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YÜZ ONİKİNCİ İÇTİMA 

4 Teşrinievvel 1338 Çarşamba 

İKİNCİ CELSE 

Kuşat Saati ' 4.45 

REİS : Reisi Sani Adnan Beyefendi. 

KÂTİPLER : Afif Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Buyurun Rauf 

Bey.. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Re
isi) (Sivas) — Efendim; bir meselenin müzakeresi 
için hafi celse talep ediyorum. 

REİS — Sami'm .salonu tahliye etsin efendim. (Sa
lon samiinden tahliye edildi). 

REİS — Devam buyurunuz Rauf Beyefendi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — İtilâf Dev
letlerinin 23 tarihli gönderdiği notaya verilecek cevap 

30 Eylül 1338 Cumartesi 

YÜZ ON BİRİNCİ İNİKAT 

İKİNCİ CELSE 

Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı Riyasetlerinde 
biiinikat Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyin Buhara 
sefaret heyetine dair sual takriri Hariciye Vekâleti 
Vekili Bey tarafından cevap ita olunduktan sonra 
Meclis bütçesinin müzakeresine geçilerek birinci, 
ikinci maddelerinin müzakeresinden sonra bütçenin 
harcirah maddesine dair Karahisar Mebusu Şükrü 
Beyin takriri tayin esami ile reye konuldu. Başkuman
dan Paşa Hazretleriyle İzmir'de bulunan Vekil Beyle
rin hareketlerine dair Rauf Bey tarafından mevrut 
telgraf berayı malumat kıraat olunarak teneffüs için 
celse tatil olundu. 

/. —• Düveli Mutelifeye verilecek cevabi nota 
REİS — Buyurunuz Yusuf Kemal Beyefendi. 
YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Sinop) 

— Efendim; üç müttefik Devletin 23 Eylül 1338 ve
yahut 1922 tarihiyle Hükümetimize teklif etmiş olduk
ları Notaya Heyeti Vekilece hazırlanan cevabi notayı 

Meclisi Aliye arz edilecektir. Bunun hafiyen miütalââ-
sım talep ediyorum. 

REİS — Efendim, Malumu âliniz celse aleni idi. 
Hafiye tebdil ettik. Bundan evvel bir kaç arkadaş Pa
şa Hazretlerinin beyanatı dolayısiyle söz almışlardı. 
Simidi Rauf Bey celsenin hafi olmasını teklif ediyor
lar. 

BİR MEBUS — Efendim; rica ederim hafiyi mu
cip bir şey yoktur. 

REİS — Celsenin hafi cereyanını kabul edenler, 
Kabul etrriiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı Riyasetlerinde 

bilinikat bütçenin üçüncü maddesi hakkındaki takri
rin reye vazında reye iştirak edenlerin nisabı ekseri
yeti doldurmadığı ve içtimai atide tekrar reye konu
lacağı tebliğ edilerek dördüncü İstiklâl mahkemeleri 
maddesi müzakeresine geçilip mabadine Pazartesi gü
nü devam olunmak üzere içtimaa nihayet verildi. 

Reis Kâtip 

Birinci Reis Vekili Kayseri 
Vehbi Atıf 

Kâtip 
Van 

Hakiki 
REİS — Zaptı Sabıkı reylerinize «rz ediyorum; 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. 'Kabul edilmiştir. 

Meclisi Âlinize arz ediyorum. (Tab) olundu mu ses
leri) Efendim; malkinada imiş, şimdi tabı ve tevzi olu
nacaktır. 

REİS — Beş dakikaya kadar, nota okununcaya 
kadar tevzi edilecektir efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Notayı arz 
ediyorum, efendim. Okuyorum: 

T. B .M. Meclis Hükümeti üç müttefik Hü
kümete tebliğ ettikleri 23 Eylül 1922 tarihli nota
dan dolayı beyanı teşekkür ve bu notaya menşe olan 
fikri, yani T. B. M. Meclisi Hükümetinin İstiklâl 
mücadelesine başladığı andan ber*ı izhar ve ilândan 
hali kalmadığı azim ve iradata o kadar tam bir su
rette tekabül eden adilâne ve müstemir bir sulh arzu
sunu kemaliyle takdir eder. 

Nota ilki nevi mevadda matuf bulunmaktadır: 
Vaziyeti hazırai askeriye; bir sulh muahedesi akdi 
için müzakerat icrası. 

Vaziyeti askeriye hakkındaki noktai nazarımız 
9 Eylül 1922 tarihli nota ile tebliğ edilmişti. Bu 
notanın neticesi olan Mudanya konferansı 3 Teşri
nievvelde inikat etmiştir. Bu konferansın ittihaz eyli-
yeceği muöcarreratın, anı imza eden Hükümetler 
tarafından temamiyle icra edileceği tabiîdir. 

İkinci noktaya gelince; T. B. M. Meclisi Hükü
meti, Türkiye ile Düveli müttefika ve Yunanistan 
arasında sulhu kati muahedesini müzakere ve ak
detmek gayesiyle vuku bulacak olan içtimaa mu
rahhaslarını göndermeyi müsaraaten kabul eder. 

Hükümetim, üç müttefik Hükümetin notala
rında içtimain Venediğin gayrı bir şehirde de vu
ku bulabileceğini kabul etmiş olmalarından bilisti
fade ve müzakeratı sulhiyenin daha ziyade teshil 
ve teşriini temin edeceği mülahazasiyle konferansın 
İzmir şehrinde inikadını pek faydalı telâkki ettiğin
den bu şehrin mahalli içtima olmasını ve tarihi akit 
olarak teşrinievvelin yirmisini töklif eder. 

Üç müttefik Hükümet tarafından konferansa 
davet olunan devletlere gelince; Hükümetim müla
hazatı atiyeyi dermeyan etmek mecburiyetini his-
seylemektedir. 

Düveli erbaai muazzama ile Yunanistan'dan 
maada devletlerden yalnız ikisi içtimai müstakbelde 
hazır bulunmağa davet edilmişlerdir. Bundan istid
lal edilir ki, mezkûr iki Devlet muharip oldukla
rından değil, belki yalnız Türkiye sulhiyle hallolu
nacak bazı mesaile sureti muahsusada alâkadar 
addedildiklerinden dolayı iştirak ettirilmek isteniliyor. 
Bu mahiyette bulunan yegâne mesele ise boğazların 
atiyen tabi olacağı usulden ibaret olmakla bu iki 
Devlet müstakbel konferansa davet edildikleri halde 
sahillerinin imtidadı itibariyle marezzikr usulün tes
pitinde büyük bir alâkası bulunan Rusya'nın ve 
keza Ukrayna ve Gürcistan'ın unutulmuş olmasını 

Hükümetim hayretle müşahede etmekten menî nef-
sedemez. 

Marelbeyân usulün tanzimine bu Cumhuriyetle
rin iştiraki usulü mezkûreyi daha ziyade müstemir 
kılmağa ve her gûna ihtilâfatı müstakbele esbabını 
izale etmeğe hadim olacağı şüphesizdir. 

Binaenaleyh Düveli müttefikanm filhal davete 
karar vermiş olduğu ilki Hükümet gibi mezkûr cum
huriyetler murahhaslarının da mütesavver olan kon
feransa davetini T. B. M. Meclisi Hükümeti sureti 
mahsusada teklif ve konferansın ikarip olan içti-
maına kadar bu davetin vuku bulacağını ümit eder. 

Hükümetim; Trakya üzerindeki na kabili müna
kaşa olan hukukunun teslim edilmiş olmasını mem
nuniyetle kayıt ve bu münasebetle Hükümeti müt-
tefikaya beyanı teşekkür eyler. İstanbul'un ve 
Marmara denizinin temini masuniyeti şartiyle bo
ğazların serbestisi ve ekalliyetlerin hukukunun Tür
kiye'nin hâkimiyet ve istiklâli ve şarkta sükûn ve 
müsalemeti halkikiyenin tesisiyle kabili telif olacak 
bir surette temini bizce de mültezem olduğundan 
bu hususta esas itibariyle ihtilâf görülmemektedir. 

Türkiye B. M. Meclisi Hükümeti Cemiyeti Ak
vama kabulü hususunda vaat buyrulan müzaheret
ten dolayı Hükümeti müttefikai selâseye teşekkür 
ve bu hususa ait noktai nazarını vakti münasibinde 
bildireceğini ilâve eder. 

Hükümetim, Hilâfeti islâmiyenin makam olan 
İstanbul'un asakiri müttefikadan tahliyesine müteal
lik teminatın tecdidini memnuniyeti azîme ile senet 
ittihaz eder. Mahaza bu vaadin bir an evvel tahak
kukuna ne derece sabırsızlıkla intizar olunduğunu 
Develi müttefikanın takdir etmekte olduğuna. Hü
kümetim kanidir. 

Hükümeti müttefikanm notası nihayetindeki hi
tap T. B. M. Meclisi Hükümetini şiddetle mütehas
sis eylemiştir. Metalibi meşruası tatmin edilecek 
olan Türkiye'nin bütün beşeriyeti mütemettineee 
matlup bir sulhun tesis ve idamesi hususunda her 
veçhile muavenet edeceğine ve muharebenin açtığı 
yaraları tedavi etmek için herkesin deruhte etmek 
mecburiyetinde bulunduğu faaliyeti müsalemetkâra-
neye anında kemali sıdk ve ihlâs ile iştirak eyliyece-
ğine Devletler itimat ve kanaat edebilirler. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Mesele, malumu âliniz ehemmiyet
li ve müstaceldir. 

RF.İS — Celse hafi olunca bittabi bu sözlere ma
hal kalmıyacak. (Yarın devam ederiz sesleri). Ei'en-
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dim celsei hafiyeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim; Mü-
dafaai Milliye Encümeni de Paşa Hazretlerinin bu 
lutfuna karşı iki kelime ile beyanı teşekkür etmek 
isterdi. Binaenaleyh bu hakkın geçilmemesini rica 
ederim. (Celse hafiyen devam etmiştir.) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar; notayı alalıdan beri epey vakit geçti. Ce
vabın bu zamana kadar teahhürünün esbabı cümle-
nizce malumdur. Araya siyasî olmaktan ziyade as'ke-
rî, daha doğrusu doğrudan doğruya askerî mevzu
lar girdi. Demin Başkumandan Paşa Hazretleri bu 
ciheti izah buyurdular. Paris'de inikat eden konfe-
tansta Düveli müttefika murahhaslariyle hemfikir 
olarak Mösyö Franklen İzmir'e geldi. Kendisi ile 
görüşüldü. Aynı zamanda demin. Paşa Hazretlerinin 
izah ettikleri veçhile ordumuz da Çanakkale'ye da
yandı. Binaenaleyh biran evvel Mudanya konferan
sım toplamak, davet etmek icabetti. Başkumandanlık 
Ordunun harekâtının tevkif emirini vermekle bera
ber İzmir'de İcra Vekilleri Riyasetine gönderdiği bir 
tezkere ile Hükümetçe bu bapta yapılması icabeden 
şeyin yapılmasına lüzum gösterdi. 

İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden, Hariciye Ve
kâletine havale olunan bu tezkere üzerine Hariciye 
Vekili doğrudan doğruya, yani Mösyö Franklen Bü
yün vesatetiyle. doğrudan doğruya Mösyö Puanka-
re'ye bir telgraf çekti. Aynı telgraf suretini İstanbul" 
da Hâmit Bey vasıtasiyle Hükümeti saireye tebliğ 
etti. Notada mevzubahis olan 29 Eylül tarihli nota
mız odur. Müsaadenizle onu da okuyayım. Bu kon
feransa memur cenerallerin isimleri bize gelmedi. 
Yalnız kendileri fiilen dün Mudanya'ya geldiler. Ma
lumu âlinlzdir ki. bize verilen 23 Eylül 1338 tarihli 
notada Trakya'nın bize verilmesi için Devletlerin 
konferansta müzaheret edeceği zikrolundu. Aynı za
manda Yunan askerlerinin Trakya'dan çekileceği hat
tı tayin için Mudanya'da veya İzmit'te bir konferans 
akdi teklif ediliyordu. Yunan askerlerinin ve ordu
sunun çekileceği hattın tayininden bahsediliyordu. 

Fakat Trakya'nın bize tesliminden bahsolunmu-
yordu. Yani, Devletler bir taraftan konferansta şartı 
mahsus ile. yani manzuru âliniz olmuştur ki; Hükü
metiniz şu şu cihetleri temin etmek için. Trakya'nın 
bize iadesi için, çalışacakların), müzakerette buluna
caklarını vaadediyorlardı. Biz ise. bu ikisinin arasında 
bir sureti hal bulduk. Bunu teklif ettik. Yani Trakya' 
nın teslimi konferans zamanına kalmamalıdır. Trak-

f ya derhal bize teslim edilmelidir. Yunan ordusunun. 
hattın o bir tarafına çekilmesi, Trakya'nın idaresinin 
muhtelit bir heyete. Düveli mu'teiifeye verilmesi ica-
betmez. 

Binaenaleyh Trakya bizim memurini idaremize 
derhal teslim edilmelidir, dedik. İntikal etmiş olan 
Yunan askerlerinin Trakya'da yapmış olduğu meza
limi ileri sürerek bunun biran evvel hallolunmasını 
istedik. Mudanya konferansının derhal davet edilme
si, yani perşembe günü öğle vakti İzmir'e gelmiş olan 
Franklen Büyyon'la görüşülmüş olduktan sonra gerek 
Meclisi Âlinize, gerek Heyeti Vekileden bu bapta 
uzun uzadıya istizan edilerek mezuniyet almak ci
hetlerine gidilemedi. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin, - - Sebep?.. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla.) — Arz ediyo
rum efendim; müstacel idi. Çünkü askerlerimiz İn
giliz'leri Çanakkale'de ihata etmişlerdi. Çünkü İngi
liz'lerden şedidülmeal sözler işitiliyordu. Çünkü bu. 
doğrudan doğruya hariciyeye ait değildir. Doğrudan 
doğruya Başkumanlığa aittir. Kendileri de demin bu
rada fikirlerini arz ettiler. Ben i in burada izah eîmek-
Hğime lüzum yoktur. Belki, bu bir zaruret idi. Belki 
mesele bir buhranlı vaziyet almakta idi. Bu zaruret
tir iki bizi bu yola şevket;'. Bir cihet \ar ki : biz bu
radan giderken bir Heyeti Vekile arkadaşımızın söy
ledikleri söze de hareketimiz ;.arnanıen muvafıktır. 

Nitekim dün Heyeti Vekile arkadaşlarımla bunu 
görüştüğümüz zamanda doğrudan doğruya Hariciye 
Vekâleti bunu makam! Riyasetten sordu. Arkadaş
ların bize verdiği direktif harekete muvafık mıdır. 
değil midir diye soruldu. Lütfen muvafıktır, cevabı
nı aldık. Yanı yapılan hareket bir zaruret tahtında-
dır ve memleket için belki b:r tehlike tevlit edebilir, 
korkusu ile ve ayni zamanda işi^ oir an evvel önü
nü almak için Trakya'mızın hie olmazsa memurini 
mülkiyemize teslimini temine matuf idi. Meclisi Âli
nizden hiç bir şey nihan kalmamalıdır. Her şeyi Mec
lisi Aiinize arz ediyoruz. Öyle ümit ediyorum ki bü
tün geçen vukuatı arz edebildim. Mesele bundan 
ibarettir. Artık takdir Heyeti Ali', enr.it aiıtir. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Reis Bey 
usule dair bir şey söyhyeceğın": Veki' Beyefendi Va
sıf biraderimi/e bir şey soruyor '-e bir takrir tanzim 
ediyor, benim ' de kanaatime muvafık geliyor. Yani 
şurasını izah buyurum;?: ki bu notayı konferansın ne
ticesine kadar tehir etsek, muvafık olmaz mı? Yani 
konferansın hitamma kadar bunu göndermezsek oi-
maz. mı? 
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YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim; 
Meclisi Âliniz öyle emrederse pekâlâ olur. Yalnız in
giliz'ler bundan istifade etmek istiyorlar. Türk'ler no
tamıza cevap vermedi; cevap teahhür etti diye başka 
fikir hâsıl etmek ihtimali vardır. İstanbul'dan olsun, 
Parîs'ten olsun; Mösyö Puankare'den olsun, bir an 
evvel cevap verin merkezindedir. Zaten nota bu gün 
tespit edilecek olursa cevap yarın açık olarak keşi
de edilecektir. Şimdi müsaade buyurun hafi olaralk 
burada hasbihal kabilinden biraz daha ileri gidebi
liriz. Düşünülecek noktalar vardır. Mudanya konfe
ransı ya bir karara iktiran eder, veyahut etmez. Bir 
karara iktiran ettiği takdirde - ki ümit ediyorum -
mesele yoktur. Bir karara iktiran etmediği takdirde 
artık.. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) — Biz de cevabı 
vermiş oluruz. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Başka tür
lü hare'kete girmek icabedecek. Acaba bu hareketle 
beraber konferans davetine icabet mümkün değil mi
dir? Yani konferans dahiline icabet bu hareketten 
ayrı bir şeydir. Şurayı tekrar tekrar Heyeti Celilenin 
nazarı dikkatine arz ederim - ki şüphesiz takdir bu
yurursunuz - Karşımızda üç müttefik Düveli mütte-
fikayı görmek onlara karşı harp vaziyetine geçmek 
uzun uzadıya düşünülecek bir şeydir. Hakkımız ol
makla beraber ariz ve amik düşünmek mecburiyetin
deyiz. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Yusuf Kemal Bey 
notayı tacil edin diyorlar. Halbuki onlar bizim İzmit 
notamıza altı aydır, cevap vermediler, biz de üç gün 
tehir edelim, sonra olsun. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bendeniz 
usule dair bir şey soracağım. Vekil Beyefendi ajans
lar bunu temin eder zannederim. Vaziyeti hususiyesi 
vardır. Heyeti Vekile makamı Riyasete vermiştir di
ye bir ajans çıksın, iki gün. geçerse emri vaki karşı
sında kalmıyahm. İmzamızla tutulmayalım. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis Bey, 
•bunlar mütalaaya aittir. 

REİS — Usule aittir, efendim. 
ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 

bendeniz usul hakkında değil nota hakkında söy'iye-
ceğiim. 

NEBÎ ZADE HAMDİ BEY (Trabzon) — Efen
dim; Hariciye Vekili Beyefendi diyorlar ki; meselde 
maihzur yoktur, halbuki bendenizin fikrimce mahzur 
vardır, Mütare'ke konferansı ne gibi şerait altında ola
caktır? Vaziyet ne suretle tespit edilecektir? Sonra 

mütareke de aktedilen şeraitin bu nota üzerinde tesi-
ratı olabilir. Binaenaleyh bu nota verilmeden bir kere 
mütareke şeraitini anlıyalım. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — EfenJim-
Hariciye Vekili mahzur vardır, yoktur diye bir şey 
demedi. Hariciye Vekâleti muhtelif taraflardan nota 
cevabının verilmesinin tacil edilmesi teklif ediliyor. 
Tacil edilmesi muvafık olur. Fakat herhalde Meclisi 
Âliniz Hariciye Vekilinden ziyade mahzuru daha iyi 
bilir. 

REİS — Yusuf Kemal Bey; Hüseyin Avni Bey bir 
şey sormuştu. 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Tehi.de mahzur 
var mı efendim?... 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Tacili fay
dalı oluyor. Sonra efendim Hüseyin Avni Beyin ajans
larla temin edelim buyurdular. Efendim ajanlar 
temin eder etmez: karşımızdaki adamların o adam
ların o ajansları nasıl kullandıkları malumdur. On
lar o yolları bizden iyi bilirler. Onun için meseleyi 
değiştirmez. Mecliste müzakere olursa olur. Bun
dan teahhür ediyor diye ajanslarla da neşrediime.ıine 
hiç lüzum yoktur. Fakat arz ettiğim gibi bu cevabın 
verilmesi herhalde faideyi müstelzimdir. 

MUSTAFA KEMA PAŞA (Ankara) - • Eten
dim; baştan aşağıya kadar Hariciye Vekili Beyefen
dinin vermiş olduğu izahatı dinüyemedim. Fakat. 
bu notaya cevap vermeği Mudanya konferansı ne
ticesine kadar talik etmek gibi bir temayül vardır. 
Benim bildiğimi ve hissettiğimi arz edeyim. Bu no
taya bir an evvel cevap vermek, muvafakat ver
mek lâzımdır. Bu notaya verilecek c^,:ıp ile Mu
danya konferansının neticesinde hiç bir alâka ve 
münasebet yoktur. Bu nota iki noktayı ihtiva cJi-
yor - demin de ar/ etmiştim - birisi doğrudan 
doğruya harekâtı askeriyeye altur. Bu nota 
muhteviyatına göre itilâf Devletlerinin talep e^iği 
şey Yunan ordusunun tayin edilecek, herhangi bir 
hatta çekilmesi ameliye.-ini görüşmekten ibaredir. 
Halbuki biz. bu teklifi fiilen kurmuş bulunuyoruz. 
Bilakis Mudanya konrefansını büsbütün başka ve 
daha vâsi esadar üzerinde içtima ettirmiş bulunu
yoruz. O esa-dar Trakya'nın biı an evvel tahliye 
edilip bize teslim edilmesinden ibarettir. Buna mu-
'kabil boğazlardan ordularımızın geçmemesine aittir. 
Şimdi Mudanya konferansı ister müsbet. ister menfi 

[ neticeye iktiran etsin, biz biran evvel sulh masası
nın başına geçmeliyiz. Binaenaleyh neden dolayı 
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çıkarsa sulh konferansına gitmekten içtinap mı ede
ceğiz? O zaman bir taraftan harekâtı askeriye devam 
eder, diğer taraftan da müzakeratı sulhiye devam 
eder. Onun için tehirinde bir fayda yoktur. Sani
yen dün geceden beri İsmet Paşa ile muhabere et
mekteyiz. Şimdiye kadar bu müzakere edilen me-
vaddı kendisini bana söylemiştir. Nevama bizim tek
lifler onlar tarafından da bazı yerler aynen teklif 
edilmiştir. Ancak münakaşatı mucip bazı hususat 
vardır. Bu gün de o noktalar üzerinde görüşülüyor. 
Lâkin benim gördüğüme göre onların tekliflerini 
kabul etsek dahi yine bizim lehimizdsdir. Bu adam
lar asıl o konferansı bunun cevabına talik ediyor. 
Burada hâsıl olan temayül onun neticesinde bunu 
talik edelimden ibarettir. Onlardaki temayül de 
onun neticesinde bunu talik ediyor. Yani biz bu 
cevabı tehir ettikçe onlar o konferansı tehir edecek
ler ve ben bunu göndermeğe ve yazmağa mecbur ol
dum. Hükümetçe verilecek cevap, konferansa mu
vafakat edileceğine dair cevap derdesti irsaldir. Ve 
binaenaleyh ben zannederim ki bunun hiç müna
kaşaya lüzumu yoktur. Buna derhal cevap vermek 
lâzımdır. 

ALİ CENANİ ÖEY (Gaziantep) — Efendim; 
bendeniz notanın tehirinden ziyade... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Bu
nun tehirinde mazarrat vardır ve bunu düşünürseniz 
başka noktai nazarlar dâ vardır. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Bendeniz, no
tanın metninden ziyade Hükümetten bir cihetle te
minat almak cihetini arz edeceğim. Paşa Hazretleri 
zannederim, ona iyi teminat ita buyururlar. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Ben
deniz, Hükümet namına vermiyorum. Bendeniz olsa 
olsa Meclis Reisi sıfatiyle, Meclisi Âliye bu hu
susta Hükümete veçhe vermesini teklif ederim. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziayıntap) — Bendeniz 
de arz ettiğim vaziyeti askeriye hakkında, sulh masa
sına gittiğimiz zaman bendenizin bir parça fikrime 
dokunan cihet, şimdiki halde itilâf hükümetlerini bi-
ribirinden ayrılmış bir vaziyette görüyorum. (İşitmi
yoruz sadaları) İngiliz'ler, bizim aleyhimizde, Fran
sızlarla, İtalyan'lar lehimizde gibi bir vaziyettedirler. 
Halbuki sulh masasına bilhassa umuru maliyede 
Fransız'larla fevkalâde bir mücadeleye girmekliğimiz 
muhtemeldir. Vakit uzadıkça ve sul masasında umu
ru maliyeden dolayı Fransız'larla da bir ihtilâf zu
hur ederek o vakit ingiliz'leri, Fransız'ları ve belki 
İtalyan'ları karşımızda müttehit olarak görmek mah

zuru olduğu için İstanbul'un vaziyetinin şimdiki hal
de değişmemesi temin edilebildi mi? Yani bu yapı
lacak mütareke ile temin edilebildi mi? İşitiyoruz ki 
ingiliz'ler mütemadiyen kuvvet göndermekte oldukla
rından ve gönderdiklerinden bahsediyorlar. Eğer sulh 
masasında anlaşmadığımız bir zamanda bu günkü va
ziyeti askeriyemiz muhafaza ve temin edilmişse notayı 
kabul edip sulh masasına geçmekte elbette fayda var
dır. Biran evvel tacil edip sulh teklifini kabul ederek 
gitmek muvafıktır. Fakat o cihette tahtı temine alın
maz da İngiliz'ler mütemadiyen kaçakçılık suretiyle 
veya başka suretle İstanbul'da birtakım tahkimat ya
parak vaziyetlerini kuvvetlendirecek olursa sulhun 
uzamasından bilâhare mazarrat tevellüt etmek ihti
mali vardır. Bunu Hükümetin nazarı dikkatine arz et
mek isterim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arkadaşlar 
evvelemirde notanın heyeti umumiyesi hakkındaki 
kanaatlerimi arz edeceğim. Yoksa bence de hakika
ten bu konferans, nota meselesi başkadır, askerî kon
ferans büsbütün başkadır. Ancak şimdi Reis Paşa 
Hazretlerinin de bize çok güzel hatırlattığı gibi o 
konferansın arzumuz gibi nihayet bulması ihtimaline 
mukabil olarak bulmaması noktası da vardır. İşte 
notanın topunda iptida nazarı itibare alacağımız ci
hetlerden biri de budur. Heyeti Umumiyesinde ka
bul edilen üslup de düşmanlarımız bütün âlemi islâ-
miyete hitap edercesine bir şivei ifade kabul ederek 
iğfalkâr bir vaziyet alırken ona karşı izhar ettikleri 
ve izhar etmeğe ancak B. M. Meclisinin ve orduları
nın ve milletinin kahramanlığı sayesinde mecbur ol
dukları hisleri yalnız takdirkâr teşekkürlerle iktifa 
edilmesi nakıs kalır, za'mindeyim. Hakkımız olan bir 
şey ne kadar tekrar edilirse o kadar faidesi olacağı 
cihetle ve efkârı umumiyede o kadar yer yapacağı 
cihetle filiyatla da sabit olan hakkımızın bu notada 
bir defa daha tekrarını gösteren cümlelerle âlemi in
saniyete biz de hitap etmeliyiz ve âlemi insaniyete 
karşı bunun mesuliyetini hiç olmazsa işaretlerle iyma 
etmeliyiz, zannediyorum. 

İkincisi; yirmi teşrinievvel meselesidir. Bu tarih 
bence çok mühim. înşaallah Trakya sulhan tahliye 
olunup da bize teslim edilecektir. Bu manevra cidden 
doğru bir manevradır. Askerî manevrada çok muvaf
fak olan kumanda heyeti ve bilhassa Başumandan 
Paşa Hazretlerini de bu münasebetle tebrik ederim. 
Fakat onun tahliyesi bir ay, bir buçuk ay sürer de 
bugün Trakya'da pejmürde bulunan Yunan askerleri 
yerlerine, İngiltere, Fransa ve İtalyan'larla müttefik 
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atarak işgal etmiş bulunursa bunu da düşünmek fai-
deden hali değildir, zannediyorum. Bu sebeple 20 
Teşrinievveli hiç olmazsa, teşrinisaninin ilk haftasına 
atmalk pek az zararlıdır zannediyorum. Bahusus ceva
bını müstacölen verdiğimizde onun bir hafta geç ve 
ileri olmasındaki mahzuru siyasîleri idrâk edelim. 

Üçüncü ilişeceğim nokta, Rusya'nın davetine dair 
olan benttir. O bendi biraz mucibi münakaşa görü
yorum. Hiç şüphe yok ki ingiltere baştan aşağı sui-
kastle malî olan İngiltere daha dün 'Başvekilinin nut
kunda 'tahşidattan, şundan bundan en fena maksat
lardan bahseden İngiltere sahai şahamette kaybet
tiğini sahai siyasette kazanabilmek 'için - tabiî ver
meyeceğimiz - zamanı kazanmak, fakat aynı zaman
da tahşidat filân vesa!ire - ki onlar hususatı askeriye
dir - ki kendimin karışmak hakkını göremiyorum. 
Fakat sahai siyasiyatta bizi tecrit ötmek hedefini 
takip edecektir. Tecrit etmek demek. Fransa ile olan 
münasebatımıza ve Rusya ile olan münasebatımıza 
ait olan cümlelerimizi, kelimelerimizi gayet vâsi bir 
surette malik olduğu propaganda heyeti ile her tür
lü suitevilâta kapı açacak, mahiyette ilga etmek ola
caktır. 

Şimdi biz Yunanistan'dan maada, başka Devlet
leri karıştırdıklarından dolayı girizgâhı ile iktifa ede
cek olursak onun cevabı - nasıl tarif edemem - bu 
vesile içinde mündemiçtir. Makedonya meselesi na-
mıyla harp eden Devletler pek tabiîdir ki konferan
sa davet ediliyorlar. Şu halde Rusya için yer yok de
mektir. Onun için zannediyorum, orada yazacağımız 
cümle ve girizgâh gerek müttefiklerimizle alâkadar 
olduğu gibi, gerek onların vereceği- cevabı teshil ve
ya işgalde daha münasebettar bir girizgâh bulunma
sı ve hatta kabilse mevzubahis olacak bu meseleler 
meyanında boğazların da müzakeresi tabiî olduğun
dan sahildar olan Devletler filan falan hükümetle
rin davet edilmesi lüzumunu isteriz. Veyahut muva
fık olur şekline kalbedilmesi münasebatı siyasiye-
miz itibariyle daha doğru olur zannediyorum. Gerçi 
bu notada nazarı itibara alınacak meselelerden ziya
de Fransız'ların hassasiyetidir. Hiç şüphesiz ki Rus
lardan fevkalâde hassas olan Fransa'nın önünde ve 
onun reisi bulunan konferansa behemahal Rus'ları 
davet edelim, cümlesini kullanırken çok ve çok dü
şünmek lâzım gelir. Yazanların da çok düşündükle
rine eminim ve hak veriyorum. 

Ancak, o kadar çok düşünce neticesi olarak, bu 
yandaki münasebatın müsait olabileceği bir seviyeye 
vardığına kadar olan noktaya kapılmaktan kendimi 

kurtaramıyorum. Onun için bir taraftan Franklen 
Büyon ile olan dostluğumuzdan bilistifade diğer ta
raftan Paris mümessilimiz vasıtasıyla Fransa müna-
sebatını idare eylerken, bizden ço'k uzakta bulunan 
Moskova'ya bahusus her daima, her mümessili bu
raya nakletmiyen havadisleri, Moskova'ya, maatte
essüf bence gördüğüm tecrübeler odur. Moskova'nın 
da her mümessili burada gördüğü hakikati, Moskova' 
ya nakletmemiştir. O Moskova'ya İngiliz telgraflarıy-
la havadisler işae edilirken, havadisler yazılırken, 
pek çok suitevile müncer olacak bir çok propagan
dalardan ve bu suretle İngiltere'nin sahai siyasette 
çevirmek, istediği dolabı sahai askeride olduğu gibi 
akim bırakmak, yanlış olmasa gerektir. Bilhassa no
tanın heyeti umumiyesi hakkındaki maruzatım bun
dan ibarettir. Çabuk gitmesine tamamjyle taraftarım. 
Her ne olursa olsun bizim haklarımızı ve ne kadar 
sulhperver olduğumuzu bir defa daha gösterecek ve
sikanın bir defa daha intişarı daima haklı olarak 
davamızın ve milletimizin lehindedir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim: ben
deniz cevabî notada bazı nikata cevap verilmemiş 
olduğunu görüyorum. Onun için bunların zikrolun-
mamasındaki esbabı ve Zikrinde mevcut bir faide ta
savvur etmekteyim. Nedetı sarfınazar olunduğu an
laşılsın. Evvelâ müttefik Devletler bir mülakat isti
yorlar. Buna biran evvel icabet etmek sulhperveri!k 
noktai nazarından şayanı arzudur. Bu nokta bir ta
rafa bırakılırsa, yani müttefikin ile görüşmek mese
lesi kendisinden sarfınazar olunamayacak bir mesele
dir. Bunu biz altı yedi ay evvel takdir etmiştik. Fa
kat verilecek cevapta müttefikinin 23 eylül tarihli 
notasında bize kabul ettirmek ister esasatı eğer ret ve 
cerheder gibi, olmazsa kendi elimizle kendi ayağı
mızı bağlamış oluruz, gibi geliyor. 

Bendeniz notada göze çarpan, içtimaa davet olu
nan birtakım devletler vardır. Bu fazla devletler yani 
bize muhasım olan devletlerin reyinde ekseriyet ka
zanmak üzere reylerinin adedini yükseltmek için ter
tip olunmuştur. Meselâ ingilizler, Japonya'yı, Roman
ya'yı, Fransızlar Yugoslavya'yı, Çekoslovak'ları ken
dilerine ikişer rey olarak alıyorlar. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Sinop) 
Çekoslovakya yok... 

SAL'ÂHATTÎN BEY (Devamla) — Yok mu, o 
halde Fransa bir rey alıyor. İki rey İngiltere alıyor. 
Bir de Yunanistan'ı kendine alıyor, bir de... aldığıma 
göre İngiltere dört rey ile, Fransa iki rey ile, İtalya 
bir rey ile ve eğer ingiltere ve Fransa birleşirse üç rey 
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ile İngiltere dört rey ile bulunuyor. Böyle bir kon
feransı kabul etmdk bizJm için acaba faJide ternin 
eder mi, etmez mi? Esasen bunların bazılarının alâka
sı meselesi muhtacı nazardır. Bunu reddetmek tama-
miyle elimizden gelmezse hiç olmazsa menafiimiz nok-
tai nazarından bizim için faideli olabilecek bir şeye 
Hükümeti tavsit etmek doğrudur ve lâzımdır. Fakat 
kaç Hükümet girerse girsin bir de ortaya yeni ilâve 
edilen ekalliyetler himayesi, Irak himayekârlığı ve 
memleketimizdeki tebaamız üzerindeki adlî, iktisadî 
'hukuklarımıza taarruz, malî mesailimiz hususunda 
hepsi bizi soymaya çalışacaktır. Binaenalehy yalnız 
bizimle doğrudan doğruya muharebede bulunmuş olan 
ve yâlnız bizi davet etmiş olan devletlerle karşı kar
şıya bulunabilmek bizim için çok büyük faidedir. Ye
di devletle anlaşmaktan elbette daha kolaydır. Çünkü 
'bunlarla uğraşmak müş-kildir. Yalnız oldukları vakit 
karşımızda tek reyle kalacaklardır. Böyle olursa pa
ra meselesinde yedisi birden boğazımıza çullanacak-
tır. Bundan dolayı acaba bunu derhal kabul etmek 
doğru mudur? Yoksa buna bazı kayıt ve şart ilâve 
ederek, bundan ucuz kurtulmanın çaresini aramak mı 
icabeder? Bu nokta hakkında Hariciye Vekilinden ce
vap isterim. 

İkincisi, devletlerin Trakya'yı ordumuzun o tara
fa geçmemesi bîtaraf kalmak şartiyle bilâhare vere
ceklerini ümit ediyorlar. Şimdi buyurulduğu gibi ordu
muzun durması matluptur. Sulh müzakeratının devam 
ve intaç olunacağı müddet içinde bu orduyu beslemek 
mecburiyetindeyiz. Bu müddet zarfında acaba mütte
fikin İstanbul'daki kuvvetlerini ve vaziyeti askeriyele
rini tezyit edecekler mi? Vaziyeti askeriyelerini tezyit 
etmemek, takviye etmemek esbabına tevessül edecekler 
mi?.. Buna dair bir teminat var mı?.. Yani bizim or
dumuzun ileri geçmemesi keyfiyeti kabili kabuldür. 
Fakat bize teminat lâzımdır. Zaman geçtikçe, şayet 
bu iki memleket ellerinde kalırsa - ahiren Trakya hak
kında bazı şeyler söylendi. Ona da geleceğim - şayet 
Trakya'da kalırlarsa bizi bir ümit ile durdurmuş olur
lar. Mukabilinde hiç bir teminat vermeksizin ordula
rını takviye ederler. Teminatı maliyede hepsi mütte
hit olurlar. Neticede biz suya düşmüş ve binaenaleyh 
meselede sıfırûlyed kalabiliniz. Şuna karşı ne gibi 
teminat vardır. Bendeniz Mudanya Konferansının' 
Trakya'nın inşaallab bize teslim edileceğini işitmekle 
hisi meserret ederim. Tabiî bu güzel bir fayda te
min eder. Şayet böyle olmazsa notada acaba biz or
duyu ileri geçirmeyi zikretmek doğru değil midir? 
Mütekabilen biz ordumuzu ileri geçirmemeyi kabul 
ediyoruz. Fakat sizin dahi kabul ettiğiniz ve teslim 

ettiğiniz Misakı Millî hudutlarında yani 1914 hudut
larında vesaiti Hükümet, Hükümeti milliye ve zabı
tamız bulunsun. Yani bu, notaya derç olunmalıdır. 
Aynı zamanda birtakım kuva ve vasaiti harbiyenîn 
tezyidi cihetine gidilmesin. Şu iki nokta notaya derç 
edilecek olursa bu tam bir eser olur, itikadındayım. 
Bunlar derç edilmezse bir teminatın havaya kalacağı 
anlaşılır. Çünki bunun mukabiline Hariciye Vekâleti 
bana bir teminat irae edemez. Bendenizin asıl ehem
miyet verdiğim üçüncü noktadır. Gerçi bu lâf ise de 
ikinci nokta mühim ve fiilî bir meseledir. Fakat üçün
cü noktada 23 Eylül tarihli notada diyorlar ki; «esa
sen şurası mukarrerdir ki» demek ki Düveli Mütte-
fika arasında tekarrür etmiş esas vardır ki muahede 
Türkiye ve komşularının menafiinin vikayesi sulhun 
tacili için bilâhare tayin edilecek bazı menatık gayrı 
askerî bir hale gelmelidir. Türk hakimiyeti musliha
ne bir surette yeniden tesis olunmalı, Çanakkale, Mar
mara, boğaziçi serbest kalmalı. Irk. din, ekalliyetleri 
himaye edilmeli ve bunu temin için bu devletler mua
hedede bil ittifak karar ittihaz edeceklerdir. Demek 
ki cevabî notada bil ittifak karar verdikleri ve kendi
lerince tekarrür etmiş nikatı notada bize söyledikleri 
budur. Bunları kabul edecek miyiz? Notada kuyudu 
mütekabile dermeyanı lâzımdır. Kuyudu mütekabile 
olarak bendeniz burada çok kısa bir ifade görmekte
yim. (İstanbul'un ve Marmaranın tennin'i masuniye
ti suı etiyle boğazların serbestisi ve ekalliyetlerin hu
kukunun bizce de şu suretle temini müstelzim oldu
ğundan) deniyor. Zannediyorum ki o kadar kuvvet
le talep edilen bu meseleye bu kuvvetle bir cevap de
ğildir ve sudan geçme bir cevaptır. Halbuki bizim 
en çok dikkat edeceğimiz nikat budur. Çünkü köprü
başı serbest değil, asker olmayacak, köprüden insan 
geçmiyecek, iskelelerden yani Marmara Denizinden 
geçmeye hukukumuz olmıyacak. O halde bizim Mar
mara Denizinin öbür yakasındaki vaziyetimiz gülünç 
bir şeydir. Bunları tekarrür etmiş esasat diye söyler
ken bunları bizim için gayri kabili kabul olan bu hu
susu bizim hakimiyetimiz de gayri kabili kabul oldu
ğunu işaret etmek borcumuzdur ve lâzımdır. Bilhas
sa din ekalliyeti meselesiyle ortaya sürülmek istenilen 
meseleye kısmen cevap verilmiştir. Fakat ırk mese
lesine ait bir kelime görmüyorum bendeniz. Binaena
leyh Hariciye Vekili Beyefendiden soruyorum. Irk 
ekalliyeti iddiasına karşı kemali şiddetle bu devletin 
bekasına taallûk eden bu noktada miMe'tin cevabı bu
günden iblâğ edilecek olursa bizim için getirilecek 
müzakeratta da iyi kapı açılmış olur zannındayım. 
Sair nikatta nezaket vesaireye itina ile beraber bun-
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da gayrı kabili tezelzül Olan arzuyu milletin izharı lâ
zımdır itikadındayım. Arkadaşlarımızdan Tevfik Rüş
tü Beyefendinin bir fıkranın tarizi ifadesine dair bu
yurduğu şeyde bendenizin de samiama bir şey çarp
mıştır. Vekil Beyefendi bu mesele hakkındaki fikirle
rini bildireceklerdir. Hayretle müşahedesiz kalan; ben-
denizce talep etmek lâzımdır. Birinci maddeye cevap 
olarak boğazlar meselesini zannederim ki biz Rus
ya ile müttehidiz Bunun için zaten boğazlara ait 
olan mesailde bahri siyahla alâkadar olan devletlerin 
sözü vardır. Biz bunun maliki ve sahibiyiz. Yani sa
hibi aslîsi, fakat bunu umuma ait bir mal gibi telâk
ki ediyoruz. 

Bir mal, hatta dünyaya ait bir mal addediyoruz ve 
bu devletlerin iştirakini talep ediyoruz. Bunların hep
sinin çağırılması lâzım. Boğazlarda temini hakimiyet 
etmek isteyen esasen ve aslen İngililtere'dir. Çünkü 
onun donanması Karadeniz'e geçerek, oradaki Hükü
metlerin hayatına, iktisadiyatına tesir edecek,"Tıâkim 
olacaktır. Binaenaleyh Düveli saire hiç bir devletle 
kabili kıyas derecede bahriyesi olan yerlerde, bilhas
sa Karadeniz'de tefevvukunu arzu etmiyecektir. Kara
deniz hükümetleri bu arzu ile bu darbeyi kabul etmi-
yeceklerdir. Anın için bu husustaki nikatm vücudu
nu arzu hususundaki talebin biraz ısrarlı, yani nota
nın balâsında bulunmasını temenni ettiğimi bendeniz 
de kemali kuvvetle talep ederim. Sureti umumiyede 
söyl'iyeceğim budur. Bütün bunları söylerken 29 Ey
lül tarihli nota Hariciye Vekili tarafından tebliğ olun
muştur. Kendi imzası altınla mıdır? Bu tarzda (bir no
ta tevdiine Meclisi Âliyi haberdar etmeksizin Harici
ye Vekâleti yaparsa kendi salâhiyeti dâhilinde bulun
duğuna kail midir, buna da cevap isterim. 

İSMAİL SUPHt BEY (Burdur) — Efendim, ben
deniz cevabî notanın ziyadece teşekkürler ettiğini gör
düm. Lisanın biraz daha kuvvetli olması taraftarıyım. 
Ondan sonra ceva!bî notada bir kaç nokta meskût ge
çilmiştir. Bunların da evvelden ihzar edilmesi ve ev
velden anlaşılması lâzım geldiği kanaatindeyim. Dev
letlerle bir an evvel akdi sulh etmek lüzumu vardır. 
Bu hususta isticali gayet beca görüyorum. Şu kadar 
ki iyice anlaşmadan sulh müzakeresine, sulh masasına 
geçmek ve ingiltere ile diğerlerinin entrikalarına mey
dan vermek bizi müşkil vaziyete duçar edebilir. İn
giltere şimdiye kadar sulhu uzatmak ve 'bizi bilhassa 
müşkilâtı maliye içinde ezmek için türlü vesaite baş
vurdu ise de bundan sonra da sulh masasında, etra
fında yine aynı suretle sulh müzakeratını uzatarak, 
bizi müşkil vaziyete duçar edebilir. Bizim tulü müd

det ordumuzu silâh altında tutmaklığımız ve müşki
lâtı maliyeye duçar olmaklığımız işimize gelmez. Bu
nun için diyorum ki, bize gönderilmiş olan 23 Eylül 
tarihli birimci notaları üzerinden evvel beevvel anlaş
mak lâzımdır. Vakıa ^bundan evvel geçen yaz dev
letler tarafından bize gönderilen notalar üzerinde 
iBiz Türkiye B. M. Meclisli Hükümeti ihzari bir kon
feransa taraftar olduk. Şu kadar ki bu ihzari konfe
rans o vakitki vaziyetin icabı idi. Bugün vaziyeti 
askeriye külliyen değişmiştlir. - Anadolu'da bir düş
man neferi yoktur. Hatta ordumuz Çanakkale Bo
ğazına dahi hâkim'dir. Şu itibarla evvelce meseleyi 
pişirerek sulh konferansına esaslı ihtilaflı noktalan 
hallederek işi biran evvel bitirmek için gitmek muva
fıktır, zannediyorum. Demin bir arkadaşım işaret 
ettiler 23 Eylül tarihli notada «'bilhassa tayin edi
lecek bazı menatıkın gayrı askerî bir hale ifrağı» bir 
noktadan bahsediliyor. Bu menatık hangi menatık-
tır? Bu menatık boğazlar menatığı olduğu gibi Şarki 
Trakya'nın Garp kısmı yani Meriç Nehri etrafı ola
bilir. Kezalik Musul, Elcezire mıntıkası da olabilir. 
Nitekim Sevr Muahedesinde bu gibi ahkâm vardır. 
Binaenaleyh bu noktanın cevabî notada zikredilmesi 
ve Türkiye'nin böyle boğazların serbestisinden maada 
katiyyen gayrı askerî menatık kabul edilemryeceğinin 
kendilerine anlatılması lâzım gelir kanaatindeyim. An
dan sonra yine geçenki notada Cemiyeti Akvamın hi
mayesi altında Çanakkale ve Marmara ve boğazların 
serbestîsinden bahsediliyor. Halbuki biz boğazların 
serbestisi Türkiye'nin hakimiyeti ile ve Payitahtı olan 
istanbul'un emniyetiyle kabili telif olması şartiyle 
serbestiyet vermeyi taahhüt etmişizdir. Bu suretle âle
me ilân etmişizdir. Cemiyeti Akvamın himayesi altın
da bir serbesti tanımıyoruz. Bu nokta dâhi zikredil
mek lâzım gelir fikrindeyim. Ondan sonra ırkî, dinî 
ekalliyetlerden bahsediliyor. Bizim Misakı Millîmizi 
Türkiye dahilinde sakin ırkan, dinen, menfaaten, müt
tehit olan milletin, - Türk milletinin - hukukundan 
bahsedilmiştir. Dinî ekalliyetler tanınmıştır. Fakat 
ırkî ekalliyetler asla mevzuubahis olmamıştır. Çünkü! 
onlar islâm kelimesi altında menfaatlerini tarihen, 
iktisaden her suretle müttehit görüyorlar. Bu nokta
nın dahi bilhassa tasrih edilmesi lâzımdır. Buna da 
bir cevap verilmek lâzım gelirdi. Bu noktaları da işa
ret ettikten sonra cevabî notada Rusya ile Federe olan 
Kafkasya hükümetlerinin davet edilmemesi hususun
da biraz fazlaca uzun cümleler bulunduğu fikrinde
yim. Moskova Muahedesinin beşinci maddesi muci
bince, bilhassa o muahedenin istanbul ve boğazların 
serbestîsine müteallik beşinci maddesi mucibince biz 
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müstakil sulh konferansına Rusya'yı davete ve onun 
huzuru olmadan bir sulh imzalamamaya katiyen mec
buriyeti ahdiyemiz yoktur. Moskova Muahedesinin 
ancak beşinci maddesi boğazlardan mürur hakkına 
da:;r bir talimat, nizamname mahiyetinde \ e bilâhare 
yapılacak bir konferansta kararlaştırılacak bir şeydir. 
Biz Rusya ile müttefiklerini, yahut federe oları dev
letleri Ukrayna ve Gürcistan'ı olsa olsa - bir mecbu-
riyUi ahdiye için değil - kendi menfaatimizi teşkil et
mek ve bizimle-hemfikir, hukukumuzu müdafaa ede
cek, birkaç devlet daha bizimle beraber sulh masasın
da bizimle bir cephe teşkil etmesi jçin Rusya ile fede
re olan devletleri yani - Ukrayna ve Gürcistan'ı olsa 
olsa kendi menfaatimiz noktasından davet edebiliriz. 
Buna taraftarım ve şunu arz edeyim ki bu Rus'ların 
bize Cenevre Kongresinde gösterdikleri cemileye de 
güzel bir mukabil teşkil eder. Fakat zannediyorum 
ki bizim böyle bir talebimiz Düveli Mütelife tarafın
dan kabul edileceğini pek zayıf ümit verir. Binaena
leyh bu meselenin musırrane bir lisanla değil, daha 
mutedilâne bir lisanla zikredilmesi taraftarıyım. Çün
kü zannediyorum ki bu noktayı kabul ettirebilirsek 
bizim için pek muvafık olur. Fakat zannediyorum 
ki kabul etmiyeceklerdir. Bir nokta daha mühimdir. 
•Bugün, dahi Mudanya'da inikat etmekte olan ve belki 
bugün ve yarın mütareke protokolünü imzalıyacak 
olan konferansta Trakya bize teslim edilecektir. Fa
kat İstanbul devletlerin elinde kalacaktır. İstanbul'
un devletlerin elinde kalması bizim için en büyük mah
zuru cami'dir. zannediyorum. Birisi, İstanbul'da bu
lunan ve pek ehemmiyetli - yarım milyon kadar - bir 
yekûn tutan Rum ve Ermeni ırkının orada kemakân 
oturmaları ve bu adamlar - ki bize daima hiyaneti va-
taniyede bulunmuşlardır - başlarında Patrikhane bu
lunduğu halde her şeyi yapmışlardır. Bize istimali 
silâh da etmişlerdir. Bu adamların kemali huzur ve 
rahatla bize ilerde her zaman bir çıban derdi, bir 
yara derdi açabilmeleri ihtimaline binaen bu hal ve 
vaziyette müsterihane kalabilmeleri meselesi bizim 
için endişeye daî oluyor. Ondan sonra. İstanbul dev
letler elinde bir rehine olarak kalacaktır. İstanbul'un 
işgali askerî altında kalması, bilhassa sum masası et
rafında bizim için. kapitülâsyonlar için olsun, umuru 
n"!3İiyede olsun, umuru iktisadiyede olsun. Devletler 
tarafından behemehal tekrar edilecek olan birtakım 
müddeiyat ve şeraitin önümüze daha kuvvetli olarak 
konulacak gibi geliyor bendenize. Binaenaleyh te
menni ederim ki, Mudanya Konferansında kararlaş
tırılan yahut bu notada mevzubahis edilsin. İstanbul 
hiçolmazsa idarei mülkiye cihetiyle B. M. Meclisi 

i Hükümeti eline kablessulh verilseydi, davanın uzama-
I sı yüzünden İngiltere'nin hâlâ muzmarı olduğunu zan-
I nettiğfm, işi sürüncemeye düşürmek meseles'ine kani 
I olmak hususundan hayırlı olurdu. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Beya-
I nı mütalaa eden arkadaşları dinliyorum. Hepsinin 
I baştan aşağıya kadar söylediği sözlerde isabet vardır. 
I Bütün endişeler varittir. Bendeniz bu noktai nazarı 
I ikmal etmek üzere şunu arz edeyim ki; filhakika her 
I saniye, her dakika ve her türlü teşebbüsatiyle na-
¥ mütenahi entirikalar yapmakla meşguldürler ve bizi 
I aldatmak için hiç bir an fikirlerini geri bırakmamış-
I lardır. Bununla meşgudürler. Fakat düşünelim ki, her 
I geçen gün bu adamların teşebbüsatına vüsat vermeğe 

medar olabilir. İngilizler bunu arzu ediyorlar. İn
gilizler istiyorlar ki biz bunun cevabını uzatalım ve 

I cevabımıza tekrar onların cevap vermesini istilzam 
I etsin. Muhaberatla böyle kâğıt üzerinde namütenahi 
I münakaşalar yapalım. Bütün münakaşat ile bizim sulh 
I arzusunda cihana propaganda yapsın. Bina-
I enaleyh bunun cevabını tehir etmek veya-
j hut vereceğimiz cevapta müdafaa edilmesi, 
I tasrih, tespit edilmesi lâzım gelen bir çok nok-
j talar vardır. Bunları yazı üzerinde ortaya koymak 
I suretiyle işi uzatmamız İngilizlerin menfaatindendir. 
I Binaenaleyh buna -mani olmak için bence yapılacak 

şey bir an evvel konferansı akdettirmek ve bütün 
I mütalaatımızı ve müdafaatımızı ve metalibatımızı 

orada ortaya koyup münakaşa etmektir. Yoksa bu
nun her noktasına itiraz etmek mümkündür. Hatta 
bence mümkün ise hiç bir noktasına cevap verme
meli, bütün cevaplar konferansta ita edilmek üzere 
geleceğiz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — En doğrusu 
budur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Diğer 
noktalara cevap vermek için bendeniz buraya çık
madım. Belki Hariciye Vekili fazla izahat verirler, 
Yalnız arkadaşlarımın bütün noktai nazarlarına işti
rakimi söylüyorum. Fakat bunları muhabere ile yap-
mıyalım. Hatta şimdi Hariciye Vekili Cevap versin 
ki konferansa gelmeğe hazırız. Rusya meselesi haizi 

I ehemmiyettir. Bunlar bir takımlarını davet etmiştir. 
Bunlara reddetmek varidi hatırdır ve kuvvetli bir se
beptir. Lâkin bunu İngilizler istiyor. Biz bunları red
dettiğimiz zaman onlar İsrar edeceklerdir. Biz haki
katen İsrar edersek konferans olamaz. Binaenaleyh 
itiraz etmek doğru değil. Ancak Rusya'ya karşı ve
rilmiş sözümüz vardır. Bu taahhüdümüzün icabatını 

J sureti kafiyede yapmak mecburiyetindeyiz, Onun 
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içindir ki bu notada onu zikrediyoruz ve ihtimal ki i 
konferansa dahil olduğumuz vakit hakikaten Rusya 
vesaire davet edilmemiş bulunuyorsa konferansta i 
dahi sureti katiyede bu noktai nazarımızı tekrar der- I 
meyan etmek muvafık olacaktır. Yani Rusya'ya kar- I 
şı olan taahhüdümüzü bütün imkânlarımızı istimal : 

ederek yapmak lâzımdır. Mamafih her halde sulh 
yapmak için de başka hiç bir mani tasavvur ede
meyiz, 

YUSUF KEMAL BEY (HARİCİYE VEKİLİ) 
(Sinop) — Arkadaşlardan; Ali Cenani Bey zannede
rim evvelâ söz söyliyerek, bazı endişeler izhar etti
ler. Başkumandan Paşa Hazretlerinin de buyurdukla
rı gibi... tutuluyor, tutulmıyor değil, kuvvetlerinin tak
diri vesairesi hepsi buna mani tedabir de ittihaz edi
lir. Başkumandan Paşa Hazretlerince de zannederim 
yalnız bu noktaya şey ettiler. 

Tevfik Rüştü Beyefendi başka bir noktaya temas 
ettiler. Heyeti umumiyesinde teşekkür edilmiş diyor- j 
lar. Hakikaten biz farz ettik ki efendim biz Türkler 
kuvvetimiz ziyadeleştikçe mahviyetimiz artar, teva-
zuumuz artar. (Bravo sesleri) Filana teşekkür ederiz 
demekle bir şey çıkmaz. Şunu bizden pek âlâ biliyor
lar ki bu gün Anadolu'da kendilerinin pek ziyade mu
hafaza etmek istedikleri boğazlarda Türk süngüsü 
vardır ve bu çok kuvvetli bir süngüdür. Bunu bili
yorlar, bilmiyorlar değil. Onun için bir taraftan sün
gümüze davranarak diğer taraftan teşekkür etmek. ] 
Heyeti Vekile arkadaşlarınıza muvafık gibi geldi. 
Onun için yazdık (Çok muvafık sadalarn 

Evet sonra bir nokta buyurdular ki o nokta haki
katen hukukî bir noktadır. Dediler ki: Rusya'yı da
vet için neden böyle girizgâhlara mahal vardı, başka 
girizgâhlar bulunmuş olsaydı dediler... Fakat onlar 
bize; buraya sizinle harp eden Devletler gelmiştir di
yeceklerdir. Hakikaten bunu biz arkadaşla uzun uza-
dıya düşündük. j 

Malumu âliniz arkadaşlar; onların bu konferansa 
davet ettikleri Devletler, bütün bizimle hali harpte î 
değildirler. Meselâ; Belçika vardır ki bizim tarafı- 1 
mızdan ilân harp olunmamıştır. İlânı harp yoktur, 
fakat konferansa davet edilmiştir. Bu davetin sebebi 
ise aşikârdır. Söyledikleri gibi asıl Trakya mesele
sinde, boğazlar meselesinde kendine zahir yapmaktır. 
Aynı zamanda Salâhattin Beyefendinin suallerine de 
cevap vermiş olacağım. Bu Devletlerin heyeti umu-
miyesi bizim nazarımızda birdir. Yani konferansta ek
seriyeti ârâ ile karar verilecek değildir. Konferansta j 
biz, bir taraf olacağız; bizim karşımıza da iki Dev

let gelsin, Beş devlet gelsin, yirmi devlet gelsin, on
lar da bir taraf alacak. Arkalarında konuşurken on
lar ekseriyet kesbedek, bu taraf ekalliyet kesbede-
cek. 

Fransa, İngiltere'ye karşı ekalliyette kalacak, mü
lahazası vardı, onu Fransa da düşünmeli idi: Tür
kiye değil. 

BİR SES — Dava Türkiye'nindir Beyefendi... 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Onlarla 

karşı karşıya geldiğimiz zaman bizim için; hepsi bir
dir. Onlar aralarında konuşurken dediğiniz mülâhaza 
varit olabilir. Fakat siz de benden pekâlâ bilirsiniz 
ki Yugoslavya'nın reyi, Romanya'nın vesairenin rey
leri; İngiltere'nin reyine müsavi değil. Fransa'nın re
yine müsavi değil... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Boğaza soka
cak orduları vardır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Boğaza 
sokacak orduları varsa, beri tarafta da hazır Türk 
ordusu vardır. Sonra, labiî notada, dikkat buyurul-
du, bu girizgâh lâzımdı. 

Bu iki Devleti çağırınız sebebi: bizimle muharip 
olması değil, sebebi: bir boğazlar meselesi halledile
cek, onlar da o boğazlar meselesinde alâkadar ola
caklar. 

Be insafsızlar: o mahdut menfaala mahk olan 
iki Devleti çağınrsinîz da, onlardan daha fazla bu 
meselede, menfaata malık olan Rusya'yı. Ukrayna'yı, 
Gürcistan'ı, bilmem ney; neden çağırmazsınız demek 
ve bu hususta hayret kelimesini kullanmak en muva
fık-olur. (Doğru sesleri) 

Onun için bu girizgâha girdik. Salâhattin Beyefen
di bazı noktalara cevap verilmemiştir, buyurdular. Bi
rinci mesele; reyleri meselesi idi. Reyler meselesini 
i'.r? ettim. Biz filan filan Hükümetleri, hali harpte 
bulunduğumuz falan filan Hükümetleri konferansa 
kabul etmiyoruz. Onlarla sulh yapmak istemiyoruz, 
diyeceğimize, onlar gelirse filanlar da gelsin demeği 
tercih ediyoruz. 

Orduların takviyesi meselesi; yine aynı .mesele 
efendim. Yalnız bu noktada «Esasen şurası mukar
rerdir ki:» «noktasına nazarı dikkati celbedeceğim. 
Meclisi Âliye tevzi edilen tercüme, buraya Fransızca 
telgrafla gelen parçalardan ahnmış, fakat orada bir 
hata olmuş... virgül yerine bir nokta konmuş ve bu 
suretle aşağıdaki cümle yukardaki cümeleden ayrıl
mış... Onlar diyorlar ki bu konferansta Trakya hu
dutlarının size şu şartla verilmesine müzaheret ede
ceğiz. Sonra onun altında da, oraya bir nokta kon-
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muş, onun altında başkaca şu ve şu olacak demek ı 
istiyor. Halbuki hakikatta orada nokta değil, bir vir- I 
gül vardır ve bu bir şeydir. Asıl bize İzmir'de; Fransa I 
Amirali tarafından tevdi olunan notada yukardaki I 
cümle aşağıdaki cümleye merbuttur, Türkçe tercü- I 
mesi şöyle olmak lâzım gelir zannediyorum. «Mu- I 
ahede» Türkiye'nin ve komşularının menafiîni muha- I 
faza ve tayin edilecek bazı mıntıkaların sulhun ida- I 
meşini teshil edecek bir surette vaz'ı, Türk idaresinin I 
intizam ve sükûn ve tekrar tesisinin istihsali, velha- I 
sil Çanakkale boğazının ve marmara denizinin ve I 
Karadeniz Boğazının serbestisi ile ırkî ve dinî ekal- I 
liyetlerin himayesini Cemiyeti Akvamın nezareti I 
altında müessir bir surette tedabir ittihaz edileceği I 
zaten mukarrer olduğundan - yani başkaca mukarrer I 
olduğundan - Ankara Hükümeti müzakeratı sulhiye I 
esnasında ordusunu müttefik Hükümetler tarafından I 
muvakkat bitaraf mıntıka ilân edilen mıntıkalara I 
göndermemek şartiyle Hükümatı müttefikai selâse I 
bai;daki hudutların Türkiye'ye verilmesini konferans- I 
ta memnuniyetle müdafaa edeceklerdir.» şekli hasıl I 
olur. Bu cihetle nazarı dikkatinizi celbettikten sonra I 
bendeniz öyle zannediyorum ki bir kere mukarrer I 

olan şey bunlar değildir. Tabiî dikkat buyruldu, mu- I 
karrer olan şey bilittifak tedabir ittihazıdır. Mukarrer I 
olan şey yani filan için. falan için «Don kommen- I 
nekon» yani bizim de muvafakatimiz istihsal edildik- j 
ten sonra Türkiye'nin komşulariyle hudutlarının mu- I 
hafazası ve sulhun akdi için bir takım gayrı askerî I 
mahaller tayini vesaire için yapılacak tedabirin kâf- I 
fesi «Don kommennekon» yani bizim muvafakati- I 
miz istihsal edildikten sonra olacaktır. Yani böyle I 
hemfikir olarak tedabir ittihazı mukarrer olduğundan 
onun içindir ki, şurası mukarrer demekle biz bunu bu I 
itibarla esas ittihaz ettik. Binaenaleyh bu notaya ce- I 
vap vermekle siz de onu kabul etmiş olacaksınız de
mek değildir. Zannediyorum cevabî notada bunlara 
cevap verilmiştir. Burada ne bahsolunuyor? Gayri as
kerî mıntıkalar yapmak. Ne için? Boğazların temini 
muhafazası için. veyahut İsmail Suphi Bey biraderi- j 
mızin söylediği gibi Musul meselesi için belki Trak
ya için vesaire için gayri askerî noktalar yapmak: 
Musul'da vesairede gayri askerî mıntıkalardan bah
setmedik ve nazarı itibare almadık, onlar istedikleri
ni yazsınlar. Mademki bizim muvafakatimizle olacak 
demektir, istediklerini vazsınlar. Ona cevap vermek I 
Hükümetimizi hiç bir vakitte ilzam etmez. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — İbare bu yol
da tashih edildikten *?nra bizim söylediklerimize ma
hal kalmaz, nota ifade eder,r I 
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YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Sonra en 
mühim mesele olan boğazlar meselesi hakkında mi-
saki millîmizin maddesi ne ise onu tekrar edeceğiz. 
İstanbul'un .ve Marrnaranın emniyet ve masuniyeti 
temin şartiyledir. Binaenaleyh hukukumuzu bu su
retle muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Sonra ekalli
yetler meselesine gelince; ekalliyetler hukukunun Tür
kiye'nin hâkimiyet ve istiklâli ve Şarkta sükûn ve 
müsalemeti hakikiyenin tesisi ile kabili telif olacak 
bir surette temini, diyor. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Irkî ekalliyeti 
kabul ediyorsunuz, sureta; reddetmiyorsunuz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Gayri 
müslim ekalliyetler... 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim, 
müsaade buyurun şimdi biz oraya gideceğiz. Trkî ekal
liyet ya vardır, ya yoktur. Halbuki bugün ırkî ekal
liyet bizde yoktur. Sonra bu söylediğimiz şey hatta 
yeni hadiseler eski şeyleri tadil etmiş olduğu için 
«Misakı millî» hududunu da bir derece tadil edi
yor. Çünkü biz misakı millîde Sevr ve Nöyyi mua
hedelerinin ve Lehistan ile akdedilen muahedeyi esa
sen kabul etmediğimizi ilân ettik. Gerek misakı millî 
ile gerekse Fransızlarla Akdettiğimiz itilâfta... Onun 
için bence böyle bir notada yukarda arz ettiğim gi
bi bu gibi hususat için ittihaz edilecek tedabir mütte-
fiken vaki olacağına nazaran bu notada tedabiri mez-
kûreyi kabul etmiyoruz diyerek tafsilâta girmek mu
vafık değildir. Sonra Salâhattin Beyefendi bir nokta 
daha sordular. Dediler ki: 29 tarihli notayı Hariciye 
Vekâleti Meclise sormaksızın vermişler. Buna dair 
cevap versinler, buyurdula'-. Hariciye Vekili bu gibi 
suallere maruz kalacağın; biidiği için daha evvelce 
bu hususu izah etti. Zannediyorum ki bu gibi nikatta .ve 
sırf askerî olan hususatta ve müstacelen yapılması 
iktiza eden mesailde birazcık olsun Hariciye Vekili
nize veyahut diğer Vekilinize itimadınız ve emniye
tiniz vardır. (Hayhay sadaları) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Emniyet me
selesi başka... 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Zatı âli
nizin suali mukadderine cevaben ben meselesi oldu
ğu gibi izah ettim ve tabiî izahatı mezkûrenin bir 
ehemmiyet ve manası vardır. Bundan başka İsmail 
Suphi Beyefendinin sözlerine cevap vereyim. 

SALÂHATTİN BEYE HİTABEN — Zannederim 
ki, soduğunuz suallere cevaplarını verdim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Cevabınızı an
ladık, fakat tatmin etmedi, 



t : 112 4 . 10 . 1338 C : 2 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Menatıkın j 
gayri askerî bir hale ifrağı hakkındaki sualinize ce
vap verdim. Sonra Cemiyet Akvamın himayesi ve 
serbesti meselesine notamızda cevap verilmiştir. 

Irkî ekalliyetler meseleni arz ettim. Sonra Rusya 
ve müttefiklerinin daveti hakkında da maruzatta bu
lundum. Binaenaleyh daha fazla başınızı ağrıtmaya- I 
yım. I 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — İstanbul me
selesi? I 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Konferans 
tarihi hakkında... 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Evet. zatı 
âliniz konferans tarihi hakkında biraz daha tehir ede
lim buyuruyorsunuz. Fikri âliniz budur, fakat Paşa 
Hazretlerinin de izah buyurdukları veçhile konferan- I 
sın biran evvel inikadı faideyi müstelzimdir. Biz de 
istiyoruz ve anlıyalım ki; ak mı kara mı bilelim. Kar
şı karşıya gelelim, ve işi anlıyalım. Onun için müm
kün olduğu mertebe çabuk olması lâzımdır. Hatta I 
biz, tarihin on beş olmasını istiyorduk. Fakat bazı 
hazırlıklar lâzım. Eğer. İzmir'de inikadı kabul ede
cek olurlarsa bizim için birtakım külfetler yapmak 
lâzım geliyor. Onun için (yirmi) diye yazdık. İstan- I 
bul meselesine gelince: bunun için orada - İzmir'de - J 
olan mükalemelerimizde bütün kuvvetimizi sarfettik. 
Sulh konferansı inikat etliği zamanda bütün kuvveti
mizi de sarfedeceğimiz tabiîdir. Temenni ederiz ki 
onların koyduğu mehilden, yani muahedelerin mev 
kii meriyete vazı tarihinden evvel İstanbul'un asakiri 
müttefika tarafından tahliyesini talep ettiğimizde, tah- I 
üyesini emrederler. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bulgaris
tan'ın; sahiklar Devletler arasında addedilmesi faide-
lî midir, zararlı mıdır? Trakya itibariyle. I 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim. 
Bulgaristan sahilde bir Devlet değildir. Fakat bizim 
misakı millîmiz de malumdur. Bulgaristan'ın da kon- I 
feransta bulunup bulunmaması meselesi kendisince - I 
Bulgaristan'la - düşünülecek bir noktadır. Biz men- I 
featinize muvafık surette hareket etmek vazifemiz
dir. Bunun böyle olmasını münasip gördük. Sualde 
devam buyurmayınız rica. ederim. I 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Usulü müzake
reye dair söz isterim. I 

REİS — Usulü müzakereye dair ne söyliyecek 
iseniz oradan söyleyiniz. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Efendim; ben
deniz zannediyorum Jci bu cevabî nota hakkında bir 

i çok sözler söylemek mümkündür, bir çok sözler söy
lemek imkân ve ihtimali mevcuttur. Her arkadaşımız 
türlü türlü şeyler söyliyebilir. Bunun için cevabî no
ta yalnız sulh konferansını kabulden ibaret bir kâğıt
tır. Sözlerimiz kamilen mahfuzdur. Süngülerimiz Ak-

I deniz'de, Karadeniz'de düşmanın gözüne batıyor. 
I Sulh konferansına geç gidersek bunda mazarrat oldu-
I ğu Başkumandan Paşa Hazretleri de burada beyan 
I ediyorlar. Bunun için madem ki sözlerimiz kamilen 

mahfuzdur. Zaten gireceğimiz bir pazarlıkta bunu 
kabul ederiz. Bir an evvel murahhaslarımızı tayin 

I eder, oraya göndeririz. Şayet orada pazarlığımız uy-
I mazsa yine süngülerimiz cevap verir. Bunun için mü

zakerenin kifayetinin reye konulmasını bendeniz tek
li i ediyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim; kuv
vetlerin tezyit olunup olunmıyacağına dair bir şey 

I buyurunuz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Ümit 
I ederim ki Mudanya konferansında o hususlar tespit 
I olunacaktır. Tahkimat yapmıyacaklır. şunu yapmı-

yacaktır. bunu yapmıyacaktır. (Müzakere kâfi sesle
ri). 

REİS — Arkadaşlardan sorarım sözlerinden va/ 
geçerlerse kifayeti reye koyarım. Refik Bey Konya 
buyurun.. 

REFİK BEY (Konya) — Mescie tenevvür etmiş
tir. bendeniz sözümden va/ geçiyorum. 

REİS — Müfit Efendi. Zatı âlini/.. 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bendeni/ de va/. 

geçiyorum, efendim. Durak Beyin fikrine iştirak ede
rek bir an evvel reye konulmasını teklif ediyorum. 

REİS — Tahsin Bey. Zatı âlini/.. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Vaz geçtim efendim. 
REİS— Veli Bey. Zatı âliniz.. 
VELİ BEY (Burdur) — Vaz geçtim. 
REİS — Sırrı Bey. Zatı âliniz... 

SİRRİ BEY (İzmit) — Bir sualim var. Rus'lar 
I Ceneve'de bizim de buhınmaklığımı/ı .istediler. Fa

kat aldıkları cevap üzerine yine müzakereye devam 
ettiler. Çünkü böyle bir mukabil cevaba maruz kal-

I diktan sonra devam etmemek için bizimle aralarında 
I akdedilmiş bir muahede yok idi. Bu meselede biz; 
I Rusya'nın Ukrayna'nın. Gürcistan'ın da davet edil

mesini istiyeceğiz. Cevabı ret aldığımız takdirde mü-
zakerata devam hususunda Rus'larla aramızda bir 
şey olup olmıyacağını şimdiden düşünmekliğimizi ri-

I ca edeceğim. 
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YUSUF KBMAL DEY (Hariciye Vekili) (Sinop) 
— Rica ediyorsanız biz de düşünürüz... 

SIRRI BEY (tzmit) — Teşekkür olunur. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrirler vardır. Fakat bunları reye koymağa hacet 
yoktur. Zira başka söz alan arkadaş yoktur. Şimdi 
cevabî notayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. (Kabul edilmiştir). 

SALÂHATTlN BEY (Mersin) — Bu şekilde ol
maz ki... Teklifimiz var. 

REİS — Hangi şekil efendim. Başka şekil ola
maz. 

SALÂHATTÎN BEY (Mersin) — Ba izahat ve
yahut kısa cevap verilmesi lâzımdı. Rica ederim, bir 
de aynen kabul ediliyor. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Cavit 
Bey arkadaşımızın bir tadil teklifi vardır. Çok teessüf 
ederim zuhulen kâğıtların altında kalmıştır. (Geri 
alır sesleri). 

CAVİT BEY (Kars) — Geri alıyorum. 
REÎS — Herkes sözünü geri aldı. Efendim ya

rın saat bir buçukta içtima etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı Celse 
Saat : 6.15 sonra 

(Dosyada bulunan takrirler) 
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Riyaseti Celileye 
Cevabi notadaki izahat mühimdir. İkmali uzun 

görülürse nisakî milî kuyut ve şurutu dairesinde mü
zakereye memur izam olunacağına dair kısa bir ce
vap itasını teklif eylerim. 

Mersin 
Salâhattin 
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Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Cevabi notanın reye vazını tek

lif eylerim. 
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İstanbul Mebusu 
Arif 
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