın hemen ce-
ınubundakli kaydi ihtiraz.... orada tasrih edelim. Beş 
on kilometre kadar. Bunlara dermiyan ettik. Bir 
çok münakaşalardan sonra en nihayet hududun meb
de noktası bizim teklifimize göre Payas'ın cenubun
dan başlayacaktır. İki kilometre, beş kilometre 
meselesini ehemmiyetli görmiyorum. Bunliar hudut 
komsiyonuria alit (mesaildendir, Meclislimiz için bir 
noktai) (1) iştigal diye kabul edemem. 

Ondan sonra Meydanı Ekbezden Kanan'a kadar 
olan parçanın bize kain-fası teklifini katiyen kabul 
etmüyor. Meydanı Ekbezdan Fatıma kısmı tekmil 
istasyonların, garların ne varsa bizde kalmasını 
kabul ediyor. Nusaybin kasabasının bizde kalma
sını kabul ediyor. (Resulayn Paşa Hazretleri, ses
leri) Resul ayin'den bahsetmedik. Ve Cezire dahi 
ıbizde kalsın. Siz tekmil Nusaybin, bilmeni neresi 
bizde kalsın diyecek olursanız benim halledeceğim 
ibfcr iş değildiir. Gayet mühim bir iş, ve muğlak olur, 
dedik. Resülay'nin istasyonu bizdedir. Yani iistas-

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek- I 
îendi. M. Ünver | 
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yon ve müştemSlatı alınırsa, kasaba alınmış demek
tir. Ben de gördüm. İstasyon alınırsa kasaba alın
mış demektir. Binaenaleyh hudut hakkında esaslı 
ve mühim bir tadîl yapdmamadiik. Yapıtoıilar ufafc 
şeylerdir. Ancak ifade etmek lazım gelirse Halep 
şimal kısmında, esM sözlerinde noktası noktasına 
ısrar etmiştir. Oradan itibaren fctasyoınlarm bizde 
katacağını kabul ediyor. Çok mütalâalar dermiiyan 
etti. Dicle'nin üstünde 60 kilometrelik mesafeden 
bahsediyor. Onun için bunların uzun davaları var
dır. Ceziröi İbni Ömer'e ehemmiyeti rnahsusa atfe
diyor. Bu mütalâata rağmen Nusaybin'den eski 
yoldan doğru Cezire'ye gidiyor. Nusaybin kasabası 
bu iki merkez bize kalimak suretiyle yol da tabüafciyle 
müşterek olmak, üzere Ali İhsan Paşadan bir kroki 
almıştı. Hanidiye Vekili o da bir çok teşebbüsat 
yapmış. Azamî bu hat olursa maksadı temin eder, 
demiş. Şimdi bizim çizdiğimiz hat malum bir yol
dur ki aşağı yukarı odur. Tabili Dicle'ye beheme
hal isal etmek... Men edemedikdıen sonra.... Bu hat 
tabiî onların almak 'İstediği yoldur. Nisibaten bizim 
lehimizde. İşte budur arkadaşlar, azamî tadilat 
budur. 

Sonra efendim, sekizinci madde İskenderun ve 
Antakya hakkında bir maddedir. Bu İskenderun 
ve Antakya'yı tamamen bize ilhak edeceğiz. Bunu 
parça! ay amayız. Esas davamız bundan ibarettir. 
Bunu tabiî parçal ay amayız. En nihayet dedim kii, 
orada müstakil bir Türk Hükümeti teşekkül etmeli
dir. Bunu yapaımayız, dedi. Bunun üzerinde bi
raz münakaşa oldu. Yapamayız dedi. Tabiî bir 
çok mütalâatı mütekabil denmeyan edildi. O rneyan-
da Yusuf Kemal Bey Briyan'ın nutuklarımı okudular. 
Onlara karşı cevap verdi. Ve doğru dedi. Hakika
ten milliyet esası üzerine bir- hudut yapmayı Briyan 
da söyledi, ben de söyledim. Tekrar ediyorum, 
benim de istediğim odur. Yapdığımız hudut işte o 
huduttur. Fakat Mösyü Briyan bu nutkunda milli
yet esasıma müstenit hudut yapacağız. Diğer nut
kunda da İskenderun limanını da dezarrne edeceğiz, 
diyor. Orada asker, silah bırakmayacağız. Bunu 
size veririz ve kendilerine mahsus bir şey yapmağı 
teahhüt ederiz, dedi. Ve en nihayet dedim: Pekâla 
orada bir muhtariyet idare tesisimi teklif ediyoruz. 
Bunu belki yapar. Faikat bugünden kâğıt üzerine 
yazıp ilan edemeyiz. Çünkü İskenderun ve Antak
ya'da bunu ilan ettiğimiz gün Halep'de, Şam'da is
teyecek. Halep galeyyan edecek, Şam yapacak. 
Suriye'de bizim aleyhimize büyük bir suriş olacaktır. 
Bunu maddeten, Filen yapacağımızı vadedeniz faz-
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fesvu yapamam, «fimde dePcfir, dedi. Daha doğ
rusu bk tabur kutlamıyor. Azami yapacağı şey gö-
nişüfldüktea -sonra şöyle bâr neticeye vasıl olduk. 
İskenderun ve AnftakyaVSa Fransa hükümetinin bir 
İdam mahsusa teşkiil etmesine naza değiliz. Birtakımı 
hukukumuz yandır ve bugün büz bu hukukumuzdan 
sarfmazar ötmüş değiliz. Buınu tahtında müstetir 
geçiyoruz. Hukukumuz mahfuzdur. Suriye üzerim
deki hukukumuzdan sureti mutlakadaı sarfı nazar 
etmiş değüz, dedik-. TalbBî o ayrı bdr şey. Onu 
ayrıca görüşürüz, dedi. Btoıaenaflıeyh biz o haıvali-
«fin Fransa hükümetlinin tahtı lidanesine geçmesi kay
dım havi ibareyi kaıbul edemeyiz. Binaenaleyh İs
kenderun ve Antakya'da bâr idarei mahsusa teslis olu
nacaktır. Bunu kaldırdı. Bir lidarefi mahsusa tesis 
olunacak ve sonra burada İskenderun'da ve Antak
ya'da sonra burada ayni ite Arap ve Fransız lisan
ları gibi bir şey vardı. Burada Türk lisanı mahiye
ti resmiyeyi haiz olacaktır, dedi. Sonra o havali 
Türk memurlarla lidare oflumaıraJkıtır. Mektep mese-
îesö vardı.. Harslaırmın inkişafı temin olunacaktır. 
Buntarm heyeîii umumiyesi... Olursak İskenderun, 
Antakya diğer Udi kaza Türk memurlar tarafından 
lidare olunacak. Yanli mutasarrıf, kaymakam Türk 
olacak. Lisanı resmisi Türkçe olacak. Mektepleri 
ise Türk mektebi olacak. Yapılmış olan şjey budur. 
Yani orada bir mevcudiyet gösterilecektir. Sancak 
meselesinde İsrar ettik. Türk Bayrağı çeHlsin. İs
rar ettik. Bumu şimdi kabul edemem, dedi. En 
çok size söyMydbileceğim bir şey vamsa orası kendi
ne mahsus bir bayrak yapacaktır. Burasına da kay
da geçiremem. Murahhaslarımız resmen mükâle-
me ederken zapta geçirebiliriz ve yapacağız dedi. 
Ben o vakiit ferar ettim. Zalbta geçirebilirsiniz, bunu 
o zaman yaparız. Mamıafi bu noktada fazla ısrar 
etmiyeceğam. Bayrağı yapar bunlar, belki bir ta
rafına bir ay yıMız koyar. Fakat bir düğer tarafına 
da Fransız bayrağı koyar. Hülasa cesaret edeme
dim. Doğrusu o kadar ısrar etmek istemedim. İs
kenderun ve Antakya hakkındaki yaptoraibiMğfaraz 
tadüalt muhlim değSkffir. 

Transit meselesi vardır. Faikait bunları burada 
mevzuubahis etmedülk. Mademkü tarafeyn bir güm
rük muahedesi yapacaktır o vakit rnevzuubahtis olur. 
Muhte&tö kaldvtdık. İskenderun mısntalkası, dedik. 
Ben tadil otunanjtein arz ediyorum. Bu tadilata gö
re yeni jyapdan ınusveddeyi Hariciye Vekili Bey Heye
ti Celilerine bdJdiııecekllardir. 

Sonra efendim, hukuku şahsSye hariç kalsın, 
mesefetsIL Befficfi hariç kalması daha muvafıktır. Be-

| nün akimi etfmGyor mütahass® değÜim. SKze bür valötte 
I buûunamaktam yaEnaz düşündüğümüz .bir maksadımız 
I biatan evvel btiüâ kaydı şart sulh ve sükûnun teessüs 

öddbliılmesiıd'ır. Böyle şahsü bir takım davalar icat olu
nabilir. Lâkin sizin de söylediğiniz hepsinin önlüne 

I geçmıdkltıen ibarettir. Matmaüih «özün de söyledikleri-
ıni'z doğrudur. Ben saiahiyettar olmadığımdan bunu 

I da ben kabul edemem. Sonra İskenderun ve AfltakVa' 
I ya şanüil olmasında ısrar ettük. Dedik ki : İskenderun 

ve Antakya havaMmdeM ünsanlıar tamamen bizim 
IkaiKİla ı̂ırnızIdır ve teimlaımen bu maksat için, biizlim 
maksadıımız içlin çafoşjmakltadıılar. Halen bu maksa-
dan mürevlijdi olldukCianndan dolayı tahkDkaıta siyasîye 
ve kiainjuinûyeye talbi dmalanna muvafakat edemeyiz. 
'Buna daiir soz verMm behemahal bunu yaparız ve 
maddeye koyamayız, dedi. Maddeye koymak içim söy
lediği mahzur, burası Fransızların silahla haklim ol-
dukîan bir mıınltakadır. Prensip olarak Fransa'nın, 
hükümlerim stllalhia haktim olduğu mmffiakada tahak
küm kabul edemem di'yor. Hüsnü kabul ederüm ve 
bu yapılacak böyle diyor efendim. Şimdi aıkadaştar, 
(m^Umu âillin'iz bu müsvedde huzuru alilerine takdim 

I olunduğu zaman üküttd maddeyi nazarı dikkate arz-
deterîm. - . . . Mlbaıren aralarındaki baİ barbün nihayet 
bulacağımı bsyam edbrİer - Bu ı̂ afmamTieniim imzasın
dan iibaren hali' harp hitam bulacağı için tatöbikalta 
ba^alüaüaktı. $3m)dli pek mühimi olmamakla beraber, 
omüar içlim bazı esasilı ve mühitm tetalkkli edilen bu tadi
latı yapmakCam nükûıl etırii^ir. İmza sallıamiıyeltimdem 

I mahrumum diyor. B'Jna'eıriaSeyh bu itliffiafnameye he
men vazı imza dtafck ve mevki meı'iyete koymak 
içim ben salahiyetten mahrurnium dedi. Bu Ufak tadî-
lalîa da ben şahsan kabul ettÜm ve artık her şey gö-

I rüşüJmüişttür. Ben perşembe günü gSta'ek mecbuıiye-
tü-ödej-iam. Fazla görüşmeğe de hacet yok. Ona göre 
nasıl tensip edersemliz hareket edeyim. (Gürültüler) 
Şlmtifi, yamü b'r llljîşafname yapıp bunu afcMak tam-
feyn hüküimeitlîê inlim tasdikinden sonra mevki me-

I ıtLyeUe kaymak... TabiÜ ben şalhsen tölöizlendim. Şimdi 
I tabu» ederiiz. Büz bugün bu şerafiltfî muvafık görürüz. 
I Fakat dönt ay sonra bunu belkü rnahzurlu görürüz. 
i Hemen taöblik câmacakltar diye bazı mataurlara göz 
I yumuyoruz. Hteimen taıtfbtk olunamadikHam sonra haki-
I kaltlen şayanı endişe bir meıseffle karşısında kal dik. Bu

nun üzefinidb biraz münakaşa yapluk* Bir netice aÜa-
mamıiştdk. Onun üzeıline bazı rüfeka bu mesele üze-
ıilnds bu adamla görüştüler. Bimnieltfice bu adam diyor 
kli; ayrıca bir madde kemalim. Bu Mhfnaımıeys Fraın-
sla HetyaHi Vükelâ ReM tasvip ettÜkden sonra mıevkfii 

I maiyetle konüîaciakitır, diyelim. Bîr cütr/ie ilave ettük. 
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Oua de ilave efittik- Fransa Başvekil: on beş gün zar-
önda imza. edecek. O hâlde üdBneti madde; tarafeyn 
akıdeya işbu Mlaifnamieökı mevki ınerfyete vazondan 
itfibanan... Bunla muiklaibıl, işbu iHilafmamenfa meMkSS 
mlea%fât)e vazjfridam Mibasiarı aırallaırandaJkli bM haırfbe 
hlitam veflmfiş naz&rtiSte bakarlar. Buna mukabil şu mad
de lâve edildi : işbu Mafniamfe taröha imzacından i€-
Ibanen on beş gıkı zartanda tarafeyn hükümıeiîferince 
IbÖflöaısvfip Piiyan imza edecek!öi<r. Biz diyefbİJMz kî ta
rafeyn hiüklülmıeMöttâîCie biiltasvip mteMkİ meriyete fco-
rtacattır. Tasdik değil, tasvip. Tasvip eder tasdik ede
mez. Tasrifte Meclîsçe offlacafldtır. Yamli on beş gün bir 
faik olacak. Bu tasvip olunsa bizim hükümet dte tas-
Mip ederse ve süz dte reddedarseıniiz tabi bir kıymetli 
oBataaz. ŞiımdDdten Heyeti Âl!iyenâzSo de tasvibine bağ
lıdır. Ştodildbn Heyetti ÂBy&tâz tasvtip ederseniz Fran
sa Hüiklümietli de tasvipten sorana taıtbicaftına başlar. 
iBu banla yaptırdığınız taidlaltı yaipfartmağa saMıiiıyıe«tar 
değiSüm, Şahsen kabul edeceğim, diyor. Fakat bu ta
dilat mie&uffiyötiMı kabul edemem, BdüSmesinâ isterini. 
Hükümdtfirate dte bir defa tasvip efflfiıeylm. 

Bftenkfim, sâah meselesi hakkında Fevzi Paşa gö-
ırtişlttü. Bu iımzıa oSunup rnevkli meriyete konulduktan 
sonra biz stoe slilafh ve meıBbusat vereceğiz ve her şey 
Vereüeğliz. Bumun için delta! rnemuırfconızı tayfo edi-
mtiiz. Ne kadar slaih ve ne dins is%ıorisunuz? Fakat 
ibeidbiva vteatoılâyieaekllliT. Bumun içtin suhuletle bir tarz 
IbuÛumlalbleceğlinıi de söylüyor. Şimdi biz peşlin para 
/vteriertek alıyoruz. Avansla allıyoruz. Buna da bazı şsy-
9er. söyledi. Batta. da birnüntastebe böyle söyledi : Ş5m-
di siz vereimezslinliz. Bir seme sonra iki sene sonra ve-
riiırsjnfiz. Ancak bunu bükütoneit namıma yapmaya, tüe-
öaılfian tavstit edeniz, düyor. O vasıfta idle yapacaklardır. 
Zannederini MtaiEye Vekili Beyefendi de bir şekil ve 
«uıttt anyoridu kii bunaı mukalb! nasıl bir şekil gös-
terldbiüüiriz diye. Şimdi aıkladaşlar da Heyetli Âfliyenli-
ze bu izahatı vetrmtezlden evveî Heyetti Veküle ile de 
bu maddeler üzerinde Maifnamıen'in heyeti umuim!iye-
etfnli mlüöaka ellilik. Bintnısfiiiae bu inifafnıamede bir çok 
matauria<r olduğunu itiraf ediyoruz. Ancak heyeti 
umuniiyesii Mibarite davayı asîiırnfizi Mal edecek bir 
sdkli'l tasavvur eltrrilyıoruz ye böyîe bir şektil kabul et 
töğljmlize katii değfiSüız. İkhTncM bu tiîiafnjameyi kabul 
letâmfdküte umumî möntafiılilrriizıe pek büyük hizmet olu-
raalÖŞecteği kJaoaaıİ'ndeyficz. Bir maddî hizmet ve siyasî 
bizmlelt, y*öÜ bu garp sliyasellindte hüsnü tesir edeceği 
glM haJSte, garp, saik-siyasötianüze de hüsnü tesir ede
oek, Rusya $e sSyasertiianlizs de büsmi tesör edebite-
cdk&r. Bu «fleri büyücek görüyoniz. 

Üçüncüyü de arzodeyim eıfendkn. Davayı aiŝ mlL-
zi muMI olmıamiak şa'HÜLJe ufak, tefek mahzurftar bi-
2li sarsacak scy3ter değtiMr. Bu raahzuırîarîa benaJber 
bunu yapdığıîîııız taöddiıde ordumuz daıha kuvvelü 
olacak, daMen ve hadden daha kuvvetli olacağız. 
ArmUlğ'.m hususalt bunu muvafık göstermektedir. Bu 
bir mlüsalrrtaJhaıniamıe değldÜr, bir anlaşmadır. Aöfaş-
mla günlü gelinse, kuvvetli olursak bu hJattm haıMn-
de bazı mötaEıbaitı eslaisiiyiemlizi müıtalebeden bM 
nnen'ddeoek bir şey oîamaz. KuvvetK ve tödlbiıriS bu-
îunmüğa mütevekkıf bir şeydir. Ben kendi mutıake-
midmli, k'endi kamaaıtü vicdamiyema arzıediyorum. Bu
nlun bütün miesuüiyetind üsıtüme alarak söylıüyıorum. 
Bunu yapmakla bütün mıemffiellüeite, orduya ve mtleıte, 
âtiye hizmet edeceğimize kainim. Tasvip sizindir. Yu
suf Kemal Baydan rica ederim. Bu tadMato gorüsme-
rriişSardir esas itibarlife... Bunu yazdılar onu aynen 
dkırrîar, sonra yazarlar. Ylann imıza ederler. O bir gün 
bu adam gitsin. Müsyü Briyanın Amerika seyahati var
dır. Briyana müiâikii olamiadı mı herlif bîr ay, M ay 
da süRükfemedi muhtemel. Ve mualalkda kalabilir. 
Bu düşebilir ve möselle fcaiabi'llir. Bumu kabul etmek
te bugiiin için bir rrtaihzur yokıtur. Mde vardır. Nasıl 
arzu ddiiyoırtsainız öyle odsun... 

HACI HAYALÎ EFENDÎ fUrfa) — Paşa Haz-
v-MsA bu huidudu on kJMonnetro kadar cenıutba altmak 
mümkün id̂ giil m'i? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Çok 
çaıiiişîir, mümlkün olamadı. Huldut mlesellesi hakkında 
diyor ki; bu hudut hudut değildir. Sizin içîn de boşum 
içlin de muzırdır. Hudutların yalnız bir maMydtü var
dır. 'Bühemaihal ya birilerimizle düşman veya dost 
oliacağiz. Bu -ükli şükdan başka manası yoktur. SMaı 
de nüyJliinliz dost olmak ise o vakit bu hudut iyidir. 
Bu huldut sizin için iyidir. -Çünkii her zamıan bir ha
dise, Vösli'le iıhdas edersfidiz. 

İSMAİL SAFA BEY (Mersin) — Muhftenem ar
kadaşlar, bugün yemıinlümü'Ze sadık offlduğumuzu gös-
öeiiöoek bir gündeyiz. Bliımlizde bir tek oeferimüz ol
madığı günde bütün dünya zutominte karşı hakkımızı 
•müdafaa içlin bir program çizmiişltiik. BunUn admia 
Müsakı M(ilî demdştlik. Bu programı çizerken kendi
mize alit ol'analk talnikiığmuz haklarmıczı isterken- en 
çok güviendiğiirriiz hakkımırzm kuvvetli îdi. Hakkımı
zın üMıyetİ ve küüsliyertfi idi. O vaklit hak olairak Mü-
sakı Millîyi onaaya koymak müsltialkiia ve hür yaşama
sı lâziim geffian nıoikltal'arda M'isakı.M'Myi orttaya köy-
muşiisulk. TürCderiJe möskûn olan .yeriler MÜsakı Mîiiî-
miiz daHilindeldir ve hududu rniifiîrrtiz dtohülindte kal-

— 366 — 



I : 96 18 . 10 . 1337 C . 3 

ması elzemidir. Biz bumu kntıtttaıılmtak için gefflmfişftlik. 
Bazı aılkadaşîartmırz Framsızîaina yapılan » f n a m e 
Mlisaflcı MMflmfae muvafık değildir. Çünkü hududu 
mlülfeniz dahiİmde. kaflması fezımge3ett M yüz bm 
Türfldtlür. Sonra arkadaşlar, bu iki yüz etti Mm Türk 
bÜr Amadoludur ve bir TüıttyeldÜr. Çünkli amkadaş-
lair nüfusumuzu hesap edelim. Kfaç mMyom nüfusu
muz var k!i 250 binit isllisgar ediyoruz? Sonra Iskjem-
derum'um Anadoluya, Attaldoluttun İskenderun'a çok 
Üihliljjyacı vardır. Bir köre İskenderun ve havalisi Tüıtk 
fcUduğu için, Miisakı Mlıllifmh'ze dahil olduğu içlin bi-
ziirndir ve bizden ayrılamaz. Sariiyön Anadolu yaşa-
raalk isliyorsa, ikıtüsastem hür oîm'ak işitiyorsa, başka 
mliftlatter gM belini doğrultmalk, falkru zaruretten kur
tulmak isliyorsa Isibenldeıruinisuz yaşayamaz. Iskende-
rurtsuz Anadolu yaşayamaz, iskenderun Anadoluya 
tazimidir. Onun için İskenderun Türk oîntayjp da 
Arap olsaydı, Fransız, AHman ofsaydı bize yüne lâ
zımdı. Mademki İskenderun hariç kalıyor, mademki 
baynağmııız aramızdan hariç kainyor, rnademkİ îkitSi-
sadjyalülmıtfdan ayrılıyor, îtılafnameyi kabul edeme
yiz, 

Sonra arkadaşlar, bir sulıh'a muhtacız diyoruz. 
Evet, haJkjtkaJten muhtacız. Semeferdemberi elimizden 
silah düşmemiştir, senelerdenıberi muhaceret yükü al
famda iniliyoruz. Sulha ihtiyacımız var. Paklat bizi 
ölüm ve sefalet içlimde yaşatmayacak, öKimfte, sefa
lette öldü^iyecek bir sulha muhtacız. Yoksa bu ka
dar kan dökdükten sonra, bu kadar sıkıntı çekdikten 
sonra ve mieimlelkeitii taraf, taraf harap ve türap et-
llifldtien sonra elde edeceğ'mSz sulh hiç olmazsa bizi 
yarm yine silah ve öfiim karşısında bulundurur. Fran
sızlar bize böyle bir suılh teklif ediyorlar. Haltta bu 
kadar bile değildir. Biz, memlekettiniz kurtulsun, ezi
len harap olan bir kaç livaitraz elimize geçsin diye 
büz buna razı olmak isHiyoruz; bumu vermiyor. Daha 
düne kadalr, rnernurîairımrz yarındain itibaren, aJskJerHe-
r-ııriiz çeklecek defken bugün evet «Hükümettim tas
dik dirikten sonra» diyor. O halde hükümeti tasdik 
etmezse ne olacak? O zalman Framsızfflaira karşı bü
yük bir beceröklsMc daha gösftterrriiş olacağız. Yainfi 
bumdam fedakârlık etmek « i z a edecek. Yaon Frank-
ten Buyyom Paırtiise giderek, maatteessüf hükiümetlim 
<ka!bul etrnfeyor, dftyecek. Çümfci arkadaşîlar bür Fmnf 
stz mtiralhhasma ihrtömaM bunu burada kabul etltfıe-
bîftrîz. Flrainisrz esirleri efömfizde kalmış olsaydı. Bu
gün onlar da bizim efljmlizde yok, onları da btraktdc. 
O remline de eİmSzde yok. Bizlfcn rerıioemrz efflerim-
defcfir. SevglÜ Adaınaimız, Ayırttalblmız Fransızların 
elimdedir. önün için yapılan hatalar kâfidir. 

YUSUF KEMAL BEY (Haricîye VekM) (Kasta-
ımonu) — R&ca ederini. 

SIRRI BEY (tzmat) — Ve buna razı, olduğumu
zu gaslettirmek Iberaati... 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Sırrı Bey 
'beriki taraf«rridan cevap vermeğe mahal kalmadan 
taarruzda 'bulundu 

SERRI BEY (İzrnfot) — Söz söyleinledirite nü? 
YUSUF KEMAL BEY (Haridrye V.) (Kastamo

nu) — Kürslüde söylersliaıiz, ben de cevap verMm. 

ABDÜLKADtR KBMALÎ BEY (Kastamonu) — 
îkrijn; cesaret ve şecaatin eşkâli adidede tecelfiyaltımı 
gördük. Hatip arkadaşlarımız yamam kalplerindin ne 
k'adar vatan aşkTi'fe, ne kadar kuvvetti aıteşterfe yan
dığımı işaret ettiifer. Uzum uzadıya söz söylemeği zalit 
görüyorum. Ve yalnız Reislim başı ucundaki (veşaivSr-
hüm fiktmr) ihtarına riayeltlkâr otortalnm pek büyük 
nylcd.r verdigjirü fMan görmiekle memnunum. Paşa 
Hazretter îri:n verdükJert izahat bizde öyle bür Ms ha
sıl CIJÜİ k'i rnemlekietfin vaziyetim son seyahatimde de 
gördüğüm dihetle - pek muvafık görüyordum. Fakla* 
FrahkJtan Buyyonun üküooi madde hakkında yaptığı 
çevlirmle haırdkbtti - balkli yanlış düşünüyorum - betüi1 

düşündürmeğe başladı. Bu Mncti madde zannediyo
rum kii rê mlen davayı mi'fiden feragat ettliğümlî  
dünyaya ilana vesite öfacaktır. Olabilir ki Mösyıi Bri-
yan bunu kıalbul etmez ve makûs bir netice ba&i olur. 
Bu benli çok korkutuyor. Onun içlin düşünüyorum. 
Fransız hükümölMn ki senelerdenlberd ilmi hukukda 
ve siyasette ve iktisadiyatta yüksek olan bir mafitetm 
murıahhaSHia salahüyetf kâmiiıkyi vermemiş bulunma-
sınla akıl eıdiıremiyıoruim. Biz buradan bir heyet gön-
deriıyotruz orta salahiyet veriyoruiz. Böyle ufak tefek 
tadiattJa sadahEyetti muntazama ve mükeİefe verir. 
Böyle ufak tefek kuyudat dolaynsiyle FranMenlm na
kıs demesine aklını ermiyor. Onun için korkuyorum 
ki bir aksu netice çıkar. Eğer neticenin başka şeMlde 
çikmayacağtrü temin ödebairlerse memiıelkietiîi vaziye
ti düşmanın bür taneslûnm atılmasını ister şekajdedir. 
O kuyut deoimeyaın edilmediği takdirde femaü Safa 
Bey kardeşimin söylediği veçhile memleketin yanma
mış, yikrimatnrç pek az yeri kaldı. Mem9dkleWi!n som 
ümtidi olan Büyük Mffiet Meclisli ve omun Reisi bir 
ret karşısında sükût ederek nıahrolmatem Memteket 
bir tarafla ajnlaşniayı ve isrtfifadeyi arzu edLiyıar. Bl-
naenaSsyh Franflclen Buyyonun salahiyeti kâhıİleyi 
hafız bir murahhas olduğumu zaor^dîyorum. Frankfen 
iBüyyom salahiyeti vahayı haiz oSmayam bür adam de
ğildir, veyahut bizde döküfecek kanlar ve yanacak 
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'kayîoiımiz varsa mulkaidlderae bunİarm da akdığmı ve 
yamidığma göneüım. 

SIRRI BEY (İzmit) — Salâhiyeti tamme görül
memiştir ki, anlaşılan. Her murahhasın alelıtlak 
haiz olması lâzım gelen salahiyeti vardır. Yalnız 
Bekir Sami Bey kendisine verilen namahdut sala
hiyeti geçmiş, hiç bir murahhas hükümetin verdiği 
salahiyeti tecavüz edemez. Hem de bizi nasıl bir 
vaziyete bırakdı bu adam? Mütehassıslar, ancak 
kendisine verilmiş olan talimat dairesinde salahiye
tini istimal eder. Bu adam diyor ki; «Benim almış 
olduğum talimat size evvelce verdiğim hususata mün
hasırdı. Eğer siz bunu kabul etseydiniz derhal tatbik 
olunacaktı. Çünki almış olduğum talimata muvafık 
olacaktı. Bana bir takım tadilatı yaptırdınız ki bun
ları yapmak salahiyetine malik değilim. Ben, bu tek-
lifatın makul olduğuna şahsen kani olduğum için 
bunu imza etmek mesuliyetini alıyorum. Fakat hü
kümetimin de bunu tasdik edeceğine şimdiden bir 
şey söyliyemem. Yalnfz ikinci bir şey temin ediyor 
ki ben şahsen izahat verdikten sonra mutlaka imza 
edeceğine kaniim, ki imza ediyorum. Onun için de 
on beş gün müddet veriyorum. Zira benim bura
dan Parise gidip Mösyö Briyana izahat verebilmek -
llğim on beş güne mütevakkıftır ve ben çok eminim 
ki hakiki vaziyeti izah ettikden sonra kabul etmiş 
olduğumuz şeyleri Briyan kabul eder. Meclisimizin 
mutlaka tasdik edeceğine emniyet olunabilir ve der
hal ameliyata başlanabilir.» Ben de i>u mesele üze
rinde çok mütereddit kaldım. Şimdilik böyle bir 
vaitname alıyor. Bir de aradan beş altı ay geçer. 
Beş ay sonra şu tarihte bunu kabul etmiştiniz. Tabii 
bizim vaziyetimiz müşkil olabilir. Fakat inşalallah 
iyi olur. Fakat vaktile böyle bir şey tasavvur eyle
diğimizden dolayı bu, bazı mahzurlarıle beraber, 
bugün Meclisimiz tarafından kabul olunursa, bugün 
tatbikata başlanacağından dolayı kabul edilir. Hatta 
ilâve ettim ki bu on beş gün zamanı çıkaralım. İki 
ay koymuştuk. Bu iki aydan bu müddeti çıkaralınf 
Dedi ki bilakis o zamanı tezyit lâzım geliyor. Çünki 
o zamanki tahliye Mersin limanında olacaktı. Kış 
geldikçe o liman gayri kabili istimal bir hale gelmek
tedir. Duçarı müşkilat olacaktır. Mahaza on beş 
gündür. Bir şey vardır. Beyenfendi soyuyordu. Bu 
Fransaya gider. Fransız hükümeti ve Meclis tarafın
dan reddolunursa fenadır, dedi. Böyle bir ret kar
şısında kalırsak aleyhimizde değil lehimizdedir. 
Fransa hükümetinin kabul* ettiği şerait hasebile bizim 
aleyhimize olur. Çünki Bekir Sami Bey itilafname-
sini reddektik. Bunlar vasî mikyastaki insanlardır, 

bunlar görüşülmez adamlardır, derler. Biz kabul 
edelim, onlar reddetsin. Lehimizdedir, aleyhimizde 
değildir. Ben İsrar ettim, dedim, sizin salâhiyetiniz 
vardır, mademki imza koyuyorsunuz. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ BEY — Şu halde im
zamız tasdik mahiyetinde değildir, demektir. 

SIRRI BEY (Devamla) — Hayır şimdiki vazi
yetimiz nihaî tasdik mahiyetinde değildir; ve hatta 
Hükümetin de tasvibi hususî ye mahrem mahiyette
dir. Bütün bu işler hususî ve mahrem mahiyettedir. 
Bilhassa Heyeti Âliyeniz icraî bir Meclis olduğu için 
bu müzakeratı yapıyor. Yani sen mesul idin, ben 
idim dememek için hepimiz birden bunu tasvip edi
yoruz. Bunun eşkâli resmiyesi vardır. Bizim murah
haslarımız karşı karşı parafe ve imza edecekler. On
dan sonra murahhaslar yarın veyahut bu akşam imza 
edeceklerdir. Ondan sonra öteki gelip bizim Hükü
metimize tasvip ettirecek ve sonra Hükümet gelip 
Meclisi Âlinize koyacak, tasdik ettirecek. Ondan 
sonra iki Hükümet arasında bütün bu eşkâl olurken 
15 gün sonra Mösyö Briyan kabul ettikten sonra tah
liye ameliyatı başlıyacaktır. Peki bu tahliye ameli
yatı olup bittikten sonra ve Fransa Hükümeti redde
derse. Daha iyi ya reddetsin. Biz de sonra diledi
ğimizi yaparız. Fakat biz reddetmiyelim. (Handeler) 

HACI HAYALÎ BEY (Urfa) — Ayıntap yanı
yor. Nasıl kabul ediyorsunuz; Tarih bize lanet 
eder. 

REİS ~ — Müzakerenin kifayetini Reyi Âlinize 
vazedeceğim. Kifayeti kabul edenler lütfen el kal
dırsın. (Gürültüler) Müzakerenin kifayeti kabul 
edildi. 

YASİN BEY (Ayıntap) — Reis Bey, zabta geç
sin rica ederim. Urfanın mebusları dinlenmedi. 

HAYALÎ EFENDİ (Urfa) — Düşman Halebi 
işgal ettikten mütarekeyi akteddikten sonra hilafı 
usul ve hilafı hukuk livalarımızı işgal etti. Birecik ka
zaları müytakiben Ayıntabı badehnütareke ve cebren 
işgal ettiler. Teşkilâttan menettiği halde biz teşkilât 
yaptık, Düşman içimizde bulunduğu halde biz teşki
lât yaptık. Hükümet bize silâh vermedi, bir asker 
vermedi. Bir fişengi bir çeyreğe aldık. Bir mavzeri 
on beş madenî liraya aldık. Fransızlara ilânı muha-
seme ettik. Fransızlar! muhasara ettik. Livamız kendi 
kuvvetine dayanarak düşmam Suruç'tan çıkardık. Ce-
rablus'a kadar - ki Urfa'nın hududu dahilinde
dir - Fransızlar! çıkardık. 8 istasyondan bilmüsade-
me Fransızları çıkardık. îşte bugün o livalar, o ka
zalar Meclis tarafından Fransızlara bahşediliyor. Bu-
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gün o livalar beyun eğerek Fransızlara veriliyor. Ri
ca ederim hattın o tarafında kalan yerlere müsademe 
etmiş halk nasıl malik olabilir. Fransızlara karşı 
gönderilmiş olan halk nasıl gönderebilir. Şimdi şu 
hattın ihdas ettiği vaziyeti söyliyeyim. Rica ederim 
dinleyiniz: Çobanbeyli malûmu âliniz Halebin'dir. 
Fakat hemen hemen Antep'le hudut teşkil eden Ora
daki istasyona Çobanbey namı vermelerine sebep 
budur. Hat ilerledikçe Ayıntep livasını tefrik eder. 
İlerledikçe Urfa'nın Birecik'teki araziyi oradan Su
ruç'a geçer. Suruç'un yarasını ve Culobi o tarafa 
iki kilometre hattın Cenubuna bırakır. Efendiler, Su
ruç ve Tunik arazisi öyle bir arazidir ki Harbi Umu
mî 4 ncü ve 2 nci ordularını iki sene idare etmiştir. 
işte Urfa livası bu feyz ve bereketi o mahsuldar ve 
münbit araziye medyundur. Bugün bunlar alınıyor. 
Yaptığımız müsademenin mükâfatı bu mudur bey
efendiler? Beyim, bunun mahzurları Suruç halkı mü
teaddit aşairle meskûndur, ingilizlerin ilk işgallerin
de asayiş yoktur. Emniyeti temin için geleceğiz, de
diler. Oraya gelmek için hiçbir hakları yoktur. Mem
lekette asayişi ilân için ilk evvel aşair rüesasından 
Basraviyi elde ettiler, bu adam vasıtasiyle (Gürültü
ler) (Devam, devam sesleri) Yollan kestiler (Gürül
tüler) 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Bunları biliyoruz ne 
hacet... 

HAYALÎ BEY (Devamla) — Efendiler, benim 
oğlum yaralanmış, yüreciğimiz yanıyor. Itilafname bi
zim memleketimize taalluk ediyor. 

YASlN BEY (Ayıntap) — Itilafname bizim mem
leketimize taalluk ediyor, iki mebusumuz söz söyler
ken Allah'tan korkunuz da müsaade buyurun, dinle
yin. 

HAYALÎ EFENDİ (Devamla) — Hükümet ki
mi gönderdi bizim yardımımıza. Kehkanlı aşireti var
dır ki şaki adamlardır. Bunlar vasıtasiyle maksadı 
hainanelerini icra ettiler. Urfa, Birecik yelu. Vilâya-
tı şarkiye ahalisi biîirferki onların yolu demektir. Ne 
kadar tüccar geçtiyse soydular. Hatta kadınların ara
balarına kadar el uzattılar. Hayatını aldılar, bir çok 
nüfusu islâmiyeyi mahvettiler. Basravinin bir -sözünü 
hatırlatmak isterim; be kelp oğullan, bir eşek alı
yorsunuz, bir de esir alıyorsunuz, Behey eşek oğul
lan, bir eşek alıyorsunuz, bir de esir alıyorsunuz. Be
hey eşek oğullan, evvelâ öldürünüz... Nazariyesini 
kendilerine telkin etti. Onun tesiriyledir ki ondan 
sonra soyulanlar hayatlarından mahrum bırakıldılar. 
Yani evvel öldürüldüler sonra soyuldular. Beyefendi

ler hükümet biraz kendini gösterdi. Hükümet bir yol
da Basraviyi aldı. Hala Diyarbekir mevkuftur. Onun 
cezası aşılmalı idi. Şimdiye kadar hala bir şey yapıla
madı. Bilmem ne hikmete mebni... Şimdi hudut böy
le yapıldığı vakit o havalinin kesif bir kitlesi hattın 
cenubunda kalacaktır. Mütemadiyen Fransızlar teş
vik edecekler. Bunlar ingilizlerle ittihat ettiler Bi
zimle müsademe ettiler, işte bunun aşireti, bugün 
Fransızlar tarafından Fransızlann aleti makamında 
kalacaktır. Nasıl olur da hattın şimalinde kalanlar 
temini mevcudiyet eder? Sonra bu hat Ayıntep ve 
Urfa livasını ikiye böldüğü için bir adamın arazisi
nin yarısı şimalde yansı cenupda kalıyor. Bir adam 
bir çiftlik davasından dolayı Fransa'ya mı, Türkiye' 
ye mi müracaat edecek? Sonra Beyefendiler, bu na
sıl elim bir netice verir ve ne kadar hayatından bi
zar eder. Bunu takdir buyurmanız lazımdır. Arazisi
ni terke mecbur kalırlar. O hudut boyunda ne ka
dar ahali varsa silahlanmış Fransızlarla harbetmiş. Ben 
adamlarımı teslih edip harbetmişim. Bugün ben çift
liğime nasıl gidebilirim? Çünkü Fransızlara karşı si
lah atmışımdır. Bunlan terketmek reva mı? Bunların 
mükâfatı mıdır? Hattın cenubunda bir takım Türkler 
vardır, Onlar bizim istiklâli millimizden emin ölduk-
Ian için silaha sarılmıştılar. Onlan meyus etmek ca
iz midir? Sonra efendim, bizim livamızın bir çok 
kısmı bilhassa Suruç ve Haran kısmı ekincilik ve 
davarcılıkla temini maişet eder... Gönderebilirler. Fa
kat 3, 4, 5 bin davar sahipleri vardır ki bunlar Urfa 
livasının Yerbe cihetinde rây ederler. Gerçe madde
de buna karşı Hariciye Vekili bir-çare bulmuş. On 
üçüncü maddeye dercetmişti. Ne derece kabiliyeti 
tatbikiyesi vardır, bilmem. O devletin nüfuzu cari 
olsun da bu adamlar orada keyfe mayeşa davarla
rını yaysınlar. Bunun tatbiki kabil mı? Bunun kabi
liyeti tatbikiyesi var mıdır? Bu şart dahilinde yani 
hattın cenubunu bırakmak oradaki adamlan kurban 
vermektir. Urfa, Ayıntep belki de Mardin'i feda et
mek ve oradaki adamlan kurban vermektir. Çünkü 
Fransızlann karşısında silah atmışlardır, işte alın, 
bunlan, kurban edin, demektir. Ayıntep'te affı umu
mî ilan edilmiş. Fransızlar bir gün sonra telefon tel
leri kesilmiş diyerek burada Kuvayı Milliye vardır 
diye, Müdafaai Milliye Cemiyetinin methali vardır 
diyerek reisi muhteremi hapse tıkmışlar, hala tutu
yorlar. Aç bırakmışlar; istimdat ediyorlar, buradaki 
mebuslardan, bizi beslesin diyorlar. Mani oluyor. Bu 
halde Urfa livasının fedası bundan ileri geliyor. 

RElS — Mevcut takrirlerin birisi Kars Mebusu 
Cavit Beyindir, 



î : 96 18 . 10 . 1337 C : 3 

Riyaseti Celileye 
On birinci maddede Pozantı üe Tarsus arasındaki 

hat kısmının ihracına Fransız mümessilinin muvafa
kat edebileceğini ümit ediyonm Bu hususun hükü
mete tebliğini teklif ederim. 

16 Teşrinievvel 1337 
Kars 
Cavrf 

Riyaseti Celileye 
Bu meseleye karar verebilmek için ahvali hazıra-

ya bilhassa şark ahvaline dair malûmata ihtiyaç ol
duğundan evvelemirde ahiren havalii şarkiyeden av
det eden rüfekanın ora ahvali hakkında izahat ver
melerini teklif eylerim. 

16 Teşrinievvel 1337 
Ertuğrul Mebusu 

Necip 
Riyaseti Celileye 

Mesele tenevvür etmiştir, îtilâfnamenin lâzım ge
len noktalarırla rüfeka itiraz buyurdular ve Meclisin 
noktai nazarını hükümet anlamıştır, Binaenaleyh mü
zakere kâfidir. Mezkûr noktalar hakkında Heyeti Ve-
kiîenin mümkün olduğu kadar azamî faide istihsal 
etmesini temenni ile biran evvel itilafnamenin tasvip 
ve intacını teklif ederim. 

15 Teşrinievvel 1337 
Lâzistan Mebusu 

Osman Nuri 

OSMAN NURİ BEY (Lâzistan) — Bugün He
yeti Vekile gelüp tadilatı bildirdiler. Meclisi Âliniz 
yapılandan haberdar oldular. Müzakereyi kâfi gör
dünüz. Binaenaleyh itilafnamenin vaziyeti umumiye-
si hakkında da Paşa Hazretleri izahat verdiler. Biran 
evvel tasvip edilerek heyeti murahhasamıza salâhiyeti 
vasıa verilmesi, lâzımdır. Tashih olunacak ibareler 
vardı. Meclis bir kere hükümetin tespit ettiği şekli 
musahhahı görüp, ondan sonra tasvip hususunda 
bir karar vermelidir. Fakat ibaratta bazı noktalar 
varsa ne vaziyet alınabilir. Bazı mektuplara muka
bil yazılacak mektuplar vardı. Meclis bir kere din
lemelidir başka türlü olamaz. ? 

SALAHATTÎN BEY (Mersin) — Beyefendi, me-
kâtip hakkında Fransa usulü tedrisi meselesi kala
cak mıdır? 

YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Kastamonu) — Öyle bir şey yok. 

SALAHATTÎN BEY (Mersin) — Öyle ise cevap 
veriniz bunun içinden çıkamayız. Ekol noktasına nok
talar kalmış olursa ne olacak? 

YUSUF KEMAL BEY — Bize, imza için sala
hiyet vereceğiniz sırada teessürümüzü gösterir nutuk
lar söylensin hatta - belki bu bizim mahcubiyetimizi 
intaç edecektir - bunun ademi kabulünü istilzam et
sin. Müsaade buyurunuz ben gönlümden temenni ede
rim ki bu mesele mevzuubahis olurken dün Ferit 
Beyefendi buna itiraz ettiler. Bir diksiyoner açdık; 
baktık. (Ecole industrielle) Sanayi mektebi diye ya
zıyor. Fevkalade mahcup oluruz bugün şu kelimeyi, 
varın şu kelimeyi değiştirin. Biz o adamın karşısın
da küçük düşürüyor. Geçen gün Ferit Bey bu mese
leyi bundan daha vasi İdadi mekteplerine tahsisi 
imiş diyorlar. Rica ederim. Bu meseleyi halledecek 
riz. Nazarı Âlinize arz edilen projede bu (les ecole of -
ficielles») (1) diyor, ki muharebe zamanından sonra 
zamanlarda buna değil elimizde lügat var, bakabili
riz. Nazarı Âlinize arz edilen projede bu les ecole of-
ficielles) (2) daha tahfif edildi. Resmî mektepler ke
limeleri kaldırıldı. Onun yerine (Professianelle yani 
meslek) (3) kondu. Yani daha tahfif edildi. İyi bir şek
le kondu. Mukabil teklifler de budur. Muhalif pro
jede tasvibi alinize arz edilen kelime yerine idadilere 
şamildir. (Biz Fransızların idadi mekteplerini istemi
yoruz, sadas;) Kabulünü istemiyoruz. Bunu ancak fi
lan mektebe hasrediniz, deyiniz. Ben de ona göre ta
lepte bulunayım. Bütün itirazat Hariciye Vekili ca
hildir demek vatanî bir şey midir? Yoksa rica ede
rim vatana bir faide temini midir? Hariciye Vekâle
tine hiç ihtiyacımız yoktur dersek; şu tarzı tahrire 
müsaade buyurunuz. Mektup okunduğu vakitte diyor 
ki: Biz şu mekteplere adam almak istemiyoruz, ihti-
yacatımızı sonra bildireceğiz diyorlar. Bir mektupla 
hiç ihtiyacımız yoktur, dersek şu tarzı tahrir bütün 
hukukşinasları, bütün Meclisin aklı selimine müracaat 
ediyorum, bizi Fransa hükümeti cebredebilir mi? Rica 
ederim. Sonra bendenizin anladığıma göre edemez. 
İbare mütehammil değildir. Sonra bu sualden başka 
arz edeceğim bir şey kalmadı. Yalnız ikinci bir ci
het dermeyan buyuruyorlar ki, bu mütalaata kati bir 
şekil verildi mi, ve kati bir şekil taayyün etti mi? 
Meclisi Âlinin pekâla malumudur ki murahhaslar 
kati bir şekil kabul edemez. Kati kelimelerle, yani 
bunu sen kabul ettin, ben kabul ettim diyemez. Çün
kü Meclisi Âlinize karşı vazifemiz teahhüdümüzü ve 
esaslan tekrar düşünmek ve tensibiniz üzere imzaya 
mezuniyet alırsak ondan sonra şekil tayin ederiz. 
Çünkü şekillerin tayini karşımızda murahhasa karşı 

(1, 2,3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver. 
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Meclisi Âlinizin tasvibini aldık demiyoruz. Meclisi 
Âlinize berayı istişare arz ettik. Paşa Hazretlerinin 
izahatı veçhile şimdilik Meclisin itirazatım dinledik. 
Meclisin istişarî olarak mütalaasını aldık. Bunları gö
rüştük ve anlaştıktan sonra Meclisi Âlinize arz edi
yoruz. Aşağılı yukarılı anlaşılan esaslara biz de kendi
mizce bir şekil verdik. Şimdi okuyun. Yalnız tekrar 
ediyorum. Bunun imzası için Meclisi Âlinizden bir 
müsaade almadıktan sonra ben Fransız murahhasile 
bir şekil veremezdim. Kelimesi, harfi tayin edilmek
sizin bir şekil taayyün edemez. Onun için eğer bu
gün Meclis buna imza için salâhiyet verirse müsaa
de ederseniz bu akşam gideceğim. Bu akşam kelime
lerin kati şekli taayyün edecektir. Binaenaleyh ister
seniz arzuyualiniz yerine gelmek üzere aşağıki, yuka-
rıki esasları alabilecek şekilleri biz tayin ettik. 

REİS — Okunmasını ister misiniz? (Hayır sesle
ri) Okunmasını arzu edenler ellerini kaldırsın... 

İSMAİL SAFA BEY (Mersin) -r- Okunsun. Bir 
daha, beş daha... 

REİS — Meclisin bir kısmı okunsun diğerleri 
okunmasın diyor. Lüzum görüyorsanız okuyunuz. 
(Gürültüler) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Meclisi 
Âlinizin arzusu tatmin edilmek üzere cümlelerin yek
diğeriyle ve ayni kelimeleri istimal etmemek kaydiyle 
mukayyet olmak üzere isterseniz okuyayım. 

REİS — Okunmasını arzu edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Okunması arzu edildi. 

(Osman Beyin takriri okundu.) 
Osman Beyin takririni kabul edenler ellerini kal

dırsın... Ekseriyetle kabul olundu. 
(Yusuf Kemal Bey itilâf nameyi okudu.) 
(Diğer takrirler reddolundu.) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — İstirham 

ederim gayet mühim bir mesele var. Arz edeyim. İs 
ter tayini esami ile olsun, ister reyi işari ile olsun ni
zamnamenin tayin ettiği veçhile olsun. Çünkü tayini 
esamide kendilerini göstereceklerdir... Salahiyeti haiz 
olmak üzere ben kendi hesabıma tayini esami ile ol
masını isterim. Tayini esamide kendini göstermek, 
göstermemek cesaretini gösteren arkadaşlar istedikle
ri gibi hareket edeceklerdir. Ve yahut reyi işari ile, 
ne veçhile1 hareket ederlerse elverirki (Bazı müdaha
leler) - Rica ederim sözümü kesmesinler - elverirki 
bence kati bir rey veriniz. 

Elverir ki usulen... (Gürültüler) Yahu insaf ediniz. 
Ben de sizin gibi bir milletin mebusuyum. Ne kadar 
yoruldum. Elverir ki bence katj bir rey veriniz. Yal
nız usulen zapta geçsin ve^bu zabıt mahfuz kalsın. 

Rica ederim, mademki Fransız Hükümeti, Fransa 
Meclisli Mebusanı ve Ayanının bir itilafname için bir 
hakkı tasdiki vardır. Yani tasdik kel'imesintin Teşki
lâtı Esasiye hukukunda manayı mevzuu vardır, öy
lece Meclisi Alinizin de hakkı kabul ve tasdiki var
dır. Bir, ikincisi Meclisi Alinizde niçin müzakere olu
nuyor? Her meseleyi Meclis1! Afimize arz etmek, Mec
lisi Atinizden icrai salâhiyet istemektir. Hem Teşki
lâtı Esasiye Kanununda İcra Vekillerinin salâhiyeti 
bakında kanun da vardır. Ben bu ik!i kanuna istinaden 
sizim teşrii hakkınız baki kalmak üzere şimdi imzaya 
mezuniyet istiyorum. (Verildi sadaları) (Gürültüler). 

REİS — Celseyi tatil ediyorum. 
Dosyada mevcut, fakat okunmayan veya okunduğu 

yerleri belli olmayan takrirler : 

Takrirler 
18 . 10 . 1337 

Riyaseti Celileye 
İtilâfnamenin dokuzuncu maddesindeki hattı hu

dut Cerablusdan itibaren Fırat Nehrini takibetmeli. 
Cerablusdan dahile doğru berveçhi maruz huduttan 
mada hiçbir hududu kabul edemeyeceğimizden, Fran
sa murahhası kabul edemediği takdirde itilâfnamenin 
kamilen reddini teklif ederim. 

Dersim Mebusu 
M. Hayri 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekili Beye tevdi edilmiş olan takririmin 

tarihi bir vazifeye taalluku olmak itibariyle Mecliste 
kıraat edilmemiş olmasına rağmen zapta dercini rica 
ve teklif ederim. 

18 . 10 . 1337 
Bolu 

Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
15 Teşrinievvel 1337 

Memleketin hayat ve mematına taalluk eden bu 
müzakerenin, söz alan bütün arkadaşlarımız dinlen
meden kâfi addedilmemesi ne berveçhi peşin karar ye
rilmesini teklif ederiz. 

Karesi Karesi 
H, Basri Abdülgafur 

Riyaseti Celileye 
Bu meselenin tenkidi hakkında günlerden beri de

vam eden müzakerenin kâfi olduğunu teklif ederim. 
Kırşehir 

Müfit 
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Riyaseti Celileye 
Hattın cenubundan hiç olmazsa on kilometresinin 

terkine tavassut edilmek üzere işbu takririn Hariciye 
Vekâletine itasmı temenni ederim. 

Urfa 
Hayalî 

Riyaseti CeMfeye 
On üçüncü maddenin bervecbi ati tadilini teklif 

eyierim. ; 
13 . 10 . 1337 

Siverek 
Lütfi 

Madde 13. — Muk!im veya göçebe ahalisinden do
kuzuncu maddede tespit ed'iten halttın öte veya beri ta
rafında kâin gerek mer'a ve gerek arazi ve emlâk j 
muhtelit komisyon marifetiyle mübadele usuliyle ve 
yahut münasip bir fiyatla sahiplerini İrza ve tarafeyn ! 
ahalisinin alâkaları katedilir. 

••*• - ^ S > 0 

Riyaseti Celileye 
On beşinci madde olmak "üzere berveçhi ati bir 

maddenin ilâvesini teklif eylerim. 
13 . 10 . 1337 

Siverek Mebusu 
Lütfi 

Madde 15. — Esasen Türkiye tabiiyetinde olup ge
rek mütarekeden evvel ve gerek sonra bilfirar Fransa 
ordusuna iltihakla kendilerini bize karşı hasım telâkki 
eden gerek Ermeni ve gerek Rumlar Suriye cihetin-
deki müslimlerle mübadele edilir. Arazi ve emlâkleri 
13 ncü maddedeki mezkûr usul üzere hal ve fasledi
lir. (Türkiye'de kalan ve firar etmeyenlerin arzuları
na bırakarak ve bir buçuk sene mühlet verilerek yine 
mübadele usulü tatbik tarafeyn ahalisinin arzularına 
mütevakkıftır.) Suriye kısmında kalan müslimler her 
vakit için Türkiye'ye hicreti arzu ederlerse Fransa 
Hükümeti bunlara tesh'ilat yapmasını taahhüt eyler. 
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