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B Î R Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,40 

RElS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri --

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahib), Mahmud Bey (Sürd) 

REİS -— Efendim! Celseyi açıyorum, zaptı 
sabık 'okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin Riya

setlerinde inikadederek zaptı sabık hulâsası kıraat 
vo aynen kabul" olundu. Meclis namına Kuvayı 
Havaiye satmalmması için bir senelik tahsisat--
tan yüzde beşinin terk edilmesine dair Menteşe 
Mebusu Esad Eifendinin takriri icabı teemmül 
ve neticesi Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere 
İdare Heyetine havale, Mütareke sebebiyle tat
bik edilememiş olan Gazianteb livasının hudut ve 
teşkilâtı hakkındaki 14 Mart 1334 tarihli Kanu
nun mevkii ta'tibika vaz'ı hususunun tasviben Da
hiliye Vekâletine tebliğine dair Gaziantcıb Mebu
su Ali Cenanı Beyle rüfekasının takriri ruzna-
meye ithal ve Muş mebusları Osman Kadri ve 
Rıza beylerin mazbata! intihaibiyeleri Beşinci Şu
beye tevdi olundu. Badehu geçen içtimada iıbtidar 
olunan Sulh Muahedenaroesi hakkındaki müza-
ıkeratm mabadına devam olunarak borayı tenef
füs celse tatil edildi. 

îkinci Celse 
Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 

Riyasetlerinde bilinikat Muahedename müzakera-
tına devanı edildi. Vaktin darlığı hasebiyle ma
badına Perşembe günü devam olunmak üzere İç
timaa nihayet verildi. 

Reisisani 
Ali Fuad 

Kâtip 
Karaihiısarı ıSahip 

Ruşen Eşref 
Kâtip 

Mahmud 

(Zaptı sabık okundu) 
REİS — Efendim. zaptı sabık hakkında bir 

mütalâa var mı? Zaptı sabık hulâsası kabul 
olundu. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
i. —• Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Zabıt ceri

delerinin bir an evvel tabı ve neşri hakkında tak
riri. 

2. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Birinci 
Devrei içtimaiye Azayı Kiramının İstiklâl ma-
dalyalariyle takdirnamelerinin teşriî itası hak
kında takriri. 

REİS —• Bir iki takrir var, onların havale
sinden sonra müzakerata başlarız. Zabıt ceride
lerinin bir an evvel tabı ve neşri hakkında 
Karesi Mebusu Vehbi Beyin* takririni müsaade
nizle Divanı Riyasete havale edeyim. Birinci 
Devrei İçtimaiye Azayı Kiramının İstiklâl 
madalyalar iyi e takdirnamelerinin teşriî itası 
hakkında Kayseri Mebusu Sabit Beyin takriri 
var. Geçen sefer de böyle bir takrir verilmiş 
ve Divanı Riyasete havale edilmiştir. Müsaade 
ederseniz bu takriri de Divanı Riyasete havale 
edelim ve icabı orada teemmül buyıırulsun. 

3. — 

î. -

MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

Lozan'da münakit Sıdh Muahede, Mu
kavele ve S enedatın. .tasdikine dair kanun lâyi
hası (î/4) ve Hariciye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim! Ruznameye geçiyoruz. 
Söz İsmet Paşa Hazretlerinindir. Buyurun Paşa 
Hazretleri. 

HARİCİYE VEKİLİ İSMET Pş. (Malatya) 
— Muhterem, arkadaşlar! 1914 senesinde infi
lâk eden Harbi Umumiyi Türkiye için tasfiye 
eden Muahedename ve senedatı düveliyeyi Hu
zuru Âlinize takdim ettim. Derhatır buyurursu
nuz 1914 te Harbi Umumi infilâk ettiği za
man bütün milletler meçhuliyet karşısında, en-
dişei hayat ile ve endişeyi ferda ile düşünüyor-
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î ; : 9 23.* 
lardı. Hiç şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu
nun ciddî mehalik karşısında bulunduğunu sa
hibi idrak ve insaf olan hiçbir kimse redde
demezdi, bu" kadar mahmul ve meşbu bir en
dişe içinde Osmanlı İmparatorluğunun intiha-
bedeeeği vaziyet ve en muvafık olan fikir ve 
tedbir jıe idi? Bu daima şayanı tetebbu ve şa
yanı münakaşa bir zemindir. Ben bugün bu ze
mine girmeyi arzu etmiyorum, bir faidei ameli
yesi* yoktur. Hepimiz derhatır ederiz ki : 1330 
daki Osmanlı İmparatorluğu zimamdarını bu 
büyük vaziyetin tedbirini harbde bir tarafa 
iştirak ve iltihakta bulmuşlardır. Esası müna
kaşa etmemek hakkındaki kararımı muhafaza 
ediyorum. Bununla beraber Harbi Umuminin 
birçok safahati tetkik olunmalıdır. Âtiye muci
bi, intibah. olmak için lâzımdır. Evvelâ Harbi 
Umumiye tarzı duhulü hiçbir zaman şayanı 
tenkid olmaktan kurtulamaz. Her millet Harbi 
Umumiye hayat ve memat. mücadelesi olduğu
nu samîmem ve .cidden bilerek karar vermiştir. 
Hayat ve memat mücadelesine karar vermek 
bir kimsenin, bir heyetin hakkı değildir. Bu; 
milletin bizzat verebileceğk bir karardır. Bu 
kadar büyük hadisat milletin karşısında emri
vaki olarak bulundurulamazdı. Arkadaşlar, 
Harbi Umuminin cereyanı da baştanbaşa me
darı ibrettir. Kemali esaf ve elemle derhatır 
etmeliyiz ki gûnagün suiistimalât baştanbaşa 
memlekette bir sistem, bir meslek haline gel
miştir. Hep emiz biliriz ki kendi hudutlarımızı 

, ve kendi vatanımızı müdafaa etmeye zaten kifa
yet etmiyen evlâdı vatan; vatan haricinde he
der edilmişti. 

Arkadaşlar! Bu toprağın evlâtlarının kanı 
ecnebilerin yeddi tasarrufunda idi. Ecnebiler 
bu memleketin en .büyüğünden en küçüğüne ka
dar bütün siyasetine en kuvvetli bir salâhi
yetle nüfuz ve hulul etmişlerdi. Sahibi izan ve 
îrîsaf hiçbir kimse Osmanlı İmparatorluğunun 
artık bir mevcudiyeti hâkime ve müstakille ha
linde bulunmadığına zerre kadar şüphe etmiyor
lardı. İdarei memlekette milletin kendi iradesi 
ve ihtiyarı tamamen insilâbetmiş idi. Halbuki 
arkadşlar bu. vaziyette fert için olduğu gibi 
millet için, memleket için de kendi irade ve ih
tiyarı en büyük kuvveti ve en kuvvetli medarı 
istinadıdır. Eğer irade ve ihtiyarına sahibolsa 
idiler o zamanki zimamdaran Harbi Umuminin 
safahatı esnasında tezahür eden fırsatlardan 
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belki istifade ederlerdi ve memleketimiz için 
birçok felâketlere mâni olmak şöyle dursun 
belki müttefikleri için de daha müsait şeriati 
sulhiye elde etmesine medar olurlardı. Daima 
elemle ve teessürle düşüneceğimiz bu sahafat 
hiçbir zaman gözümüzün önünden ayrılmamalı
dır. Büyük bir hadisei. tarihiyeyi tasfiye ediyo
ruz. ' * . . . . . . . 

Muhterem efendiler! Mütarekeden sonra ge
çen safahat için âliâmınızı, ıztıraibınızı tafh-
rik etmek istemem. Çok mevani ve müşkülâta 
mâruz kalmışızdır. Bundan bahsedişim, bilhas
sa siyasî bir noktayı kendi telekkiyatı milliye-
miz noktayı nazarından nazarlarınızda tebarüz 
ettirmektir. Eski" sistemi bu hareketlere sevk 
eden bir sebebi aslî, bir siyaseti asliye vardp?. 
Bu siyaseti asliyeyi müsaade ediniz iki cümle 
ile ifade edeyim : İster Mutlakiyet devrinde, is
ter Harbi Umumî devrinde ve isterse ondan 
sonra olsun ekseriyetle Osmanlı İmparatorluğu-1 

nun dahilî idaresi için şiarı; milletin muraka
besinden. kendisini kurtarmaya çalışan, mille
tin murakabesine karşı nztırap hisseden (bir 
Mutlakiyet idare fikri idi.* Şekil ne olursa ol
sun - Osmanlı İmparatorluğunun - ruhunda dai
ma bu kalmıştı. Dâhilde her türlü murakabe
den azade kalan bir Mutlakıyeti -idare fikri, ida-

s. 

rei dâhiliye siyasetini teşkil ediyordu. Haricî 
siyaset ise ister dostluk, ister ittifak, ister her 
hangi bir nam altında olursa olsun intihabettik-
leri bir devlete karşı nihayetsiz bir teslimiyet 
ile ifade olunabilir. Mütarekeden evvel ekseri
yetle vaziyet bu idi, mütarekeden sonra vaziyet 
ekseriyetle bu oldu ve Osmanlı İmparatorluğu
nun bütün ananatında yerleşen sistem ve haleti 
ruhiye budur. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
onun Hükümetiyle tecelli ve devam eden siyaseti 
millîye; bu arz ettiğim eski siyasete taban taba
na zıttır; zıddı tam ve zıddı mutlak halindedir. 
Biz dâhilde idarei Hükümeti milletin bilâkaydü-
şart murakabesi altında bir idare, daha vâzı'h bir 
tâbir ile milletin kendi işini bilfiil idare etmesi 
şeklinde bir idare anladık ve o sistemi takibettik. 
Haricî siyasette şiarımız evvelâ temas edeceğimiz 
«her hangi bir Devlete karşı kendi mevcudiyetimi
zi müdrik ve tam, müstakil ve menafiimize tama
men sa'hip bir vaziyet almak suretinde telâkki 
ot tik... En müşkül zamanlarda diğer devlet
lerle tesis ettiğimiz münasebat ancak bu suretle 

I ifade olunabilir. (Alkışlar) Âtiyen takibedeceği-
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î : 9 23 .8 , 
miz münasebat ve tesis edeceğimiz dostluklar ve 
fher gûna revabıtta dahi evvelemirde Türkiye'nin 
ve Türk milletinin hüviyeti müstakillesi, mevcu
diyeti tamamen muhterem ve muteber midir? Bu
nu bir noktai azimet ve bir noktai temas addede
ceğiz. Bundan sonra başlıyan münasebat hakikî 
ve maddî bir surette ve mukabil bir şekilde olmak 
üzere devam edecektir. Siyaseti hariciyemiz, ş/ek
li idaremizin doğduğu günden .beri bu oldu ve 
ilâmaşallah ve ilelebet bu olacaktır. Onun için 
Heyeti Aliyenize takdim ettiğimiz muahedatta 
mukaddime olarak hu münasebatm devletlerin is
tiklâl ve hâkimiyetine hürmet esasına riayet vü-
eubunu mülâhaza ederek yapılmış olduğu zikre
diliyor. Bu bir tesadüf ve bir lâfız değildir ve 
mukaddes bir (ideal) e behemehal vâsıl olmak 
için yüriyen bir milletin istihsal eylediği bir va
ziyet ve neticedir. Tevarüs ettiğimiz Osmanlı im
paratorluğunun şimdiye kadar akdettiği muka-
velât ile bu mukavelât arasında esaslı bir fark ve 
büyük bir tefevvuk bu mahiyettedir. 

Efendiler! Elimizdeki vesaik bir mücadelei si
yasiye devrinin netayicMir. İstiklâl Mücadelesi
nin mücadelâtı harbiyesi bittikten sonra mücade
lâtı siyasiyesi başlamıştır. Bu mücadelâtı siyasi
ye hakikati halde Mudanya Mütarekesinden baş
lar. Mudanya Mütarekesi günlerinde milletimizle 
•bize muhasım olan milletler adasındaki vaziyeti si
yasiye ve haleti ruhiye şu tarzda ifade olunabi
lir : Bir suretle teşfiyesi ve tatmini kabi'l olmıyan 
bir emniyetsizlik vardı. Uzun senelerin hâdisa-
tı her hangi bir teması siyasî için büyük bir em
niyetsizlik vücuda getirmişti. Emniyetsizlik, yek-
diğerin 'her hangi bir sözüne ve imzasına emni
yetsizlik medarı hayat mıydı! Ve bu mücadele 
nihayet bulmıyacak mıydı? Avrupa'da ve bizim 
memleketimizde müfritler vardı ki, bu siyaset yo
lunu hiç açmaksızın, başlanan silâh hareketini ni
hayetine kadar yürütmek istiyorlardı. Bunun 
nihayeti yoktu. Silâh hareketi nihayet hir nokta
da durmak lâzımdı. Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti bu noktada katî bir nüfuzu nazar* ve kati 
bir karar ile tedbir aldı. Evet bu vaziyeti as
keriye içinde milletlerle siyasi temasa girmek ve 
siyasî ahitler imza etmek mümkündü ve muva
fıktı. işte böyle selîm bir his ile malûmunuz 
olan Mütaıckename imzalandı. O günden itiba
ren Muahedenameyi imzalayıncaya kadar, mü
lâhaza ve kararlarında vuzuh olmıyan müfritler 
Mudanya Mütarekesinin hata olduğunu iddin 
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etmişlerdi. Muhti kendileri idi. Bu hatayı bu
gün kuvvetle tebarüz ettiren netice göz önün
dedir. Mudanya Mütarckeııaıııesini yapmıya-
rak harekâtı askeriye ile istihsal edebileceğimiz 
araziyi bir damla kan akıtmaksızın ve bir taşı 
yeniden deviımeksizin tamamen istihsal etmiş 
oluyoruz. Ancak Mudanya Mütarekesiyle ihdas 
ettiğimiz mevkii siyasidir ki, ondan so'ııra se
kiz, dokuz ay süren büyük bir konferansın müs
pet bir hedefe yürümesini mueiboldu. 

Arkadaşlar! Lozan Konferansı milletimizin 
Avrupa ortasında davet olunduğu büyük bir 
imtihandır. Mübalâğa ad buyurmayınız, acaba 
uzaklardan sesini işittiğimiz Türkiye medenî 
âlem ortasında ve gûnagûn müşkülât içinde 
vazıh ve sarih olarak dâvasını teşrih ve müda
faa edecek bir seviyei medeniye ve bir seviyei-
siyasiyedo midir? Acaba gördüğümüz manzara 
Anadolu dağlarında şu veya bu tesadüfün, mu-
hasımlar tarafından irtikâbolunan şu veya bu 
hatanın tesadüfi neticesi midir? Yoksa müspet 
ve muayyen bir hedefe doğru bir milletin bü
tün kuvvet ve menabii ile vakfmefsederek be-
hemahal istihsali gaye için giriştiği bir mücade
le midir? Bunun imtihanı idi. Türkiye Lozan'
da bugün cihanı idare eden heyetlerin, mücer
rep, ilim ve irfan ile mütemayiz, vazifelerini 
ifa için ciddî bir surette yatişmiş ve çalışmış 
mümessilleriyle kaışıkarşıya geldi. Bütün he
yeti murahhasalar kendi memleketlerine karşı 
vazifelerini ifa etmek için büyük gayret gös
termişlerdi. Bunu takdir ile yâd etmeyi bir va-
zifei kadirşinasi addederim.1 Heyeti Murahha-
sarnız ki, ben onun min gayriliyakatin riyase
timde mübahiydim. Hükümetimiz ve Meclisimiz 
tarafından itina ile intihabolunmuştıı. Sizin 
huzurunuzda ve milletin muvacehesinde ve• mu-
vaeehei âlemde, muharebe meydanında bir as
ker gibi gece gündüz samimî bir hissi vazife ile 
.çalınmış olan, her gûnâ müşkülâta galebe için mad
di ve manevî bütün kabiliyetlerini sarf etmiş 
ve şahsî her türlü endişeden azade olarak sırf 
vatanın tevdi ettiği vazifeyi ifa etmek için bez
li vüeudetmiş olan Heyeti Murahhasa arkadaş
larımı lisanı hürmetle yâd ederim. (Alkışlar) 
•Dünyanın her yerinde birçok muahedat yapa 
yapa yalnız ilimde değil, tecrübeleri sayesinde 
de mühim bir mevki kazanan mütehassıslarla 
bizim mütehassıslarımız ve müşavirlerimiz karşı-
karsıya geldiler. Fennî ve ilmî noktai nazardan 
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dahi düşünülecek olursa bu ağır bir vazife idi. 
Murahhas olarak vyazife almış olan Hasan Beri
ki kendisinden pek yok istifade . ettim ve sami
mî bir müzaheret gördüm - ve bilhassa murah
has olarak beraber çalıştığım Dr. Rıza Nur Be
yi tevkırla yâd etmek isterim. (Alkışlar) 

Arkadaşlar! Gûnagûn tesirat altından yal
nız ilim ve vukuf ve tecrübe kâfi değildir. Fev
kalâde bir metaneti asap lâzımıdır. Hakikaten 
biı- (ideal) e hizmet lâzımdır. Fevkalâde bir fe-
ragatinefs hissi ile yekdiğerine eklenmek ve 
yekdiğerine samimî biı- müzaheret göstermek: 
lâzımdır. Arkadaşla randan ve bilhassa Rıza 
Nur Beyden bunu gördüm. Dr. Rıza Nfur Bey 
Türk Heyeti Murahihasası içinde 'başlıca medarı 
muvaffakiyet olmuştur. Millete bunu söylemek 
vazifemdir. Nasıl bir Ikıtai askeriye muntaza
man ve ibir disiplin ile ifayı vazife ederse arka
daşlar da tamam bir feragatinefs ile reislerine 

' merbut olduklarını bütün cihan nazarında gös
termişlerdir. Bu jhal büyük mücadelede muvaf
fakiyetin başlıca bir esasidir. 

Arkadaşlar! Bir vazifei esasiyeyi ifa etmek 
için şunu da söylemek isterim. Gerek müeade-
lâtı harbiye esnasında ve gerek sulh müza'kera-
tı esnasında seVki kaderle ağır mesuliyetler- al
tında 'bulundum. Ağır mesuliyetler altında >me;m-
ldketin hayatî menafiine taallûk edebilecek 
ağır kararlar vermek vaziyetinde bulundum ve 
bunların hepsinde merkezî idareden ayrı olarak 
ya düşman karşısında veya sulh müzakeratmda 
olduğu gibi Avrupa ortasında idim, - siyasî 
tâbir ile - siyasî tmuhassımlar arasında bulun
dum. Bu kadar ağır 'mesuliyetleri bimuhaba 
almak için ve ibunların içinde en 'büyük müşkü
lât İkarşısında dahi hedefe 'karşı yürümek için 
malik olduğum menibaı kuvvet bilhassa Büyük 
Millet Meclisi Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa
dır. (Alkışlar) Arkadaşlar! Yalnız şahsî bir 
minnet ve .bir şükran ifade etmek için söylemi
yorum, vazife ve iş noktai nazarından ibir haki
kati ifade etmek için söylüyorum, insan çok 
bunaldığı zamanda en muvafık tedbiri bulsa 
dahi behemahal o muvafık tedbirin daha büyük 
ve samimî birisi tarafından teyidedilmesine 
muhtaçtır. Büyük ve karışık vaziyetler içeri
sinde en büyük • tedbir o kadar basittir ki, ek
seriya onu bulmak çok müşküldür. Fevkalâde 
karışık, dolaşık, bulutlarla mesrur bir muhit 
içerisinde yol gösterecek bir isabeti nazar lâ-
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zınııdır. Bu isabeti nazarı gerek muharebe haya
tında ve gerek sulh Ihayatmda ibize gösteren 
Mustafa Kemal Paşa olmuştur, (Şiddetli alkış
lar) Aldığnm.-: vazifelerde muvaffakiyet hâsıl 
olduysa gerek harlbde ve gerek sulhta başlıca 
Amil olarak Mustafa Kemal Paşayı nıuvacehei 
millette .ifade ediyorum. 

Sulh Muahede namesi ve merbutu olan sene-
dat hakkında, günlerden beri arkadaşlar bir-
çdk tenkidat yaptılar. Heyeti umumiyesi hak
kında mücmel bir fikir: vermek isterken arka
daşla ri'mın hitabelerinde temas ettikleri birçok 
nılkata da cevap vermiş olacağım, zannediyo
rum. Muahedename, hudutlarımızı tâyin ediyor. 
Cenup hududu, Ankara İtilâf namesiyle tâyin edi
len hudut, malûmuâlinizdir. Hatiplerin gösterdiği 
veçhile birçok millettaşlarımızın bu hudut ha
ricinde kalmış olması münakaşa götürmez bir 
hakikattir. Bu hudut »için müteselli olduğumuz 
cihet sulih meselesidir, 'muahedename ile mil
letler arasında hakikî hir 'sulh yapmış olacağı
mız kanaatidir ve bundan fazla olarak Ankara 
İtilâf nam esinde vaz'edilmiş olan ahkâm bu kon
feransta da ayrıca teyidolunmuştur. tmza et
tiğimiz ve 'meriyetini tanıdığımız ahkâm için 

j daha karar zamanında her hangi bir tereddüt 
• ve endişe izhar etmeye ha'kkımız yoktur. Be-
I tüm kanaatim odur ki, imza ettiğimiz sulh ile 

hakiki bir sulh yapacağız ve bu sulh ile millet-
j 1er arasında yakın bir anlaşma hâsıl olacaktır. 
' Eğer bu intizarımız tahakkuk «derse gerek mu-
j alıedenauııe ve gerekse Ankara îtilâfnamesi gi-
, bi elimizde bulunan senedat ile Ceımıp hudut-
ı 1 arında arkadaşlarımızın izah ettikleri esbabı 
! endişe nıündefi olacaktır. 
ı 

Arkadaşlarım., Garp hududundan da ıııcn-
; uııiyet göstermediler. "Garp hududu haricinde 

birçok millettaşlarımızın kaldığını ve onların 
i bugün de âlâm ve'nztırap içinde bulunduğunu 

şöyledir. Bilirsiniz ki, Garp hududunda, bu
gün temin ettiğimiz huduttan başkası bizitm 
Misaki Millîmiz dâhilinde değildi. Bizim Mi-
saki Millîmiz dâhilinde ifade ettiğimiz talep, 
Gaılbi - Trakya'nın ara ile tâyin olunacak bir 
şekli idi. Hiçbiriniz bu nmahedenamenin ye'k-
taraf ihzar olunmuş bir vesika olduğunu zan
netmezsiniz. Elbette birçok esbab ve birçok ira
deler tesadüm etmiş ve ortaya bir hâsıla çık
mıştır. Efendiler, bu hudut içinde ve bu hu-
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dut haricinde bulunan ımillettaşlarıımızın 'mu
kadderatı için istinadettiğimiz nokta sulhun ha
kikaten teessüs etmesidir. Eğer sulh hakika
ten teessüs ederse, bizi bugün ıztıraba düşü
ren bütün esbab orada mündefi olacaktır. 
Garp hududu-haricinde bıraktığıımız millettaşla-
rımızm istirahatleri için. muahedede teminat 
vardır^ bundan (başka Türk milletinin hassasi
yeti de ayrıca bir kuvvet ve teminattır. Bun
dan fazla olarak benim kanaatim odur ki, 
Garp hududunda oradaki ımillettaşlarıımızın hu
zur ve sü'kûn içinde yaşatılması ve o hudutlar
daki komşularımızla aramızda daimî bir Vesi
le! niza, bir vesilei ıztırap hadis olmaması, 
her iki tarafın menfaati iktizasundandlr. Men
faatler bunu emretmektedir. Türkiye yine bu 
esbab ile Adaların aleyhimize üssü tahrik itti
haz 'edilmemesi için de mütesellidir. Türkiye 
göreceği asarı hulûsu kemaliyle takdir edecek
tir. Bu itimat ile muahedatı imza eyledik. 
Her iki hudut için yapılan (mülâhazatı, yalnız 
şüphe ve endişeye istinadettirmemelidir. Ger
çi şüphe ve endişe ekseri ahvalde medarı tedbir 
olur. Fakat daima medarı hayat 'değildir. 
Emniyet ve itimat ile tecrübe ve intizar, asıl 
unsuru hayat odur. 

Hudutlar hakkındaki mülâhazatı bitirmek 
için Irak ile olan huduttan bahsetmıek isterim. 
Bilirsiniz ki, muahede, Irak hududu tahliye
nin hitamından itibaren dokuz ay zarfımda hal
lolunacaktır, diyor. Bu hudut hakkında -çok 
münakaşat cereyan etti. Konferansın bu saf
hasında şayanı kabul bir şekil - buluınamıadı. 
Nihayet Muahcdenamede, Ibu hududun muay
yen bir müddet zarfında dostane bir sureti hal
li ihtimali ifade edildi. Muahedenameye sarni-
mane hulul eden bir fikri dostanenin tahakkuk 
etmesine ciddî 'bir mâni 'OÜmasa gerektir. Bu 
hududun müzakeratına başlamazdan evvel mil
letlerle aramızda 'bulunan avamili zaruriyei Ihaş-
manenin mündefi 'olması ve dostluk 'münase-
batmın teessüs etmiş bulunmasının gelecek mü-
zakeratı teshil edeceğini ümidediyoruzv 

Arkadaşlar! Hudutlar üzerinde daha ziya
de tevakkuf etmek istemem, eski Osmanlı 'im
paratorluğu aksamından okluğu halde hudut
larımız haricinde birçok dindaşlarımızı bırakı
yoruz. Daima 'kemali 'falhir 'ile. ..ve kemali saJffet. 
iJe ilân edehjliriz ki -bugün millî hudutlarımız 
haricinde kalan dindaşlarımıza karşı Türk Mil-
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le'ti gördüğünden daha fazla vefa ve samimiyet 
göstermiştir. (Bravo sesderi, alkışlar) En dar 
zamanlarda, hattâ kendilerinden müşkülât gör
düğümüz zamanlarda dahi 'onların 'selâmetlerini 
saffeti derun ile temenni etmekten (başka bir 
gaye takibetmedik. Bugün de temennimiz kendi 
muhitleri ve milliyetleri dâhilinde selâmet ve 
saadet içerisinde yaşamalarıdır. Büyük (bir İm
paratorluğun inkısamı karşısında 'bütün cihana 
karşı yalnız kendi kuvvetiyle uğraşmaya mec-
hur kalan Millî Tirkiye dalha başka bir vaziyet 
alamazdı, ittihaz ettiğimiz zaruri hareket bu 
idi. Herkese ve herkese karşı vazifesini Ib'fhak-
kin ifa etmişlerin istirahatı vicdaniyesi ile çı
ka/biliriz. '(Bravo sesleri) 

Muahedenamede akalİiyetİere ait (birtakım 
'înevad görüy'oruz. Arkadaşlar! Dahilî anasıra 
dair muahedede meva'ddı malhsusa hulunması, 
Harbi Umumiden sonra galipler zümresinde / 
ll)iîllunan 'birçok devletlerin de kabul ettiği (bir 
sistem 'haline 'gelmiştir.. Biliyorsunuz ki, Misaki 
Millî de 'bunu kaibul etmiştir, iki noktayı na
zarı dikkatinize vaz'etmek isterim : evvelâ, ga
liplerin kaibul ettiği maddelerden (bir kelime 
fazla kabul etmemişizdir. Saniyen husule ge
len şekli dahilî, Osmanlı imparatorluğu zama-
nındaki gûnagûn imtiyazat ile asla kaîb'ili kı
yas değildir. Muahedelerde akalliyetler hak
kında mevad 'buluınmadığı zaman, yani Osman
lı imparatorluğu zamanındaki akalliyetlerin 
vaziyeti âdeta Devlet içinde Devlet gibi''bir'va
ziyet'idi. Fark çok barizdir. Bugün vatanın 
mevcudiyeti aleyhine bir 'vaziyet yoktur. Bun
dan tamaıniyle '(müsterih olabilirsiniz. 

Arkadaşlar! Siyasî ahkâm arasında 'bütün 
hatiplerin, teııkid- edenlerin, tasvibedenlerin 
momnuniyetl'e kaydettikleri Hbir noktayı, kapi
tülâsyonların ilgası noktasını bir iki sözle hi
kâye etmek isterim. 

Bu mesele başlıbaşma bir hâdisei tarihiye 
addolunabilir. Arkadaşlar! Bâzı devletlerle 
müttefik olarak kan döktüğümüz zamanlarda 
kapitülâsyonlar konferanslarda mevzuibâihso-
lunca müttefiklerimiz hasımlarımızla beraber 
'bulunuyorlardı. (Çok doğru sesleri) Kapitülâs
yonların 'Türkiye'den kalkması lâzımgeldiğini 
Sivastopol seferinden sonra Paris Muahedesi 
müza'keratmda vadetmişlerdi. Arkadaşlar! Bü
tün memleketin mevcudiyetini, girdaba düşüren 
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Harbi Umumiye girdiğimiz zaman da zimamda-
ran bizi (kapitülâsyonları ilga ediyoruz ve ilga 
edeceğiz diye tatmin etmişlerdi. Mesele o kadar 
mühim idi. Size derhatır ettiririm ki: Harbi 
Umumiye henüz Türkiye ginmemiş iken ve 
müttefikler Türklerin Harbi Umumiye girmesi
ni esaslı bir âmili müessir addederlerken bizim 
kapitülâsyonları ilga ettiğimizi Almanlar, Avus
turyalılar;- Ruslar, Fransızlar ve İngilizlerle be
raber protesto etmişlerdi. Mevzu o kadar büyük 
ve mühim bir hâdisedir. (Çok doğru sesleri) Ar
kadaşlar, Harbi Umumideki müttefiklerimize ka
pitülâsyonların ilgası için Harbi Umuminin neti
cesi tamamen meşkûk olduğu zamanlarda, yani 
1916 da bizimle konuşmak yoluna girdiler. Ama 
biz evvelâ başladık kan dökmeye ve âtimizle mu
kadderatımız tamamiyle meçhul bir safhaya gir
di. Hali harbin sebebi ilânı hâlâ hallolunmadı. 
Arkadaşlar! Daha fazlası vardır. 

1916 da Almanlarca kabul edilen kapitülâs
yonların ilgası keyfiyeti, nazarî ve hayalî idi..Ha
kikatte ilga ettirilememiştir. Kabul ettirilememiş
tir. Bunu bilirsiniz. (Doğru sesleri). Muahede im
za edildi. Ondan sonra ellerine mektup verildi. 
Eğer diğer her hangi bir millete kapitülâsyonların 
ilgası kabul ettirilirse kendiliğinden o müttefikle
re de kapitülâsyonların ilgası şâmil olacaktır. Bu 
ne deırîektir? İlgayı dünyadaki devletlerin her bi
rine ayrı ayrı kabul ve imza ettireceksiniz. Her 
hangi bir millet için bütün dünyaya ayrı ayrı 
dikte edecek kuvvei maddiye kabili tasavvur mu
dur? Demek ki, Harbi Umuminin gayesi olarak 
yapılan ilk ilân müttefiklere de kabul ettirilmedi. 
Harbin neticesi meşkûk olduğu zamanlarda an
cak nazarî ve hayalî kuru bir teselli elde edildi. 
Sonra bugünkü vaziyeti düşününüz, Türkiye bü
tün cihan muvacehesinde dâvasını takibediyor. 
Sarili ve şüpheden azade olarak katî bir ifade 
ile kapitülâsyonları ilga ettiriyor. Bu Türkiye'nin 
kendi evi içinde, diğer her hangi bir millet gibi 
tamamen müstakil ve efendi olduğunu kabul ve 
tasdik etmek demektir. (Şiddetli alkışlar) 

Muahedenamenin mühim bir faslına geliyo
rum. Ahkâmı maliyesi. Muhterem efendiler! Bil-
hesap Harbi Umumiden sonra olan muahedelerde 
(tamirat) namı altında umumî bir meselei mali
yeye tesadüf olunur. Harbi Umumiden evvelki 
zamanlarda tazminat şekli altında ya defaten tes
viye olunur veya mükassatan verilir, bir teamül 
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I mevcuttur. Bu ifade 'tamirat şeklî altında mükel

lefiyeti maliye şeklinde gösterilmiştir. Biz iki tür
lü tamirat meselesi karşısında idik. Birisi müt
tefiklerle Türkiye arasında, diğeri Türkiye ile 
Yunanlılar"• arasında. Bilirsiniz ki: Müttefikler 
Türkiye'ye karşı Harbi Umuminin mütareke ile 
fasıla bulduğu zamandan beri daima tamirat fik
rini ifade etmişlerdir. Hattâ Sakarya'dan son
ra 26 Martta aldığımız notada dahi müphem ve 
umumî ifadelerle mâkul bir tazminat sözü zikre
dilmiştir. Hakikati halde bu, mesuliyeti harbiye. 
münakaşasından tevellüdettirilen ve taznıinat^is-
tenilmiyor imiş gibi mevzuubahsedilen bir mükel
lefiyeti maliyedir. Türkiye bu noktai nazardan 
konferansta mütalebat karşısında bulundu. İşgal 
masrafı ve tebaanın zarar ve ziyanı arasında ta-, 
mirat parasını istediler. Meselenin hukukî bir 
noktai istinadı yoktur. İşgal olunan memleketler 
bizim memleketimizdir. Eza ve cefa gören ve ta
mirata ihtiyacı olan memleket bizim memleketi
mizdir. Hiç kimsenin memleketine gitmedik ve 
hiç kimseye tecavüz etmedik. Meselenin ciheti 
hukukiye ve ahlâkıyesi böyle olmakla beraber 
mevcudolan meselei maddiye birçok devletle
rin bizden tamirat namı altında para istemesi 
şeklinde tecelli etmiştir. Bu tamirat parasını 
maktu bir para şeklinde vaz'ettiler ve bu mak
tu para uzun bir devrede her sene mükassatan 
700 bin altın tediye olunacaktır. Bundan başka 
Harbi Umumî esnasında Almanlardan yaptığı

sınız istikrazata mukabil karşılık gösterilmiş 
olan beş milyon altın da bize verilmiyordu. 
Kezalik Donanma İanesiyle İngiltere'ye sipariş 
edilmiş olan gemiler bedeli de bize verilmiyor
du. Vaziyet budur. Bize gerek gemiler bedeli 
için ve gerek Almanlardan istikraz ettiğimiz 
paraların karşılığı olan beş milyon altın için 
birçak esbabı hukukiye serd ediyorlardı. Tabiî 
bu esbabı hukukiye bizim hakkımızı iptal ede-

j cek kudrette ve müdellel değildi. Elhasıl sulha 
varmak için nihayet meseleyi bitirmek lâzım
dır. Meseleyi bitirmek için âtiye muallâk hiçbir 
taahhüdü malî altına girmeksizin maziyi tas
fiye etmek yolunu bulduk. Arkadaşlar! Tami
rat meselesi Harbi Umumiden çıkan milletler 
üzerinde asıl medarı ıztırabolan noktadır. Ve 
bu kadar esaslı noktadan âtiye bir para havale 
etmeksizin çıkıyoruz. Sizi temin ederim ki; bir 
muvaffakiyettir. 

I Şimdi meselenin ikinci safhasını ?.rz edece-
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ğim. Yunanlılarla aramızda olan tamirat mese
lesini : 
, Arkadaşlar! Yunanlıların memleketimizde 

yapmış olduğu tahribatı hiç; kimse benim ka
dar yakından görmüş ve benim kaklar müteel-
lîm olmuş değildir. Çok kuvvetli söylüyorum 
hiçolmazsa hepiniz kadar benim de, Heyeti 
Murahhasının da müteellîm olduğunu kabul et
melisiniz. Hakikaten birçok ma 'umrelerimiz taş 
üstünde taş kalmıyaeak derecede yerlere seril
miştir. Biz bu tamiratı bütün teferruatiyle ni
hayete kadar hesabettik. Konferans ilk safha
da inkıta' ettiği vakit şekil şu idi: Müttefik
ler tamirat namı altında bizim Yunanlılardan 
talebettiğimiz parayı muhaceret sebebiyle Yu
nanlıların istediği para ile takas etmeyi teklif 
etmişlerdir. Biz bu kadar esaslı bir meselede, 
zulmen uğradığımız sarih bir tecavüz içerisin
de iki taraflı bir talep ihtimalini ne halen.ve 
ne de âtiyen mevzuubahsedemezdik. Biz teklif 
ettik ki : Yunanlılarla aramızda olan tamirat 
meselesini halen bir sureti halle raptetmek ka
bil değilse sulhtan sonra iki devlet arasında 
dostane bir surette tetkik ve halledilsin ara
mızda ihtilâf olursa halli hakeme havale olun
sun. Bizim bu teklifimiz, leh ve aleyhte bir ka
rara iktiran etmeksizin konferans ilk safhada 
inkıta' etti. Uzun bir fasıladan sonra itrinei.saf
hada mesele yeniden mevkii münakaşaya gir
di. İkinci safhada Yunanlıların olan tamirat 
meselesi hiçolmazsa Yunanlılarla aranızda mü-
zakerata devam veya. inkıta' kararım verecek 
bir ehemmiyeti mahsusa aldı. Bizim istemek 
mecburiyetinde bulunduğumuz para mühim idi. 
Yunanlılar 'da, bu mükellefiyeti 'maliyeyi ken
dileri için bir meselei hayatiye addettiler. 
Türkiye için ve mücadele uğrunda son ma
meleklerini düşman ayağı altında kaybetmiş 
olan clemzedeler için kabili istihsal bir habbeyi 
feda etmek hiç. 'kimsenin haddi ve hakkı dâhi
linde değildir. Hiçbir kimse böyle bir şey düşü
nemez. Kalbili istihsal olan ve kârı zararından 
fazla olan 'bir .tedbir varken ona tevessül etmek
sizin her hangi bir lütufkârlıkla (kimse bir şey 
vermemiştir ve vermek hakkına malik değildir. 
Öyle bir vaziyet olsa ibu ibüyük 'millet kendi hak
kını şunun veya bunun elinde heder ettiremez. 

Blhâsıl Yunan tamiratı 'konferansta gayri -
kabili hal bir şekilde tecelli etti ve amelî tarzı 
halli Amelî olarak derpiş etmek zamanı geldi. 
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Hiç kimse, eminim şahsı nâçizime karşı da olsa 
hiç kimse birçok zaferler içinde yürümüş ve 
pek büyük müşkülâtı muvaffakiyetle 'iktiham 
etmiş bir millettin Heyeti Murahhasasmı eğer 
Yunan tamiratı !bir müsademeye müncer olursa 
ımalbza müsademede muvaffakiyet görmediği 
için bundan içtinalbetmiştir, diyemez. Türkiye'
de müsademede ihtimali muvaffaikiyet meşkûk 
olduğu için bundan ihtiraz etmiş değildir. Biz, 
konferansta tamirattan dolayı Yunanlılarla mü
sademe olursa müsademeyi 'kazanmak muvaffa
kiyetinde 'hiçJbir zaman şüpfhe ve endişe etme
dik. (Bravo, sesleri) Arkadaşlar! Eğer her han
gi ibir meselede muharebeden içtinabederek bir 
karar verdik ise bir defa hakikaten milletin 
menafiine muvafık bir sulha vâsıl olmak vazi-
fei asliyemiz olduğundandır. Bir de' müsademe
nin (hedefi maddisini behönıaha'l tâyin etmek 
lüzuımuııdandır. Arkadaşlar! Muharebe mukad
des bir şeydi. Ve o (ideal) için yapılır.. Ve o 
ideal yalnız mânevi muvaffakiyetlerle tatmin 
olunamaz. Bebemaihal maddî, müspet neticelere 
varmak lâzımdır. Ydksa her hangi bir his için 
ber hangi bii4 feveran için evlâdı vatanın kanı 
akıtılamaz. (Alkışlar) Hepiniz ev 1 alt yetiştirmi
şinizdir. Yirmi beş yaşında bir gencin bir lâh
zada heba olmasına karar vermek için çok dü
şünmek lâzımıdır. Bu ağır bir mesuliyettir. Ger
çi sırası geldiği zaman bir tane yirmi beş yaşın
daki genç için değil, yüz 'binlerce adam için ka
rar verilmiş, ağır mesuliyetler üzerimize alm-
tırnş, istihsali lâzım bir 'hedefe varmak için kur
ban diriğ olunmamıştır. Ancak, daha bidayette 
akıtılacak kan ve istihsal edilecek netice behe-
mahal mukayese olunmak lâzımdır. Eğer Hare
kâtı Milliyenin zahiren vasıtasız, neticesi meç
hul safahatı içinde bir hareketi cüretkârane gö-

- renler olursa bundan büyük bir galatırüyet ola
maz. Harekâtı Milliyenin Ihiçbir safhasında he
sapsız bir karar ve hesapsız bir cüret yoktur." 
(Yaşa sadaları, alkışlar) Eğer en vasıtasız, en 

(müşkül zamanlarımızda zahiren ümitsiz zanno-
lunan bir müdafaa veya bir taarruza karar ver
miş isek bunu mahza gözümüz pek olduğu için, 
hercibadabad, diyerek vermemişizdir. Böyle bir 
kararı ancak, içinde bulunduğumuz vaziyete 
göre milletimizin talebettiği menafii maddiyeyi 
yegâne temin eden tedbir ıo olduğu için vermi
şizdir. Kararlar hep birer muhassalai mufhake-
medii'. (Bravo, sadaları, şiddetli alkışlar) 
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Yunan tamiratı bir 'müsademeye müncer I 

olursa bu müsademeyi kazanacağımıza şüphe
miz olmadığını söyledik. Şimdi bu müsademeyi 
kazandığımızdan sonraki safahatı takibedeyim. 
Şarkî - Trakya *da kazanacağımız bir meydan 
muharebesi muharebe meydanında arzu ettiği
miz milyarları bize temin edemezdi. Hiç kimse 
böyle bir şey düşünemezdi. O vaziyeti ta düş- I 
man payitahtına kadar idame ettirmek lâzımge-
lirdi. Vaziyeti coğrafyası gözünüzün önüne ge
tirmelisiniz. Bu yalnız Yunan meselesini değil 
birçok milletler meselesini de karşımıza çıkarır
dı. Bu safhayı da geçiyorum. Arzu edilen ne
ticeye kadar vardık. Ondan sonra da para ye
rine alacağımız bir muahede üzerindeki bir im
zadan ibaret olabilirdi. Tamirat parası hiçbir 
kasada gelen galibe verilmek için hazırlanmış 
değildir. (Çok doğru sesleri), (Handeler) Ar
kadaşlar, imzayı aldıktan sonra son santimine 
kadar istihsal etmek için de hali harbi idame 
etmek lazımdır. Bunu hayal olarak söylemiye-' 
mm. Gözünüz önünde tecrübe vardır. (Doğ
ru sesleri) Dünyanın dört köşesinde galipler 
mağlûplarına namütenahi tamirat imza ettirmiş
lerdir. Bunu istihsal için hasımlarını son ça- ı 
kıya kadar silâhtan tecridetmişle.rdir. Galip 
milletler mi sulhun nimetinden müstefidolu-
yor, mağlûp milletler mi istifade ediyor? (Bra
vo sadaları) Bu sistem sulh im/.a edildikten 
sonra dahi nihayete kadar hali harbi idame 
demektir. Arkadaşlar! Bö.v1* bir hattıhareketi 
takibeden bir Hükümete, bir Heyeti Murabba-
saya millet o vakit ne diyecektir? «Tamirat na
mı altında daha şu kadar adam ve şu kadar 
masraf ettiniz. Getirdiğiniz bir satır yazıdan 
ibarettir. Bunu da alamıyorsunuz, yalnız ala
mıyorsunuz değil, almak cehit ve gayreti al
tında yeniden birçok teklif at ve yeniden bir
çok kan talebediyorsunuz.» Bunu diyeceklerdi. 
«Bu kadar vazıh bir nokta karşısında niçin 
yanlış karar verdiniz?» Milletin bihakkın bize 
itabedeeeği nokta bu idi. Nazarlarınızda ke
mali samimiyetle tavzih ettiğim nokta şudur 
ki Yunan tamiratı için kabili istihsal bir şey 
yoktu. Yalnız suhuletle kabili istihsal değil, 
düşünüldükten sonra kârı zararından fazla olan 
ve binnetiee milletimin-memnuniyetini daha 
ziyade tevlidedebilecek olan her hangi bir su
reti hallolsaydı vazifemiz bunu yapmak idi; 
milletimizin duçar olduğu ıztırabatı artırma- j 
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mak ve zararı olduğu yerde tesbit etmek için 
mantıkin gösterdiği doğru volu takibetmek lâ
zım idi. Biz de o tedbiri ittihaz ettik. Huzuru
nuzda, muvacehe! millette hesap veriyoruz. Emi
nim ki sahibi insaf ve idrak olarak, hissiyattan 
tecerrüdederek düşünülürse müftün menafiine 
en muvafık olan tarz bundan Daşka bir şey ola
mazdı. Biz de onu yaptık. Meseleyi size basit 
ve vazıh şekilde ifade ettim. Bittabi Heyeti 
Celile bu vaziyetin melhuz ve gayrimelhuz bir
çok ihtil ât atını da derpiş etmek, lûtfunda bulu
nacaktır. 

Mesaili maliyenin ikinci safhasına geçiyo
rum : Düyunu Osmaniye meseleci : Düyunu Os
maniye için söyliyeceğiın sözleri, Heyeti Celi-
leye rica ederim, bir gayriraütehassıs ağızdan 
işittiklerini daima derhatır buyursunlar. Ar
kadaşlarımdan bir de şu noktayı rica ederim ki 
gayrimütehassıs .adam rakamları verirken son 
santime kadar bütün kuyudata tâbi olmasını 
aramaz. Bir fikri umumî vermek için kaba ra
kamlar söyliyeceğim. Arkadaşlar! Düyunu Os
maniye meselesinin sergüzeşti bundan yetmiş 
sene evvel başlamıştır. Yani 1854 de başlamış, 
takriben 70 senelik bir devredir. Evvelâ 
(^854) ten (1874) e kadar yirmi sene müddetle 
birçok istikraza! yapmışlar. Ondan sonra bir
çok muamelâtı maliye olmuş. Tenzili düyun ya
pılmış, bir daha tenzili düyun yapılmış. Sonra 
(1890) dan (1914) e kadar istikrazat yapılmış
tır. Bu ikinci bir safhadır. Takriben Devlet 
kasalarına bütün bu yetmiş sene zarfında 

.(220) milyon lira kadar bir para girmiş bu 
müddet zarfında kasalarımızdan çıkan para 
(170) milyon lira tahmin olunabilir. Harbi 
Umumi bidayetinde (140) milyon lira borcumuz 
varmış. 

Benim edindiğim fikir borç alan bir defa 
istikraz ettikten sonra mütemadiyen verir ve 
elli sene sonra hesabettiği vakit takriben is
tikraz ettiği vakitki kadar boreu olduğunu gö
rür. Osmanlı İmparatorluğunun gerek Mutla
kıyet ve gerekse Meşrutiyet ricalinin siyaseti 
maliyesi budur. Şayanı teessüftür. Mucibi 
elemdir, bize ağır yük yükletmişlerdir. Arka
daşlar! (70) seneden beri alman bu paralarla 
yapılan yalnjz Şark şimendiferidir. Elimizde 
no kadarı var bilirsiniz. 

AVNÎ B. (Cebelibereket) — Mütehassıs bey
lerin nazarı dikkatine!... v 
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İSMET Pş. (Devamla) — Konya ve Bandır

ma - Soma hattıdır ve bir de Konya ovasına 
sarf ettikleri para takriben (800) bin lira ka
dardır. (210) milyon lira para içinden takri
ben otuz milyon lirası umuru nafıa için sarf 
olunmuş demektir. Mâbâdı ne olmuştur? Yev
mi ihtiyacat için bütçe açıkları kapatılmıştır, 
saraylar yapılmıştır-, seferler açılmıştır. Dev
letin varidatı kifayet etmediğinden borcun 
faizi verilemiyen seneler olmuş, faizi veril- . 
mek için diğer birinden yeniden borç alınmıştır. 
İşte kasalara giren takriben 220 milyon liraya 
yakın bir paranın sergüzeşti budur. Borçların 
miktarı bittabi kasalara giren para değildir. 
Bilhassa 1854 ten 1874 e kadar olan istikrazlar 
içinde 32 kuruş alıp 100 kuruşa: senet verdiği
miz istikrazat vardır. (Kahrolsun sesleri) Kırk, . 
elli, altmış üzerine fii ihraç vardır. Binaenaleyh 
kabul olunabilir ki, 220 milyon istikraz için 
hakikatte lâakal üç yüz elli milyon lira borçlu 
olmuşuz. Bu ağır şeradti bize hazmettirmek için 
bize gösterecekleri her hangi bir mazeret ve me
darı tesliyet yoktur. Beş seneden beri yalnız 
ve yalnız kendi kudretimizle bütün cihana karşı 
mücadele ediyoruz. Yalnız kendi vesaitimizle 
mücadele ediyoruz. Düşününüz arkadaşlar; 
Çatalca'dan Edirne'ye kadar bir fişek atmadan 
yürümek için para bulamamışlar da Rejiden 
malûmunuz olan ağır istikrazı akdetmişlerdir. 
Türk ricalinin arasında, bu safhad milliyeyi 
yaşadıktan sonra bunu kabul edecek bir izan 
bulunur mu? Bunu mazeret diye kabul eder 
miyiz? 

RASÎH E'f.. (Antalya) — O ihtisası icabidir. 

İSMET Pş. (Devamla) — Mütehassısları
mızdan bilhassa ricam şu idi ki : Bu toprakların 
başına musallat olan siyaseti maliye, mebdeine 
den nihayetine kadar hepimizin anlıyacağı ka
ba rakamlarla, geniş hudut ile izah edilsin. Âti 
için medari kuvvet budur. Birçok yanlış yollar
dan, ancak geçenlerin suiistimalâtmdan müte-
nebbih olarak kurtulabiliriz. 

Mazide olan seyyiat ne kadar ağır'olursa ol
sun vârislerin kendi mesuliyetlerini deruhde et
meleri zaruridir. Onun için Düyunu Umumiyei 
Osmaniyeyi Osmanlı İmparatorluğunun bütün 
vârisleri arasında taksim etmek gayrikaıbili iç
tinap bir esası hukukidir. Biz bu inkisamdan 
Türkiye'nin uhdesine düşecek bari, hakiki ve 
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fiilî bir surette tâyin etmeye çalıştık. Arkadaş
lar! Bu da büyük bir meseledir. Oısmanlı Hü
kümeti öteden beri inkisam ederken daima ay
rılan yerlerin borç hisselerinden kurtulmak 
ya'dini almış, fakat bu hiçbir zaman tahakkuk 
etmemiştir. Taksimi düyun mcvzuubahsolduğu 
zaman Türkiye'ye aidolan borçlanın va'den de
ğil, hakiki ve fiilî olarak taksim edilmiş olma
sını bir noktai esasiye addettik. Elimizde bulu
nan muahedenamede bu nokta tesbit edilmiştir. 
Tasdi' etmemek için, borç teferruatına ait bü
tün teferruattan bahsetmek istemem. Fakat bi
ze orada çok ıztırap vermiş olan bir noktayı 
arz edeyim. Borç taksim olunurken, yalnız mü
rettebatı seneviye üzerinden taksim olunabilir, 
sermaye taksim ' olunamaz, esası derm'eyan 
olunmuştu. Bu esasta çok mücadele ettik. Eğer 
bugün bu muahedede borçları sermaye üzerin
den taksim edilmiş görüyorsanız, tesadüfen ko
nuvermiş bir cümle, kolayca elde edilivermiş 
bir kayıt addetmeyiniz. Konferansın bütün bü
yük mesaili gibi inkıtaa kadar son gerginliği 
vücuda getirdikten sonra istihsal edilebilmiş 
bir neticedir. Borcu sermaye üzerinden taksim 
edelim ve öyle bir usul bulalım. Türkiye'nin 
ne kadar borcu vardır - ki bizim tahminimize 
göre takriben doksan milyon lira kadardır - bu 
doksan milyon borq- olduğu kendisine söylensin. 
Bunun maddeten gayrikabil olduğunu ileri sür
düler. Bunu söyliyenler karşımızda bulunan bit
tabi. vazifeleri kendi memleketlerinin menfaatle
rini temin etmekten ibaret olan zatlar değil, be
nim muavenet İçin zebanzedolan şöhretlerinden 
ve ihtisaslarından istifade için yanıma çağırdı
ğım bu memleketin evlâtlarıdır. (Kahrolsun ses
leri) Düşününüz! Esaslı mesaili halletmek için 
Heyeti Murahhasamız ne kadar ızdırap ve müş
külât içerisinde kalmıştır. Buna rağmen hissi
selim ve idrak galebe etti. Ve karşımızda olan 
mütehassıslar da hakikaten sermaye üzerinden 
taksimin kabili icra olacağını kabul ve tatbik 
ettiler. Muahedename ile borçlarımız mazbut 
bir usul ve muayyen bir tarzda tamamen taksim 
edilecektir. Osmanlı İmparatorluğunun hudu
du millîmiz haricinde kalan kısmının hissesi biz
den tamamen izale olunuyor. Bâzı hatipler borç 
taksimi esnasında niçin varidat nispetinde tak
sim edilmediğini ve niçin 1914 ten beri olan harb 
borçlarının da taksime dâhil edilmediğini sor
dular. Borç taksim edilebilmek için ya varidat 
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nispeti veya arazi nispeti esas ittihaz edilecek
tir. Her ikisi için leh ve aleyhte mülâhazat var
dır, umumiyetle mer'î olan varidat nispeti ka
bul edilmiştir. Bu konferansta bir meselei si
yasiye. olarak değil, malî ve hukuki bir nokta 
olarak, kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar! Yemen arazisinin hududunu ve 
Osmanlı imparatorluğunun arazisi dâhilinde 
bulunan Ceziretülârab'm Rub'ulhâli arazisini 
düşününüz* arazi mesahai sathiyesine istinadede-
rek bunlara hisse vereceğiz. Binaenaleyh bütün 
borçlar rub'ulhâliye yüklenecek diyebilir miyiz? 
Harb düyununu taksime dâhil etmemişiz. Bun
da başlıca şunlar dâhil olabilir: İstikrazı dahilî 
yaptık, sonra elimizde tedavül eden Almanlar
dan aldığımız yüz elli milyon evrakı nakdiye 
vardır. Sonra birtakım düyunu mütemevvice 
vardır. Yalnız bunlar Osmanlı imparatorluğu-
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nun Suriye ve Irak gibi aksamına taksini olun
mamıştır, Fakat Türkiye'de Harbi Umumî esna
sında Almanlara yaptığı birçok harb borçların
dan ibra edilmiştir. Eğer harb borçlarını Al
manlara olan borçlarımızla beraber taksim etse 
idik hâsıl olan netice takriben bugün hâsıl olan 
netice olurdu. 

Bizim Harbi Umumi esnasında Almanya'ya 
yaptığımız borçları Düveli müttefika kendi üzer
lerine aldılar. Ve Almanlarla imza altına alın
mıştı ki, bunlar Düveli Müttefikaya devredilmiş
tir. Ve bu muahede ile Düveli Müttefika bize 
taahhüdediyor ki, o borçlardan Türkiye ibra 
edilmiştir. 

REÎS — Müsaade ederseniz beş dakika te
neffüs etmek üzere Celseyi tatil, ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,00 

^mm 

Î K I N C Î CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,15 

REİS — Reisisani Ali Fuad Faşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisar), Mahmud Bey (Siird) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
HARİCİYE VEKİLİ İSMET PŞ. — Efen-

diler! Düyunu umumiye meselesinin taksim saf
hasını arz ettim. Düyunu Osmaniyenin diğer 
bir safhası vardır ki, belki konferansın en ehem
miyetli meselelerinden biri addolunabilir. Te
diye edeceğimiz senevi1 borç hangi para ile tediye 
edilecektir? Harbi Umumiden evvel böyle bir 
mesele yok idi. Eğer istikraz mukavelâtmda, 
bu borç istanbul'da bir Türk lirası, Pa
ris'te yirmi iki veya yirmi üç frank, ingiltere'de 
şu kadar şilin tediye olunur denilmiş ise bu para 
alacak adamlara mahalli tediyeyi intihabedebil-
mek için bir suhulet fikriyle konmuştur. Bun
da hiç kimse şüphe edemez. Elbette bir hâmil 
için istanbul'da aldığı bir Türk lirası ile ingil
tere'de alacağı şu kadar şilin arasında fark ol
saydı böyle bir ihtiyara mâna kalmazdı. Harbi 
Umumiden sonra bütün cihanda (kur de şanj) 
denilen, belliye zuhur etti. Paralar müsavi de

ğildir. Harbi Umumiden evvelki nispetler tama
men zirüzeber olmuştur. Binaenaleyh mukave-
lât üzerinde yazılan Istanbulda bir Türk lirası 
alacağıma, Fransa'da yirmiiki, yirmiüç frank 
alırım dediği zaman bir hâmil hakikati halde, 
istanbul'da alacağı bir liraya mukabil Paris'te 
üç lira istiyor. Ve ingiltere'de sekiz lira istiyor 
demektir. Asıl mesele ise «Bu paralar altın ola
rak vaktiyle verilmiştir. Binaenaleyh bugün de 
altın olarak verilmek lâzımgeleeeği iddiasıdır.» 
•Efendiler! Biz Harbi Umumîden evvel borç yap
tığımız zaman altın veya evrakı nakdiye gibi bir 
mesele karşısında değildik. Ve âtiyen böyle bir 
mesele çıkacağını da hiç kimse düşünmemişti. 
Şu halde tediyeyi tâyin etmek için yeni bir me
sele hadis oldu. Eğer altın vereceksek doksan 
bir milyon lira borcumuz hakikati halde altı yüz 
milyon lira borç demektir. Biz meseleyi hakikî ve 
malî noktai nazarından kemali vuzuh ve hulûs 
ile arz ettik. Biz bütün cihana müstevli olan 
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bir bel iyeyi asla mesul olmadığımız halde Tür
kiye'nin hayatı mukabilinde yüklenemeyiz. Mad
deten ve fiilen buna imkân yoktur. Meselenin ci
heti nazariyesi her ne olursa olsun ciheti ameli
yesi şudur ki, bizim yaslamamız için böyle bir be 
liyei maliyeyi biz yüklenemeyiz (Alkışlar, bara-
ve sesleri) Bu münakaşanın borcu tanımamak ve 
borcu reddetmek ithamiyle hiçbir münasebeti 
yoktur. Asla kendimizi böyle bir meselei ahlâki
ye karşısında kabul etmiyoruz. Borçlarımızı borç. 
olarak tanıyoruz. Borcu, bizim için mümkün, 
her sahibi insafı akıl ve mantık dairesinde kabule 
sevk edecek olan bir esas dairesinde tediye edebi
liriz. MâHâyutak bir teklifi bizim tatbik etme
mize imkânı maddi yoktur. 

Bu mesele konuşulurken tarzı tatbik itiba
riyle yeni bir safha hâsıl oldu. «Siz muamelâtta 
esasen bu mukavele üzerinde nasıl yazılmış ise 
ve zımnen, mademki vaktiyle altın olarak alın
mıştır, altın esası üzerinden tediye et inek mec
buriyetini tanıyınız fakat herkes bilir ki, bu 
tanımak nazari ve lâfzi. bir şeydir. Tediye za
manı geldiği vakit hâmillerin menfaati de borç
lunun iflâs etmemesiyle kaimdir. Borçlunun 
borcunu muntazaman tediye edebilecek bir va
ziyeti hayatiyede bulummasiinı düşünürler. Bi
naenaleyh tarzı tediye meselesinde anlaşılabi-
finir» denildi. Bu fikir ile sevk edildiğimiz 
nokta şu idi iki,- bütçemizi, hesaSbatnmızı, va
ridat ve hasılatımızı kamilen hâmillerin, önüne 
götürelim, kah edelim ve (memleketin iktisa
diyatı, memleketimizin menafii ancak şu tarz
da ıtediye ile temin olunabilecektir. diyelim. 
«Mukavelâtın mahiyetini tadil edecek bir taah
hüdü siyasî olarak murahhaslar deruhde edemez
ler» esası miidafa olundu. Muhasımlanınız tarafın
dan dermeyan ve telkin edilen esaslar bunlar
dır. Derhatır ediyorsunuz ki, bu fikirler Türkçe 
huruf ile 'memlekette neşrolunmuştur. Onlar 
da, demişlerdir ki, böyle hesap ve (münakaşa 
olunur mu? Evvelâ hâmillerin karşısına bütçe
mizle ve hesabatımızla gitmeliyiz. Elbette on
lar da insaf ile tetkik edecek ve anlıyaea'klar-
dır. 

Heyeti Murahhasa yalnız muhasrmlariyle de
ğil, muh asımların telkinatını memleketimizin 
dâhilinde neşir ve işaa edenlerle de mücadele 
etmiştir. 

'İHSAN B. (Cebelibereket) — Düyunu Umu
miye Dâyinler Vekilinin kulağı çınlasın! 

İSMET Pş. (Devamla) — Muahede ıranı ede 
altın tediye etmek, fikri birkaç vesika, ile izhar 
olunuyordu. Birisi borç, cetvellerinde para 
gösterilen her yere altın kelimesi yazılmıştı. 
Ondan sonra mukavelât üzerinde hâmile ve
rilen hakiki İhtiyar, yani ister Türk lirası, is
ter Frank, ister İsterlin alabilmek hakkı ay
rıca bir izahınım e ile teyikledilmiş, ondan son
ra Muharrem Rararnaımesiyle bilcümle istikraz 
mukâvelâtının muahede'nanne derununda teyid-
edilmesi talebolunnıuştu. Başlıca üç çeşit vesi
ka vardı. Cetvelde paranın altın olarak ya
zılmış olması veyahut bir izahnamede hâmilin 
istediği parayı alabilmesinin tasrihi yekden gö
rülüp anlaşılacak (bir meseledir. Fakat Mu
harrem Mukavelenamesinin veyuhut diğer mu
kavelâtın teyidi hakkında karşısında bulundu
ğumuz talep tediye akçesinin cinsini sarahaten 
ifade etmiyordu. Evvelâ muahede'de madde 
şeklinde vııkubulan, sonra bir beyanname şek
line irca olunan bu talep hakikati halde t adiye 
olunacak a.kçe meselesine de zınvuen taalluk edi
yordu. Bunu görür görmez tahmin etmek be
nim gibi biı< gayri mütehassıs için. talebolunur 
bir kudret, addolunmaz. Bu, mesaili maliye 
gibi büyük bir meselei hayatiyede erbabı İhti
sasın bütün kafbiliyetinden istifade etmek için 
Heyeti Murahhasamız haricindeki mütehassıs
ları da Düyunu Umumiye ile münasebetleri ve 
tecrübeleri sebebiyle kemali ısafve'tle etrafımda 
topladım. Böyle bir beyanname verimek tediye 
'•oluroueak akçenin cinsi hakkında Türkiye'yi ta
ahhüt altına alır diyebilecek vaziyette bulu
nanlar bunu bana dememişlerdir. İhtisasları 
mı yoktu? İhtisasları varsa vaziyetjeri kabili 
izah değildi. (Çok doğru, sesleri) 

Hulâsa arkadaşlar, borcun cinsi hakkında 
vehimle takibettiğimiz noktai esasiye o kadar 
hayatî idi ki, şu veya bu tedbiri hiçbir zaman 
kâfi görmediğimiz için talebolunan beyanname 
veyahut tediyat, tediye edeceğimiz akçenin cin
si hakkında Ibizi bir taahhüde vaz'eder mi? Bu
nu 'kemali vuzuhla konferansta alenen arz et
tim, bir şey istiyorsunuz ve diyorsunuz ki, 
«Bunun içinde tediye edeceğimiz akçenin cinsi 
kasıdedilmemiştir» )bu, böyle midir? öyle ise 
beyannamede; bu maksadı, bu ifadeyi saraha
ten zikredelim, diyelim ki, «Mukavelât 
llâhirihi ama, onun içerisinde altın tediye et
mek veya İsterlin tediye etmek kasdedilmemiş-
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tiı*.» Türkiye'min bütün âtisine ve esbabı ha
yatiyetine taallûk eden bir mesel ei esasiye üze
rinde bulunuyoruz. Nihayet tarzı tediye mese
lesi bütün alemde mevzuubahsoian kuponlar 
meselesi şekline girdi. Bizim vaziyetimiz bida
yette arz ettiğim gibi dürüst ve vazıhtır. Biz 
yükleneceğimiz borçların altın veya İsterlin ola
rak tediyesi hususunda hiçbir taahhüt alamayız. 
Maddeten böyle bir tediyeye girişmek imkânına 
malik değiliz. Muktedir değiliz. "Bir (kur ide 
şanj) beliyesi hâsıl olmuş ise bunun mesuliyeti 
maddiyesini Türkiye demlide edemez. Bizimi 
daima ısrarla ıtakibettiğimiz noktai esasiye bu
dur. Nihayet konferansın âtisi hakkında cidden 
endişe verecek birçok buhranlar hâsıl olduktan 
sonra vaziyet şudur ki, muahedede yapılan 
cetvellerden altın kelimesi çıkarılmış, hâmile 
Türk lirası, Frank veya İngiliz lirası almak ihti
yarının ahden teyidini gösteren izahnam^ ç karıl-
mıştır. Mukavelâtm ve Muhar%m Kararnamesi
nin teyidi hakkındaki talep ki biz onun zımnında 
paranın ne cins ile tediye olunacağı tehlike
sini de görmüş idik. Bu- talepde.geri alınmış
tır. Murahhaslardan aldığımız zaman tarafeyn
den noktai nazarlar vâzıhan ifade olundu. Biz 
de beyan ve ilân ettik ki, hâmillerle müzakera-
tımızda bu müzakeratm noktai azimeti altın ve
yahut isterlin tediye etmemek esasıdır. Bu nok
tai azimetten sonrasını müzakere edeceğiz. 

Muahedenamenin bundan sonra ahkâmı ikti-
sadiyesi gelir. Ahkâmı iktisadiyede başlıca istih
daf olunan nokta Harbi Umumiyle inkıta' eden 
münasebatı iktisadiyeyi tasfiyeden ibarettir. 
Münasebat inkıta' ettikten sonra, tarafeyn te
baaları memleketten ayrılmışlar veyahut mem
lekette kalmışlar. Birtakım tedabire mâruz ol
muşlardır. Elbette bunların malları iade olu
nacaktır. Kendisine bunlara ait zarar ve ziyan 
tazmin edilecek değildir. Çünkü bu nevi mata-
lip tamirat meselesiyle halledilip bitirilmiştir. 
Mukavelât, müruruzamanlar ve saire gibi mün
hasıran hukukî ve iktisadî olan birtakım mesail 
vardı ki, yeniden münasebat tesis edilirken bu 
münasebatm tasfiyesi zarurî idi. Bu zeminde 
vazedilmiş olan Muhtelit Mahkeme, muhterem 
hatiplerin ifade ettiği gibi memleketin hakkı ka
zası- ile ve sairesiyle ve her hangi bir suretle 
münasebettar olan bir teşkilât değildir. Bu muh
telif devletler tebaasının yeniden tesisi münase
bat ettikten sonra mallarını iade etmek eski 
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mukavelenamelerin meriyeti ve şeraiti meriye
tinde ihtirafatı süratle hal için tâyin edilmiş ha
kemlerdir, öteden beri bu kabil hakemlerdir, her 
memlekette kabul olunagelmiştir. Beynelmilel 
mesailin gittikçe hakemler vasıtasiyle hallolun
masına temayül görüldüğü malûmunuzdur. 

Hülâsa hakkı kaza noktai nazarından Muh
telit Hakem mahkemelerinden endişe etmeye 
hiçbir sebep yoktur. Eski miraslardan Beynel
milel Sıhhiye İdaresinin lâğvolunması da eli
mizdeki Muahedenamenin hututu bârizesinden 
ve esaslı muvaffakiyetlerinden biridir. Ondan 
sonra arkadaşlar, üseranm iadesine ve mezar
lıklara ait birtakım ahkâm vardır ki, üseranın 
iadesine aidolan ahkâm her muharebeden sonra 
yapılan mûtat bir muameledir. Mezarlıklara ait 
vaz'edilen ahkâm ise hâkimiyet ve mevcudiyet 
noktai nazarından mucibi endişe olmıyan bir 
mahiyettedir. Bunu muhtelif memleketler birbi
rinin arazisinde yapmışlardır. Ve bizim tarihi
mizde ve ananatımızda vardır. Bilirsiniz İstan
bul'da İngiliz mezarlığı vardır. Her hangi bir 
suretle bu mezarlıkların bizim mevcudiyetimiz 
için bir tehlike teşkil edeceğini zannetmek mâ
kul değildir ve hiçbir sebep yoktur. Muharebe 
meydanlarında ve Osmanlı İmparatorluğunun 
aksamı üzerinde bıraktığımız yerlerde bizim de 
aynı suretle mezarlık tesis ederek eslâfimi-
za hürmetimizi ve şükranımızı sureti daimede ifa 
etmek hakkımız vardır. 

Sulh Muahedenamesinin hututu umuıniyesi 
hakkındaki mâruzâtım^ şu tarzda yeniden hülâ
sa etmeme müsaade buyurunuz. Bizim elimizde 
bulunan Muahedename Harbi Umumiden sonra 
gördüğümüz muahedenamelere yakından veya 
uzaktan bir müşabehet irae etmez. Arkadaşlar! 
Harbi Umumiden sonraki muahedatta birtakım 
yeni esaslar vardır ki, asıl bu esaslar arazi te
beddülatı ve arazi, felâketlerinden kat kat ağır 
netayiç tevlidetmiştir. Bunlardan birisi tamirat 
esasıdır.^ Harbi Umumiden sonraki muahedeler
de tamirat esası görürsünüz. Bu, miktarı gay
rim alûm ve sureti tediyesi gayrimuayyen daimî 
bir mükellefiyeti maliyedir. Bundan Harbi Umu
miden mağlûbolarak çıkan milletler müteessir ve 
muztariptirler. Galibolan milletler de bir şey 
almış ve sulhun nimetinden istifade etmiş vazi
yette değildirler. Meselenin diğer milletlere ait 
ciheti bize taallûk etmez. Kendi muahedemiz 
noktai nazarından derim ki, böyle bir tehlike-
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li esas muahedenamemizde yoktur. Arkadaşlar! I 
Harbi Umumi muahedatmm esaslı bir bârı da I 
hakkı müdafaadan mahrumiyettir. Her müsade- I 
m eden sonra, veyl mağlûplara diye ifade olu- I 
nan ıztırabat bugün ağza almmıyaeak kadar I 
ehemmiyetsiz ve mensi kalmıştır. Bugün mağlû- I 
biyeti hissettiren, elemi hissettiren bâr, veyl I 
silâhsızlara diye ifade olunuyor. Memleketin ha- I 
yatını ve âtisini temin edecek olan asıl vasıta I 
hakkı müdafaanın bilâkaydüşart mahfuziyeti- I 
dir. Bu Muahedename bu noktai nazardan bizi I 
bütün büyük ve galip milletler vaziyetinde bı- I 
rakıyor. Bu, büyük bir noktadır. Hiçbir vesikai I 
düveliye, bir milletin âtisinin, teminini deruhde I 
edemez. Millet âtisini ancak kendi kudreti haya- I 
tiyesi ve azmi ile temin edebilir ve muahedatı I 
mümzayayı kemali hulûs ve dürüsti ile takib- I 
edebilmesi yeni vaziyetlere, yeni tehlikelere I 
karşı tedbir alabilmesi iktidari ile mümkündür. I 
Bu da hakkı müdafaa ile olur. Hakkı müdafaa I 
bizim Muahedenamemizde Türkiye için mutlak I 
olarak tanınmıştır. I 

Diğer muahedatm ağır bir noktası da Mura- I 
kabe komisyonlarıdır. Mütareke zamanlarında I 
şu veya bu mahalde velev ufak olsun her hangi I 
bir ecnebi heyetin memleketin umuru hayatiyesini I 
nasıl durduğunu hepiniz derhatır edersiniz. Bi- I 
zim muahedenamemizde her hangi bir suretle I 
bir murakabe derpiş edilemezdi ve Türkiye zaten I 
bu esaslar için kıyam etmişti. Binaenaleyh bu I 
esası da muahedename ile tesbit ve teyidetmiş I 
oluyoruz. I 

Diğer muahedenamelerîn ağır olan bir nok- I 
tası da âti için iktisadî ^ v a ticarî tahdidattır. I 
Arkadaşlar! Bilirsiniz ki senelerden beri müca- | 
delât. içinde tamamen serbest olduğumuz hal- I 
de hariçte birçok milletlerle tesisi münasebet I 
edemedik. Aliden bağlıdırlar. Biz kendi mua- I 
hedenamemizlc Harbi Umumide galibolan mü- I 
savi milletler gibi taahhüdattan azadeyiz, bunu I 
tevlideden bu muahedenamedir .Arz etmek is
tediğim getirdiğimiz muahedenamenin Harbi I 
Umumiden sonra yapılmış olan muahedata ya- I 
kından ve uzaktan bir müşabehet irae etmedi I 
ğini göstermektir. I 

Bu muahedename milletlerin görüşerek ya
pabilecekleri bir sulh muahedenamesi addolu- I 
ııabilir. Bizim istediğimiz zaten bu idi. Her j 
hangi bir cebir ve kuvvetle bize kabul ettirilmiş I 
bir muahededen içtinabediyorduk. Müzakere 1 
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ile, mücadele ile bu tarzda bir muahedenameye 
vâsıl olabileceğimizi takdir ediyorduk. Netice 
bizim istediğimiz şekilde istihsal olunmuştur. 

. Lozan'da imza ettiğimiz vesaikten birisi bo
ğazlar usulüne dair mukavelenamedir. Boğaz
ların vaziyeti coğrafyası itibariyle ehemmiyeti 
mahsusası hiçbir zaman nazarlardan dur olma
mıştır. Boğazlar için Harbi Umumiden sonra 
boğazların serbestisi tarzında yeni nazariyeler 
peyda oldu. Bu nazariyenin sebebi vaz'ı iddia 
olunduğu gibi (1914) e kadar açık bulundu
rurken (1914) te ahde muhalif hareket ederek 
boğazları kapamaklığımız değildir. Hakikatte 
(1914) to memleketimizi müdafa etmek boğazları 
kapamak, açmak, müdafaa etmek suretindeki 
hakkı tasarrufumuz ahclen emin ve müeyyed idi. 
Ahde muhalif hareket etmedik. Bunu tavzih 
etmekle beraber, boğâîlrrm. serbestisi bir em
rivaki olarak tahaddiis etmiş bir mesele idi. 
Meselenin Karadeniz ve Akdeniz devletleri için 
haiz olduğu ehemmiyet o kadar tebarüz etmiştir 
ki biz dahi Misakı Millîmizde istanbul'un ve 
Marmara'nın emniyeti mahfuz kalmak şartiyle bo
ğazların ticarete ve Münakalâtı Umumiyeye küşa-
dım esas olarak kabul ettik. Misakı Millîde kabul 
ettiğimiz bu esas hakikati halde şeraiti cedidenin 
zaruriyatmdan idi. Düşünülemiyerek yapılmış bir 
fedakârlık tarzında ifade olunamaz. Boğazların 
usulünü tâyin etmek için olan müzakeratta bir
çok siyasetler tavazzuh ve tesadüm etmiştir. 
Türkiye bu siyasetler içinde Misakı Millî ile 
ilân olunan esasata sadakatini ve asıl kendi 
vazifesi olan Türkiye'nin mevcudiyet ve em
niyetini vikaye etmek esasını takibettik. Serbestîi 
mürur hazara ve sefere, ticaret ve harb seifneleri
ne aidolmak üzere muhtelif fasıllarda izah 
olunmuştur. Hakikati halde serbestîi mürur 
ile başlıca harb gemilerinin ve harb tayyarele
rinin hazarda ve seferde müruru tanzim edil
miştir. Boğazlar meselesini başlıca bu noktalar 
dan tetkik etmelidir. Çünkü ticaret için,, bo
ğazlar tahkim edilmiş ve kapalı addedildiği za
manda dahi bir memnuiyet yoktu. Boğazların 
açıklığı için imza ettiğim mukavelede; harb se
fineleri için, havai sefineler . için hazarda ve 
seferde şeraiti mürur tâyin edilmiş bulunuyor. 
Biz Boğazlar Mukavelenamesinin halli esna
sında muhtelif siyasetler arasında gerek dost
luklarımızı muhafaza etmek ve kendi menafii-
mizi olduğu kadar dostlarımızın da menafimi 
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muhafaza- edecek bir şekli hal bulmak için 
yediküdretimizde bulunan mesaiyi sarf .ettik. 
Hiçbir kimse veya heyet bize dürüst bir va
ziyet takibetmemek ithamını serd edemez. Biz 
ihtiyacatı umumiyeyi temin etıftek ve sulha var
mak için bir hoktai sabite üzerinde duramaz
dık. Bu meseleyi her halde halletmek icabe-
clerdi. Alâkadar olan bütün milletlerin bugün 
vaz 'ı imza etmiş olduğu bir mukavelename me
seleyi beynelmilel nazardan tanzim etmiştir. 

Şimdi Türkiye'ye taallûk eden nıkatı na
zardan mülâhazat dermeyan edeyim. Bizim bo-
ğozlar mukavelenamesinde deruhde ettiğimiz 
mecburiyet; gayriaskerî bir mmtaka ihdası
dır. Bihakkin denilebilir ki Türkiye; İstanbul 
ve boğazları', bu kadar mühim olan yerleri tah
kimden feragat etmekle mühim bir şeyden fe
ragat etmiştir. Arkadaşlar! Boğazlar üzerinde 
dökülen kanlar, münhasıran Türkiye'nin uğra
dığı bir tecavüzü defetmek için dökülmemiştir. 

Harbi Umumide eğer boğazları müdafaaya ve 
birçok kan dökmeye mecbur oldu isek Türkiye'
nin dâhil olduğu bir zümrenin müşterek menafii-
ni müdafaa için mecbur olduk. Va'kaa tecavüz • 
doğrudan doğruya evvelâ Türkiye'ye müteveccih 
idi ve Türkiye vazifesini her zaman için şayanı if-
tihârolacak bir surette ifa eyledi. Âtiyen boğazlar 
üzerinde yeniden bir tecavüz yakı olursa 'Türki
ye hakkı müdafaasını mutlak olarak muhafaza 
edecektir. Bitaraf kaldığımız muharebeler için. 
geçmek ve gitmek bize- taallûk etmez. Fakat 
Türkiye'nin dâhil olduğu bir muharebede hakkı 
müdafaamızı istimal etmek bijâkaydüşart £emin 
edilmiştir. Buna derakap bir itiraz vâridolabilir. 
«Fakat vakti hazarda müdafaa esbabı temin edil
memiş ise bu taarruza karşı ittihaz edeceğimiz te-
dabir de "elbette noksan olur.» Bunun cevabı; bu
gün içinde bulunduğumuz vaziyetir. Bugün is
tanbulluboğazları ta Meric'e kadar alıyoruz. Bu
nu 'bize aldıran, ve hu yerleri düşman elinden kur
taran İstanbul'da, ©oğazlar'da ve Trakya'da tah
kimat ve-kuvvetimizin mevcudiyeti midir? Bu
günkü vaziyet" gerek İstanbul'un ve gerek Trak
ya'nın en iyi müdafaasının nasıl olacağını bize be-
daheten göstermektedir. Anadolu'ya hâkim ve 
sahibolandıf ki, boğazlar ve İstanbul onun malı 
olacaktır. Eğer başka türlü bir tertibe imkân ol-. 
say*dı bugün imza 'ile o netice tesbit olunmazdı. 
Bu, vaziyeti coğraf iyenin ve vaziyeti siy asiy enin 
Ucayı zarurisidir. 
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Osmanlı İmparatorluğu bütün menabi ve ve

saitini boğazlar etrafında teksif ederek ye mem
leketin diğer yerlerini faaliyetten mahrum bıra
karak İstanbul'u ve 'boğazları müdafaa etmeye ça
lıştı fakat kaybetti. 

Yeni Türkiye, bütün, kuvvet ve menabiinm 
mahalli sarfını tâyin* ve tanzim ettiği için İstan
bul ve boğazların muhafazasını ile'lebed temin,et
miş oluyor. (Sürekli alkışlar) 

Efendiler! Boğazların ve istanbul'un ecne
bi bir ele geçmesi nasıl, tedaibir ile kalbili icra
dır? Elde bunu ifade eden tarihî bir vesika da 
vardır. Onun adını (bilirsiniz. Boğazların ve İs
tanbul'un ecnebi bir elde bulunması için ota-
da kudretten mahrum, lâfzî bir Hükümet lâzım
dır.. Bundan mâada Anadolu'da ledelicâp faa
liyete geeelbileee'k (bir ordu (lâzımıdır. Bundan 
maada geri kalan Türkiye'de çakıya kadar si
lâh bulunmamak lâzımdır. Boğazları ecnebi eli
ne geçirecek İstanbul'u ağyar elinde 'bıralkacak 
fennî tedabirin heyeti mecmuası budur, bugün 
Anadolu'da Türkiye aleyhine kullanılacak ordu 
veya Devlet mi vardır? Tünkiye hakkı müdafaa
sını sureti mutlâkada muhafaza etmemiş midir? " 
İşte bunların neticesi olaraktır ki, kendiliğinden 
İstanbul ve boğazlar sahibi aslisi olan Türkiye'ye 
iltihak etmiştir. Bugün vaziyet böyle iken Tür
kiye bütün cihan ile münferiden ve serbestçe 
tesisi sulh ve münasebat ettikten sonra tehlike 
nerede vardır? Tehlike oradadır ki, vatan, kendi 
dâhilinde kudretten malhrunı olmasın. Bugün 
haiz olduğumuz kuvvet muhafaza, tarsin ve ilâ-
edilirse Garp hudutlarımız için İstanbul ve boğaz
lar için tehlike tasavvur etmiyorum. (Alkışlar) İş
te arkadaşlar! Boğazlar Mukavelenamesinin Türki
ye'nin emniyeti noktai nazarından mahiyeti bu
dur. En iyi bir sureti hal bulmak üzere son gayr 
retleri sarf ettikken sonra meseleyi buneticeye 
isal ettik. 

Boğazlar Mukavelenamesinde başlıca muhas-
salai mesaimiz olan bir noktayı ayrıca ifade et
mek Merim. Boğazlar Komisyonu, teşkil ediliyor. 
Bu komisyon şekli aslisinde gerek ticaret ve ge
rek hârb sefaininin müruru için ve gerek gayri
askerî mmtakaya matuf tedabirin • talkibolunup 
olunmadığını murakabe için teşkil olunmuştu. 
Uzun ve çetin münakaşadan sonra bu Boğazlar 
Komisyonunun vazifesi sular üzerinde sefaini 
harbiye ve askerî tayyarelere hasrolunmuştur. 
Karada her hangi bir şekil altında murakabe 
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hakkını bir ecnebi murakabe heyetine terk etsey
dik vaziyet hâkimiyetimizle gayrikabili telif olur
du. Bu noktayı esaslı bir mesele olarak mevzuu-
hathis ve müdafaa ettik. Netice şudur ki, boğazlan 
mürur noktai nazarından açıyoruz. Geçecek sefa-
ini harbiye birtakım hesabat ile tâyin olunacak, 
komisyonun vazifesi Karadeniz ve Akdeniz dev
letlerinin kuvayı haılıiyei bahriyesine mütaaliik 
müşterek bir meseleyi takibetmektir. Mâiba'dı va
zife tamamen Igbanlbul'un ve boğazların sureti 
mutlâkada tahtı hâkimiyetinde bulunduğu dev
lete aittir. Takibettiğimiz bu nazariye muahede-
do istihsal ve ifade olunmuştur. Bunda Türkiye 
1Çİ41 bir maihzur görmedik. Boğazlardan geçecek 
donanma, en kuvvetli Karadeniz Devleti donan
malından fazla olmıyacak. En kuvvetli Karade
niz Devletinin donanması senenin muayyen bir 
zamanında tâyin olunacaktır. Komisyon geçen 
donanmanın hakikaten bu donanmadan aşağı ve 
yukarı olduğunu takdir ederek yol. verecek. Niçin 
böyle bütün devletlere aidolan bir meseleyi 'Tür
kiye kendi mesuliyeti altında olarak bütün dev
letlere muhat abolmak vaziyetinde kalsın? Türkiye 
'beyhude münakalat ve müşkülâta neden katlan
sın? 

Arkadaşlar! Trakya hududuna dair olan Mu
kavelenamenin ruhu Trakya'dalki hudutlarımızın 
tarafeyninden otuz kilometre mmtakanm gayri-
askerî bulunmasıdır. Tahkimat olmıyacak, garni
zon bulunmıyacak ve ilâ, ahirihi bu tedbirin ka
bulü nedir? Hudutlar üzerinde baştanbaşa asker 
dizmek ve tahkimat yapmak kimsenin hatırından 
geçmez. Bu tedbirin esasını açık söylemek lâzım
dır. Bu Edirne üzerinde tahkimat bulunmaması
nı ve muhtemelen hemhudut memleketler tarafın
dan Meriç, vadisinde tahkimat yapılmamasını is
tihdaf eder. Biz Edirne üzerinde talhkianait yap
mayı zaten düşünmüyoruz. Edirne'nin müdafaası 
'bugün nasıl temin edilmiştir. Bütün dünya var
ken ve biz uzakta kalmış iken Edirne bizim eli
mizdedir. 

Vaziyeti askeriye sarahaten gösterir ki, bu va
ziyette bir kale yapmak ve tahkimatta bulunmak 
beyhude masraf ve külfettir. Bununla beraber 
devletler böyle bir tedbirin taahhüdettirilmesinde 
musir idiler. Noktai nazar şu idi : Biz Avrupa ya 
ne maksatla geçiyoruz? Malûmdur ki, bizim mak
sadımız hudutlarımız dıahilinde komşularımız, için 
ve bütün dünya için âmili sulh ve huşur olmaktır. 
ftğer biz Avrupa 'ya. eskiden olduğu gibi bir' fikri 
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I istilâ için geçiyorsak devletler ve Balkanlar için 

başka bir çare lâzımdır zannoiunuyordu. Bu nok-
I tayı vâzıhan ifade etmekte bizim zararımız mı 
I vardır, faidemiz mi vardır? Bizim faidemiz oldu-
I ğuna kaaniiz. Siyasetimizin gizli ve kapaklı bir 
t noktası yoktur. Biz menabii kâfi olan arazimiz 
1 içinde mevcudiyetimizi, tegrafekiyatımızı teinin et-
I 'inekten başka', bir şey düşünmüyoruz ve ât iyen 
I Balkanlar'da Türkiye daima bir unsuru muvazc-
I net ve'âmili sulh ve sükûnet olarak ihtiraın göre-
I çektir. Hulâsa Trakya'Mukavelenamesi ile maddi 
I menafiimizden hiçbir şey kaybetmiş olmuyoruz. 
1 Hudutları gayriaskerî bırakmakla memloke-
I timizi tecavüze mâruz bıraktığımız zannolunursa 
I buna cevabım ev\"elâ yine bugünkü vaziyettir. On-
I dan sonra geçmiş seferlerdir. Trakya'nın mevcu-
I diyeti hudut üzerinde yapılacak kalelere istinad-
I ettirilemez. Nasıl baştanbaşa tahkimatsız olan 
I memleketimizi istilâya düştükten sonra tamamen 
j istirdat ve muhafaza etmişsek son zerresine kadar 
I da tamamen mulıafa&a edebiliriz. 
I Arkadaşlar! Bundan sonra İkamet ve >salâ-
J ıhiyet hakkında bir Mukavelenamemiz vardır. 
I Bu 'mukavelename, bizimle imza eden devlet- . 

ferle ilk yapitığıımız mukavelenaımedir. Yedi sene 
müddetle yapılmıştır ve tamamen mütekabiliyet 
esâsına müstenittir. Ehliyeti şahsiye hususunda 
yektaraf olarak müsaadetta ibulunduğumuzdan 

I bahsolunuyor. Böyle bir mukavelenameyi şera
iti hazıra dâhilinde vücuda getirmek için bizim 

I zaten memlekeitimizde Ibulunan ecanip hakkında 
aksini düşünmediğimiz «bir »müsaadeyi yapmaya 
tüzuım vardı. Aslojan noktalar, ımemlekette mev
cudiyet için ıgerek tekâlif, ıgerek ikamet ve ge
rek adliye noktai nazarından (hayatî olan nok-

• talar tamamen temin olunmuştur. 
Heyeti Celileye arz ettiğimiz vesaikten biri 

de Ticaret Mukavelena/mesidir. Bu yeni esas 
üzerinde akdettiğimiz ilk yeni ticaret mukave
lenamesidir. Arkadaşlar! Hatipler bu ticaret 
mukavelenamesiyle fbeş sene müddet zarfında 
faaliyeti ticaıiyemizin (muattal olacağı endişe
sini izhar ettiler. Tabiî bu ifade ile ticaret için 
mukavelenamesiz serbest ibir surette yaşıyalım, 

i diye İbir mâna 'kaydetmemişlerdir. Mademki, 
I milletler, aralarında ticaret yapacaklardır; bu 
J bir mukaveleye rapdolunmak lâzımdır. Ve ma-
; de-mlki İbir mukaveledir; elbette tarafeyn bir-
; takım kuyudat ile kendilerini bağlamışlar

dır. Kabul ettiğimiz tarifelerimiz kendi tarife-
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lerimizdjr. Mücadelâtı harbiye zamanında her I 
kaydüşarttan azade olarak düşündüğümüz ve 
tatbik ettiğimiz tarifelerdir. Esas olarak bun
lar nazarı itibara alınmıştır. Buna mukabil I 
•karşı taraflarla tabiî bu tarifeler üzerinde mü
zakere ve münakaşa edilmiş 'bâzı emsal üzerinde 
itilâflar hâsıl "olmuştur. Gerçi- mukabillerimizde 
'bütün mevad üzerine böyle bir tarife tesbit edil
memiştir. En ziyade ınazharı müsaade millet 
muamelesi kabul edilmiştir. Bu esas, yalnız, bin 
meseleyi aynı zamanda halletaıek için çalışan 
iki taraf arasında mesbuk değildir.' Daha ge
çende her iztıraptan azade olan Fransa ve İs
panya arasında da böyle mukavele yapılmıştır. 
Tarife yapmak muamelesi o kadar 'basit ve ko
lay ibir şey değildir. Uzun zaman takip ve tet-
kika muhtaçtır. Temenni ederim ki, beş sene 
zarfında, beş senenin ikinci senesi ile üçüncü 
senesi arasında âtiyen tatbik edeceğimiz bütün 
tarifeleri tamamen ihzar etmiş olalım. 

Heyeti Oelileye arz ettiğimiz vesaikten birisi 
Rum ve 'Türk ahalinin mübadelesine dair Muka
velenamedir. Arkadaşlar! Gayrimüharip ve yer
leşmiş ahalinin öteden beri alıştıkları araziden, 
muhitten ve şeraitten birmecburiye, uzaklaştı
rılmalarından elbette teessür duyarız. Fakat lıusu 
le gelen birçok hadisatm şeraiti mücbiresine ga
lebe edemezdi. Bizim sun'umuz olmaksızın 
böyle bir teessür, 'bizim sun'umuz olmaksızın 
hadis olan vaziyetler birtakım anasırla beraber 
yaşamak imkânını da selbetmişti. Vaziyetin ib
ram ettiği çareyi kabul etmek mecburiyeti hâ
sıl oldu. Bununla hulûsu niyetimizin asırlardan 
beri halledemediği hastalığı esasından tesviye 
etmiş oluyoruz. Kazanmış olduğumuz (menfaat 
şudur ki, Anadolu vatanı aslisi Ihemen hemen 
yeknesak bir vatan olmuştur. Memleketimize 
alacağımız ve muhaceret sebebiyle birçok iztı-
rabat çekecek, mil'lettaslanımız gelip geçecek 
olan bu hali âtiye ait derin iinülâhazat ile ikti-
ham etmelidir. Dâhilde Hükümetçe kabili tat
bik «olan bütün tedalbiri tatbik edeceğiz. Bin ün 
bu tedabir ile beraber iztırap ve rahatsızlık ola
cağını bilmek lâzımdır. Günkü, gayrikabili.içti-. 
naptır. Kudreti 'beşer dâihilinde değildir. Efen
diler! Müteselli olduğumuz şudur ki, senelerden I 
beri, 'hududu millî haricinde kalmış vatandaşla
rın vaziyetleri mücerreptir. Bugün için, yarın I 
için ve öbür gün için mukadder olan vaziyetten I 
bütün kabiliyetlerini Anavatana hasretmek su- I 
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retiyle kurtulmuş oluyorlar. Memleketin başka 
noktalarında, istanbul ve diğer yerlerde bu mü
badeleyi niçin (tatbik etmediniz? diye bir itiraz 
vâridolamaz. Mevzuıîbashsolan meselenin en iyi 
bir sureti halli için zamanında azamî kuvvet 
sarf olunur. Fakat bir-«lireti hal üzerinde karar 
aldıktan sonra memleketimiz dahilindeki bütün 
anasır için vazifemiz maziyi unutturacak bir sü
kun tesis etmektir. Yelli Türkiye'nin hududu 
dâhilinde kalacak olan bütün vatandaşlar yek
diğerleriyle itilâf etmelini bilerek bir vatan 
içerisinde huzur ve sükûn içinde yaşıyacaklar-
dır. Buna katiyen itimadcdiyoruz. Bu itimadı 
Meclisi Âlinin tasdikine arz ettiğimiz mııahe-
dat içinde teşviş edecek hiçbir nokta yoktur. 

Sivil mevkuf inin ve üseranın iadesine dair 
takdim ettiğimiz vesika zaten mevkii tatbikta 
olan ve hemen bitmekte olan bir şeydir. 

Affı umumi Beyannamesi .geliyor. Bunun 
ruhu on seneden beri hadis olan birçok mesaili 
bir defada hal ve teskin etmek arzusudur;. Kuv
vetli olan noktası budur. Elbette zaif olan nokta
sı vardır. Bu affı umumi ile vatana karşı olan 
vazifelerini ihmal etmiş olan ve binaenaleyh 
her türlü mukaddes hissiyat muvacehesinde itap
tan kendilerini kurtarmıyaeak olanların affı 
umumiden müstefidolmalarıdır, fakat affın baş-
lıbaşına bir kuvveti ve bahusus geçmiş hâdisatı 
tasfiye ederek mazinin silinmesi ve unutulması 
gibi evsafı yanında mahzuru göze alınabilir. Af
fı umumiye merbut olmak üzere bir protokol 
vardır ki, bu da aftan istifade ettirilmeleri bü
tün hüsnüniyetimize rağmen tarafımızdan de
mlide edilemiyecek olan 150 kişinin bu aftan is
tisnasını ifade ediyor. Çok hüsnüniyetle hareket 
etmekle beraber çok hâdisat olmuştur ki, hadisatm 
tekerrüründen içtinap için asgarî bir tedbir almak 
mecburiyetinden kendimizi kurtaramadık. 

Yunanistan'da bulunan emlâki İslâmiye hak
kında Yunan murahhaslarının verdiği vesikayı 
huzuru âlinize takdim ettim. Yunanistan'da ka
lan emlâki Islâmiyenin masuniyet ve mahfuziye-
ti hakkında yeni bir vesikadır. 

Arkadaşlar! Hatiplerin mevzuubahsettikle-
ri mühim beyannameler geliyor. GerekMdarei ad
liye ve gerek idarei sıhhiye içinde olan beyanna
meler. Bu beyannameler bizim tarafımızdan ve
rilmiş beyannameler ve hakikati halde Türki
ye'nin kendiliğinden ittihaz ettiği tedbirlerdir. O 
kadar büyük hâdisatı müşkül şerait içinde te-
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mizlerken bu beyannameleri vererek her hangi 
bir surette mucibi tatmin ve temin olmak gayri-
kabili içtinap bir mecburiyet halinde idi. Arka
daşlar! Bu beyannamelerde bizim hakkı mevcu
diyetimizi, hakkı hayatımızı, hakkı istiklâlimizi 
fiiliyatta nakzeden nıkat yoktur. Bâzı hatipler 
mübalâğa ile hislerini tersim ettiler ve varmak 
istediğimiz ideali vuzuh ile teressüm ettirdiler. 
Beyannamelerde beş sene müddet var ve beş se
ne nihayetinde kendiliğinden, yeni hiçbir müna
kaşaya, yeniden hiçbir teşebbüse ihtiyaçolmak-
sızın kendiliğinden sükût edecek iki beyanname 
bizi fiiliyatta ve hakikatte müşkülâta duçar et
mez. ldarei Adliye için alacağımız hukuk 
müşavirleri Adliye Vekilini murakabe ede
ceğinden bahsediliyor ve hangi kavanin 
Komisyonuna iştirak edecekleri sual ediliyor. 
Adliye Vekiline merbut bir memurun onu 
ımurakabe etmesi nasıl varidi ıhatır olabilir? 
Kezalik bu memurların iştirak edecekleri ko
misyonlar ancak Adliye Vekilinin tahtı idaresin
de bulunan komisyonlar olacaktır. Muahedenin 
heyeti umumiyesinde, beyannamede, hakkı kazayı 
ihlâl eden, nokta yoktur. 

Bundan sonra Osmanlı İmparatorluğu tara
fından ita edilmiş olan imtiyazlara ait Protokol 
geliyor. Osmanlı İmparatorluğu tarafından veril
miş imtiyazat ile ecnebiler Osmanlı imparator
luğu ile birçok teşebbüsatı iktisadiyeye girişmiş
lerdir. Sermayeler dökülmüş, işler yapılmış, şir
ketler teessüs etmiştir. Efendiler! Biz memleke
timize gelip sermaye dökecek ve teşebbüsatı ikti
sadiyeye girişecek erba'bı teşebbüse müşkülât ve 
mevani ika etmek zihniyetinde asla değiliz. Bilâ
kis bizim memleketimiz öyle bir. muhiti emindir 
ki, buraya gelinir, istenilen miktarda sermaye 
dökülür, her türlü teşelbbüsatı iktisadiyeye giri
şilebilir. Elverir ki, buraya gelecekler bu memle
ketin her hangi bir memleket gibi sahibi malûm 
olan, hukuku hayatiye ve huikuku ist/ükliâliyesi 
müsellem olan bir muhit olduğunu bilsinler. Mem
leketimiz kavaninimin hududu ve icalbatı dâhilinde 
kalmak kaydı tabîsini ve meşru bir surette kazan
mak lüzumunu kendileri kabul etsinler. Memle
kette şu veya bu tarzda müşkülât çıkartmak şu 
veya bu tarzda hâkimiyet almak düşünmesinler. 
Fıtratımız, teşkilâtımız, muhitimiz suiistimalâta 
müsait değildir. Bilâkis meşru kazançlara emni
yet ve tcshilât vermek için müsaittir. Arzu edi
yoruz ki, gelsinler, sermaye döksünler, iş yapsm-
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j 1ar, meşru istifade, etsinler. Bu yalnız erbabı te

şebbüsün istifadesini temin etmez. Aynı zamanda 
tabiî ve esaslı olarak memleket için de mucibi is
tifade olur. Şimdi bu esas dâhilinde bulunan bir 
devletin Osmanlı İmparatorluğu tarafından veril
miş olan imtiyazat ile memlekette hâsıl olan vaızi-

I yeti nazarı dikkate almaması kabîl olamazdı. Bu 
noktai nazardan birçok ih'tllâfatı hallettik. Kabul 

I ettiğimiz noktalar menafii memleketle kabili telif 
olan mâkûl hudutlar dahilindedir. Bu imtiyazat 
içinde en çok müşkülât çektiklerimiz Harbi Umu
miden evvel imtiyazı tamamiyet keslbetmemiş 
olanlardır. Gerek devletler arasında muhabere 
edilmiş ve gerek teşSbbüsat esnasında ••muamelesi 
tamam olmamış. imtiyazlar da mer'idir tarzında 
umumî bir teklif vardı. Bu teklif sebebiyle çok 
müşkülât içinde kaldık. Her -hangi iki hükümet 
adamı .arasında geçmiş belki tamamen malûmu-' 
in uz bile olmıyan bir vesika ile Türkiye'yi meçhul 
şeraitle meçhul bir imtiyaza' raptedemezdik. İm
tiyazat meselesinde Hanbi Umumiden husule ge
len fâsılâ kadar müddeti imtiyazın temdidi de 

- bilhassa konferansın birinci safhasında mevzııu-
bahsoldu. Biz bu- şirketlere henüz muahede imza 
edilmemiş iken bile müşkülât çıkarmıyacak ka
dar hulûs göstermişken yeniden taahhüdat aitma 
giremezdik. Biz her nevi şirketlerin memleketi
mizde teessüs edebileceğini hulûsu niyetle ve fii
len göstermiş bulunuyoruz. Tasdikinize arz etti
ğimiz vesikalar içinde Portekiz ve Belçika ile de 
sulhun tahakkuku için vesikalar vardır. Bundan 
sonra Tanliye Protokolü ve merbutu olan Beyan
name gelir. Tahliye Protokolü 'Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tasdikinden itibaren - muayyen 
bir müddet zarfında katî bir tahliyeyi tazammun 
eder. Bu protokol hakikî bir sulh yoluna girmekte 
olduğumuza amelî olan ilk vesikai emniyettir. Arz 
ettiğimiz vesikalar arasında Karaağaç'm tahliye
sine ve bize iade olunan Bozcaada ve İmroz'un 
iadesine dâir olan Protokol bir de Yugoslavya 
Devletinin muayyen bir zaman zarfında muahe
deyi imza edebileceğine dair vesaik, bir de bütün 
ıbu mukavelâtı bir safihada hulâsa eden Senedi 

•Nihai görülür. Şimdiye kadar olan mülâhazatla 
Lozan'da imza ettiğimiz muahedenameyi ve bütün 
senedatı izah etmiş oluyorum. 

Muhterem efendiler! Mücahedatı Milliyenin , 
netieei hâsılasını takdim ettiğim muahedeler ve 

I vesikalar tösbit ediyor. Bunlar için size ayrıca, 
1 bir hulâsa yapayım... * 
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Mütecanis, yeknesak bir vatan, bunun dâhi

linde harice karşı şu gayritafbiî kuyırütlan ve hü
kümet dçinlde 'hükümet ifade öden dathilî imti-
yazattan müberra foir vaziyet; gayritabiî mü-
kellefiyatı maliyeden âzâde bir hal, hakkı mü
dafaası mutlak, ımenabii mdbzul ve serbest bir 
vatan. Bu vatanın adı Türkiye'dir. (Şiddetli 
alkışlar) O Türkiye'yi bu muahedenameler ifa
de ve tavzih etmektedir. (Alkışlar, bravo sa-
daları) 

Efendiler! Türik milletinin hassai esasiyesi 
zannolunduğu gibi unsuru cidal olmak değildir. 
Uzun zamandan beri haksız muhacemata göğüs 
germek mecburiyetinde kaldığındandır ki, son 
devrelerde hassai cidali nazarı dikkati eelbetmiş-
tir. Türk Milletinin hassai esasiyesi sulh ve mü-
salemet vadisinde unsuru terakki ve medeniyet 
olmaktır. (Alkışlar) 

Efendiler! Temin ettiğimiz vatanın harap ve 
fakir olduğunu hariçte ve dâhilde bilmiyen yok
tur. Biz zannetmedik, hiçbir meseleyi halleder
ken düşünmedik ki karşımızda bulunan muha
taplarımız zayıf. yerlerimizi veya kuvvetli yer
lerimizi fark edememişlerdir. Böyle yanlış bir 
hesaba düşmedik. Eğer böyle bir hataya düş
müş olsaydık hiçbir mücadelede muvaffak ola
mazdık. Daima hesabettik ki her hangi bir mü
cadelede zayıf .ve kuvvetli yerlerimiz ne ise el
bette karşımızdakiler, muhasımlarımız da bun
ları bilirler. Onun için söylüyorum ki, vatanın 
içinde bulunduğu ıztırabı ve bilhassa içinde bu
lunduğu fakir ve harabiyi, dâhilinde bilmiyen 
kimse olmadığı gibi hâricinde bilmiyen kimse de 
yoktur. 

Efendiler! Bizi endişeye sevk eden noktalar 
bütün dünyaca malûm olmakla beraber Türki
ye büyük ve kavi bir Devlet, büyük ve kavi bir 
millet addolunmuştur. (Alkışlar) Sebebi nedir? 
Toz, toprak içindeki hayatı henüz Avrupa'nın 
diğer yerlerindeki hayatı ile kıyas kabul etmi-
yen bu memleketin vaziyeti ve asıl kuvveti ne
dir ki, zahirine rağmen kavi, âtisi emin addo
lunur? 

Efendiler! Bu memleketin menabii ne kadar 
kuvvetli, ne kadar mebzul olduğunu bizden da
ha iyi bütün dünya bilir. Kabili tasavvur mu
dur, erişilmez hedeflere varmak için vesaitsiz
liğe, maddî müşkilâta galebe eden bir memleket 
ve bir millet altın hazineleri üzerinde otursun, 
mahza kapısını açmayı bilmemek yüzünden fa-
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I kır ve ıztırabı kabili tedavi olmasın? Aslolan 

nokta menbam kendisine malik olup olmamak
tır. Eğer memlekette menbaı kuvvet, menbaı 
servet, menbaı inkişaf yok ise bunu yaratmak 
kimsenin elinde değildir. Her hangi bir taş par-

| çası demir yapılamaz. Fakat eğer bu kuvvet var
sa eksik olan bunu inkişaf ettirmek için ilim
dir, tecrübedir, melekedir, zamandır ve bunla
rın hepsi kudreti beşer dâhilinde olan avamil-
dir ve bunların hepsi gayrikabili tasavvur müş
külâtı iktiham etmiş olan, bütün dünyaya karşı 
siyasî ve harbî mücadelesinde ispatı mevcudiyet 
etmiş olan bir milletin takati haricinde değildir. 
Âtiye kemali emniyetle bakıyoruz. Bizim nüfu
sumuzu, hayatımızı en yüksek seviyei medeniye-
ye çıkarmak için her türlü menabi ve vesait 
vardır. Efendiler! Bu vesait ve menabii işlet
mek için, milletin büyük bir âtiye doğru yü
rümesi için imkân veriniz. Sulh devresi gelmiş
tir. Tarif ettiğim güzel, mukaddes, her türlü 
şeraiti hayatiyeye malik vatanın inkişafını te
min etmeye derhal başlamak zamanı gelmiştir. 
Milletin asıl vazifelerini ifa etmek, unsura sulh 
ve müsalemet, âmili terakki ve medeniyet olmak 
için istidat ve kararma yol gösteriniz. Arkadaş
lar! Hedefe varmak için evvelâ hedef vazıh ve 
berrak bir surette malûm olmak lâzımdır. Ya-

I nar - döner bir ışık, bulutlar içerisinde meşkûk 
hedefler arkasında koşanların ilk müşkülât kar
şısında ayakları sürçer. Berrak ve mühim bir 
hedefe varmak için de bunun dümdüz olduğunu, 
hor türlü müşkülâttan azade bulunduğunu zannet
mek büyük gaflettir. Büyük hedefin yolu sabır 
ve sebatı tüketecek zannolunan büyük müşkülât 

I ile mâlidir. Varacağımız nokta mecmuai milel-
I de en yüksek seviyei terakki ve temeddündür. 

Gerçi fakir ve harabız. Fakat altın hazineleri 
içinde oturuyoruz. Yarın veya öbürgün beheme-
hal bunları açabilir ve behemehal açmak mec
buriyetindeyiz. Açmak için vasıta, takati beşer 
harici değildir. Ve semadan da inecek değildir. 
Bu vasıta muayyen bir hedefe doğru yümıya-
rak mütemadiyen çalışmaktır. Ve bu yol her 
milletin yürüdüğü terakki yoludur. Artık iş za-

[ manı gelmiştir. 
Muhterem vekiller! Mücadelâtı milliyemiziıı 

I neticei hâsılasını tâyin edecek olan reylerinizi 
j izhar ediniz. Millet ve bütün dünya vereceğiniz 
i reye intizar etmektedir. (Devamlı ve sürekli al-
ı kışlar arasında kürsüden indiler) 
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REİS — Hariciye Vekili Paşa Hazretlerinden 

bir sual takriri var, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
İsmet Paşa Hazretleri Türk'ün menafii h'aya-

tiyesine mugayir harekâtta bulunan bâzı kim
selerden bahsetmişlerdi; isimlerinin zapta geçi
rilmesi için bu bapta izahat vermelerini rica 
ederiz. " Saruhan 

Vâsıf 

REÎS — Paşa Hazretleri cevabınızı ne zaman 
vereceksiniz ? 

HARİCÎYE VEKİLİ İSMET Pş. — Arka
daşlar! Bu kadar mühim bir zemin üzerinde 
fazla tafsilât istememenizi rica ederim. Bir hâ
dise geçerken bütün tafsilâtı ile izahat verelim. 

REİS — Muahedemin heyeti um um iyesi hak
kında başfca söz istiyen kalmamıştır ve heyeti 
um ilmiyesinin müzakeresini kâfi görüp mad
delere geçmek için birçok takrirler vardır. Oku
tuyorum . 

Riyaseti Celileye 
Muahedei sulhiyenin heyeti umumiyesinin 

müzakeresi kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 
eylerim. İstanbul 

Ali Rıza 

REİS — Müzakereyi kâfi görüp maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Müzakere kâfi görüldü. Maddelere geçilmesi 
de kabul edilmiştir. 

Efendiler! Birinci kanun iki maddeden iba
rettir. Fakat.'birinci madde sekiz kısımdan iba
rettir. Ayrı ayrı okuyacağız. 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ DOKTOR TEVFİK RÜŞDÜ B. (İz, 
mir) — Reis Bey söz verin.. 

REİS — Bu maddeye ait söz mü söyliyecek-
siniz ? 
(Geçti sesleri) 

Lozan Sulh Muahedesinin kabulüne dair 
kanunlar 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclis: 
Hükümeti ile Britanya İmparatorluğu, Fransa, 
İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya hükü
metlerinin salâhiyettir murahhasları arasında 
1339 - 1Ö23 senesi Temmuzunun yirmi dördüncü 
günü Lozan'da akit ve imza olunan Sulh Mııaîıe-
denamesiyle berveehi zir tadadolunan hmkavolât 
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ve senedat Türkiye Büyük Millet Meclisince ka
lın l ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (İzmir) — Arkadaşlar 
encümen tarafından mevaddı kanuniye tadilen 
tanzim edildi. Huzuru tasdik ve tasvibinize arz 
edilen mevad muhteviyatının ve tarihlerinin te-
favüiü dolayısiyle ayrı ayrı kanunlar şeklinde ta
dilen tanzimi muvafık görüldü ve Hariciye Nazı
rı Paşa Hazretleri de bunu kabul ediyorlar. (Na
zır değil, Vekil sesleri) Kelime üzerinde .oynamı-
yalım. Hariciye Vekili Paşa Hazretleri demek is
tedim. Binaenaleyh Heyeti Umum iyeden encü
menin tadili veçhile kabulünü teklif ederim. 

REİS — Zaten encümenden g^len levayihi ka
nun iyeyi okuyoruz. 

Efendim 'birinci maddenin birinci kısmım 
okuyoruz. 

1. Boğazların usulü idaresine dair 24 Tem
muz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan Mukave
lename, 

REİS —- Birinci kısmı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. Trakya hududuna dair 24 Temmuz 1923 
tarihinde Lozan'da imzalanan Mukavelename. 

REİS — İkinci kısmı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair 
30 Kânunusani 1923 tarihinde Lozan'da imza olu
nan mukavel ename. 

REİS — Üçüncü kısmı kabul, edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. Affı umumiye dair 24 Temmuz 1923 tari
hinde Lozan'da imzalanan Beyanname ve proto
kol. 

REİS — Dördüncü kısmı kabul, edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. Lozan'da imza edilen sen edatın bâzı ahkâ
mına Belçika ve Portekiz devletlerinin iltihakın e 
dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imza 
olunan Protokol. 

REİS — Beşinci kısmı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

6. Britanya, Frarisa, İtalya kıtaatı tarafın
dan işgal edilen Türk arazisinin tahliyesine dair 
24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan 
Protokol. 

REİS — Altıncı kısmı kabul edenler' lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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7. Karaağaç arazisi ile Bozcaada re İmroz 

adalarına dair olup Türkiye ve Britanya İmpara
torluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ta
rafından 24 Temmuz 1923 tarihinde Ix>zan'da 
imza olunan Protokol 

REİS — Yedinci kısmı kabul edenler lütfen 
et kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

8. Sırp - Hırvat ve Sloven Devleti tarafın
dan Muahedei Sulbiyenin imzasına mütedair 24 
Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan 
Protokol 

İ tEİS — Sekizinci kısmı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Birinci maddenin heyeti umumiyesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
İkinci maddeye geçildi. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına İcra 
'Vekilleri Heyeti memurdru. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, birinci kanun bitmiştir. He
yeti umumiyesini tâyini esami ile reyi âlilerine 
vaz'edeceğim. Kabul edenler beyaz, etmiyenler 
kırmızı rey verir. 

Efendini, ikinci kanun okunacak, yerlerimize 
oturalım.. Birinci kanun için reylerini istimal et
miyenler varsa reylerini istimal etsinler. İstih
sali ara bitam bulmuştur. 

Efendim şimdi ikinci kanunun müzakeresine 
başlıyoruz. Malûmuâliniz heyeti umumiyesi hak
kında müzakere bitmiştir. Maddelere geçiyoruz. 

Birinci madeyi okuyoruz : 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetiyle Britanya İmparatorluğu Fransa, 
İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hü
kümetlerinin salâhiyettar murahhasları arasın
da, 1339 - 1923 Temmuzunun yirmidördüncü gü
nü Lozan'da akit ve imza olunan İkâmet ve sa
lâhiyeti adliyeye dair Mukavelename Türkiye 
'Büyük .Millet Meclisince kabul ve tasdik olun
muştur. 

REİS — Bir mütalâa var mı? Birinci madde
yi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Birinci mad
de kabul edilmiştir. 

İkinci maddeye gecivorum. , • 

23.8.13S9 C : 2 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına 
Vekileri Heveti memurdur. 

İcra 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. İkinci madde kabul edilmiştir. 

Şimdi ikinci kanunun heyeti umumiyesini bi
rincisi gibi tâyini esami ile reyinize vaz'edece-
ğiz. Efendim ikinci kanun için reylerini isti
mal etmiyenler lütfen reylerini istimal etsinler! 

Efendim rica ederim, daha iki kanun vardır. 
Salonu terk etmeyiniz. 

Efendim ikinci kanun için reylerini istimal 
etmiyen zevat lütfen istimal buyursunlar. İstih
sali âra hitam bulmuştur. 

Efendim şimdi, üçüncü kanunun müzakeresi
ne geçiyoruz. 

. MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetiyle Britanya İmparatorluğu, Fransa, 
İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hü
kümetlerinin salâhiyettar murahhasları arasında 
1339 - 1923 senesi Temmuzunun yirmidördüncü 
günü Lozan'da akit ve imza olunan İkamet ve 
salâhiyeti adliyeye dair Mukavelename Türkiye 
Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olun
muştur. 

REİS — Efendim, birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Birinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS —Efendim, ikinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. İkinci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esamiyle 
reye vaz'ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal bu
yurunuz. 

Efendim, üçüncü kanun için reylerini istimal 
buyurmıyan ze> at varsa lütfen istimal buyursun. 
Efendim, istihsali âra hitam bulmuştur. 

Şimdi dördüncü kanunun müzakeresine baş
lıyoruz. 

MADDE "1. -t- Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetiyle Britanya, İmparatorluğu, Fransa, 
İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya hükü
metlerinin salâhiyettar murahhasları arasında 
1339 - 1923 senesi Teinim uzunun yirmi dördün
cü günü Lozan'da akit ve imza olunan Devleti 
Osmaniye tarafından verilmiş bâzı inıtiyazata 
dair Protokol Türkiye Büyük Millet Meclisince 
tasdik olunmuştur. 
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RLİS — Efendim, birinci maddeyi kabul 

edenler lütfen el kaldırsın. Birinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• İşbu kanunun icrasına İcra. 
Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. İkinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, dördüncü, kanunu da tâyini 
esamiyle reyi âlinize vaz'ediyorum. Lütfen rey
lerinizi istimal buyurunuz. 

Efendim, dördüncü kanun için reylerini isti
mal buyurmıyan 'zevat lütfen istimal buyursun
lar. İstihsali ara hitam bulmuştur. 

Efendim, bu Sulh Muahedesi için, bâzı tak
rirler vardır. Onları okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Lozan Sulh Muaftı edenamesiyle merbutatmm 

tatbiki ahkâmı esnasında bâzı yanlış tefsirata 
meydan kalmamak üzere konferans zabıtname
leri (hulâsalarının bir kitap halinde neşrini tek
lif ederiz. 

Çatalca Tekirdağı 
Şakir Mehmed Cemil 

Edirne Karesi 
Hüseyin Rıfki Hulusi 

Karesi Karesi 
Osman Niyazi Ali Şuurî 

Karesi Karesi 
Mehmed Cavid Haydar Âdil 

Mersin 
Niyazi 

REİS -— Efendim, bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kaibul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Lozan Konferansında vazifelerini dirayet ve 

'kiyasetle ifa eden Heyeti Murahhasamıza ve 
ımüşavir ve mütebaıssıslara Meclis namına be
yanı teşekkür olunmasını tefelif ederiz. 

Denizli ; Denizli 
Mazhar Müfid , Yusuf 

Denizli Ertuğrııl 
Haydar Rüşdü Fikret 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekilimiz İsmet Paşa Hazretlerinin 

13Z9 C : 2 
Muahedei Sulhiye hakkındaki bugünkü beyana
tının Türkçe ve Fransızca olarak tabı' ve neş
rini teklif ederim. 

23 Ağustos 1339 
Sivas Mebusu 

Raihmi 

REİS — Efendim! Sivas Mebusu Rahmi 
Beyin 'takririni kabul edenler lütfen el (kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, müsaade buyurursanız tasnifi 
aranın neticesini arz edeyim : Birinci Kanuna 
(227) zat iştirak etmiş, (213) kabul, (14) ret, 
binaenaleyh Lozan Sulh Muhadenaımesi hakkın
daki birinci kanun lâyihası (213) rey ile kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

İkinci Kanuna (220) zat iştirak etmiş, (206) 
kabul, (14). ret, (binaenaleyh Lozan Sulh Mu-
aJhedenamesi hakkındaki ikinci kanun lâyihası 
(206) rey ile kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Üçüncü Kanuna iştirak eden zevat (221) dir. 
(13) redde karşı (208) rey ile kabul edilmiş-
tir. (Alkışlar) 

Dördüncü Kanuna (225) zat iştirak etmiş, 
(212) kabul, (13) rettir. Binaenaleyh dördün
cü kanun da (212) rey ile kabul ve tasdik edil
miştir efendim. 

Efendim! Bâzı rüfekanın takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Sulhun istihsalinde en büyük âmil olan şan

lı ve kahraman ordumuza Meclisin selâm ve 
şükranlarının iblâğını teklif ederiz. 

Ertuğrııl Trabzon 
Fikret Nebizade Hamdi 

Afyon Karahisar Denizli 
'İzzet Ulvi • Haydar Rüşdü 

REİS — Efendim, Fikret Bey ve rüfekası-
nın talkririni kabul 'edenler lütfen tel kaldırsın. 
(Müttefikan kabul, sadaları) Müttefikan ka
bul edilmiştir ef eridim. 

Efendim, bu Muahedenin kabul ve tasdiki 
ımünasebetiyle bir arkadaşımızın daha takriri 
var okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1336 ta

rihinde resmi küşadı merasiminde teberrüken 
dua buyurmuş olan Bursa Mebusu Muhteremi 
Mustafa Fehmi Efendi Hazretleri tarafından 
lehülhamdâ velminne istihsal edilen maksadı mil-
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lîyi tevsik ve teyideden işbu Muahedenamenin J 
tasdiki dolayısiyle de bir dua tilâvet buyurtıl- | 
masını ve bu vesile ile de istihsali zafer uğrun
da isârı hûnu şehamet 'eden Mukaddes Şüheda
mızın ervahı onubarekelerine ithafı fatiha olun
masını teklif eylerim. 

Bozoik «Yozgads-
Mebusu 

Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim, Süleyıman Sırrı Beyin 
takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

1339 C : 2 
(Müttefikan, sesleri) Müttefikan kabul edilmiş
tir efendim. • . 

(Bursa Mebusu Mustafa Fehmi Efendi kür-
siye gelerek bir dua kıraat buyurdu ve fatiha
lar okundu.) 

REÎS — Efendim, müsaade ederseniz Cu
martesi ruznamemizde bir şey yoktur. Arka
daşların encümenlerde çalışabilmesi için Pazar 
günü saat birbuçukta içtima etme'k üzere Cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,55 
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Lozan Sulh Muahedenamesinin kabulüne dair Birinci Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Tevfik Rüşdü 11 (İzmir), Hacı l'lyas Sami 
B. (Muş), Necati B. (Bursa), Ağaoğlu Ahmed 
11 (Kars), Âsaf B. (Hakkâri),, Yakub Kadri 
B. (Mardin). Derviş B. (Mardin), Celâl Nu
ri B. ((leliboli]), Talât 11 (Ardahan), Esad 
B. (lâzistan), Hasan Fehmi E l (Kastamonu), 
Talât 11 (Kandın), Halil B. "(Ertıığrul), (ia-
lib B. (Niğde), Mustafa Abdülhâlik 11 (Kân-
»ırı), Ahmed Süreyya Tl (Karesi), Dr. Tev
fik II (İcıu), Ali Kıza B. (Kastamonu), Hafız 
İbrahim E l (İsparta,/, İsmail B. (Karahisarı 
Şarki), Ahmed Muhtar B. (Trabzon), Yunus 
Nâdi U (Menteşe), İsmet B. (Çorum), Fuad 
B. (lâzistan), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), 
Rasim 11 (Sivas), Rasih E l (Antalya), Mid-
hat Tl (Maraş), Ahmed Şükrü Tl (Dersim), 
Münir B. (Çorum), Tahsin B. (Aydın), Abidin 
i>. (Saruhan), Mustafa, Ef. (Konya), Bekir 
Sami B. (Tokad), Rifat B. (Kângırı), Zeki B. 
(Cümüşane), Süleyman Necmi B. (Canik).. Ali 
Rıza B. (İstanbul), Hacı Edhem B. (Saruhan), 
Vehbi B>. (Karesi), Ziya B. (Kândın), Şefik 
B. (Trabzon), Kâmil Ef. (Karahisarı Sahib), 

.İbrahim. B. (İzmit). Halet B. (Eminim) , 
Mehmed Fuad 11 (Kastamonu), Sabit B. (Kay
seri), Fevzi Pş. (İstanbul), Rahmi B. (Sivas), 
İhsan B. (Cebelibereket), Ferid 11 (Kütahya), 
Ali Ti. (Karahisarı Sahib), Ali Saip B. (Ko
zan), Pimin Cemal B. (Bolu), Sadık B. (Kara
hisarı Sahib), Hulusi 11 (Karesi), Abdiirrezak 
Celebi B. (Mardin), Haydar Adil B. (Kare
si), Ali Sadi B. (Kozan), İsmail Canbolad B. 
(İstanbul), Hafız Emin Ef. ' ( içel) , Hamdi B. 
(İstanbul), Arif B. (Eskişehir), Şeyh Seyfi 
Ef. (Kütahya), Şükrü B. (Bolu), Necmeddin 
Molla, İ l (Kastamonu), Cudi \Pş. (Siverek), 
AEeflımed Va<sfi Ef. (Bolu), Fuad B. (Konya) 
Falih Rifkı 11 (Bolu), Muhiddin B. (Elâziz), 
Hacı Bedir Ağa (Malatya), Mustafa Zeki B. 
(İzmit), Hanıdi B. (Bozrik), Şükrü B. (Ça
nakkale), İbrahim B. (Ertıığrul), Halil Hul-
ki Ef. (Siird), Ahmed İffet B. (Ertuğral), 
Şaki)' 11 (Ankara), Hüsrev 11 (Urfa), Saraç
oğlu Şükrü 11 (İzmir), Hasan B. (Antalya), 
Haydar Rüşdü B. (Denizli), Rahmi 11 (İzmir), 
Abdürralınıan Şeref 11 (İstanbul), Yusuf Ak-
çııra B. (İstanbul), Raif E.f. (Erzurum), Mus

tafa Fehmi Ef. (Bursa), Hacı Kâmil Ef. (To-
kad), Nebizade Hamdı Tl (Trabzon), Dr. Fik
ret 11 (Ertıığrul), Ahmed Mahir Ef. (Kasta
monu), Kadri B. (Siverek), İsmail Kemal 11 
(Çorum), Hasan Fehmi B. (Gümüşime), Hilmi 
B. (Ankara), İhsan Tl (Ankara), Dr. Halid 
B. (Kayseri), Naim Hazım Ef. (Konya), Halid B. 
(Kastamonu), Vehbi 11 (Aksaray), Avni P>. 
(Bozok), Ali Rıza Ef. (Amasya), Reşad B. 
(Saruhan), Mehmed Sabrı 11 (Saruhan), Ce-
vad Abbas B. (Bok) , Salih B. (Bozok), Ali 
Fethi 11 (İstanbul), Mustafa Fevzi "fil (Saru
han), Refik B. (Konya), Süleyman Sırrı Ef. 
(Trabzon), Esad B. (Amasya), Mahmud 11 
(Siird), Mehmed B. (Çanakkale), Cemil B. 
(Tekirdağ), Seyid B. (İzmir), Besim Atalay 
B. (Aksaray), Ra^ıb Tl (Zonguldak), Mahbub 
Fi". (Kırşehir), 'İsmail Safa Tl (Adana), İzzet 
Fivi P>. (Karahisarı Sahib), Mehmed Nuri B. 
(Kütahya), Ferid II (Corum), Kemal P». (Sa
ruhan), ibrahim. Sürejyya B. (İzmit), Yusuf 
Kemal İ l (Sinob), Receb B. (Kütahya), Meh
med 11 (Karesi), Münir 11 (Erzurum), Hacı 
Mehmed Ef. (Maraş), Kemal B. (Adana), Ab-
dülkadir B. (Maraş), Mustafa Tl (Tokad), 
Dr. Fuad }}. (Kırklareli), Ömer Ef. (Kars), 
Neşet 11 (Aksaray), Şakir 11 (Çatalca), Ta
lât Avni t i (Canik), Hamdullah Sublu B. 
(İstanbul), Feyzi B. (Diyarbekir), Ali Rı-
m P>. (Kırşehir), Eyyiüb Salbri Ef. (Konya), 
Tevfik Fikret B. (Konya), Alımed Saki B. (Aıı^ 
talyn), Cavid Pş. (Canik), Nuh Naci 11 (Kay
seri), Musa Kâzım Ef. (Konya), Musa Kâzım 11 
(KaraÜıişarı Sahib), Osman Niyazi B. (Karesi), 
Emin B. (Tokad), Osman Nuri B. (Bursa), Maz-
har Müfid B. (Denizli), Hacı Bekir Ff. (Kon
ya), Ali Şnuri B. (Karesi), Mükerrern B. (İs
parta),. Şahin Ef. (Cazianteb), Metlime d Emin 11 
(Karahisarı Şarki), Ali B. (lâzistan), Dr. Rıza 
Nur B. (Sinob), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), 
Muammer B. (Sivas), Avni B. (Cebelibereket), 
Yusuf B. (Denizli), Dr. Refik B. (İstanbul), Sü
leyman Sırrı B. (İstanbul), Sabit B. (Erzincan), 
Mustafa Ef. (Konya), Kâzım PTüsnü B. (Konya), 

{ Mahmud Esad B. (l/mir), Saffet B. (İzmit), Kâ
zım Pş. (Karesi), Şefik B. (Bayezid), Yusuf Zi
ya 11 (Zonguldak), Yahya Oalib B. (Kırşehir), 
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' Hâzini B. (Niğde), Sâmih Rıfat B. (Çanakkale), j 
Mustafa B. (Elâziz), Ziya Ef. (Erzurum), Hüse
yin B. (Elâziz), Ragıb B. (Kütahya), Haindi B. 
(Erzincan), Naci B. (Elâziz), Mahmud Ef. (Si
verek), Abdullah Azmi Ef. "(E:skişeihir), Refet B. j 
(Bursa), Rüşdü Pş. (Erzurum), Gazi Mustafa 
Kemal Pş. (İzmir), Murad B. (Antalya), Feridun : 
Fikrî B. (Dersim), Emin B. (Eskişehir), Câzhıı I 
Ef. (Erzurum), Veysel Rıza B. (Gümiişane), 
Covdet'B. (Kütahya), Halil B. (Zonguldak), Ali j 
Rıza B. (Muş), Necib Ali B. (Denizli), Dr. Mus- | 
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tai'a B. (Denizli), Tahsin B. (Maraş), Mahmud 
Celâl B. (İzmir), Zekâ i B. (Aydın), Hüseyin 
Baki B. (Burdur), Osman Kadri B. (Muş), Mah
mud Nedim B. (Malatya), Ruşen Eşref B. (Ka
rahisarı Saihib), Hüseyin Rıfki B. (Edirne), Sü
leyman Sırrı B. (Bazok), Ali Süruri Ef. (Kara
hisarı Şarki), Dr. Kâzım B. (Denizli), Dr. Meıh-
nıod Hilmi B. (Malatya), Hâl id B. (Niğde), Kâ
zım Karabekir Pş. (İstanbul), Dr. Mazhar B. 
(Aydın), Ali Fuad Pş. (Ankara) 

(Reddedenle /•) 

Hoca Esad Ef. (Menteşe), Kılıç Ali B. (Ca-
zianteb), Zamir B. (Adana), Mustafa Necati B. 
(İzmir), Ali Cenanı B. (Gaziantcb), Vâsıf B. 
(Samban), Yahya Kemal B. (Frfa), Nooib B. 

i Mardin), Niyazi B. (Mersin), Faik B. (Edirne), 
Şeyh Saffet Ef. (Urfa), Şükrü Kaya B. (Men
teşe), Besim B. (Mersin), Faik B. (Tekirdağ) 

»m<t 

, Lozan Sulh Muahedenamesinin kabulüne dair İkinci Kanuna verilen reylerin neticeleri 

(Kabnl edenler) 

Feridun Fikrî B. (Dersim), Ragıb B. (Zon
guldak), Nobizade Haindi B. (Trabzon), Me-h-
ır.ed Emin B. (Karahisarı Şarki), Uâzim B. (N'iğ-
oıe), Necmeddin Molla B. (Kastamonu), Süley
man Sırrı B. (İstan'bıı.l), Dr. Tevfik Rüşdü B. 
(îzmir), Fevzi Pş. (İstanbul), Yusuf B. (Deniz
li), Câzim Ef. (Erzurum), Dr. Fuad B. (Kırk-
kilise), Hüsrev B. (Urfa), Esad B. (Lâzistan). 
Hacı Kâmil Ef. (Tokad), Abdürralıman Şeref B. 
(İstanbul), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir). Naim 

HâzimEf. (Konya), Ziya GökalpB. (Diyarbekir), 
SâmihRifatB. (Çanakkale), Hasan B. (Antalya), 
Ali Şururi B. (Karesi), Ali Fuad Pş. (Ankara), 
Saffet B. (İzmit), Hamdullah Sııblvi B. (İstan
bul), Reeob B. (Kütahya), Mehmod B. (Çanak
kale), Muammer B. (Sivas), Vehbi B. (Karesi), 
Emin B. (Eskişehir), A saf B. (Hakkâri), Hacı 
Bekir Ef. (Konya), Emin B. (Tokad). Kemal B. 
(Adana), Midhat B. (Maraş), Mebmed B. (Ka
resi), E sa d B. (Anı a sy a), T e v f i k F i kr e t B. (K o n -
ya), Osman Kadri B. (Muş), Ahmed Muhtar B. 
(Trabzon), Halet B. (Erzurum), Abdülkadir 
B. (Maraş), Ömer Ef. (Kars), İhsan B. (Anka

ra), Ekrem* B. (Lâzistan), Ali Saib B. (Kozan), 
İsmet B. (Çorum), Osman Nuri,B. (Bursa), Maz
har Müfid B. (Denizli), Kadri B. ('Siverek,) 
Mustafa Vasti B. (Tokad), Mustafa Zeki B. 
i İzmit), Rasim B. (Sivas), Necati B. (Bursaj, 
İsmail B. (Karahisarı Şarki), Dr. Mazhar B. 
(Aydın), Halil B. (Ertuğrul), Ali Rıza B. 
(Kastamonu), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), 
Münir B. (Erzurum), Rahmi B. (İzmir), Be
sini Atalay B. (Aksaray), Eyüb Sabri Ef. (Kon
ya), Hacı Edhem B. (Saruhan), Şakir B. 
(Çatalca), Kemal B. (Saruhan), Naci B. (El
âziz), İbrahim B. (Ertuğrul), Tahsin B. (Ma
raş), Hacı Mehnıed Ef. (Maraş), Münir B. 
(Çorum), Hilmi B. (Ankara), Mustafa Abdül-
halik B. (Kângırı), ismail Canbolad B. (İstan
bul), Şükrü B. (Bolu), Rahmi B. (Sivas), 
Mustafa B. (Elâziz), Talât B. (Ardahan), 
Haydar Âdil B. (Karesi), Ali Rıza B. (Muş), 
Hamdi B. (Bozok), Mahmud Ef. (Siverek), 
Yusuf Kemal B. (Sinob), Cavid Pş. (Canik), 
Sabit B. (Kayseri), Derviş B. (Mardin), İzzet 
Ulvi B. (Karahisarı Sahib), Hulusi B. (Karesi), 
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Murad B. (Antalya), Mehmed Nuri B. (Kü- 1 
tahya), Neşet B. (Aksaray), Ahmed Mahir 
Ef. (Kastamonu), Dr. Rıza Nur B. (Sinob), 
Yahya Galib B. (Kırşehir), Emin Cemal B. 
(Bolu), Zekâi B. (Aydın), Ali Fethi B. (İs
tanbul), Hasan Fehmi Ef. (Kastamonu), 
Abidin B. (Saruhan), Mahbub Ef. (Kırşehir), 
Mahmud Esad B. (İzmir), Bekir Sami B. 
(Tokad), Hacı Bedir Ağa (Malatya), Seyyid 
B. (İzmir), Fuad B. (Lâzistan), Mükerrem B. 
(İsparta), Vehbi B. (Aksaray), Ali B. (Ka
rahısarı Sahib), Riişdii Pş. (Erzurum), Dr. j 
Mehmed Hilmi B. (Malatya), Mustafa Feyzi 
Ef. (Saruhan), İbrahim Süreyya B. (İzmit), 
Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Dr. Fikret B. 
(Ertuğrul), Ali Rıza Ef. (Amasya), Yunus 
Nâdi B. (Menteşe), Mehmed Ef. (Bolu), Mahmud 
Celâl B. (İzmir), Reşad B. (Saruhan), İbrahim 
B. (İzmit), Halil U (Zonguldak), Ahmed Hil
mi B. (Kayseri), Cevad Abbas B. (Bolu), Ri-
fat B. (Kângırı), Ruşen Eşref B. (Karahisarı 
Sahib), Şakir B. (Ankara), Musa Kâzım B. 
(Karahisarı Sahib), Haydar Rüşdü B. (Denizli), 
Şükrü B. (Çanakkale), Kâmil Ef. (Karahisarı 
.Sahib), Fuad B. (Konya), Şefik B. (Bayezid), 
İhsan B. (Cebelibereket), Galib B. (Niğde), 
Mahmud Nedim B. (Siird), Halil Hulki Ef. 
(Siird), Yusuf Ziya B. (Zonguldak), Falih I 
Rıfkı B. (Bolu), Ar i fB . (Eskişehir), Dr. Hâ- I 
lid B. (Kayseri), Süleyman Sırrı B. (Bozok), 
Musa Kâzım Ef. (Konya), Ahmed Süreyya B. 
(Karesi), İlyas Sami B. (Muş), Avni B. (Boaok), 
Sadık B. (Karahisarı Sahib), Veysel Rıza B. | 

Yahya Kemal B. (Urfa), Necib B. (Mardin), I 
Mustafa Necati B. (İzmir), Vâsıf B. (Saruhan), 
Ali Cenanı B. (Gazianteb), Hoca Esad Ef. (Men- j 
teşe), Şükrü Kaya B. (Menteşe), Şeyh Saffet Ef. j 
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I (Gümüşane), Hamdi B. (İstanbul), Sabit B. 

(Erzincan), Zeki B. (Gümüşane), Süleyman 
Neemi B. (Canik), Muhiddin B. (Elâziz), Hâ-
lid B. (Kastamonu), Osman Niyazi B. (Kare
si), Şefik B. (Trabzon), Ferid B. (Kütahya)', 
Ali Sadi B. (Kozan), Hüseyin Rıfkı B, (Edir
ne), Cevdet B. (Kütahya), Hüseyin B. (Elâ
ziz), Ahmed Saki B. (Antalya), Ferid B. (Ço
rum), Ali B. (Lâzistan), Dr. Tevfik B.. (İçel), 
Salih B. (Bozok), Şahin Ef. (Gazianteb), 
Celâl Nuri B. (Gelibolu), Rasih Ef. (Antalya), 

! Mahmud Nedim B. (Malatya), Ahmed İffet B. 
(Ertuğrul), Ziya B. (Kângırı), Hafız Emin 
Ef. (içel). Dr. Refik B. (İstanbul), Cemil B. 
(Tekirdağ), Tahsin B. (Aydın), Talât B. 
(Kângırı), Nuh, Naci-B. • (Kayseri), Mustafa Ef. 
(Konya), İsmail Safa B. (Adana), Şeyh Seyfi 
lif. (Kütahya), Ragıb B. (Kütahya), Hâlid B. 

I (Niğde), Gazi Mustafa Kemal Pş. (İzmir), 
Feyzi B. (Diyarbekir), Yakub Kadri B. (Mar
din), Kâzım Karabekir Pş. (İstanbul), Abdür-
rozzak Çelebi B. ('Mardin), Dr. Mustafa B. 
(Çorum). Hüseyin Baki B. (Burdur), Hüse
yin Hüsnü Ef. (İsparta), İsmail Kemal B. (Ço
rum), Ali Rıza B. (Kırşehir), Cudi Pş. (Sive
rek), Yusuf Ak cura B. (İstanbul), Refet B. 

| (Bursa), Haindi B. (Erzincan), Saraçoğlu Şükrü 
1 B. (İzmir), Sahri B. (Saruhan), Ağaoğlu Ah

med B. (Kars), Raif Rf. (Erzurum), Ali Süruri 
Ef. (Karahisarı Şarki), Refik B. (Konya), Mus-, 
lafa Ef. (Konya), Dr. -Kâzım B. (Denizli), 
Necib Ali B. (Denizli) 

(Urfa), Zamir B. (Adana), Niyazi B. (Mersin), 
Fark B. (Edirne), Besim B. (Mersin), Faik B. 
(Tekirdağ), Kılıç Ali B. (Gazianteb) 

(Reddedenler) 
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Lozan Sulh Muahedenamesinin kabulüne dair Üçüncü Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Cevad Ab'bas B. (Bolu), İbrahim Süreyya B. 
(izmit), Yusuf Akçura B. (istanbul), Süleyman 
Sırrı B. (Bozok), Ağaoğlu A'hnıed B. (Kars), 
Hafız ibrahim Ef. (İsparta), Zeki B. (Gümüşa-
ne), Süleyman Necmi B. ('Canik), Ziya B. (Kân
gırı), Hâlid B. (Kastamonu), Murad B. (Antal
ya), Feridun Fikrî B. (Dersim), Şefik B. (Trab
zon), Halil Hulki Ef. (Siird), Dr. Halid B. (Kay
seri), Fuad B, (Lâzistan), Münir B. (Çorum), 
Mustafa Feyzi E l (Saruhan), Mustafa Zeki B. 
(izmit), Emin Cemal B. (Bolu), Halet B. (Er
zurum), Ragıp B. (Zonguldak), Musa Kâzım B. 
(Karahisarı Sahib) Avni B. (Cebelibereket), 
Feyzi B. (Diyarbekir), Ahmed iffet B. (Ertuğ-
rul), Talât B. (Kângırı), Osman Niyazi B. (Ka
resi), Reeeb B. (Kütahya), Mustafa Vasfi B. (To
kad), Ali Rıza B. (Kastamonu), Hasan Fehmi B. 
(Gümüşane), Ali FetM B. (istanbul), Ziya Gö-
kalp B. (Diyarbekir), Ilyas Sami B. (Muş), Yalı
ya Galib B. (Kırşehir), Mahmud Celâl B. (iz
mir), Necmeddin Molla B. (Kastamonu), Yunus 
Nâdi B. (Menteşe), Ali Rıza B. (İstanbul), Şakir 
B. (Ankara), Mahmud Nedim B. (Malatya), Kad
ri B. (Siverek), Ali B. (Lâzistan), Abdullah Az
mi Ef. (Eskişehir), Di-. Fuad B. (Kırkkilise), 
Mükerrem B. (İsparta), Yusuf B. (Denizli), Fe-
rid B. (ıÇorıım), Rasim B. (Sivas), Midhat B. 
('Maraş), Hâzin' B. (Niğde), ismail B. (Ka
rahisarı Şarki), Hüsrov B. (Urtfa), Dr. Re
fik B. (istanbul), Dr. Mazhar B. (Ay
dın), Arif B. (.Eskişehir), Fuad B. (Kon
ya), Saffet B. (ılzmit), Rüşdü Pş. ('Erzu
rum), Neşet B. (Aksaray), ibrahim B. (izmit), 
Hulusi B. (Karesi), Mazhar Müfid B. (Denizli), 
Hacı Kâmil Ef. (Tokad), Dr. Mustafa B. (Ço
rum), Osman Nuri B. (Bursa)', Yakub Kadri 
B. (Mardin), Hamdi B. (Erzincan), Dr. Kâzim 

B. (Denizli), Ali Saüb B. (Kozan), Necati B. (Bur
sa), Raif Ef. (lEmırum), Naci B. (Elâzbc), Tah
sin B. (Maraş), Ahmed Şükrü B. (Dersim), Ali 
Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), Tevfik Fikret B. 
(Konya), Ekrem B. (Lâzistan), Hüseyin B. (Elâ-
ziz), Ragıb B. (Kütaihya), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Gazim Ef. (Erzurum), Mehmed Nuri' 
B. '(Kütahya), Refet B. (Bursa), Mehmed E l 
CBolu),Falih Rıfkı B. (Bolu), Galib B. (Niğde), 
Mehmed Emin B. (Karahisarı Şarki), Şahin Ef. 

(Gazianteb), Saraçoğlu Şükrü B. (izmir), 
Vehbi B. (Aksaray), Hilmi B. (Ankara), 
M'ehmed B. (Çanakkale), Hasan B. (An
talya), Mahmud Esad B. (İzmir), Cev
det B. (Kütahya), Âsaf B. (Hakkâri), 
Sadık B. (Karahisarı Sahib), Hacı Bedir Ağa 
(Malatya), Sabri B. ('Saruhan), ismail Canbolad 
B. (İstanbul), Halil B. (.'Zonguldak), Abidin B. 
(Saruhan), Nebizade Hamdi B. (Trabzon), Rıza 
Nur B. (Sinob), Ali Şâdi B. (Kozan), Ali Fu
ad Pş. (Ankara), Bekir Sami B. (Tokad), Ahmed 
Hilmi B. (Kayseri), Nuh Naci B. (Kayseri), Mü
nir B. (Erzurum), Cemil B. (Tekirdağ), Hamdi 
B. (Bozok), Kâmil Ef. (Karahisarı Sahib), İh
san B. (Cebelibereket), Mahmud Ef. (Siverek), 
Şefik B. (Bayezid), Hafız Emin Ef. (içel), Ah
med Muhtar B. (Trabzon), Eyüb Sabri Ef. (Kon
ya), Kemal B. (Saruhan), Sabit B. (Kayseri), Şâ
mili Rıfat B. (Çanakkale)i İsmail Kemal B. (Ço
rum), Ziya Ef. (Erzurum), İsmet B. (Çorum), 
ihsan B. (Ankara), Haydar Âdil B. (Karesi), 
Hacı Mehmed Ef. (Maraş), Musa Kâzım Ef. 
(Konya), Cudi Pş. (Siverek), Şeyh Seyfi Ef. 
(Kütahya), Emin B. (Tokad), Osman Kadri 
B. (Muş), Mustafa Ef. (Konya), Şükrü B. 
(Bolu), Fevzi P§. (İstanbul), Tahsin B. (Ay
dın), Süleyman Sırrı B. (istanbul), Celâl Nuri 
B. (Gelibolu), Mustafa Abdülhalik B. (Kân
gırı), Abdurrahman Şeref B. (İstanbul), izzet 
Ulvi B. (Karahisarı Sahib), Salih B. (Bozok), 
ismail Safa B. (Adana), Ömer Ef. (Kars), Na-
inı Hâzini Ef. (Konya), Sabit B. (Erzin
can), Hacı Bekir Ef. (Konya), Mehmed 

Vehbi B. (Karesi), Talât B. (Ardahan), 
Esad B. (Lâzistan), Ruşen Eşref B. (Ka
rahisarı Sahib), Rifat B. (Kângırı), Seyyid 
B. (İzmir), Reşad B. (Saruhan), Refik 
B. (Konya), Mahmud B. (Siird), Muammer B. 
('Sivas-), Cavid Pş. (Canik), Şakir B. (Çatalca), 
Kemal B. (Adana), Ali B. (Karahisarı Sahib), 
Mahbub Ef. (Kırşehir), Hamdi B. (İstanbul), 
Dr. Tevfik B. (içel), Rahmi B. (izmir), Der
viş B. (Mardin), Besim Atalay B. (Aksaray), 
Şükrü B. (Çanafekale), Hacı Edhernı B. (Saru
han), İbrahim B. (Ertuğrul), Veysel Rıza B. 
(Gümüşane), Mustafa B. (Elâziz), Ahmed Sü
reyya B. (Karesi), Ali Rıza Ef. (Amasya), Ta-
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lât B. (Çanak), Avni B. (Bozuk), Esad B. | 
(Amasya), Halil B. (Ertuğrul), Hüseyin Baki 
B. ((Burdur), Mefomed B. (Karesi), Abdülka-
dir B. (Maraş), Haydar Rüşdü B. (Denizli), 
Ahmed Saki B. (Anitalya), Kâzımı Karalbekir 
Pş. (istanbul), Ali Şuuri B. (Karesi), Raisih El'. 
(Antalya), Hasan Fehmi E l (Kastamonu), Yu
suf Ziya B. (Zonguldak), Mustafa Ef. (Konya), 
Dr. Tevfik Rüşdü B. (tamir), Haandullah Sup'hi 

1339 C : â 
B. (îstauibul), Yusuf Kemal B. (Sinob), Mus
tafa Fehmi Ef. (Bursa), Gazi Mustafa Kemal 
Pş. (tamir), Neeilb Ali B. (Denizli), Mefrmed 
Mahir Ef. (Kastamonu), Muhiddin B. (Elâziz), 
Emin B. (Eskişehir), Hüseyin Rıfkı B. (Edir
ne), Abdürrezzâk Çelebi B. (Mardin), Süley
man Sırrı B. (Trabzon), Dr. Fikret B. (Eıfıığ-
rul), Ali Rıza B. (Kırşehir), Hazım B. (Niğde), 
Ali Rıza B. (Muş) 

(Reddedenler) 

Niyazi B. (Mersin), Vâsıf B. (Saruhan), Kı
lıç Ali B. (Gmianteb), Hoca Esad Ef. (Mente
şe), Yahya Kemal B. (Urfa), Şeyh Saffet Ef. 
(Urfa), Şükrü Kaya B. (Menteşe), Necib B. 

(Mardin), Ali Cenanı B. (Gazianteb), Besim B. 
(Mersin), Zamir B. (Adana), Faik B. (Edirne), 
Mustafa Necati B. (izmir) 

Lozan Sulh Muahedenamesinin kabulüne dair Dördüncü Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Hacı Kâmil Ef. (Tokad), Zeki B. (öümü-
şane), Mahmud Celâl B. (izmir), Refik B. (Kon
ya), Şâmili Rifat B. (Çanakkale), Mahmud Ne
dim B. (Malatya), MeJbmed Ef. (Bolu), Murad 
B. (Antalya), Dr. Rıza Nur B. (Sinob), ihsan 
B. (Ankara), Salih B. (Bozok), Kâzımı Karabe-
•kir Pş. (istanbul), Osman Kadri B. (Muş), Ali 
B. (Lâzistan), Süleyman Sırrı B. (istanbul), 
Mustafa Fevzi Ef. (Saruhan), Hafız ibrahim 
Ef. (İsparta), Rahmi B. (izmir), Dr. Fikret B. 
(Ertuğrul), Recep B. (Kütahya), Yusuf Ak-
eura B. (istanbul), Mehrned Nuri B. (Kütah
ya), Şahin Ef. (öaziaııteJb), Ahmed iffet B. 
(Ertuğrul), Mahmud Esad B. (izmir), Rüşdü 
Pş. (Erzurum), Dr. Refik B. (istanbul), Mus
tafa Fehmi Ef. (Bursa)-, ismet Pş. (Malatya), 
Hamdı B. (Erzincan), Tahsin B. (Maraş), is
mail B. (Karalhisarı Şarki), ismet B. '(Çorum), 
Mustafa Zeki B. (izmit), Muammer B. (Sivas), 
Ziya Cökalp B. (Diyarbekir), Dr. Fuad B. 
(Kırklareli), Avni B. (Cebelibereket), Ahmed 
Şükrü B. (Dersim) Necib Ali B. (Denizli), Dr. 
Mazhar B. (Aydın), Mehrned Emin B. Karabi
nan Şarki), Saffet B. (Izmilt), Hasan B. (An
talya), Naci B. (Elâziz), Ahmed Muhtar B. 

(Trabzon), Mahmud B. (Siird), Ahmed Süreyya 
B. (Karesi), Ahmed Saki B. (Antalya), Esad B. 
(Amasya), Feridun Fikrî B. (Dersim), Kadri 
B. (Siverek), ihsan B. (Cebelibereket), Cemil B. 
(Tekirdağ), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Şükrü 
B. (Çanakkale), Cavid Pş. (Caııik), Kâmil E l 
(Karahisan Sahib), Dr. Mustafa B. (Çorum), 
Zekâi B. (Aydın), Hâlid B. (Kastamonu), Ab-
durrahmaıı Şeref B. (istanbul), AbdürrezzaK 
Celebi B. ((Mardin), tlyas Sami B. (Muş), İz/ev 
Ulvi B. (Kaıraıhisarı Sahib), Ferid B. (Çorum), 
Dr. Tevfik B. (içel), Hilmi B. (Ankara), Hasan 
Fehmi B. ((rümüşaııe), Yakub Kadri B. (Mar
din), Refet B. ' (Bursa) , Hâlid B. (Niğde), 
Yunus Nâdi B. (Menteşe), Mustafa Ef. (Kon
ya), , Münir B. (Çorum), Emin Cemal B. (Bolu), 
İbrahim B. (izmit), Ali Rıza B. (Kastamonu), 
Tevfik Fikret B. (Konya), Ali B. (Karahisan 
Sahib), ismail Kemal B. (Çorum), Necati B. 
(Bursa), ismail Safa B. (Adana), Ali Rıza Ef. 
(Amasya), Ali Saib B. (Kozan), Avni B. (Ko
zan), Raif E l (Erzurum), Rasih Ef. (Antalya), 
Mahbub Ef. (Kırşehir), Emin B. (Tokad), Ömer 
Ef. (Kars), Cevdet" B. (Kütahya), Ziya B. 
(Kângırı), Neemeddin Molla B. (Kastamonu), 
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İtaİil Hıılki Ef. (Siird), Muhiddin B. (Elâziz), 
Ahmed Mahir Ef. (Kastamonu), Ali Fethi B. 
(İstanbul), Talisin B. (Aydın), Şefik B. (Ba-
yezid), Mesh'med Fuad B. (Kastamonu), Dr. Hâ-
lid B. (Kayseri), Emin B. (Kskişehir), Hamdı B. 
(üozok), Yahya Galib B. (Kırşehir), Ziya Mi". 
(Erzurum), Yusuf Ziya B. (Zonguldak), Yusuf 
Kemal B. (Sinob),* Bekir Sami B. (Tokad), Ha
lil B. (Zonguldak), Dr. Kâzım B. (Denizli), 
Besim Atalar B. (Aksaray), Ekrem B. (Eâzis-
tas), Ali Rıza B. (İstanbul), Mustafa Ef. (Kon
ya), Kasım B. («Sivas), Abdülkadir B. (Maraş), 
Nuh Naci B. (Kayseri), Hacı Mehmed Ef..(Ma
raş), Galib B. (Niğde), Yusuf B. (Denizli), 
Halil B. (Ertuğrul), Ferid B. (Kütahya), Hü
seyin Rifkı B. (Edirne), Mahmud Ef. (Sive
rek), Dr. Mehmed Hilmi B. pialaitya), Şefik B. 
(Trabzon), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), 
Fuad B. (Konya), Dcvriş B. (Mardin1), Ali 
Sürııri Ef. (Karahisarı Şarki), Halet B. (Er
zurum), Kemal B. (Saryhan), Haydar Adil 
B. (Karesi'), Neşet B. (Aksaray), Ağaoğlu Ahmed 
B. (Kars), Osman Niyazi B. (Karesi), Cevad 
Abbas B. (Bolu), Midlıat B. (Maraş), Şeyh 
Soyfi Ef. (Kütahya), Haydar Riişdü B. (De
nizli), Reşad B. (Saruhan), Hulusi B. (Ka
resi), Münir B. (Erzurum), Âsaf B. (Hak
kâri), Rifat B. (Kângırı), Hafız Emin Ef. 
(İçel), Falih Rifki B. (Bolu), Vehbi B. (Ak
saray), Ali Rıza B. (Kırşehir), Gel âl Nuri B. 
(Gelibolu), Seyid B. (İzmir), Ragıb B. (Zon
guldak), Hamdi B. (istanbul)-,, Oâzim Ef. (Er

zurum), Naim Hâzim Ef. (Konya), Oudi Pş. (Si
verek), Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir), Fevzi Pş. (İs
tanbul), Mehmed B. (Çanakkale), Hüseyin B. 
(Elâziz), Hasan Feslimi Ef. (Kastamonu), Şükrü 
B. (Bohı), A-bidin B. ('Saruhan), Mükerrem B. 
(İsparta), Rahmi B. (Sivas)," Ali Fuad Pş. 
(Ankara), Talât B. (Kângırı), (Musa Kâ'zmı 
Ef. (Konya), İsmail Canbolat B. (istanbul), 
Mehmed Vehbi B. (Karesi), Şakir B. (Ankara), 
Veysel Rıza B. (Gümüşane), Hazım B. (Niğde), 
Şakir B. (Çatalca)„ Ruşen Eşref B. (Kara
hisarı Sahib), Hüsrev B. (Urfa), Musa Kâzım 
B. (Karahisarı Sahib), Sadık B. (Karahisarı 
Sahib), İbrahim B. (Ertuğrul), Mustafa Ab-
düihalik B. (Kângırı), Talât B. (Ardahan), 
Süleyman Sırrı B. (Bozok), Hacı Bekir Ef. 
(Konya), Hacı Bedir Ağa (Malatya), Nebizâde 
Haindi B. (Trabzon), Hacı Edhem B. (Saru
han), Ali Şuuri B. (Karesi), M<mıned B. 
(Karesi), Hüseyin Baki B. (Burdur), Feyzi 
B. (Diyarbekir), Sabit B. (Erzincan), Sabit B. 

(Kayseri), Mustafa B. (Elâziz), Osman Nuri 
B. (Bursa), Mazhar Müfid B. (Denizli), Ali 
Rıza B. (Muş), Kemal B. (Adana), Süleyman 
Neemi B. (Canik), Eyüb Salbri Ef. (Konya), 
Sabri B. (Saruhan), Hüseyin Hüsnü Ef. (İspar
ta), İbrahim Süreyya B. (İzmit), Ragıb B. 
(Kütahya), Ali Şâdi B. (Konya), Talât B. 
(Canik), Süleyman Sırrı Ef. (Trabzon), 
Arif B. (Eskişehir), Esad B. (Lâzistan), Mustafa 
B. (Tokad), Gazi Mustafa Kemal Pş. (Ankara) 

(Ret edenler) 

Hoca Esat Ef. (Menteşe), B<îsim B. (Mer
sin), Şükrü Kaya B. (Menteşe), Necib B. 
(Mardin), Mustafa Necati B. (İzmir), Şeyh 
Saffet Ef. (Urfa), Yahya Kemal B. (Urfa), 

Kılıc Ali B. (Gaizanteb), Zamir B. (Adana), 
Niyazi B. (Mersin), Vâsıf B. (Saruhan), Faik 
B. (Edirne), Ali Cenani B. (Gazianteb) 
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îçtimai âti 
1. — Zaptı sabık hulâsası j 
2. — Evrakı varide 

Levahiyi kanuniye 
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrut 

men'i şekavet kanunu lâyihası 
Tekâlifi kanuniye 

Zonguldak Mebusu Hilmi Beyin, Türkçe ka
nunu lâyihası. 

Zonguldak Mebusu Hilmi Beyin, İmar Ve
kâleti kanun lâyihası 

Zonguldak Mebusu Hilmi Beyin, Köy idaresi 
kanun lâyihası 

Zonguldak Mebusu Hilmi B,eyin, Artar Vergi 
kanun lâyihası 

Zonguldak Mebusu Hilmi Beyin, Dahiliye 
Vekilliğinin ilgasiyle işlerinin İcra Vekilleri He- j 
yeti Reisliğine raptı hakkında lâyihası 1 

Tezkereler 
Firar fiilinden idama mahkûm ve Divanı 

Temyizi Askerîce tasvibedilen Mehmedoğlu Meh-
med hakkındıki hü^mıiu lasdikine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

Geçen Meclisten müdevver evraktan lüzumlu 
ve lüzumsuz olanların tasnif ve merbut liste
lerde irae edildiğine dair Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası j 

ruznamesi 
Gecen Meclisten müdevver evraktan lüzumlu 

ve lüzumsuz olanların tasnif ve merbut liste
lerde irae edildiğine dair Nizamnamei Dahilî 
Encümeni Mazbatası 

Sulh Muahedenamesmin^ tasdiki tebrikini 
mutazammm Darülfünun Eminliğinden ve Ga-
lib Kemali Beyden mevrut telgraflar 

FCalVi Sultaniye mülhakatından Erenköy 
nahiyesi merkezinde meskûn Arnavut muha
cirinin diğer mahalle nakilleri hakkında Ça
nakkale Mebusu Mehmed Beyin İcra Vekilleri 
Heyeti Riyasetinden temenni takriri 

Memurin Muhakemat Encümeni ve Tetkik 
Heyeti intihaba ti 

Lüzumlu ve lüzumsuz evrak hakkında Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası 

Lüzumlu ve lüzumsuz evrak hakkında İkti
sat Encümeni mazbatası 

Lüzumlu ve lüzumsuz evrak hakkında Sıhhi
ye ve Muaveneti İçtimaiye Enciiımeııi mazbatası 

Tahlif 
Müzakere edilecek mevad 

Gazianteb ve diğer sancakların teşkilât ve 
hudutlarına dair 14 Mart 1334 tarihli Kanu
nun tatbikine dair Gazianteb Mebusu Ali Ce
mini Bey ve rüfekasmm takriri. 
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