
DEVRE:V ClLD:13 IQTIMA : 2 

T. B. M. M. 

ZABIT CERiDESi 

Sekizinci inikad 

27 - X I - 1936 Cuma 

Mundericat Sayifa 
1 — Sabik zabit hulasasr 68 
2 — Havale edilen evrak 68 
3 _ Riyaset divaninm Heyeti umumiyeye 

maruzati 68 
1 — Cankiri, Maras ve Yozgad mebusluk-

lanna segilen Fazil Ork, Alaettin. Tiridoglu ve 
Celal Aratin intihab mazbatalannin tasdiki 68 

4 — And igmeler 69 
1 — Qankiri mebusu Fazil Orkiin ve Maras 

mebusu Alaettin Tiridoglunun and igmesi 69 
5 — Miizakere edilen maddeler 69 
1 — Kambiyo, esham ve tahvilat kaeak§ili-

gmin takibi hakkinda kanun layihasi ve Mali-
ye, Adliye ve Butge enciimenleri mazbatalari 

Sayifa 
(1/262) 69 

2 — Sivas atelyesine muktazi tezgahlar i(jm 
2 500 000 liraya kadar taahhiidat yapilmasma 
dair kanun layihasi ve But§e enciimeni mazba-
tasi (1/630) . 69:70,81:83 

6 — Beyanat 70 
1 — Hariciye vekili Dr. Tevfik Riigtii Arasin 

tskenderon ve Antakya hakkmda beyanati ve 
bu hususta cereyan eden miizakere 70:79 

7 — Takrirler 79 
1 —• Seyhan mebusu Damar Ankoglu ve ar- * 

kada§lannm Antakya ve tskenderon meselesi 
hakkmda Hariciye vekili Dr. Tevfik Riistii Ara-
sm beyanatinin tasvib olunmasma dair takriri 79 



t : 8 27-11-1936 0 : 1 
1 — SABIK ZABIT HULASASI 

1936 mali yili umumi muvazene kanununa bagli 
D ve L isaretli cetvellerde bazi degisjklik yapilmasi 
hakkmdaki kanun layihasi kabul edildikten sonra cu* 

Lfiyihalar 
1 — 1936 yili muvazenei umumiye kanununa bagh 

bazi daire biitgelerinde 351 219 liralik miinakale ya
pilmasma dair kanun layihasi (1/648) (Biitse encii-
menine) 

2 — Havayollan Devlet isletme idaresi 1936 yili 
biitcesine 400 000 liralik munzam tahsisat konulmasi-
na dair kanun lSyihasi (1/646) (Biitse enciimenine) 

3 — Maliye, Sihhat ve igtimai muavenet ve Nafta 
vekaletleri 1936 yili biitcelerine 1 750 000 liralik mun
zam ve fevkalade tahsisat konulmasma dair kanun 
layihasi (1/647) (Butce enciimenine) 

Teklifler 
4 — tdare Heyetinin, Biiyiik Millet Meclisi memur-

larinm teskilat ve vazifeleri hakkmdaki 2512 sayili 
kanunda bazi degisiklikler yapilmasma dair kanun 
teklifi (2/35) (Butce enciimenine) 

Mazbatalar 
5 — Diiyunu umumiye, Jandarma umum kuman-

danhgi ve Hariciye vekaleti 1936 yili biit?elerinde 
78 000 liralik miinakale yapilmasma dair kanun layi
hasi ve Biitse enciimeni mazbatasi (1/643) (Ruzna-
ineye) 

6 — Havayollan Devlet isletme idaresi 1936 yili 

1 — Qanktn, Maras ve Yuzgad mebusluklanna 
segilen Fazil Ork, Alaettin Tiridoglu ve Celal 
Arahn intihab mazbatalannin tasdiki 

BASK AN — Miinhal bulunan Qankrrr me-
busluguna intihab edilen Fazil Orkiin intihab 
mazbatasi gelmistir, muallel degildir. Mazba-
tayi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Maras mebusluguna intihab edilen Alaettin 

ma gttnii toplanilmak iizere inikad bitirildi. 
Baskan Vekili Katib Kfttib 
Refet Cawtez Kiitahya Coruh 

Nafid Ulug AH &rh 

biitcesine 400 000 liralik munzam tahsisat konulma
sma dair 1/646 ve Maliye, Sihhat ve ietimai muave
net ve Nafia vekaletleri 1936 yili biitcelerine 1 750 000 
liralik munzam ve fevkalade tahsisat konulmasma 
dair 1/647 sayih kanun layihalan ve Butce enciime
ni mazbatasi (Ruznameye) 

7 — Hudud ihtilaflarmm tetkik ve tesviyesine mii-
tedair Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Ctim-
huriyetleri tttihadi arasmda munakid 6 agustos 1928 
tarihli mukavelenin uzatilmasi hakkmdaki notanm 
tasdikma dair kanun layihasi ve Hariciye enciimeni 
mazbatasi (1/621) (Ruznameye) 

8 — tnhisarlann idaresi hakkmdaki 1660 numa-
rali kanuna miizeyyel 2159 sayili kanunun 9 ncu mad-
desine bir fikra eklenmesine dair kanun layihasi ve 
Gumriik ve inhisarlar enciimeni mazbatasile tuz ka-
nunu layihasi ve Gumriik ve inhisarlar, Iktisad, Ad-
liye, Maliye ve Biitee enciimenleri mazbatalari (1/623, 
47) (Ruznameye) 

9 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Yugoslavya Kiral-
ligi arasmda 28 birinci te§rin 1936 tarihinde imza 
edilmis. olan ikamet mukavelenamesinin tasdikma dair 
kanun layihasi ve Hariciye enciimeni mazbatasi 
(1/644) (Ruznameye) 

Tiridoglunun intihab mazbatasi gelmistir, mual-
lel degildir. Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Mazbata Kabul edilmistir. 

Yozgad mebusluguna intihab edilen Cela] 
Aratm intihab mazbatasi gelmistir, muallel de
gildir. Mazbatayi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Mazbata kabul edilmis
tir. 

Mevcudlar ise tahlif edelim. 

2 — HAVALE EDILEN EVRAK 

*>&<{ 

B l R l N O l CELSE 
A§ilma saati : 15 

BALKAN — Tevfik Fikret Silay 

KATIBLER : Bekir Kaleli (Gazi Anteb), Ziya Gevher Etili (Qanakkale). 

BALKAN — Celsc agilmistrr. 

3 — RlYASET DtVANININ HEYETt UMUMlYEYE MARUZATI 
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4 —AND JtgMELER 

1 — Qanktn mebusu Fazil Orkun ve Maras 
mebusu Alaettin Tiridoglunun and igmesi 

(Qankiri saylavligma segilen Fazil Orkiin 
tahlifi yapildi). 

1 -— Kmnbiyo, esham ve tahvildt kagakgihyi-
n%n taktbi hakkmda kanun layihasi ve Maliye, 
Adliye ve Biitge encilmenleri mazbatalari 
(1/362) [1] 

BALKAN — Ikinci miizakeresidir, birinci 
maddeyi okutuyorum. 

Tiirk parasmm kiymetini koruma hakkindaki 
1567 numarali kanunun dordiincii maddesini 

degigtiren kanun 

MADDE 1 — Tiirk parasmm kiymetini ko
ruma hakkmdaki 20 gubat 1930 tarih ve 1567 
numarali kanunun dordiincii maddesi agagida-
ki gekilde degigtirilmigtir: 

Tiirk parasi kiymetinin korunmasi igin 1c-
ra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan kararla-
ra aykiri hareket eden veya ettiren banka ya-
hud miiesseselerin miidiirleri ve alakali memur-
larile bunlardan bagka gahislar iig aydan bir se-
neye kadar hapis cezasile cezalandinlirlar. 

Kararnameye aykiri olan fiil, ecnebi parala-
rmi ve her tiirlii esham ve tahviller ile yaban-
ci memleketler iizerine cekilmig gek ve poli-
geleri izinsiz memleket digina kagirmak veya 
kagirmaga tegebbiis etmek suretile iglenmig ise 
failleri yukanki fikrada yazili hapis cezasile 
mahkum edilmekle beraber zaptedilen yabanci 
paralar, esham ve tahvillerin musaderesine de 
hiikmolunur. Bundan bagka zaptedilen: 

A) Yabanci paralarm krymetlerinin bir kati, 
B) Esham ve tahvillerin krymetlerinin bir 

kati, 
C) Qek ve poligelerin kiymetlerinin iki kati, 
D) Yabanci paralar ve esham ve tahviller 

kaginlmig olub da zaptolunmamis ise tesbit olu-
nacak kiymetlerinin iki kati, 

Nisbetinde agir para cezasi alinmasina da 
hiikmolunur. Yukanda yazili krymetler Mali
ye vekaletince gosterilecek makam tarafmdan 
zaptolundugu veya kagirildig-i tarihlere gore 
tiirk parasi olarak tesbit olunur. 

Bu maddeye gore kagak olarak tutulub zap
tedilen para, esham ve tahvillerle gek ve polige-
ler hakkmda bir zabit varakasi tutulur. Bir 
ornegi de sugluya verilir. Zaptolunan geyler 

[1] Birinci milzakeresi 6 nci inikad zaphnda-
dir. 

(Marag saylavligma segilen Alaettin Tiridog* 
lunun tahlifi yapildi). 

BA§KAN — Bay Oelal Arat yok mu? (Yok 
sesleri). 

Euznameye gegiyoruz. 

makbuz kargiligmda o yerin mal gandigina tes-
lim olunur. 

Hiikmolunan para cezasi tahsil edildikten 
sonra gek ve poligeler hamillerine geri verilir. 

tJzerlerinde beyanlarma uymayarak izinsis 
bulunacak yabanci para veya bagka menkul 
kiymetlerin tiirk parasi olarak tutan yuz li-
rayi gegmezse bunlar hakkmda 1918 sayili ka
nunun 18 nci maddesi hiikmu tatbik olunur. 

Bu madde hiikmii 1918 sayili kanuna gore 
tatbik olunur. 

BASKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmigtir. 

MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden 
muteberdir. 

BASKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmigtir. 

MADDE 3 — Bu kanun hiikiimlerinin icfa-
sma tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BASKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmigtir. | 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kanun 
kabul edilmigtir. 

2 — Sivas atelyesine muktazi tezgdhlar 
igin 2 500 000 liraya kadar tadhhudat yapilma-
sma dair kanun layihasi ve Biitge encumeni 
mazbatasi (1/630) [1] 

BALKAN — Ikinci miizakeresidir. Madde-
leri okutuyorum. 

Sivas atelyesine muktazi tezgahlar igin 
2 500 000 liraya kadar taahhiidat yapil-

masma dair kanun 

MADDE 1 — Devlet demiryollan ve liman-
lari igletme umumi idaresi tarafmdan Srvasta 
inga edilmekte olan cer atelyesinin kuwei mu-
harrike santrali, ving ve tezgahlarile sair tesi-
satina muktazi alat ve edevatm siparig edilme-
si igin miiteakib senelere sari 2 500 000 liraya 

[1] Birinci milzakeresi 6 nci inikad zaphnda-
dvi\ 

5 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER 
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kadar taahhiidat icrasma Nafia vekili mezun-
dur. 

BALKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi^tir. 

MADDE 2 — Bu taahhude istinaden her se-
ne sarf edilecek miktar; umumi idarenin biitqesi-
ne tahsisat olarak vazolunur. 

BASKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 4 — Bu kanun hiikumlerini icraya 

1 — Hariciye vc.kili Dr. Tevfik Hiistu Arasm 
tskenderon ve Antakya hakkmda bey ana k ve bu 
hususta cereyan ed-en m/uzakere 

HARtCtYE V. TEVFIK R. ARAS (Izmir) — 
Arkadaslarim, 

Bugiin size iskenderon ve Antakya mese-
lesinin ne halde bulundugundan bahsedecegim. 
Herseyden evvel, hergiin bana her rast geldigi-
niz her yerde hep bu meseleyi sordugunuzu 
diisiinerek nekadar sabrrsizlikla beklediginizi 
bildigim bu husustaki izahatmim biraz gecik-
diginden dolayi mazur gormenizi reca edece-
gim. 

Biiyuk sefin, bu meseleye dair sarih beyana-
tms duyduktan sonra Ciimhuriyet Hiikumeti-
nin bu isle, nasil can ve basla istigal etmekte 
oldugunu soylemeye liizum var mi? Harbi umu
mi felaketinin basmiza yigdigi ve tasfiyesini 
neslimize biraktigi binbir turlii elemli hesabla-
rmi, Moskovada, Ankarada, Lozanda ve onlari 
takib eden konusmalarda ve konferanslarda, 
goruserek ve eski anlasmazliklarm yerlerine 
saglam dostluklar ikame ederek hallettikten 
sonra tskenderon ve Antakya mukadderatmm 

Maliye ve Nafia vekilleri memurdur. 
BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Kanunun heyeti umumiyesini aqik reyinize 

arzediyorum. 
Layihaya rey vermeyen var mi? 
Rey toplama muamelesi bitmi§tir. 
Aranm neticesini arzediyorum: 
Sivas atelyesine muktazi tezgahlar i<jin 

2 500 000 liraya kadar taahhiidat yapilmasma 
dair olan kanuna (258) zat kabul etmek su-
retile rey vermis.tir. Muamele tamamdir, bina-
enaleyh kanun (258) reyle kabul edilmisjjtir, 

Hiikumet beyanatta bulunmak istiyor, he-
niiz ulagamadi. Gelinceye kadar 20 dakika eel-
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,30 

• 

heniiz tatbikatta esasli bir sekle baglanmamrs 
olmasi, Turk milletini gece giindiiz diisimdii-
ren tek milli mesele olarak ortada duruyor. 
Bu isin sona kalmasi nazarrmizda ehemmiyeti-
nin diger hallolunan islerimizden farkli olma-
smdan asla degildir. 

Biiyuk Meclisin yiiksek azasma hariciyeni-
zin takdim ettigi bir ve iki numarali beyaz ki-
tablar, bu isle 1921 denberi sasmaksizm miite-
madiyen istigal ettigimizi agik gbsteren vesi-
kalarla doludur. 

Taahhiitlere riayeti seven ve isteyen Turkiye 
Ciimhuriyeti Hiikumeti, dostluguna ehemmiyet 
verdigi Fransa ile konusmak suretile, bu Tiirk 
mmtakasmm; miimkiin olsaydi biran bile mah-
rum olmasma riza gosteremiyecegi; hiirriyet 
ve istiklaline, komsulan olan Suriye ve Liib-
nanla birlikte tekrar kavusmasmi bekliyordu. 

Arzettigim beyaz kitablardaki vesikalara 
soyle sadece bir gbz atanlarca ayan olsa gerek-
tir ki her vesikada ve her vesile ile bu gorus,ii-
muzii tasrihten asla farig olmadik. Son giin-
lerde teati edilen notalar muhteviyati bu haki-
kati agik gostermektedir. 

tskenderon ve Antakya meselesi hakkmda 

I K l N C t CELSE 
Agilma saati : 15 50 

BA§KAN — Tevfik Fikret Silay 

KATtBLER: Bekir Kaleli (Gazi Anteb), Ziya Gevher (Qanakkale) 

BALKAN — Celse aQilmi^tir. Sbz, Hariciye vekilinindir. 

6 — BEYANAT 
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3Paris Btiytik Elgimiz marifetile Fransa Htiku-
metine verilen 9 tesrinievvel 1936 tarihli nota-
da: Milletler Cemiyeti Konseyinde tarafimdan 
ve Fransa Hariciye Mustegan M. Vienot tara-
fmdan yapilan beyanata i§aret edilerek Fransa 
Htikumetinin Suriye ve Liibnan ile yapmakta 
oldugu muahedelere miimasil bir muahedenin 
Iskenderon ve Antakya mmtakalari Tiirk ahali-
si ile de miizakereye Fransanm amade olup ol-
madigi hakkmda ne karar ittihaz edecegi sorul-
mu§ ve bu sualin iradmda amil olan esasati hu-
kukiye mticmelen ifade edilmigti. Bu notamiza 
Fransa Hiikumeti 10 te§rinisani 1936 da cevab 
vermi§tir. Bu cevabin ihtiva ettigi baslica nok-
talari hulasatan arzedecegim: 

1 — Fransa Hiikumeti 1921 itilafnamesi cer-
gevesi dahilinde miizakereye amadedir. 

2 — itilafname ahkammi, Fransa Iskenderon 
sancagma Suriye Devleti gergevesi iginde bir 
hususi idare bah§etmek suretile tatbik etmi§tir. 

3 — Fransa, 1921 tarihli Ankara itilafname-
sini, 25 nisan 1920 tarihinde kendisine Suriye 
igin verilen mandaya istinaden yapmi§tir, 

4 — 1922 tarihli manda yasasi, Suriye ve 
Liibnan namile andigi iki Devlete karsi Fransa
nm, bunlan istiklale dogru goturmesi ve bu 
memleketlerin her hangi bir suretle pargalan-
masmdan ve kiralanmasindan vikayesi gibi ve-
cibelerini tesbit etmistir. 

5 — Fransa Htikumetinin, Ankara itilafna-
mesinin Iskenderon sancagma miitedair htikum-
lerini tatbik igin aldigi tedbirler bu manda ya
sasi esaslan dahilindedir. 

6 — Mandater sifati ile §imdiye kadar de-
ruhde ettigi taahhiidleri Suriyeye devrederken 
Fransa Hiikumeti, gerek Suriye ile yaptigi bir 
anla§ma sirasmda ve gerek bu mtinasebetle her 
hangi bir ahar Devletle yapacagi miizakereler 
esnasmda manda yasasi ahkammdan di§an gi-
kamaz. 

Bu itibarla Suriyenin istikbali mevzubahs ol
dugu §u sirada Fransa Hiikumeti, Suriye Hiiku
meti namini aldigi 1921 deki taahhtidlerinin fev-
kinde taahhtidlere giri§emez. 

7 — Suriye eczasmdan olan sancak ile ayri 
bir ittifak muahedesi akdetmek, filen ve huku-
kan 3 ncti bir Devlet tesisi suretile Suriyenin 
pargalanmasi demek olur ki bu da, manda ya-
sasma mugayirdir. 

8 — 1921 itilafnamesi, sancaga, Suriye hari-
cinde siyasi bir varlik imkanmi derpi§ etme-
mistir. 

9 — Fransa Hiikumeti bu hususta Turkiye 
ile gorti§ teatisine memnuniyetle amadedir ve 
bu miizakerelere Suriye Htikumetinin salahiyet-
tar mumessillerini istirak ettirmek hakkmi 
Fransa muhafaza eder. 

Fransa Htikumetinin bu notasma Paris Bti
yiik Elcimiz vasrtasile 17 te§rinisani 1936 tari
hinde miidellel bir cevab verildi. Bu cevabmii-

4936 C : 2 
zm dayandigi baslica esaslan da hulasatan Yuk-. 
sek Meclisinize arzediyorum: 

1 — Milletler Cemiyeti paktmi ihtiva eden 
Versailles muahedesinin akti esnasmda Suriye-
deki vaziyet, bir askeri i§galden ibaret idi. Bu 
tarihte Turkiyenin Suriyedeki hakimiyeti, hu-
kukan mahfuz bulunuyordu (Alki§lar). 

2 —1920 de San - Remo'da Fransa mandasma 
tevdii kararla§tirilan Suriye, sirf cogxafi bir 
ifadeden ba§ka bir §ey degildi ve bunun hudud-
lan takribi bir surette bile tahdid edilmemi§ 
ve edilemezdi. (Jtinkti Ttirkiyeden ayrilacak 
arazi heniiz huhukan meghul idi. 

3 — 1921 de Suriye nammi tagiyan siyasi 
bir birlik mevcud degil idi. 

Turkiye; 1921 itilafi ve Lozan muahedena-
mesile cizilen hattin cenubunda kalan arazinin 
bir kismmi §artsiz ve diger bir kismmi bu vesi-
kalarda zikredilen §artlar dahilinde terket-
mi§tir. 

4 — Lozan muahedesinin 16 nci maddesi, 
Turkiyenin bu arazi tizerindeki hakimiyetini 
sirf alakadarlar lehine olarak terkettigini tas-
rih etmi§tir. Buna nazaran Fransanm Suriye
deki otoritesine nihayet verildigi takdirde, 
1921 ve 1923 mukaveleleri ile §arta muallak ola
rak terkedilen bu arazi hakimiyeti, ancak Is
kenderon ve Antakya Ttirk ahalisine intikal 
edebilir (Alki§lar). 

5 — 1922 manda yasasmda Iskenderon ve 
Antakya stikut ile gecilmi§tir. Bu sukuttan 
maksut, i§bu mintakalann Suriye ve Liibnan 
tabirleri haricinde birakildigi ise bu hal 1921 
ahitnamesi ahkamma muvafiktn*. Degilse bu 
mukaveleye mugayirdir. 

Fransiz notasi bu ikinci §ikki benimsedigi 
gortilmektedir. Halbuki boyle bir tefsir, ahdi 
nakzetmek demektir ki bu takdirde Ttirkiye, 
kendisini, 1921 Ankara mukavelenamesi he-
yeti umumiyesinden ve 1923 Lozan muahede
sinin buna muteallik ahkammdan, beri addet-
mek zaruretinde kalir (Bravo sesleri, siddetli 
alki§lar). 

1921 imza protokoltinde, Fransa delegesinin 
Iskenderon ve Antakya mmtakasi igin Ttirk 
bayragini ihtiva eden bir bayragm kabultinde-
ki faydayi tasdik etmi§ ve bunu temin igin 
Hiikumeti nezdinde te§ebbtis yapmagi vadey-
lemi§ olmasi ve bunun Lozanda hig bir kaydi 
ihtirazi serdedilmeksizin teyid edilmig bulun-
masi, Iskenderon menatikma kabul edilen re-
jimin mahiyetini gostermek igin gtizel bir delil 
teskil eder. 

6 — Manda yasasi ve 1930 tegkilat karar-
namesi, Turkiye Htikumetinin muvafakati alin-
maksizm tanzim edilmi§ oldug-undan, Ttirkiye 
bunlara muhatab olamaz. 

7 — 1921 tarihinde Suriye nami altmda si
yasi bir te§ekktil mevcud olmadig-ina nazaran 
mukavelede mevzubahs edilen muhtariyet, 
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mevhum bir Suriye Devleti gergevesi dahilin-
de degil, ancak Fransiz otoritesi gergevesi igin-
de derpi$ edilmi§ ve Suriye ve buna mu§abih 
diger tesssjekkuller gibi istiklale namzed adde-
dilmesi tabii bulunmus, olan bir muhtariyettir 
(Alki§lar). 

8 — Her hangi bir Devletin diger bir Dev-
lete kar§l olan taahhiidlerini, o Devletin ri-
zasini almadan ahar bir Devlete devretmek 
miimkun degildir. 

Esasen Iskenderon sancagi hig bir zaman 
Fransaya ilhak edilmis, degildir ki bu gun Su-
riyeye ilhak edilebilsin (Alki§lar). 

9 — tskenderonun ve Antakyanm istiklali, 
Suriyenim pargalanmasi manasmi tazammun et-
mez. Zira bu yerler iizerinde Tiirkiye; Suri-
yeye hig bir hak tanimi§ degildir ve §urasi da 
kayde §ayandir ki, yeni muahede ile Suriye 
camiasma ithal edilen Alevi ve Oebeh - Duruz 
Hiikumetleri Iskenderon haricinde Suriye vah-
detini yeniden temin etmi§ oluyor. 

10 —* Suriye ve Liibnanin istiklale kavu§-
malari, Tiirkiye Cumhuriyetinin her zaman 
ilan etti |i prensiblere uygundur ve Fransanm 
aldigi karar hakikaten takdire §ayandir. 

Tiirkiye Hiikumeti, kom§usu Suriye ile mii-
nasebatmm gok hayrrli bir §ekilde tecelli ede-
ceginden §iiphe etmez. 

Iskenderon ve Antakya hakkmdaki Turk 
noktai nazari Tiirk ve Suriye milletleri ara-
sinda hakiki bir dostlugun mevcudiyetine hig 
bir suretle mani te§kil etmez. Bilakis bu dost
lugun takviyesi igin bir unsur olur. 

Bir gok fedakarhkla §imdiye kadar elde et-
mi§ oldugu haklardan ve bunlarm icabati ta-
biiyesinden Tiirkiye Ciimhuriyeti vazgegemez 
ve bu haklarm mahiyetlerinin §u veya bu se-
kilde degi§mesini de kabul edemez (Alki§lar). 

11 — 1922 yasasi ve 1930 teskilati esasiyesi-
ni, Fransa Hiikumeti ilk defa olarak ileri siir-
mektedir. Bu iki vesika, Fransanm, Tiirkiyeye 
evvelce vukubulan taahhiidlerinden agikga nii-
kuliinu tazammun eder. Fransa Hiikumeti bun-
lari serdjeylemekte devam ettikge, Tiirkiye, mev-
cud mukavelelerin heyeti umumiyesinden ken-
dini beri addetmeye mecbur olacaktrr (Bravo 
sesleri, alkislar). Yalniz bu son haldedir ki, ye
ni muzajkerata, Suriye delegelerinin ig,tiraki ih-
timali cterpis edilebilir. Qiinkii o zaman iki 
memleketi ayiracak hudud hattmi miistereken 
tesbit etmek lazrmgelecektir. 

Bu aci ihtimalleri bertaraf etmeyi cidden ar-
zu eyleyen Oiimhuriyet Hiikumeti, iki tarafga 
hig bir ^aydi ihtirazi tahtmda veya evvelden 
kararla^tmlmis bir fikirle olmaksizm, meselenin 
heyeti timumiyesi hakkmda. miizakerata bas,la-
masini Fransa Hiikumetine teklif eylemistir. 

Simdi hulasasmi soyledigim notalarmiizda 
goriiluybr ki, davamiz bir arazi revisionu | 

meselesi degildir. tstedigimiz muahedelerle bi-
zim ve Tiirk halkm kazandigi haklarm till 
ve ameli teminatini korumak ve Tiirk mmtaka--
smm haklarmm muahedelerle temin edilmis, olan 
inkisafmi gormektir. 

Hulasa: surasmi hemen tasrih etmeEyim ki 
isi bilenler arasmda teati edilen bu notalarda 
esasli delillerimizin ancak bir kismmi soylemi^ 
bulunuyoruz. Iktisadi bakimdan olanlara daha 
temas etmedik. Manda sartlarmi ifade eden ve
sika ile 1923 de tekrar muteaddid vesikalarla 
teyid edilen 1921 muahedesinin mukayese ve 
tetkikma girismiyerek i^aretle iktifa ettik. Me-
sela 1921 muahedesinin 7 nci maddesinin son 
fikrasi; Sancakta resmi dilin ttirkge oldugu
nu sarahatle bildiriyor. Manda s,artlarmi goste-
ren vesikanm 16 nci maddesi de Suriye ve Liib-
nanda resmi lisanin Fransizca ve Arabca ol
dugunu tasrih ediyor. Ve yine 1921 mukavele-
sine bagh ve onun esasli pargalarmdan birini 
teskil eden imza protokoliinun 7 nci, 8 nci, 9 
lieu v elO ncu fikralarmda tskenderon lima-
ninda Tiirkiyeye tanman haklar arasmda Tiir
kiyeye kafi bir sahanm uzun miiddetle kiraya 
verilecegi agikga ifade edilmistir. Manda 8?art-
larmi beyan eden vesikanm dorduncii madde-
ijinde ise, mandater Fransaya, Suriye ve Lub-
nanda hig bir sahanm kira ile baska bir Dev
lete verilmiyecegini temin etmek vazifesi veri-
liyor. Bu baskaliklar Iskenderon ve Antakya 
ve havalisinin manda sartlarmi tevsik eden 
ahkama dahil bulunmadigi binaenaleyh - San-
cak mmtakasi 1921 muahedesile istiklale ka-
vusmak iizere otonomiye tabi oldugu igin bah-
se kansftirilmadigmi bizimle kabul etmek tabi-
idir. Aksi takdirde bu miiteanz ahkam biribi-
rini ifna ederek bizim muahedemizin ortadan 
keyfi olarak kaldrrilmis. oldugunu anlamaktan 
baska bir gare ve izah bulunabilir mi? 

Bu sonuncu takdirde ise 1921 muahedesine 
mevzu olan biitiin meseleler oldugu gibi agikta 
durmakta ve bir hal sekli beklemekte bulunuyor-
lar, demektir. Assamble miinasebetile Cenevrede 
bulundugum srrada yaptigmi miilakatlarm ve 
temaslarm neticesi olarak avdette Ankarada 
bu milli meselemiz igin Fransa ile aramizda ko-
nusacagimizi tahmin ediyordum. Beyaz kitab-
larda gbrdiiguniiz gibi miizakere yerine notalar 
teatisi ve mimakasa oldu. Bunlarm da dostane 
bir hava iginde cereyan ettigini ayrica kaydede-
rim. Bu muhim mesele, tabiatile boyle suriince-
mede ve miinakasa halinde kalamazdi. Fransa 
biiyiik elgisi iki gun evvel, tercihini bize brrak-
mak suretile, Hjukumetinin iki teklifini ifade 
etti. Bunlari da iste aynile arzediyorum. 

10 Tesrinisani tarihli notasile Fransa Hiiku
meti, Iskenderon meselesindeki hukuki vaziyeti-
ni, gerek manda yasasile bagh bulundugu Mil-
ietler Cemiyetine kar§i gerek Ankara itilafname-

I si mucibince deruhde ettigi hususi mecburiyetler 
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itibarile Tiirkiyeye karsi tesbit etmistir. 

Ewelce verilmis. olan izahat sayesinde Fran-
sa Hukumeti mevzubahs muhtelif taraflar igin 
mucibi memnuniyet bir uyusmaya atideki iki 
usulden birinin kabulti suretile varilabilecegin-
de siiphe etmez. 

1 — Turkiye Hukumeti mandanm iptidasm-
danberi tatbik edilmis. olan Sancagin siyaseten 
Siiriyeye tebaiyeti meselesini ortaya atmadigi 
takdirde Fransa Hukumeti, i§bu mmtaka Turk 
unsurlarmin lehine olarak 1921 itilaflan ger-
gevesi iginde Turkiye Hiikumetince serdolun-
masi §ayani arzu telakki edilen teminatm tetki-
kma derhal baslamaga hazirdir. 

2 — Turkiye Hukumeti Sancak igin mesela, 
Suriyeye karsi istiklaliyeti ihtiva eden yeni bir 
yasa talebinde israr ettigi takdirde mesele man-
dater Hiikumet sifatile Fransa Hukumetinin sa-
lahiyetini tecaviiz eder. Boyle bir halde manda 
yasasmi tefsir etmek ve salahiyetle rey vermek 
hakki Milletler Cemiyeti konseyine aiddir. 

Bu iki telkin, ayni zamanda Turkiye ve Fran
sa ile elyevm Fransa Ciimhuriyeti otoritesi alti-
na konulmus olan memleketleri alakadar eden 

* bu meselenin hallinde yegane ilham kaynagi 
olmasi lazimgelen dostluk zihniyeti dairesinde 
yapilmi§trr. 

Bunun iizerine Biiyiik §fefimizin ve Basveki-
limizin ve Icra Vekilleri Heyetinin, milletimizin 
arzularma uygun olarak hariciyenize verdigi 
direktifi telakki etmis bulundugum igin birinci 
teklifi kabul edemeyecegimizi derhal soyledim. 
Milletler Cemiyeti konseyine miiracaate muva-
fakatimizi, keyfiyeti Firkamiz igtimamda bah-
se koyduktan sonra Fransa Biiyiik elgisine ifade 
ettim. §imdi Iskenderon ve Antakya ve hava-
lisinin mukadderati meselesi Milletler Cemiyeti-
nin tetkik ve miitaleasmin almmasma tecil edil
mis oluyor. Bu suretle Milletler Cemiyeti bizim 
igin mill! ve biiyiik bir meselemizle istigal et-
mege, hele sulh ve iktisadi baknndan §imali 
Jranm cenub kismmdan baslayarak Tiirkiyenin 
Van gdliiniin ve Diyarbekirin cenub mintakasmi 
te§kil eden biiyiik bir krtasile Irakm simalini ve 
Suriyenin §imalinde kiigiik bir mmtakayi ihtiva 
etmek iizre yakin sarkm kocaman bir saha-
sile Akdeniz ve Avrupa arasmdaki miibadelele-
rin tek esask bir liman olan bu Turk mmtaka-
smm emniyet ve ikbali hakkmda miitaleasmi 
bildirmege davet edilmis oluyor. Hariciyenizin 
bu safhayi da dikkat ve itina ile takib edecegini 
temin ederim. §imdi bu suretle harekete mii-
saade ve itimad buyurmanizi rica ederim. Hu-
zurunuzda vaziyeti daima, adim, adim, oldugu gi-
bi arzedecegim. Icabmda icab eden karari al-
mak her vakit sizindir (Alkislar). 

IBRAHIM DEMlR ALAY (Isparta) — Mec-
lis icabmda hig bir karardan gekinmez. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Aziz arka-
daglar; Tiirk milletinin diinya sulhu iizerinde 

ne kadar titredigi ve du§uncesini biitiin millet-
lerle birlik olarak diinya sulhunun bozulmama-
si igin 15 senedir ne kadar sabrrla, ne kadar fe-
ragatle galistigi hususuna biitiin diinya §ahid-
dir. Mevzuumuz olan ve iste on be§ sene evvel 
Fransa Devletile aktettigimiz mukavelenin ah-
kammm nasil tatbik edildigini, Tiirk milleti vi
ne bu on be§ sene iginde giinii giiniine takib et-
miftir ki, buna da biitiin diinya sahiddir. 

Bizim taraftan gosterilen biitiin hiisniiniyet 
ve fedakarliklara ragmen, arkauaslar, on bes 
senelik gegen giinleri bir goziiniiziin oniinden 
gegirin. Antakya ve Iskenderon da hususi idare 
namina o muahedede derpis, edilen isjerden 
§imdi saym arkada§imiz, Hariciye vekilimizin 
izah ettigi vechile, hangisi Tiirkler lehine tat
bik edildi? Fransa Devletile daima dostlugumu-
zu, iyi munasebetimizi muhafaza etmegi §iar 
edindik. Fakat Fransa da biraz insaf ederek 
Tiirk milleti denilen bir milletin de diinya iize
rinde, oturduklan kendi evleri iginde, hakki 
oldugunu kabul etmeleri lazimdir. 

Iskenderon, Antakya, mebdei belli olmayan 
giinlerdenberi Tiirklerin yuvasidir. Suriyede 
oturan insanlarm da bir an evvel istiklale ka-
vu§malarmi, kendilerinden evvel, istemekle be-
raber, Antakya ve iskenderonda oturan Tiirk
lerin de kendi yuvalannda yabanci goriinmele-
rine hig bir zaman tahammiil edemeyiz. 

Arkadaslar: Saym Hariciye vekilimiz iktisa
di i§leri iizerinde izahata nobet gelmedi buyur-
dular. Fakat arkada§lar, biz muntehiblerimizle 
her sene temas ettigimiz zamanlarda sahidi ol-
dugumuz vaziyetleri diinya muvacehesinde, bu-
rada, soylemek mecburiyetindeyiz. 

Arkada§lar; siyasi, iktisadi emniyet sani-
lan §ey, bu sancak etrafinda, bizim kendi yur-
dumuzda, kalmi§ midir? Her giin gdrdugiimuz 
vakayile bu emniyetin katiyen teessiis etmedigi-
ni goriiyoruz. Orada her giin kacakgilarla olan 
musademelerde Tiirk, yavrularmi kaybetmege 
ba§lami§tir. Dairei intihabiyelerimizde miinte-
hiblerle temasimizda; babalarm, analann agiz-
larmdan isitmege basladik: Bu hudutta nigin 
bu kadar yavrulanmiz oliiyor, hali harpte mi-
yiz? Her yere askerlerimiz gidiyor, burnu ka-
namadan geliyor. Fakat bu hudutta, gerek giim-
riik muhafaza teskilatindan, gerek asker, gerek 
jandarmalarrmizdan her giin bir dliim, bir §e-
hid haberi geliyor. Hali harpte miyiz? 

Iktisadi emniyetimiz ise hepinizce, biitiin diin-
yaca malumdur. 0 cephede neler oldugunu hep 
pekala biliriz. Bunu, iktisadi i§lerde biitiin diin-
yanin hocasi olan, Fransizlar da elbette bilir-
ler. Tiirk milletinin iktisadi hie bir hakki yok 
mudur? Ya§adigi yurdunda, kendi miistakil yur-
dunda iktisadi emniyetini isteyemez mi? 

Bizim kendilerinden istedigimiz, o sancagin, 
sadece, istiklali ve muhtariyeti idi. Onu da mi 
gok goruyorlar? 
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Biz Turk milleti, ba§ta Biiyiik Devlet Reisi-

miz, Biiyiik §efimiz Atatiirk oldugu halde, 
her halde bu sancagm mebdei belli olmayan 
giindenberi Tiirklerin yurdu, yuvasi olduguna 
kani olarak, bir an evvel biitiin diinyaca bu hak-
kinin verilmesini bekliyoruz. 

REFlK INCE (Manisa) — Saym arkada§-
lar, davasmda hakli olanlarm tuttugu kuvvetli 
yolu gbsteren ve bildiren izahati dinledikten, 
i§ittikten sonra, hepimizin milli vicdanmdan 
kopub gelen sedaya terciiman olan ve milli 
vicdanimizda ezelden ebede kadar bize hediye 
edilmi§ olan bir yurdun hatiralarmi ve mev-
cudiyetini korumak igin elden gelen gayreti 
yaptiklarmi gbstermek itibarile Hiikumetimi-
zin bu husustaki enerjik faaliyetini memnuni-
yetle, §ukranla kar§ilayarak sbziime ba§lamagi 
vazife tanirim. 

Hepimiz, yaslanmizm icabi olarak, haya-
tm muhtelif tecelliyati kar§ismda bir gok elem, 
keder, siirur ve heyecan devri ya§amis adam-
lariz. Fakat sorarim size, ikinci te§rinin il-
kinde en buyugumiiz Atatiirkiin Antakyadan 
bahsettigi zaman biran igerisinde husule ge-
len heyecana kagimiz hayatta kag defa tesadiif 
ettik? Bu, biitiin vicdan ve mii§terek duygu-
larimzm bir anda elektriklenmis olmasmdan 
dogan bir heyecandan baska bir §ey degildi. 
Bunu yalniz heyecanlanmizla degil, gbzlerimi-
zin ya§i ile, viicudlarimizm biitiin asabmin 
hareketile ifade ettik. Bu, haksiz bir seyin ifa-
desi degildi. 0 kadar hakli idik ki, Fransa 
dahi, kendisile hali ihtilafta bulundugumuz 
Fransa dahi defaatle teyid etmi§ti. Fransa ta-
rafindan defaatle teyid edilmis, olan bir hak-
kin tanmmami§ olmasi sukutu hayali, insan-
lar igin hakikaten azab oluyor. Fakat ne yapa-
lim ki bazan haklarm, en agik haklarm dahi 
istihsali igin insanlarm 90k ugragmasi ve ug-
ra§a ugrasa bazan da hayatlarmi feda etmesi 
lazimgeliyor. Muhakkak ki biz ugra§masmi 
bildigimiz gibi, hayat meselesi mevzubahs ol
dugu zaman, zannederim ki onu dahi feda et-
mekten cekinecek hig bir Tiirk vatanda§i yok-
tur (Alki§lar). 

Arkada§lar, dostluk sbziinii en gok i§ittigi-
miz milletlerden birisi Fransizlardir. Hariciye 
vekilinden cok rica ederim, sbziimde belki dip-
lomatik noktai nazardan noksanlar bulunabi-
lir. Fakat samimiyetle soyliiyorum; siircii li-
sanimi af buyursunlar; cok beyanatma rag
men dostlugunu filen en az gbrdugiimuz millet
lerden birisi de Fransadir (Alki§lar). 

Bizim, Antakyadaki irkda§lanmizm idare 
^ekli, oradaki milletimizin dili §u veya bu ik-
tisadi hayati, milli harsi iizerinde, kiiltiiru 
iizerindeki hukukunu defaat ve defaatle teyid 
eden bir milletin, her hangi bir vesile ile diin-
yaya, Suriye ile aktetmi§ oldugu bir muahede-
yi vesile ittihaz ederek, adeta ba§ka yollardan 

I imale tarzi esasmi, ben, herkese ve biitiin diin-
yaya ilk defa hak dersi vermek iddiasinda 
bulunan bir milletin §iarma ve onu idare eden 
Hiikumetin vazifesine asla yaki§tiramam. Qok 
iimid ederim ki, bu giin irtikab edilen hata, 
yarm hakkaniyetle tashih edilmi§ olsun. 

Arkadaslar; bu Antakya meselesini iig ceb-
heden muhakeme etmek lazimdir. Bir defa bey-
nelmilel vaziyetten, bir defa Fransa noktasm-
dan, bir defa da Suriye noktasmdan. Biz, Fran
sa gibi diplomatlikta iistad oldugunu iddia 
eden bir milletin dostluguna muhtac, oldugu-
muz gibi 0 da, icinde bulundugumuz siyaseti 
amumiye dolayisile, herhalde ve her halde 
Tiirkiin dostluguna muhtagtir. Tiirk bugiinkii 
vaziyette, kendisinin kiigiik Antanamdan iki-
sile miittefiktir. Tiirk, kendisini ittifak ettigi 
Ruslarla daha evvelden miittefiktir. Tiirk, 
sarkm biitiin milletlerile ezelden ebede ka
dar manen ve maddeten miittefiktir. (Bravo 
sesleri) (Alkislar). 

I Manen ve maddeten bu kadar kuvvetli 0-
| Ian bir milletin, kendi tarafmdan tasdik olunan 
I hakki, 0 bir taraftan da tasdik olunmalidir. ki, 

dostlugu bununla tahakkuk edebilsin. Bir ta-* 
raftan dostluk sbzii, diger taraftan dostlukla 
asla kabili telif olmuyor, hatta aksine, olarak 
fili hazirile, kalbimizi kirmakla kalmryor, men-
faatlarmnzi ihlal etmekle kalmryor, ayni za-
manda kendi menfaatlarini da ihlal etmis olu

yor. Fransa bu islerden bir an evvel farig ol
sun! Beynelmilel vaziyet bugiin icin yeni bir 
ihtilat gikarmaga asla miisaid degildir. Ispan-
yanin vaziyeti Devletler arasinda bir ihtilata 
sebebiyet veriyor. Rusyanm Fransa ile ittifaki 
karsismda sarkli ve vasati avrupali bir kag 
Devletin bilmukabele ittifaki cereyani hasil 
oluyor. Akilli diplomasinin Tiirk kuvvetinin, 
bu ihtilatta oynryacagi; rolden istifade etmesi 
lazim gelir. Bizim en hayati bir meselemiz mev-
zuubahs oldugu zamanda bu dostlugu gbster-
mezse, benim iyilik zamanimda bana kandilli 
temenna etmek suretile yapdacak kompiliman-
larm hig bir zaman faydasi olamaz; (Giizel 
sesleri). 

Arkadaslar; isin en ehemmiyetli ciheti Su-
riyeye taalluk eden cihetidir. Suriyeyi, dim 
Tiirk viicudunun bir uzvu olan Suriyelileri is-

tiklallerini kazanmak itibarile, bizim gibi istik-
lalin tadmi ezelden tadan fakat onu gaybet-
mek tehlikesini gbrdiikten sonra tekrar bir 
defa daha tath tatli tadan bir millet zannede^ 
rim ki diinyada pek az gbriiliir. tstiklalini bi-
len bizler, istiklale mazhar olan milletlere 
maddi, manevi muzahereti ve onlari sevmeyi 
vicdanlarimizm borcu telakki ederiz. (Bravo 
sesleri, alkislar). Suriyeliler bilmelidir ki, bu
giin kendilerile beraber farzettikleri Fransanm 
dostlugundan daha ewel Tiirkler kendilerile 
dostdurlar. Mukadderati tarihiyenin ve kom-
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gulugun gizdigi tabii hududdan dolayi 
yalniz Turkler onlarla ebedi dost hatta ve hatta 
- maddi oldugunu bilmiyorum - fakat manevi 
gekilde miittefiki kalacaktir. 

tstiklaline ulagmasi lazim gelen yeni Suriye 
cok diigunmelidir ki Fransiz dostluguna istinad 
ederek Tiirkiin kalbini krrmasm. Hak meselesin-
de bizim topraklarmiizin; tarihimizin tayin et-
tigi meseleler iizerinde Suriye hakkm tecelli-
sinde kendi siyasi menfaatini, mazide ve istik-
balde, tecelli edecek olan miinasebetlerin vere
cegi faideleri gbz oniinde tutarak Turk topragr-
na goziinii diker vaziyet almasm. 

Arkadaglar; bir milletin hayatraa; tarihine 
taalluk eden meselelerin nezaketi hepimizce 
malumdur. Fakat bu nezaketi nazari dikkate 
alan Tiirkiye Hiikumeti, §ok tegekkiire layiktir 
ki, hakkmdan emin bir vaziyette Cemiyeti Ak
vam huzuruna gitmek yolunu tutmugtur. Biz-
ler, emri vakileri nimet telakki eden bir siyase-
tin taraftan degiliz. Sayani giikran olarak ar-
zederim ki, Tiirkiyede harb sonundan sonra ya-
pilmig olan muahedelerin hukuki mahiyetlerini 
yine hukuki sekilde ilk defa degigtirmege mu-
vaffak olan Tiirk milletidir. Bu defa dahi, ken-
disi emri vaki ihdas etmektense, hakkma emin 
Devletlerin tuttugu yolu tutmugtur ve asil 
ehemmiyet, Cemiyeti Akvamm sirti uzerindedir. 
Mesele o mahiyettedir ki, beynelmilel bir 
ehemmiyet gosterecektir. Eger dtinya sulha 
muhtac. ise, bu sulhii muhafaza icin de gu veya 
bu tedbirleri almak gerekiyorsa, bu tedbirler-
den birisinin de, yeni yeni infilakler Qikarma-
mak oldugunu biitiin diplomatlann bilmesi icab 
eder. Hakkmin tecellisini, kendisinin verecegi 
kararda degil, bu husustaki diiguncesinin neden 
ibaret oldugunu bildiren Tiirkiye, Cemiyeti 
Akvamm verecegi kararla kalben miinbasit 
olacaktir. Cemiyeti Akvamm verecegi karar, 
muahedelerin meriyetini temin yolunda biitiin 
Devletlerin miigterek diigiincelerini gostermesi 
itibarile, bundan sonra begeriyetin bagma gele-
cek felaketlerin oniine gecmek uzere diigunii-
len tedbirlerden birisi olarak verilmelidir ki, bu 
suretle kendi mevkiini kuwetlendirmig olacak
tir. 

Binaenaleyh Cemiyeti Akvam, icinde bulun-
dugu miigkiil vaziyette kendisini biiyiik bir im-
tihana daha gekmig bulunujror. Bu davada Tiir
kiye bir defa daha hakkmi istifa edecek ve bii
tiin milletler arasmda haiz oldugu mevkiini 
yiikseltmek suretile de o biiyiik miiessese bu 
hakkm tahakkukuna igtirak etmig olacaktir. Bu 
noktai nazari izah ettikten sonra hususi kanaa-
timi arzedeyim: Hususi degil, hepinizin kanaa-
tine terciiman olarak soyliyeyim. 

Bagimizda bulunan Atatiirkiin en biiyiik 
meziyetlerinden birisi, tahakkuk ettiremiyecegi 
sozti soylememesidir. Bizim nazarimizda An-
takya - tskenderon davasi haddi zatinde mah-

luldiir. Qunkii o biiyiik, kati ve millete vadedi-
len sozile bu mesele iizerinde ehemmiyetle ve 
ciddiyetle tevakkuf ettigini soyliiyor. Onun te
vakkufu bizim emniyetimizin temelidir. Qok te-
menni ederiz ki, o tevakkufu Cemiyeti Akvam 
da gorsiin ve beynelmilel vaziyeti kendisi ona 
gore tesbit etsin (Bravo sesleri, alkiglar). 

HAKKI KILig (Kocaeli) — Arkadaglar, iki 
saym arkadagim hukuki ve siyasi miitalealarma 
tamamile ortak olduktau sonra bunlara bagka 
bir gey ktmiyaeagim. Ancak gok krymetli Htiku-
metimize gunu soylemek isterim: 

Eger bu meseleyi beyaz kitabla halletmiye-
ceklerse bir kizil kitab cikartmak igin Tiirk 
milleti onlara istedikleri kadar kizil miirekkeb 
verebilir (Alkiglar). 

EEMZl GURES (Gazi Anteb) — Arkadag
lar, bu Antakya - tskenderon meselesi icin Hii-
kumetimizin tuttugu yol ve takib ettigi istika-
met tamamen yerindedir. Saym Hariciye vekili-
miz notalari burada hulasa etti. Bizim icimizden 
dogan hissiyatimiza ve fikrimize tamamen ter
ciiman oldu. Benim yapacagim gey, Cenub vi-
layetine mensub bir saylav srfatile, Hariciye 
vekilimize, tuttugu bu kudretli ve dogru yolda 
yiiriimesinden dolayi tegekkiir etmektir. 

Arkadaglar, bu miinasebetle tarihe tealluk 
eden bir iki soz soylemek istiyorum. Gazi An
teb, miicadelesini yaptigi zaman ve istiklal 
ugrunda kan doktugii zaman orada tskenderon 
ve Antakyali kahramanlar da vardi. Onlar da 
Antakyanm kurtulug giinunii o sirada bekle-
yerek kan dokmiigler, can ve baglarile bizimle 
beraber galigmiglardi. Neticeyi biliyorsunuz, 
o zamanm icabi, camiayi kurtarmak igin hu
susi bir mukavele ile bir kisma Tiirk topragi 
hakkmda Tiirk kahramanlarmm dileklerini, 
ideallerini oylece birakarak bir zaman sonra 
bunu tahakkuk ettirmek iizere Fransizlarla an-
lasti. Ancak yara bu giine kadar kanamakta 
devam etmigtir. Fransizlar vaidlerini, ahden 
baglandiklan hig bir geyi yerine getirmedikleii 
gibi, Tiirkleri miiteessir edecek her tiirlii te-
sebbiisten geri kalmadilar, ellerinden geldigi 
kadar oranm Tiirklerini tazyik ettiler. Tazyik 
manevi ve maddi oldu. Bunlarm ne sekilde ol
dugunu ve nasil mukaveleye riayet edildigini 
tafsilatile soyleyecek degilim. Ancak, gerek 
Suriyeli memurlarm yaptiklan vergi tahsilati, 
kiiltiir igleri ve diger meseleler iizerinde ve ge-
rekse manevi bakimdan Tiirk camiasma yapi-
lan tazyikler, biz Cenub Tiirklerinin her an, 
her gun kulagnniza gelir ve bizleri miiteessir 
eder geylerdi. Arkadaslarm heyecanli sozlerine, 
cok gey ilave etmeyecegim. Yalniz Antakyali-
larm, kendi istiklallerini her halde bir gun 
kazanacak kudret ve krymette bir Tiirk parga-
si oldugunu ben de soyleyecegim. Fransizlar 
notalarmda «Turk akalliyeti* diye bir kelime 
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sarfediyorlar. Orada, Turk akalliyeti degil, 
Turk ekseriyeti de degil, hemen hep Turk var-
dir. Sonradan gelenler hesaba katilmazsa, 
Tiirkten maadasi hesaba gelmeyecek §eylerdir. 

Arkada§lar, anlamadigimiz bir sey; hiirri-
yet igin, hak igin miicadele eden Fransiz mil-
letinin Alsasloren igin senelerce kitablarla, ce-
miyet ve cemaatlarla, kin ve intikam besleyen 
bu milletin kendisi neden bu hakkm mahiyeti-
ni anlamami§tir? (Bravo sesleri, alkisjar). 

Anlayamadigimiz bir §ey varsa, Fransa Hu
kumeti neden Suriyenin, Lubnanm istiklaline 
dogru velev §6yle, boyle bir iki adim atarken, 
asil Tiirklerin - tstiklalini, diinya kurulalidan 
beri istiklale ali§mis, istiklal iginde ya§ami§ 
bir Turk pargasmm - neden hakkini anlayama-
mi§? 

RAStH KAPLAN (Antalya) — Anlar, onu 
da anlar. 0 da alinir. Onun igin kan dokme-
sini de bilir Turk milleti. 

REMZt GtJRES (Gazi Anteb) — 0 milletin 
icinde de bu hakki anlayanlar elbette vardir. 
Hukumeti de er gee, bu hakki anlayacaktir. 

Biz Tiirkler, arkadaslar sabretmesini bildi-
gimiz kadar hakkimizi miidafaa etmesini de bi-
liriz (Bravo sesleri, alkislar). 

BERC TttRKER (Afyon Karahisar) — Sa-
ym arkadaslar, Bu giin Iskenderon ve Antakya-
daki 300 000 Turk kardeslerimiz anavatana ka-
vusmak igin gbz yaslari dbkiiyorlar. Ve bu giin, 
18 milyon Turk yurddasm bu sevgili kardesleri-
nin feci vaziyetini gorerek, kalpleri helecan 
icindedir. 

Bunlari kurtarmak hepimizin mukaddes va-
zifesidir. 

Mesele, teahhiir kabul etmeyecek derecede 
onemlidir. Hak, mantik, siyaset bizim lehimi-
zedir. 

Biz, daima hakli islerde metanet gosteririz, 
taleblerimizi dostane surette halletmek isteriz. 

Dostumuz Fransanin haksinasligmdan emi-
niz. Ancak, bu dost Devlete anlatmak lazimdrr 
ki, Iskenderon ve Antakya meselesi bizim igin 
hayati ve miistacel bir meseledir. 

Memnuniyetle gbriiyoruz ki ,pek muhterem 
tsmet Inonii Hukumeti Sancak meselesini 50k 
ciddi surette takib ediyor, ve Fransa Hukume-
tile muzakerat devam ediyor. Ancak siyasi ko-
nusmalar, notalar teatisi, ve Fransa tarafindan 
ileri siiriilen teklifler, dolayisile Iskenderon ve 
Antakya meselesi derhal halledilebilecek mahi-
yette degil gibi goriiniiyor. 

Binaenaleyh, bizim iddalanmiza ve arzula-
rrmiza ragmen ,yiiksek diplomasi kaidelerine 
has olan siiriincemeler devam ederse, Sancaktaki 
300 bin aziz kardeslerimizin vaziyeti ne olacak-
tir? Bunlar tazyik altmda ve endise iginde mi 
y asay acaklardir ? 

Fransa Devletinin, mandater vaziyetini ter-
ketmek iizere oldugunu da unutmayalim. 

Mesele halledilinceye kadar sancaktaki kar
deslerimizin tazyik edilmeyeceklerine dair aca-
ba Sayin Hiikumetimiz dost Fransadan teminat 
almis midir? 

Hig siiphe yoktur ki, bizi ehemmiyetle isgal 
eden bu onemli mesele bizim lehimize olarak hi-
tam bulacaktir. Qiinkii muhterem tsmet Inonii 
Hukumeti Ulu Onderin yiiksek direktifleri al
tmda ve sulh gergevesi iginde daima siyasi za-
ferler kazanmi§tir ve bu defa dahi hakkm zafe-
ri olacaktir ve Fransa Devleti, Tiirkiye Cumhu-
riyetine kar^i samimi dostlugunu isbat etmis, 
olacaktir (Alkislar). 

AKA GttNDttZ (Ankara) — Ben yalniz bir 
noktayi soyliyecegim. Bu soziim ayni zamanda 
Tiirkere bir cevab olacaktir. 

Hatay meselesini Atatiirk konu§tu. Hatay 
meselesini Ciunhuriyet Hukumeti konu§tu. Ha
tay meselesini Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 
konugtu.Bu iic konusus bir araya geldikten son-
ra bu konu§u§a kar§ilik bu giin ba§layacagma 
kani oldugumuz Fransiz dostlugu da cevab ver-
dikten sonra ve bu mesele hakli olarak Milletler 
Cemiyetine tevdi edildikten sonra, Milletler 
Cemiyetinin de milletlerarasi haklarma, sulhle-
rine kar§i olan endive ve dikkatini bildikten 
sonra bu mesele artik arkadaslar, gantada kek-
liktir, mesele yoktur (Giiliismeler). 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Sen gali-
ba kekligi silahsiz avliyorsun. 

AKA GttNDttZ (Devamla) — Keklik silah-
la avlanir. Hatayi da icab ederse silahla avlaya-
cagiz. 

^imdi bir nokta var arkadaslar, Milletler Ce
miyetine giden bir mesele ne kadar siiratli, ne 
kadar cabuk olursa olsun, yine az gok bir za-
man mesafesine muhtagtir. Bu zaman mesafesi 
dahilinde Hataym vaziyeti ne olacaktir? Onu 
biliyoruz ki, hususi idare baki kalacak. Fakat 
bu hususi idare 10 senedenberi bakidir ve 15 sene-
denberi 15 asra sigmayacak miinasebetsizlikler 
olmustur. Onun icin Cemiyeti Akvamdan ali-
nacak neticeye kadar mesele ne olacak? Sozii 
uzatmayalim, buna eminiz ki Hiikumetimiz bu-
nu dahi nazari dikkate aldi ve bunun iizerinde 
her giin hassasiyetle dikkatini sarfetti. Yalniz 
biz buradan Hatayli kardesslerimize sunu te-
min edelim ki, «Ey Hatayli karde§ler, ey Ha
tayli milletta§larimiz! Siz nasil olsa kurtulacak-
smiz. Fakat kurtulacagmiz giine kadar emin 
olunuz ki bir kilmiza halel gelmiyecektir. Kili-
niza halel geldigi zaman icabatmi Atatiirk Dev
leti yapacaktir». Bunu onlara temin ediyorum. 
Biiyiik Meclisin bir ferdi sifatile ve butiin ar
kadaslar namma Hatay milletta§lanmiza selam-
lar (Bravo sesleri, alki§lar). 

MEMTBB SOMER (Kiitahya) — Arkadas
lar; goniil arzu ederdi ki Fransizlar bizimle 15 
sene evvel yaptiklan mukaveleye riayet ederek 
bu meseleyi derhal halletsinler ve bizim sene-
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lerdenberi bekledigimiz mesud neticeyi bize 
bahsetsinler. Maalesef vaziyet boyle olmamis-
tir. Fransizlar sarih mukaveleyi bir takim mii-
zakeratla, notalarla, cevablarla ihlal etmek is-
temislerdir. Halbuki onlar hakli oldugumuzu 
ve Tiirk ekseriyetini o zaman bizden daha ijd 
anlamislardir ki bu mukaveleyi yapmislardi. 
Binaenaleyh memleketimizin Fransaya karsi 
otedenberi muhabbeti, sempatisi vardir. Hiiku-
metimiz de Fransizlarla daima bu sekilde ko-
nusmaktadir. Gerek Basvekilimiz, gerek Hari-
ciye vekilimiz beyanatlarile bizi son derece se-
vindirmislardir. Son giinlerde Fransizlarm al-
digi vaziyet, hepiniz goruyorsunuz M, bizi pek 
memnun etmemistir, gerek Meclisi alinizi, ge
rek milleti memnun etmemistir. Fakat biz Ce-
miyeti akvama gitmekle mevcud mukaveleden 
nig bir zerre kaybetmiyecegiz zannederim. Ni-
hayet Mukavele mukaveledir. 

Bilhassa B. M. Meclisinin bu sene acilma 
giiniinde Atatiirkiin bu is hakkmda gosterdigi 
alaka bizi ve biitiin Tiirk milletini siirura 
gark etmistir. Atatiirk bu meseleye vaziyed 
etmekle bunun iyi bir neticeye vasil olacagma 

emin bulunuyoruz. §imdiye kadar ki siyasi temas-
larda Hukumetimizin ve bilhassa degerli ve 
muktedir Hariciye vekilimizin muvaffakiyet-
lerini daima gordiik. Binaenaleyh bu meselede 
de onun onemli faaliyetinin Cemiyeti akvamda 
iyi netice verecegmi gok timid ederiz. Ondan do-
layi bendeniz de bu babda bir iki soz sbyleye-
cegim: 

Arkadaslar; hepiniz bilirsiniz ki simdiki 
hudud tabii bir hudud degildir. Bundan bil
hassa Tiirk milletinin ne kadar muztarib ol-
dugunu HJukumet de biz de her gun gormek-
teyiz. Bunu Fransizlar da goriiyorlar ve bili-
yorlar zannederim. Bu meselenin artik halle-
dilecek zamani gelmistir. Bunu Fransa Hiiku-
meti insafla gormelidir. 

Arkadaslarm bazilan meselenin siirunece-
ginden endige ettiler. Bu endiselerinde gok 
haklidirlar. Qiinkii mesele siiriiniirse oradaki 
Tiirk karde§lerimiz hakikaten iztirab gekecek-
lerdir. Ben de onlar gibi siirunmesinden endi-
§e ediyorum. 

Fransizlarm itirazlarindan bir tanesi fazla 
olarak nazari dikkatimi celbetti. Suriyede iiciin-
cii bir Hiikumetin tegekkiilii manda kaidesine 
muhalif imi§. 

Biz, Suriyede uc Hiikumetin te§ekkulunu 
istemedik ki, bize bunu soyluyor. Liibnanla 
biitiin Suriye sevahilini bir Hiikumet yapmi§-
lar, Suriyelileri arkada birakmi§lar. Binaen
aleyh gimdi zannederim Suriyede Tiirk yurdu 
olan Iskenderon limanmi kendilerine mahreg 
yapmak istiyorlar. Bunda Fransizlar gok hak-
sizdirlar. Ananavi dostlugumuzun Fransizlara 
emniyet telkin etmis oldugunu zannediyordum. 
Halbuki goriiyoruz ki bir takim dolambagli yol-

larla bizimle yaptiklan mukaveleyi hukumjuz 
birakmak istiyorlar. Tekrar ediyorum; Tiirk 
milleti Atatiirkten vaid almigtir. Her meselede 
oldugu gibi daima Tiirk milleti kendisile bera-
berdir ve bu mesele Tiirk milletinin istedigi gi
bi hallolunacaktir (Bravo sesleri, alki§lar). 

IBRAHIM METE (Seyhan) — Ulu Onder 
ve Cumhuriyet Hiikumeti bu meseleye el koy-
duklan igin, Atatiirke ve Hiikumetimize te-
§ekkiirlerimi arzederken buna daha kuwetle 
miizahir olan Biiyiik Millet Meclisine de te§ek-
kiir ederim. 

Fransizlar hakkmda bir kag soz soylemek 
isterim. Biz, asirlardan beri ve kendimizi bile-
li, coeuklugumuzdan beri Fransiz medeniyeti 
diye, onu temsil eden milletin ve medeniyetle-
rinin arkasmdan ko§ariz. Hig biriniz yoktur 
ki az, gok fransizca bilmesin, hig bilmeyenler 
bile bir kag kelime Fransizca bilir. Bu derece 
medeni tanidigimiz milletin medeni telakkileri-
ni biz gordiik. Bunu ben kendilerine de ve 
hatta General Goroya da, biiyiiklerine de sby-
ledim. Bu, tarihe de gegmi§tir. Yalniz anla-
yamadigim bir mesele var: Cemiyeti Akvam 
denilen miiessese hukukumuzu vermese dahi 
Tiirk milleti onu alacaktir. Yalniz Fransizlar 
siyasetleri icabi olarak i§i oyalarlar. Aksam-
leyin soz verirler, sabahleyin ondan donerler. 
En biiyiik vasiflan budur. Boyle dolambagli 
dosttan ise mert diigmani severim. Onlarm 
Alsaslorenu degil, Paris ne kadar Fransaya ge-
rekse Antakya ve iskenderon da bize o kadar 
gerektir. Paris 2 - 3 bin senelik yurdlari ise 
Antakya ve Iskenderon da Tiirklerin 4 - 5 bin 
senelik yurdudur (Alki§lar). 

Ben, muhtariyet filan anlamryorum. An
takya ve Iskenderonun dogrudan dogruya Ana-
vatana ilhakini istiyorum (Bravo sesleri, alki§-
lar). 

YUSUF KEMAL TENGlR§ENK (Sinob) — 
On bes sene sonra, Iskenderon - Antakya mese-
lesinin Milletler Meclisine gittigini goriiyorum 
ve bizim lehimizde halledilecegini katiyyen Umid 
ediyorum. Arkadaslar, 1921 tarihli Ankara 
itilafnamesi, Fransiz askerlerinin Adanadan gik-
masmi intag ettigi igin iyi bir isti, fakat muvak-
kat hiikiim olmakla beraber, Antakyayi o bir 
tarafa biraktigi igin, o zaman muahedenin alti-
na vazife icabi olarak imza koyan igin pek aci, 
pek yiirek yakici bir vaka idi. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — gok arka
daslar o giin agladi, onu biliriz, sahidiyiz. 

YUSUF KEMAL TENGlR§ENK (Devam-
la) — Her vakit Hariciye vekaletinden bir te-
mennim vardi: §u hudud kalksa... §u hudud 
kalksa diye. (Bravo sesleri). 

Arkadaslar; o zaman Mecliste bulunan ve 
simdi iginizde olanlar bilirler, Ankara itilafna
mesi; Biiyiik §efin sevkii idaresi altrnda^ o za-
manki Icra Vekilleri Reisi, ^imdiki Biiyiik Er-
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kani Harbiye reisiniizin de isjtirakile miizakere 
edildi. Ankara itilafnamesinin yine Biiyiik §e-
fin emrile noktasi noktasma, harfiyen tutulan 
zabitlari Mediate hemen her giin okutturuldu. 
Diyebilirim M, Ankara itilafnamesi oyle bir iti-
lafnamedir M, Meclis bunun kadar hig bir iti-
lafnamenin her cihetine vakif bulunmami§tir. 

Fakat zaruretler vardi, arkada^lar!. Zaru-
retler vardi.. 0 zaruretlerdir, bu fena hududu 
bize kabul ettirdi. 

Fakat tarihe kar§i ve - kendisi Fransadadir -
Franklen Buyyun'a karsj agik soyliiyorum; 
Miizakerenin basjndan nihayetine kadar 
Turk murahhaslari (Antakya - tskenderon) 
havalisi Turkiindiir, Turk burayi behemehal 
alacaktir sbziinii tekrar etmis durmuslardir. 

Evet tskenderon havalisi Tiirktiir. Turk bu
rayi behemehal alacaktir, sozli miizakerelerin 
ba§mdan nihayetine kadar tekrar edilmi§tir. 
Itillfnamenin ve merbutlarmm lafizlarmda ve 
ruhlarmda bu agik gbrulmiiyor mu? Nigin o za
man bu yerler almamadi? 0 zaman, arzettigim 
gibi, bin tiirlii zaruret, bin tiirlii ihtiyag vardi. 

Hariciye vekili, mesele Milletler Cemiyetine 
gidiyor, b&na itimad verin diyor. Ben kati soy-
leyebilirim, biitiin Tiirk milleti bu meselede, 
Hukumetle, Hariciye vekilile beraberdirler. Bii
tiin Tiirkiugun kalbi bu i§le endi§e ile atiyor. 
§iir yapmiyorum, hakikat budur, arkadaslar. 

Tiirkiye, Fransa ile goriigtiigii o zaman tm-
paraorlugun dbrtte iigiinii vermi§ti. Nigin S3am 
hakkmda kayidler koydurmadi da Antakya ve 
Iskendorun hakkmda kayidler koydurdu, Ni
gin? Qiinkii ta o zamandan bu mmtaka igin yii-
regi titriyordu. 

Ankara itilafnamesinin mukaddemesinde 
bir §ey vardi. Fransa bu itilaf name imza edil-
dikten sonra bize, ba§ka milletlerle de halledi-
lecek biitiin meseleler iizerinde, hayrrhahane 
muamelede bulunacak, bize yardim edecekti. 

Bir gok arkada§larrmm soyledigi gibi sene-
lerce Alsasloren igin aglryan, heykellerinin 
iizerinden siyah brtiiyii kaldrrmayan Fransa 
Tiirklerin bu duygularmi duymuyor mu? Ni
gin duymuyor. Pek hadden di§ari gikmayayim. 
Montrbdfc bir mukavele aktettik. 0 mukavele-
nin hiikftmlerini gbz bniine getirirsek Fransa 
bu gibi igeylerde bizi incitmemelidir. Hiikiime-
tin bize verdigi izahata gore hiikiim yiiriitiiyo-
rum. Daha ig yuziinii tabii bilmiyorum veyahud 
mufassal zabrtlar geldikten sonra okuyacagim. 
Fakat Montro ahidnamesi okundugu zaman -
Biz demiyoruz - harig diyor ki, Tiirkiye do 
pakto Fransiz, Bus paktma girmi§tir. Tabii 
ileride ne tiirlii hareket edecegimiz belli degil-
dir. Nasil menfaatimize elverirse byle hareket 
edecegiz ve yine tabii ben burada Sinob mebusu 
sifatile sbz soyliiyorum, bu sbzlerim hig bir va-
kit Hukumeti angaje etmez ve hig bir vakit Hu-
kumetin yapacagi §eylere ili^emez. Fakat mesela, 

| 19 ncu maddeyi okursak, harb zamanmda Tiir-
kiyenin bitaraf oldugu sirada Turkiyenin taah-
hiidlerini gbz bniine alirsak - ki Fransizlar Pol 
Bonkurun mehareti ile aktedilmig diyorlar ve 
Fransayi memnun eden bir maddedir - o madde
yi mevkii file koymak lazim gelirse Tiirk kalb-
lerinin Fransaya miiteveccih olmasi icab etmez 
mi? Nigin Fransa bbyle yapiyor, nigin? 

Vaktile diyorlardi ki, Fransanm tskenderon 
limanmda s,u isi vardir. Otede bu isi vardir. 
Bunlarm hepsi kalkmistrr. 

Belki demiryol hattmi elde bulundurmakla 
bazi menfaatler bekleniyordu, ikinci bir hat 
yapilmasi ile de bunlarm hepsi suya dusmii§tiir. 

Sonra, Irakm petrollan LazMyeye inmistir. 
Fransanm yukardaki hayati menfaatma karsi 
o hayati menf aat Tiirkiin menfaatma da uygun 
diisjnek s,artile - bence hig bir menfaati kal-
mamis, olan tskenderon ve havalisininde bizim 
istedigimizi vermemekte Fransanm israr et-
mesindeki manayi anlayamryorum. 

Dahasi var: Tiirkiin haysiyeti noktasma ili-
§iliyor. Turk, bir Tiirk krtasmi hig bir zaman 
hig bir manda altma vermedi ve vermez. (Bra
vo sesleri) (Alki§lar). 

Tiirkiye bunlari misaki millisine yazmisftir. 
Ciimhuriyet zamanmda bizden olmryanlar, mu-
kadderatmi kendileri idare eder, demisizdir. 

J Hig bir muahede yoktur ki Tiirkii filan manda 
altma koysun. Ve yine hig bir muahede yok
tur ki bir Tiirk, bir Tiirk kismma baskasmm 
vilayetini kabul etsin. Biz bbyle bir seye alis.-
mis, bir millet degiliz. (Bravo sesleri) (Alkis.
lar). 

Fransanm, malum s^artlar altmda idaresin-
den el gektigi o parganm idaresi basjka bir 
mandaya giderse... 

RAStH KAPLAN (ANTALYA) — Ne uza-
ga gidiyorsunuz. Maras, Gazi Anteb meydan-
dadir. Halk kendisi miicadele etmisftir... 

YUSUF KEMAL TEN6lR§ENK (Devam-
la) — Ben bbyle bir manda kabul etmiyorum, 
hig bir Tiirk te kabul etmez. 

Insanligm bbyle miimkun oldugu mertebe 
sartlan da nazan dikkate alarak duygularmi 
gbsterdikleri zamanlar, en yiiksek zamanlardir. 
Orada akil vardir ,yoktur diye artik dusiiniil-
mez. Bence akil oradadir. (Bravo sesleri). 

Size bir hikaye arzedeyim. Ben buradan Ha
riciye vekili sifatile Parise gitmis,tim. Pariste 
o zaman bizim bu itilafnameyi akdettigimiz 
zamanki Hiikumet reisi olan Mbsyb Brian Hii-
kumetten gekilmi§ yerine Poincare gelmis t̂i. 
Hiikumetimin muvafakati ile Brian ile gittim 
gbriistimi. Kendisi o zaman Paris civarmda bir 
kbyde oturuyordu. ttilafnamede Fransa Devleti 
bizim igin hayrrhahane davranacak demis di-

ya, gbriisiirken kendine sordum buradan Lon-
draya gidecegim ve Ingiliz naznrlan ile gbrii-
§ecegim, ne gibi bir hatti hareket tavsiye eder-
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siniz? dedim. 0 zaman daha zafer olmamisti. 
1922 filan... Ceneral Mujen de yanmuzda idi. 
§arkta tek kuvvet siz varsmiz. Qiinku, filan 
Devlet §6yle olmu§, filan Devlet boyle oldu. 
§imdi yalniz kuwetli sizsiniz. 

— Ingiliz nazirlan da sizin gibi mi dusiinii-
yor? 

— Tabii degil mi? Onlarm bizden daha ile-
riyi du§iinmesi lazimgelir dedi. 

— Te§ekkiir ederim dedim . 
0 zaman daha zafer olmami?ti Boyle bir 

zamanda Briyandm sarkta en kuwetli gordugu 
Tiirkiye idi. Evet bu gunkii halde mesela bii
yiik kom^umuza nazaran en biiyiik kuwet dene-
mez. Fakat gok hatrri sayilan, gok ehemmiyetli 
bir kuwettir. 

Arkada§lar, §iikranla goruyoruz, Tiirkiyenin 
degeri gok ileri, gok yuksektir. Hatta biitiin 
biiyiik Devletler Tiirkiyenin dostlugunu elde 
etmek igin birbirlerile rekabet etmektedir, de-
nebilir. §ahtm nigin geldigini ingiliz gazeteleri 
tetkik ediyor. §iddetle me^gul oluyor. Italya-
nm bilmem ne meclisinde TurMye ile dost ola-
lmi deniyor. Bundan on bes, sene ewelM Tiir
kiyenin alacagim dedigi §eyin bu giin Fransa-
nm §u suretle bu suretle tavika ugrasmasi hig 
anla§ilmaz bir harekettir. 

§imdi Hariciye vekilinin soyledigi notadan 
onu gikardim: Fransa diyor ki, mademki, siz 
mukavelenin hududundan di§ari ciktrniz o halde 
Akvam Oemiyetine gidelim. Kuwetle iimid edi-
yorum. Akvam Oemiyeti hakkimizi teslim etsin. 

Fransa da kendisinin mandasi altmda bulunan-
lara, muahede aktetmis olanlara - Fransada bi-
zim ananevi bazi du^manlarimiz vardir, bu 
gun belki de kalmamistirlar, Fransa halkmm 
ekseriyetine degil, bunlara - karsj da demi§ ola-
caktrr ki, ey ne yapalim, Oemiyeti Akvam oyle 
takdir etti. Tiirkiyenin istedigini yaptik. 

Amma bence hangi istegini? Ben agik soy-
luyorum. Hiikumet kabul eder, tekzib eder, bas-
ka tiirlii hareket eder. Onu bilmem. Akdeniz-
den baslayarak Asi nehrinin dirseginden Fratm 
dirsegine gelecek hudud istiyorum. (Bravo ses-
leri). Tabii hudud budur, arkadaslar bu! 
(Aikislar, bravo sesleri). Deminki, Yusuf Ke-
mal siikutundan gikti, haddini asti, ileri gidi-
yor. Hayir bunlar Tiirk tarihinin hakikatleri-
dir. 15 senedenberi her giin ilerlemekte olan 
Tiirk giiciinden gerilik beklenemez, ilerilik 
beklenir. lleriledik diye fazla bir §ey istemiyo-
ruz benimkini bana versinler yeter bundan bas-
ka bir sey istemiyoruz. (Alkislar). 

HARtCtYE V. Dr. T. Rtt§Ttt ARAS (Iz
mir) — Soz sbyleyen arkadaslarimm beyanla-
nnin hepsinde acil miisterek bir endive var. 0 
da tskenderon ve Antakya ve havalisi halki
nm iginde bulundugumuz muzakere devresin-
deki emniyetidir. Hiikumetiniz bu miihim nokta-
yi daima goz bniinde tutmus^ur. Saym Ba$ve-
kilim, bu ehemmiyetli mevzua, Fransa biiyiik el-
gisile miilakatinda ehemmiyetle temas etmistir. 
Biiyiik Meclisin bu hususta bugtin gosterdigi 
iztirabi bir direktif olarak telakki ettigimi ar-
zederim. (Bravo sesleri). 

TAKRIRLER 

1 — Seyhan mebusu Darnar Ankoglu ve ar-
kada§larinm, Antakya ve tskenderon meselesi 
hakkmda Hariciye vekili Dr. Tevfik Rustii Ara-
sm beyanatvmn tasvib olunniasma dtvir takrir. 

BALKAN — Kifayeti muzakere hakkmda 
takrir verdir okutuyorum. 

Yuksek Ba^kanliga 
Hariciye vekilinin izahati Biiyiik Millet Mec-

lisi tarafindan derin dikkat ve yakm alaka ile 
dinlenmiftir. Vekilin beyanati tasvib olunarak 

ruznameye gegilmesini teklif ederiz. 
Seyhan Denizli Keyseri 

Damar Arikoglu Yusuf Ba^kaya F. Gubgiib 
BA§KAN — Takriri reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil-
mistir. 
Ruznamede muzakere edilecek baska bir sey 

kalmamistir, pazartesi giinu saat 15 de topla-
nilmak iizere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 17 20 
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gumriikler U. M. 
3 833 685,96 
(Biiyiik Millet Meclisi) serlev
hasi yukari almacak 
1,00 
(Maliye vekaleti) serlevhasi 
cetvelin basina almacak 
503 739,99 
vilayet 
kadastro ve tehdid 
2 694,72 
864,37 
24 135,00 
672 441,53 
151 913,00 
4 853,00 
iicretli mlhabere 
22 166,57 
73 74 
178 984,00 
3 283 011,96 
46 700,00 
30 000 
1 554 247,69 
6 369,17 
Maagati umumiey 
Gelecek seneye devrolunan tah-
sisat siitunundaki 1 322 330,38 
rakami bir satir yukariya ali-
nacak. 
sefain ve mevki levazimi 
640,47 
42,156,59 
823,00 
965,86 
557 398,10 
memurlar maa§i 
515 643,65 , 'r 

2073 numarali " T 

giimriikler ve inhisarlai* V 
3 833 685,06 

00,1 

503 738,99 
vilayat 
kadastro ve tahdid 
2 964,72 
64,37 
241,35 
3 672 441,53 
151 967,00 
4 853 589,00 
iicretli muhabere 
2 166,57 
73 75 
178 948,00 
3 273 011,96 
40 700,00 
300 000 
1 545 247,69 
6 365,17 
maa§ati umumiye 

sefain ve mevaki levazimi 
640,27 
42 156,50 
823,90 
365,86 
557 398,20 
memur maa§i 
514 643,65 
2063 numarali 



I : 8 27-11-1036 0 : 2 
Sivas atelyesine muktazi tezgahlar igin (2 500 000) liraya kadar taahhiidat yapilmasma dair 

kanun layihasma verilen reylerin neticesi. 
(Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 3QQ 
Reye i§tirak edenler : 258 

Kabul edenler : 258 
Eeddedenler : o 
Mustenkifler : 0 

Reye is^irak etmeyenlcr : 141 
Munhaller : 1 

[Kabul edenler] 

Afyon Karahisar 
Berc Turker 
Cemal Akgm 
Haydar Qer§el 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gonenc. 

Amasya 
Esad Uras 
Ismail Hakki Mumcu 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Giindiiz 
Falih Rifki Atay 
Miimtaz Okmen 
Mii§fik Aya§li 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
§akir Kinaci 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasifi Kaplan 
Tevfik Ancan 

Aydm 
Adnan Ertekin 
Dr. Hulusi Alatas. 
Nazmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 
Tahsin San 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. H. Vasif Somyiirek 
Enver Adakan 

Hacim Qankli 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Orge Evren 
Osmau Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokgiil 

Bayaztd 
Halid Bayrak 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalin 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Qambel 
Ismail Hakki Uzmay 
§ukrii Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Atif Akguc. 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
M. Fehmi Gergeker 
Refet Canitez 
.Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
§iikrii Ya§m 
Ziya Gevher Etili 

Qankxrx 
Fazil Nazmi Ork 
Hatiee Ozgener 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Asim Us 
Atif Tiizun 
Fuad Bulea 
Ilyas Sami Mu§ 

Qomm 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Miinir Qagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
Gl. §efik Tiirsan 
Necib Ali Kugiika 
Ynsuf Ba§kaya 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Rii§tii Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Ziilfu Tigrel 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 

Fuad Ziya Qiyiltepe 
Erzincan 

Abdiilhak Firat 
Aziz Samih li ter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
§iikru Kogak 

Eski§eMr 
Ahmed Ozdemir 
tstamat Ozdamar 

Gazi Anteb 
Ali Kilic. 
Bekir Kaleli 
Memed §ahin 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Gfiresun 
Muzaffer Kilic, 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Gumu§ane 
Ali §evket Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atac. 

tgel 
Ferid Celal Giiven 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Ne§et Omer Irdelp 



"Dr. Tugamiral Hakki 
$inasi Erel 
Fakihe Oymen 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

Izmir 
01. Kazim Inane. 
Hamdi Aksoy 
Hiisnii Qakir 
K3.mil Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 
§iikru Saracoglu 

Isparta 
Ibrahim Demiralay 
Kemal tlnal 
Miikerrem Unsal 

Kars 
Balia Ongoren 
Fuad KopruM 
Gl. Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. §iikrii §enozan 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamae, 
Sitki §erif Eken 
S>erif llden 
Tahsin Co§kan 
Yeled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalac, 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Resid dzsoy 
Salih Turgay 
Yeli Ya§m 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 
§evket Odiil 

Kir§ehir 
Ali Riza Esen 
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Hazim Borek§i 
Lutfi Miifid Ozde§ 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Sal ah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Ali Riza Tlirel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki IJlu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid "Oner 
Ressam Sevket Dag 
Tevfik Fikret Silay 

Kutakya 
Besim Atalay 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Ibrahim DalkiliQ 
Memed Somer 
Na§id Ulug 
Omer Din§ 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytac, 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zaber 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kazim Nami Duru 
Kenan Orer 
Refik Ince 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 
Ya§ar flzey 

Mara§ 
Alaetttn Tiridoglu 
Hasan Re§id Tankud 
Memed Erten 
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Mardin 

Abdiirrezzak Satan a 
Edib Ergin 
Hilmi Coruk 
Irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Hiisnii Kitabei 
Nuri Tuna 
$ukrii Kaya 

Mu§ 
Hakki Kilicoglu 
Sevki Qiloglu 
§iikrii Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulucay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Y(intern 
Ismail Qama§ 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunak 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuneel 
Meliha Ula§ 
Memed Ali Yiiruker 
Rugeni Barkin 
Ziihtu Durukan 

Sayhan 
Ali Miinif Yegena 
Damar Arikoglu 
Ibrahim Mete 
Omer Bi§er 
Tevfik Tarraan 

Siird 
Ismail Mii^tak Mayakori 
§evki Susoy 

Hinoh 
Dr. Galib Ustiin 
Huliisi Orugoglu 
Hiisamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
senk 

Stvas 
Gl. Akif Oztekin Er-
demgil 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §ukrii Bleda 
Rasim Ba§ara 
§emsettin Gunaltay 
Vasfi Rasjd Sevig 

Tekirdag 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Gl. Sitki tjke 
Hiirrem Ergun 
Hiisnii Konay 
Nazim Poroy 
Resai Eri§ken 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
S i m Day 
Siileyman Sirri Gedik 

Vrfa 
Behcet Giinay 
01. Ahmed Yazgan 
Refet t)lgen 

Van 
Hakki Ungan 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Sirn IQOZ 

Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Halil Turkmen 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 

[Reye istirak etmeyenler] 

Ankara 
Dr. Taptas 

E§ref Demirel 
Hati Qirpan 

KamalAtatiirk (R. C.) 
Yahya Galib Kargi 
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Antalya 
Tayfur Sokmen 
Tiirkan Ba§tug 

Aydm 
Dr. Mazhar Germen 

Bahkesir 
General Kazmi Ozalp 
(Bakan) 
Ismail Hakki Uzungar-
§ili 

Bayazid 
Ihsan Tav 
tlbeydullah 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Ciemal Hiisnii Taray 
Cevad Abbas Giirer 
Mitat Dagdemir 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Benglsu 
Hilmi Ergeneli 

Qoruh 
Hasan Cavid 
Ihsan Kurtkan 

Qorum 
Ali Eiza Ozeng 
Ismet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
Haydar Rii§tu Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 

Diyarbekir 
Huriye Oniz 
Tevfik Bilge 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

Eldziz 
Fazil Ahmed Aykag 
Fuad Agrali (Bakan) 
Tahsin Berk 
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Erzincan 

Hikmet I§ik 
Saffet Arikan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyiirek * 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgiin 

Eski§ehir 
Emin Sazak 
Osman I§m 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Nuri Conker (Oruntak) 

Giresun 
Gl. Ihsan Sokmen 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuneu 
Munir Akkaya 

Gumu§ane 
§evket Erdogan 

Igel 
Emm Inankur 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Gl. Refet Bele 
Gl. §ukru Gokberk 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimcoz 
Ya§ar Yazici 

Izmir 
Benal Ariman 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rugtu Aras 
(Bakan) 
Halil Mente§e 
Hasan Ali Yiicel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
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Ears 

Esad Ozoguz 
Hiisrev Kizildogan 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Ibrahim Grantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Siileyman Demirezen 

Kirklareli 
Ziihtii Akin 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Sureyya Yigit 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Bediz Morova 
Kazim Giirel 
Kazmi Okay 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 

Kutahya 
Muhlis Erikmen (Bakan) 
Reeeb Peker 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Ismet Inonii (Ba^bakan) 
Mihri Pektag 
Vasif Qmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Osman Ergin 
Sabri Toprak 

Maras 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Riza Levent 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Naki Yiicekok 

Nigde 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalman 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Memed Giinegdogdu 

Sayhan 
Esma Nayman 
Gl. Naei Eldeniz 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydm 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 

Stvas 
Neemettin Sadak 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
Ziya Bagara 

Tekirdag 
Cemil Uybadrn 
§akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Galib Pekel 

Trabzon 
Dani§ Eyiboglu 
Hamdi Dlkiimen 
Hasan Saka 
Mitat Aydin 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 

Urfa 
Ali Saib Ursavag 
Fuad Gokbudak 
Memed Emin Yurdakul 
dMuhittin Dingsoy 

Van 
Ibrahim Arvas 
Munib Boya 

Yozgad 
Celal Arat 
Omer Evci 

Zonguldak 
Raif Ding 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Ziihtii Soyak 
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