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DOKSAN İİKtNCİ İNİKAT 

13 TeşjrAniievtvel! 1337 Perşembe 

lİÎKİNOJ! CELSE 

,REÎS J Etkinci ReGsjvdküıi Adanan Beyefendi 

KÂTİP : Mahmut Sait Bey (Muş), 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Geçen celsei hafiyenin zaferi sabık hulâsası okunacaktır. 

,1, — ZAPTI SA 

IÜOK9AN iBİRİNCt İNİKAT 

12 Teşrinievvel 1337 Çarşamfca 

IfiKİMG) CELSE 
Bininci Relisvekiii Hasan Fehmi Beyefendinin niya-

setleıtirtde inikat ederek; Fransızlarla yapılacak itilâf-
name haikikınıda Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey-

/. — Fransızlarla yapılacak kilâfname 

İREİS — Fransızlarla yapılacak, itilafname hak-
(kıödıalkii müzalkeraıta devam ediyorum. Söz Tunalı Hil-
imü Beyin. Buyurun efendim. 

TÜNALI HİLMİ B. KJBolu) — Efendim, mukave
lenamenin taallulk ettiği cihet mernklketin cenubuna 
taalluk ekmesi itibariyle, hudut noktai nazarından 
zannedersem söz alanlardan evvelemirde Adana'dan, 
Diyarbeik'ir'e 'kadar olan arkadaşlarımız f'kirlerini, 
mütalaalarını tıllddrir'ier, !bu surede Meclisi de ibu 'bil
hassa benıim gibi o tarafın ahvaline vukufu cjmıyan 
Ikimjseler daha ziyade tenevvür ederler. (Gürüiiübr) 

Efendim m&ade 'buyurun bendeniz böyle •diliş'ünıJ.-
yoruım. Belki gayetle mucipîılr ve onu takdir sizlere 
aittir. Reis Bey (buyuruyorlar ıkıi nizamname gözeteceik 
vakitte değiliz, ben zamanın nezaketini dıüşünürürn, 
îıepsinii ayak altına alır «o tarafa giderim. 

ıŞEREF BEY ^Edirne) — Muhterem arkadaşlar; 
Fransa devleti üe Tüılkiye 'Büyülk Millet Meclisi mu-
rahlhaslan arasunda 'yapılan itilâfnameain madd2İcrini 
hepomâz (birer birer olkudulk. Bendemiz -varidi hatırım 
olan notayı arzedeceğim. Falkat heyeti umumiyesi 
haikfitıiîidıa bâr ifcisöz •söylemek, isteriım. 

Vazryeti (hazıra itCbanile, Fransızlar vak'tiie bize 
mühasffin 'bulımduıklan sırada, yanıi hali harpte iken, 

K HÜLÂSASI 

efendinin izahatı ve suallere cevaibı dinlen dilk ten Son̂  
ra teneffüs için celseye 5 daikika ara verildi. 

Reis IKâtip 
iHasan Fehmi 

ıREİS — Zaptı sabılk hulasasını reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

!biiîahara 'kendi siyasetlerinde hasıl 'olan tebeddül üze
rine 'bizimle anlaşmak mecburiyetinde kaldılar. Bu, 
ancaik iki noktadan varit odaibiHir. 'Bu, Fransızlarla 
hemen bizim tarafımızdan vaki olmuş <h'ir şey değil
dir. Biraz; da Fransızlarm ahvali dahiliyelerini nazarî 
dikkate almaîc; ve aynı zamanda bu günkü ahvali si-. 
yasilerini ve nasıl bir ceryanı siyasi taikip ottiklerinıiı 
anlıyarak, hemen 'bizim de donu çözmcikliğimılz lâzımı 
gelmez. Binaenaleyh ibu ıbafota efkârum ve müialeamı 
arzatlmed'en.. (tabiri değişdfiırtin sıesûari) AsÜıa.. Belkir 
Sami 'Beyin iiciilâfnamesi ile, şimdiki İtilâfnamsyî tet
kik edersdk altı nlo'kitada hükümeti hazıra murahhas
la/ı muvaffaik olmuştur. Yani Bekir Sanı: Bey itilâf-' 
namesime nislbetle aitı noktada muvaffak olmuşlardır., 
Bunum IhirinGİsıi, Belkir Sami Bey ile Fransa 'beyninde 
yapılan ve Meclise gelen itüâfnamedir ki bundan 
'bahsetmelk isterim. 

HULUSİ BEY ((IKarahisar Sahip) — Sevr'den az 
faı'kı var, 

SALÂHADDlN BEY l(Mersin) — Bekir Saimi Bey 
fetütâifnamesıi yoktur. 

BİR MEBUS BEY — Yani madum bılr şeyle mu
kayese etmek muvaif ık tdeğildir. 

iŞEREF BEY (Devamla) — Dön burada yazdırı
lan şey nedir? 'Binaenaleyh., Beflcıir Sami Bey Pariste 

12. — MÜ2AREKERE EDİLEN iMEVAD 

— 298 — 
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Mösyö Briyan ile yapmış, fakat Meclisi Âlileri Mi
sakı Milli ruihu ve millet ve memlekete merbutiyet) 
(1) hissiyle parça, parça yiFtmış, suratına atmıştır. 
(Gürültüler.) isterseniz buraya geür cevap verirsiniz. 
Sizim Ikadar, bizim de haikkı 'keiâmıımız vardır. Bende
miz hülkümeOin fillerinden anladığıma göre;, hiiücûm t̂ 
Meclisi Âlinin tenloidatını ve 'bu itilâfnamenin bazı 
movaddı üzerindeki mütaloatını almak istiyor. Aklık
tan sonra hükümet, son sözünü söyleımsk ister. Bit
tabi rruüzalkerait-devam edecek ve netice ne ise bir 
şüide bağlanacak. 'Bunun mavaddı haklkında varit o'lan 
şeyleri hükümetin nazarı d'&katine arzeyled'm: 
Eğer kudretim yeterse esasen bu itilâfnameyi kabul et
mem. Altı maddede tarafeyni akideyn elimize... diye 
dolduruyorlar ve işgali müteakip tâli bir affı umumî 
'ilân ötmek isDiyorlar. Bu affı umumî meselesinde bi
raz durmak isterim. Evet, bir affı umumî ilân edece
ğiz. Fakat o civarın ahalisini, yine o civarın arkadaş
ları pek iyi bilirler ki ve aynı zamanda b'izim de ba
şımızdan geçtliği için pekâlâ biliriz. Bu, affı umumi
nin ilânı memlekette sükûn ve asayişin tamam'iyle te-
karrür etmemelini istiîzam eder. Zira orada hanüma-
m yıkılan, malı çalınan, ırzı yırtılan bir çok insanlar 
var. Bu, bittabi bizim de başımızdan geçtiği için bi
liyorum. 93 seferinde ilân edilen affı umumide bunu 
teslim almaya gelen kızın bu affı umumiden müstefit 
olan gayrı Tür'k anasır arabasını taşa tutarak ve ko
valayarak tahkir etmişler ve yine bir Müslüman mem
leketine avdet ettiği zaman da. kızının cihazını, evi
nin eşyasını bir Hıristiyan elinde bulunduğunda onu 
almak istediği zaman da kovmuşlardır. Onun için 
eğer mümkünse Hükümetimiz çalışsın, hukuku şahsi
ye müstesna kalmak üzere, şartını koysun. Vakıa hu
kuku umumiye af olunur ve affı umumî ilânı hukuku 
şahsiyeye tesir etmez. Fakat bu affı umumî ilân edi
lip de hukuku şahsiye sakıt olmaz dersek - ki neden 
malûm - çok isabetli hareket etmiş oluruz. Vakıa hu
kukun prensipleri böyle icabeder. Affı umumî ilân 
edilen yerlerde hukuku şahsiye sakıt olmaz. Fakat bu, 
b'izim kanunlarımızda vardır. Bunu anlatmak içlin bu
nun sarih olması daha iyi olmaz mı? Binaenaleyh hu
kuku umumiyenin yanına hukuku şahsaye müstesna 
öîmak kaydını koymak hususunda heyeti murahha-
samız muvaffak olursa daha menfaatli olur. Ben boy
la görüyorum. 

İkincisi; yedinci maddede; Misakı Milimizde de 
resmen ka'bul edilen ekalliyetler hukuku vardır. Bu, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından 
düveli mütelife ile ve bunların bütün hasımları ile 
ekalliyetler hakkında akdolunan mukavelâtı kabul et-
tfi'k, ki biz bunu Misakı Milli ile ilân ettik, bu doğru
dur. Esasen bizim bütün Kanunu Esasimize göre ve 
kavanini mevcudemize göre, ekalliyetler denilen ma
na mevcut değildir. Bunlar tebaadır. Maksudumuz, 
maksut bizzat tebaadır. Binaenaleyh, bir Müslüman 
hangi hukuku esasiyeye malik ise, bir Hıristiyan da 
o hukuku esasiyeye maliktir. Bizim Kanunu Esasimi
zin muktezası budur. Biz, bunu ilân ederken zanne
dersem düşündüğümüz bazı nıkat vardır. Orada diyor
duk ki; meselâ Arabistan gi'bü Araplarla m kûn olan 
mahaüat ve keza Garbi Trakya'da sakin olan ve sera
pa Müslüman olan kısımlar, kendi vatandaşlarına mü-

Vacaatla kendi mukadderatlarını kendileri tayin ede
cek... Benim anlı yamadığım bir şey var. O da; biz, Ki
loya hakkında yani Adana ve civarı hakkında Fran
sızlarla bir irilâfname akdederken henüz bir sulhu 
daimî akdetmiş olmuyoruz. Çünki Fransa diyoriti; 
İçendi müttefiklerim vardır, müttefiklerimizle 'birlikte 
umumî sulh masasında daimî bir sulh yaparız. O hal
de yapılan mukavelenamenin de şimdli umumî sulha 
talik ed'ilmesi iktiza eder. Yani Kilikya hakkında bi
zimde itilâf name yapmıyor, Kilikya itilâfnamesine 
umumî sulha taalluk eden bir madde koyuyor. O da 
ekalliyet hukuku... Ekalliyetlerin hukukunu "bittabi 
hepimiz bii'iycruz, ki Senjermen Muahedesünde, ekal
liyetler hukuku mevzuubahs olmuştur. Bendeniz onu 
biraz okudum. Bu, esasen bizlim bahşettiğimiz mevat-
tan başka bir şey değildir ve bizim bahşetti;ğimiz daha 
çoktur. Çünki vatandaşlarımız olan Rum ve Ermeni
ler aynı hukuka mazhardırlar. Ben nasıl mebus »in
tihap ediyor ve ediliyor değil mi efendim? Sonra on
lar ayrıca bir cemaat imtiyazına maliktirler ve benden 
daha çok hakka maliktirler. Şimdli bunların ekalliyet
ler hukukundan bâhsetmelerindeki maksatları ne
dir? Esasen kentfsi diyor ki Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından düveli mütelife ile bunların hasım
ları arasında a'ktedilen mukavelenamedeki ekalliyetler 
hukuku aynen esas olarak alınacak ve tatbik oluna
cak. Şu halde istikbalde olacak olan sulha atfen bizi 
şimdiıden bağlamak işitiyorlar. Bundan yalnız bar şey 
varidi hatır oluyor. înşaMah muzaffer ve galip or
dumuz yarın düşmanı ana vatandan atacak ve istilâ 
edilen yerlerimiz istihlâs edilecek, ondan sonra biz, 
galip bir surette sulha başlayacağız. Efendiler; sora
rım size o zaman Garbi Trakya'da bulunan yüz binler
ce Müslüman ile, Yunanistan'ın içinde yaşayan bu ka
dar Müslüman var, onların hukuku ne olacak? Bun-

(7) Parantez içindeki kelimeler tarafından eklen
di. Af. Ünver 

29S 
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lara karşı Fransa bize ne taahhüt etmiştir? Yalnız Ki-
lücya'ya aait olan kısmı taahhüt etmiştir. Eğer yalnız 
Killkya'ya ait bir madde olmuş olsaydı onu kabul 
edebilirdik. Fakat onlar, bize mukabil olarak ne taah
hüt ediyorlar? Onun için heyeti murahhasamızın istik
bâlde yapacağı sulha, biz de Emanet Girayı Hilâfeti 
haiz olmamız dolayısıyle, bugün için bizden ümit bek-
liyen insanlar vardır. Bugün onlar bizden ayrılmış
lardır. Fakat yarın bize gelecekler. Bunlar bazı yer
lerde ekalliyettedirler. Ezcümle Yunanisitan'dia ve Sır
bistan'da bu nevi bir çok Müslüman kardeşlerimiz 
vardır. Bunları unutacak mıyız? Bunlan biz, altıyüz 
sene evvel Anadolu'ya serhad nöbetçiliği yapmak içlin 
nakletmişizdir ve bunlar orada serhad nöbetçiliği yap
mışlardım. Binaenaleyh bunları orada bırakacak mıyız? 
Binaenaleyh heyetli murahhasamızm bunlara karşı 
teminat almaları ve şimdiden söz vermelerini ve buna 
çalışmasını temenni ederim. 

Sonra efendim; bir de sekizinci maddede: Sekenesi 
muhtelit bulunan iskenderun limanı için Fransa Hü
kümeti bir usulü idarei mahsusa tesis edecektir deni
yor. Bendeniz, burada sekenesi muhteliftir tabirine iti
raz ediyorum. Böyle bir tâlil ile kabul etmektense, 
İskenderun limanı için Fransa Hükümeti falan, fa
lan .şekli tatbik edecektir demek daha iyi olur kanaa
tindeyim. Böyle, muhtelit demek tabirinden Fransa 
Hükümetli ne anlıyacak? Çünki onun noktai nazarı 
başkadır, biizim noktai nazarımız başkadır. Biz, ora
da dinî noktai nazardan Arap, Kürt, Çerkez unsur
larını buluruz. Bunlar ehli iman olmak itibariyle biz 
bunları himaye etmek isteriz. Fakat Fransa zihniyeti 
bunu kabul etmez. Fransa zihniyeti diyecek ki orada 
Türk var, Arap var, Lâz var, şu var, bu var; bunla
rın hepsi bizce birdir. Bunları ayırsak istikbâlde bir 
fenalığı müeddi olur. Onun için doğrudan doğruya 
sfckenes^ımıhtelit tabirinin kaldırılması lâzımdır. Çün
ki bu muhtelit olan yerlerde ekseriyet Türk olabilir. 
Meselâ, iskenderun, Antakya gibi. Binaenaleyh bu gi
bi yerlerdeki şeyi hazmetmelidir ve bunu heyeti mu-
rahhasamız temin etmelidir. 

Sonra efendim; bunu izah eden mektuba bir ka
yıt ilâvesini istirham edeceğim. Mektupta diyor ki, 
kendüleri ora için bîr idardi mahsusa tesis edecekler
dir ve isföhdam edecekleri memurlar Türk olacaktır. 
Bu Türk rnemurların tayinli meselesi bizim canımızı 
yakmıştır. Onun için doğrudan doğruya oraya vali 
veya reisli hükümet kaydının konması imkânım istih
sâl dtmesini heyeti murahhasamızdan rica ederim. Ya-
rii oradaki reis, hükümetin rdisi olacak ve oraya ge
lecek olan vali veya âmirin her halde Türk olması 1&--

zımdır. Çünki efendim; bizim Bulgaristan'la yaptığı
mız muahedede bu kayıtlar konmuştu. Maaltteessüf 
muavin diye, bilmediğimiz bir kimseyi ve filân filânı 
getirdiler koydular. Halbuki buralarda bir çok ehli 
iman vardır ve oralara mümkünse bir meclis ile, bir 
meclisi idare ve idarei hususiye lâzımdır. Yanıi orada 
teessüs edecek idarei hususiye, ancak yine kendi aha
lisinin, kendi mukadderatlarını tayin etmek suretiyle 
olsun. Bu kaydın ilâvesini dahi heyeti murahhasamız
dan rica ederim-

HACI AHMED EFENDİ (Muş) — AlelıtÜaktır: 
diye tasrih edilse... 

ŞEREF BEY (Devamla) — Sonra efendim; doku
zuncu maddede Türkiye ile Suriye arasındaki huduit, 
iskenderun He Beyabir mevkii arasındadır. Bu biraz 
meçhul kalıyor. Temenni edelim ki, bunu Erkânı Har-
biyemiz muayyen bir şekle soksun. Çünki bu, başı
mızdan geçtiği için biliyoruz. Bu suretle Benlin Mua
hedesinde yirmi i'kli köy gaip ettik ve keza yine aşa
ğıda arz edeceğim veçhile meçhul kalmış bir nokta 
vüzünden üç yüz altmış sekiz parça köyü gaip ettik 
ve onbir sene bunları kurtarmak için uğraştık. Mese
lâ Kırcaali kazası sırf Müslümandır. Başkaları da 
vardır, yoktur bilmiyorum. Ben vâridii hatır olan şey
leri söylüyorum. Binaenaleyh bu noktayı tayin etmek 
lâzımdır. Sonra, aşağıda Meydanı Ekbez'e doğru bir 
hat teşkil edilecektir. Şimendifer istasyonu ile, bu mev
ki Suriye'de kalacaktır. Bu hangi mevki ise tasrih 
edilmelidir. Müsaade ederseniz iki ketime ile izah ede
yim: Biz Frasızlarla çok zamanlardan beri, asırlar
dan beri münasebetteyiz, Fransızlar bizleri çok aldat-
mişlardır. Pekâlâ bilirsiniz ki; Fransızlar, yarfi Birin
ci Fransuva, Şarken denilen mukaddes Almanva ve 
Roma İmparatoruna mağlup olduğu zaman Sultan 
Süleyn-ianı Kanuni'ye iltica etmiş ve namusumdan 
başka hor şeyim gaip olmuştur, diye mektup yazmıştı. 
Biz de onu kurtardık. Onu kurtardığımızın tamam be
şinci ayında dostumuz Fran'sızları düşman safhasın
da gördük. O zaman ibrahim Paşa, Fransız Elçisine 
söylediği sözde; daima dostumuzsunuz, fakat sizi her 
zaman düşman safları idinde görüyoruz demiştir. Ora
dan başlayan münasebetimizde, dikkat buyurunuz ki 
o zaman ilk vermiş olduğumuz kapitülâsyonlar ve 
Ahrnedi Sâl'is devrinde keza tecdit edilen bu kapitü
lâsyonları tetkik buyurmuşsunuzdur. Okursanız an
larsınız, hatta bir kelimesini söyliyeykn: Yalnız ka
pitülâsyonlarda üç sene kabul edildiği halde üçyüze 
çıkarmışlardır. 

SABRI SFENDÎ (Siirt) — Memurların cehaletin
den.^ 
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ŞEREF BEY (Devamla) — tşfte ihmâl edilen bu 
kelimelerden bittabi hukuka mensup olan arkadaşlar 
pekâlâ bilirler ki; muahedatlta en çok, en kuvvetli ke
limeler, en çok müteradif oîmıyan, meçhul olan keli
melerdir. Bu gibii kelimelerin kullanılması müreccah
tır. Ezcümle tercümelerde, Türkçe ve Fransızca ter
cümeler dahi böyleidir. Nitekim biz, Berlin Muahede-
sinlin yirmi dördüncü maddesi ile pek çok hata ettik 
ve bu hataların pek çok zararım çektik. En son Kıb
rıs Muahedesiyle Anadolu'yu müdafaa etmek içlin, 
onda fiili iktidarı kollanmak yüzünden bizlim yüzü
müze çarpmıştılar. Daha yakınlara gelelim: Fransız
larla yapılan âdi ticaret mukavelenamesinde, «Hü
kümet tahsilimi teshil edecektir» sözünü söyledikten 
sonra «Fransa kavaidi düveîiyeden bulunan usul mu-
oîbince hakemlere havale edecektir...» Bu yüzden 
Fransa kuvayı bahriyesi Midi'Uli'ye gelmiş, işgal et-
miiştir. Halbuki bundan maksadı; ihtilâf zuhurunda 
kavanti'iDi mevzuayı Osmaniye dahilinde bu İşi rüyet 
edecektir veyahut da beyneddüvel tutulan usul mu-
cebince hakeme havale edecekti. Bunu da çok istir
ham ederim, imkânı varsa tasrih etsinler. 

Sonra efendim, hudut meselesinde meçhul bir 
nokta kalmıştır. Bu mevki yerine bunun mavuzıaleyhi 
vardır, madde de var, yazılabilir. Bunun mavuzıa
leyhi vardı, bilmem ne idi? Filan istasyon böyle ola
caktı diye münakaşayı mucip olmasın. Sarih olarak 
yazılması lâzımdır. Kiilis şehrini Türkiye'ye bırak
mak üzere şarkı cenubiye doğru bir hat meyi edecek
tir. Bu halt bir hattı müstakim üzere giderken bilâhare 
bir inhina peyda edecek olan dirsek, ne kadar meyi 
edecek ve nereden gidecek? Bu da müphem kalmıştır. 
Bunun da güzelce tavzih buyurulmasını istirham ede
ceğim, 

Sonra keza oradan o hat Çobanbey istasyonundan 
demiryoluna nereden mülâki olur. Çobanbey istasyo
nundan mı demiryoluna mülâki olacaktır, yoksa ne
reden? Bunların tasrihinde çok istifadeler vardır efen
dim, 

Sonra efendim; «müessifi saltanat Sultan Os
man'ın kabrinde Türk Bayrağı keşide edilebilecek
tir» deniyor. Haridye Vekilinden rica ederim bu, 
«edilebilecektir» sözünü kaldırsınlar. Vakıa bizim 
iktidarımıza veriliyor, fakat bu kayda lüzum yok. 
Hatta kavanini mevzuada bile fiili iktidatiinin kulla
nılması taraftan değilim. Bu katli olarak tespit edil-
meüdif. 

Sonra efendim; gayet ehemmiyetle istirham ede
ceğim üçüncü bir nokta daha var. Kilikya şubesin
de inşa edilmiş olan şuabat'ile beraber imtiyazlı ve 

bOîhassa ilâ... Hulâsa, çok rica ederim, bu imtiyazlı 
hattın işletme hakkını da alıyor. Bu, ne içün ticarete 
müteallik oluyor anlıyamadım? 

YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Kastamonu) — Orada ticaret kelimesi yanlıştır. Ash 
(trafik) dir, nakliyattır. 

ŞEREF BEY (Devamla) — Sonra, burada nazarı 
dikkaMmı ceTbedecek bir cihet daha var, onu da Ha
riciye Vekili Beyefendi kardeşimizden rica edece
ğim ki... Türk zabıtası tarafından temin olunacak, 
'bizim arazimiz dahilinde yapılan bir çok şimendifer
ler vardır ve bilhassa en zayıf zamanımızda yapılan 
Rumeli şimendiferleridir. Keza bu kayıt mevcuttur. 
Bu kayıt konduğu içindir ki, şimendifer yapıldığı gün
den bu güne kadar orada katiyen Türk inzibatı cere
yan etmemiştir. Harp zamanında vazıyed edilmiştir. 
Diğer zamanlarda ise sartkii memleketin içinde ayrı 
bir hükümet ,ayrı bir devlet, ayrı bir varlık idiler. 
Belki Anadolu'daki arkadaşlarımız bunları o kadar 
iyi bilmezler. Eğer Rumeli'de seyahat etmiş arkadaş
larımız varsa, pekâlâ bilirler ki yolda bir vaka zu
hur edecek olursa orada bizim polisimizin hiç bir 
hükmü yoktur. Onun içJin «bilitilâf» sözünü de imkâ
nı varsa kaldırsınlar. Birinci şart, evvelâ Türk Hü
kümetlinin hukuku idame edilecektir. Dün Hariciye 
Vekili» Beyin izah buyurdukları veçhile hukuk mu, 
yoksa tasarruf mu? Bunu dün izah ettiler. Onun için 
sözüm kalmadı. Burada keza devir muamelesi iki 
şarta muallâktır. Birindi şart, evvelâ Türk Hüküme
tinin hukuku idame ettirilecektir, kii dün Hariciye Ve
killi Beyefendi izah buurdukları veç'hi üzere, bu hu
kuktan murat; yani Hükümetten devrettiği imtiyaza 
müteallik hukuk mu, yoksa hakkı mülkiyet ve ora
da bulunan hakkı tasarruf mu? 

ikincisi; şirket tarafından dermiyan edilecek me-
talip temin edilecektir. Yani biz temin edeceğiz. Yal
nız bir nokta kalıyor ki onu kendilerinden istizah 
edecektim. Bundan maksat, garanti kilometrik midir, 
Yusuf Kemâl Beyefendi bundan maksat nedir? 

YUSUF KEMÂL BEY HARİCİYE VEKİLÎ 
(Kastamonu) — Hayır, birindi hukuk müfret olarak 
kullanıldığı halde cemi olarak mana veriliyor, yanJ 
tekmili demektir. Bu sırf tariftir ve Fransızcası da al
tında yazılıdır ki, Fransızcası (haili sabıkı ile muhafa
za) manasında bir kelimedir. Birindi şartta Hükü
metin haiz olduğu bütün hukuk; ikincisi, Hükümetle 
haricin, eşhası sâlisenin orada şirkete hasredilmesi, 
ki orada bu imtiyazı bk şirketten alıp başka bir şir
kete devretmekle o şirkette alâkadar olanJaın, bizim 
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Hükümet dahi gerek hisseder olmak itibariyle, gerek 
«ihraç ettiğimiz istikraz tahvilâtının bedellini İstemek 
suretiyle, gerekse şirketin imtiyaznamesin'in ondoku-
zunou maddesinde musarrah olduğu veçhiıle müte
baki müddet iç'in tazminat istemesii itibariyle vuku bu
labilecek teminattır. Teminat akçası değildir. 

ŞEREF BEY (Devamla) — Sonra burada nazarı 
dikkati calip bir cihet vardır. Nakliyatı askeriye hak
kını haıiz olacak. Bunun mazide geçmiş pek çok mi
salleri vardır. Yalnız malumu âliniz burada hissi, 
asabı değil, şunu da düşünmeliyiz. Devletlerce yapı
lan şeylerde verilene karşı alınmak vardır. Ne veri
liyorsa ona göre de almak diplomatların birinci va
zifesidir. Nakliyatı askeriye denilince; iki milyon as
keri bile Fransız Hükümeti geçirebilir. Yani umumî, 
şâmil nakliyatı askeriyeyi veriyoruz. Hiç böyle vâsi 
nakliyatı askeriye şeyi veriKr mi? Çünki istikbâlde 
'b'z'm de harekâtı askeriyemiz vardır. İstikbâl malûm 
değildir. Bugün.imanı bizimle beraber ve vicdanı biz
den ayrılmamış adamlar bizimle beraberdir. Bir gün 
gcArse biz oraya gideriz. O vakit biz nakliyatı askeri
ye yapamayacak mıyız? Nasıl ki o bize ait olan yere, 
meselâ Mersin limanına otuz bin çıkaracağım ve bu
radan geçireceğim diyor. Ya bunu tahdit etmeli ve
yahut da bizim de ona mukabil nakliyatı askeriyeden! 
istifade edebileceğimizi Heyeti murahhasamız temin 
etmelidir. Bu cihetle cümlenizin nazarı dikkatlerini 
cel'betmek isterim. 

Sonra efend'm, on üçüncü maddede : Bittabi bu 
ciheti daha iyi bilen arkadaşımız vardır. Yalnız ben
deniz b:r noktaya iiişmek isterim. Bu onüçüncü mad
dede : Hakkı int:faı veya arazi ve emlâki bulunan
ların kcmafissabık haklarını istifadede devam edile
cektir. Yani hattın ötesine, berisine geçirecekler. Rica 
eder'm; bunu tasrih etsinler. Zira, on senedir bunu çe
kiyoruz. Bu hudut vesikasını çıkardılar, beri tarafa bu 
yüzden geçiremezsiniz ve oraya geçirmemek için gü
nün birinde bir bahane çıkarırlar, mahsulâtımız orada 
kalır. Geçirmek için sıkıntı çıkarırlar. Buraya bende
niz bilâkaydü şart o tarafta arazisi bulunan gidip mah
sulâtını kendi arazisinde tasarruf eder ve emvalini alır 
gelir. Öteki tarafın bu arazi üzerinde kontrolü yok
tur veya müdahalesi tahtında değildir gibi sarih bir 
formül koyması lâzımdır. Çünki hudut meselesinden 
dolayı onların yangın var diye bağıracak zamanı gel
miştir... İçim'izde oralarda idarei umur etmiş adam
lar vardır. Meselâ, Haydar Beyefendi, Süreyya Beye
fendi, Reşat Beyefendi bilirler. Bu gibi mesail ile çok 
meşgul olmuşlar ve bunun belâsını çok görmüşlerdir. 
Bizim de Bulgaristan'la yaptığımız hudut dolayısiyle 

oralarda bulunan zevat vardır ki bura ahalisinin bun
lardan çekmediği belâlar kalmamıştır. Onun için 
mümkün olduğu kadar sarih ve açık olarak bunu 
yazmalıdır ve temin etmelidir. Sonra buralarda bir 
teamül vardır. Benim bildiğim, buraya bir teamül 
sözünün konması lâzımdır. 

YUSUF KEMÂL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Taamülden çok bahsermiyelim. 

ŞEREF BEY (Devamla) — Pekâlâ efendim, on
ları kendileri bilirler. Bendeniz de başka bir şey de
mem, 

Şimdi gelelim, tesisatı hayniye ve sıhhiye mesele
sine. İşte derdin büyüğü burada... Malumu âl'inizdir 
ki elyevm medresetülbenat ve medresetüzzükûr ve 
medrcsetüssıhhiye elyevm Suriye'de mevcuttur. Hat
ta Harbi Umumî zamanında İMüstırasyon (illustra-
tion) da okudum, orada bulunan Diyagos veya Met
ropolit kim ise ona, Fransa Hükümeti, Büyyon bir ni-
<nn veriyor. İllüstrasyon gazetesi bu adamın hizmetle
rini' saydığı sırada diyor ki: İşte; «asırlardan beri Su
riye'de devam eden Fransız harcını ve Fransız irfanı
nı oraya sokmak için çalışan ve Lübnan ve Beyrut'
ta bulunan mekteplerimiz sayesinde, harbin beş sene 
devam ettiği müddetçe, tabi esbabı zaruriyei harbiye 
(.'clayısiyle biraz nafaka azalmış iken ve yine bütün 
Türk ordularının oradaki tahakkümüne rağmen bizim 
oradaki metropolitimiz ve o mekteplerden yetişen ta-
l'.'be, Beyrut'a gelen Fransız gemilerinden silâh ve 
e* ah a herşeyi tedarik etmişlerdi.» diyor. Bunu İllüst
rasyonda okudum. Sonra öteden beri esasen Fransız 
trbaası Lübnan'ı terennüm etmiştir. Meselâ Fransız-
'arm Lamartin (Lamartine) nam şairi bunların ru
huna nüfuz etmiştir. Gelelim bize : Keşke biz o l'i-
canı bilmeseydik bendenizce daha iyi olurdu zannede
rim. Soktuğumuz Latinler in kokmuş irfanı bilâkis bi-
r}m memleketimizde Türk düşmanlığı ile temayüz et-
mişılr. Bence Lâtin irfanı yoktur. Onun içiin bu, bi-
z:m memleketimizde Türk ve Müslüman düşmanlığı 
>te iştihar etmiştir. Eğer Hükümetçe buna imkân yok-
«a, buyurdukları gibi asabla düşünmek istemem. Ka--
famla düşünürüm. Bittalbii Hükümet buna çalışmıştır. 
Fakat imkân bulamadık'ları için bir kayıt koymuş
lardır, ki Türkiye kanununa mugayir ef'alde bulun
mamak ve keza .Türkiye aleyhinde propaganda yap
mamak kaydı konmuştur ve bu mekteplere yalnız tah
sili iptidaisini Türk mekteplerinde iikmal eden Müslü
man çocukları talî kısım için gidebileceklerdir. İkmâl 
etmiyenler gitmJiyecekîerdir diye tasrih edilmiştir. 
Bundan maksat, çocuklarımızın dinî terbiyesini aldık
tan sonra devamlarını temindir. Biz, artık bundan 
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sonra Türkiye maarifinde gayrı bir mektep yani Rum 
ve Ermeni kabul etmiyeceğiz. 

YUSUF KEMÂL BEY (Hariciye Vekil1!) (Kasta
monu) — Bunlar hukuku dahiliyemizJendir. Bun
ların teferruatım müzakere ettiiğmiz zaman lütfedi
niz 

ŞEREF BEY (Devamla) — Pekâlâ kabul ediyo
rum. Fakat salâhiyeötar zâtı âlinizsiniz. 

YUSUF KEMÂL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Efendim, bahis buyurdukları hususa t, hu
kuku dahiliyemizdendir. Ondaki serbesti muhtar i'ye-
tim'iz bakidir. 

ŞEREF BEY (Devamla) — Bendeniz, varidi hatı
rım olan nikah esasiyeyi arz ettim. Şimdi Meclisli Âli
niz ve bütün rüfekayı muhtereme bu hususta söyle
melidirler. Fakat ilk evvelâ, oralarda bilfiil bulunmuş 
olanlar ile o civardan müritehaib arkadaşlarımızdır. 
Çünki bu arkadaşlarımız daha yakından his ve idrâk 
etmişlerdllr. Çok rica edeceğim, yine Meclisi Âli bu
nu histen azade olarak ve mümkün olduğu kadar ka
famızla düşünerek şu meseleyi bir neticeye getirelim. 
Çünki neticeye getirmek: lüzumunu da hepimiz idrâk 
ediyorum 

SIRRI BEY (İzmit) — İtilâfname hakkında mü-
selseJ beyanatta bulunmaktan ziyade nıkatı nazarımı 
suallere takdim ermek: suretiyle temini maksat için 
daha muvafık buldum. Hem kendim için, hem ken
dileri için ve hem de suhuleti tefhim içiin... Onun için 
Hariciye Vekili Beyefendi den rica edeceğim, zahmet 
buyursunlar ve maruzatımı aynen işaret buyursunlar. 

Bir, Suriye hududunu Fransızlarla kararlaştırmak, 
Suriye'yi Fransızlara terk veyahut Fransız himayesi
ni; mutazammın değil midir? Bu ciheti biraz izah ede
yim: Geçende Hariciye Encümeninde dahi Vekil 
Beyefendiye aynen söylemiştim. Vaktile, belki yirmi 
sene evvel Turisine'da Mısır hududu ile bizim Akabe 
kazamız arasındaki hudutta bir (ihtilâf hasıl olmuştu. 
O vakit İngilizler, bu ihtülâfın kendileri tarafından 
gönderilen: bir ildi İngiliz zabitoi ile münakaşayı ileriye 
sürdüler. Halbuki bizim memurlarımız Mısır hudu
dunu tahddde İngilizlerin vesatatini kabul, İngiliz
lerin hâkimiyetini tasdik manasını tazammun edeceği 
için bunu ka'bul etmediler. Onda başka bir tarzı hal 
'buldular ve bunlara dediler ki : Mısır Hükümeti 
'hizmetine girmiş ingiliz zabitleri olursa bunu kabul 
ederiz ve o suretle Mısır Hükümeti namına İngiliz 
zabitleriyle konuşuldu. Kezaîik Trablusgarp hudu
dunun, Tunus hududiyle tahdidi meselesinde dahi Hü
kümet, aynı sureti kabul etmistii ve onda da aynı veç

hile Tunus Hükümeti hizmetine gıirmiş Fransız zabit-
Terinin tavassutlarını kalbul etafiştâr kü şu zaMrî ted
bir ile Fransızların Tunus üzerindeki hâkxmii|yeıtİDtt 
Devlet kabul etmemiş oluyordu. Şimdi de aıynı şeklî 
görüyoruz Fransızlar Suriye hududunun »ahdidin» 
,u««buil, bâzâm Suriye üzerindeki hâMmfîyettSındzdn Fran
sızlara terki veyahut Fransızların Suriîye üzerindeki 
himayesiinfi ka'bıüümüz mü vâriddir? Yoksa hiç biri
si mi vaki değildir? Bumu* lütfen izah buyuracaklar
dı;, 

iki, Fransızlar mütarekemize esas olan Vifson 
(WiIson) prensiplerine riayetkar olup oimadikl'arıni! 
söylediler mi? 

3. Suriye'min Şimalinde, halkından biri Türkme
nistan namile yadölunan kıtanın coğrafî teşekkülâtı 
itibariyle müfrez ve tahdidi kabil olması hasebiyle 
Cebeli Lübnan gibi Suriye Hükümetinden ayrı bir 
hükümet sekiline ifrağı düşünülmüş müdür? 

4. İtilâf nam ede, bizden ayrılacak akvamın mu
kadderatlarının kendilerine terkedildiğine dair hiç bir 
kayıt olmaması kastı midir, yoksa bir eseri zühul mü
dür: 

5. Fransızlarla Misa'kı Millîden fedakârlık ederek 
itilâf akdi âti için sui misâl teşkil etmiyecek midir? 

6. Üsera içinden gitmek istemiyenler de varsa, 
onlar da rızaları hilâfına iade olunacaklar mıdır? 

7. Harbi Umumî esnasında dahi istilâya uğrama
yan ve elyevm askerî ve mülkî idaremiz altında bu
lunan yerlerin dahi tahliyesinde ne gibi mecburiyet 
hasıl olmuşitur ve ne gibi esbabı mücbire ile muvafa
kat edi'lmiişitJir? 

8. Teminata tabi bir şimendiferle nakloluna
cak Fransız asker ve levazıımı içlim ne nlisıbette para 
alınacaktır? Maiûmuâiinıiz, vaktiyle Süveyş 'klana*-
İmi hafrettikleri zaman Devleti Osmaniyenim ufak 
bîr zühulü kendisine oradan Yemene sevk edilecek 
askerin 'ademi şevkini intaç etmiştir. 

9. Harşit havzai madeniyesi kaş kilometre me
safede ve mesaihai sathiyesi nedir? Ve mek-şuf ma
den var madır? 

10. Fransız müessesatı hayri'ye, sıhhiye ve tedri-
siıyes'iniiın mahallî hükümetlerince tefitüşine müsaade 
ediUeaök midir? 

11. Cezirei İbni Ömer'e kadar Fransızların 
sokulmasına müsaade edildiği takdirde, artık mev
cut mülhakatı üzerinde üUdiıayı hâktad'yet kabil ola-

"cak mıdır? 
12. Birinci mektubun birinci fıkrası, Fransa 

murahhası tarafından bizim murahaslarmııza yazıl-
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ması mesaiden ilken, mesele aksi surette cereyan 
etmöştir. Ssbetbfi nedir? 

13. Türk kanunlarına tevfikan teşekkül edecek 
şirketlerin" sennaıyesd Fransızdır diye bilâhare Fransa 
hükümeti tarafından himayeye kalk^ılmıyacağını 
temin edecek bür fıkraya lüzum yak mudur? Demlin 
Şeref Bey tarafından bahsedildi. Rıhtım piketinin 
sermayesi sırf Fnansızdır, diyerek Fransa hükü
metli himayeye kalkışmıştır.* 

14. Adli, malî kapitülasyonların meskût bıra
kılması lehimiiae mi, aıleyhimize midiir? 

15. Yunanlıların İzmir'e çıkmasını tensip -ve 
sevkeden devletler meyanında Fransızlar da bulun
duğuna nazaran, kendileriyle sulh ettiğimiz takdir
de, Fransa ile Yuman hükümetli arasındaki müna
sebetti itUâffiye ne şeMİ alacaktır? 

HUSREV BEY (Trabzon) — Beyefendiler, bi
zim Londrada İkinci İnönü muharebesli arefesiinde 
Fransızlarla yapağımız iıtüâfnıame ile, bugün yap
tığımız titilâfnaırıe arasındaki farkı, sathî nüfuzu 
nazarla, tetkik edersek bu tabJiyenıin daha basit bar 
şekle konmasını ben pek farklı görüyorum. Şüphesiz 
ki, bu, zamanın, vazliyetin licabaıtiylie ve mukabil 
teklifatımrzın aşağı, yukarı aldığı şekildir. Söz 
alan bor çok arkadaşlarımız bu mukayeseyi yapacak
lardır. Ahvalimize verilen ehemmiyet bence zaittir. 
Asal mevzuu bahsi münıaikaşa olan mesele, bugün 
elimize verilen Mlâfname hakkında Meclisi Âlimin 
nıkaıtı nazarım Hükümete anlatmaktır. Bu müzake-
raıt ve münaıkaşattıa nazarı dikkate alınması lâzım 
gelen şeyleri söylemek için Londra konferansına ta
kaddüm eden vaziyeti arza lüzum görüyorum: 

Erzurum ve Sivas kongrelerinin muvaffakiyeti 
sdıyastiyesi olarak ben İstanbul'a güıdiyordum. O za
man bu oturduğumuz bananım üzerimde Fransız bay
rağı asıla: duruyordu. İstanbul'un işgali üzerine biz
lerin burada toplanışı ve ondan sonra da yer, yer 
hadis olan müteaddit isyanları müteakip, Ethem'in 
isyanı ve onu mütealklip Yunanlıların keşif taarru
zu mahiyetinde olan Birinci ve İkindi İriönü teca-
vüzlerLnıin defii ve düşmanın ademi muvaffakiyeti 
ve Hükümeti MiMyemazim taazzuvu dolayısiyle ha
rice karşı olan tesirli ve dollayısıiyle iktisadî vaziye-
timlizin Fransız efkârı umumliyesi üzerindeki tesir
leri Londra konferansım tevlit etmişti. Sonra şunu 
da arz etmek isterim İdi, Avrupa efkârı umumiyesi 
Harüdiye nezaretierimiin elindedir. Fakat bizler Lond
ra konferansında iken düşman da hazırlanıyordu. 
Ordu o valklit haSi teşekkülde İdî ve cephane vaziye

timiz de pek endişerıaik idi. Heyeti muranasamızın 
Roma'dlan resmen Londra'ya davet olunması üze
rine müttefükeyndn müzahfirertlinii kazanan Yunanlılar 
ordularile İkindi İnönü Harbine giriştiler. Bu suna
da Yunanlıların yanlış bir sevkülceyş hatası ve or
dumuzun muvaffakiyeti manevraları bize bu harbi 
kazandırdı. İşte Beyefendiler, maruz itüâfname böy
le bir zamanda Ankara'ya gelmişti ve pek hakik olay 
rak Hükümetimliz tarafından ve yeni vazdyet dca» 
batına göre mukabil tefcifat yapılmıştı. Frarnklen 
Büyyon'un ilk gelişi taaıtili efkâr mahiyetinde idi. 
Bir devirde Kilikya'dan müracaatı ve Yunanlıların 
Sakarya muhaırebesli zamanında İstanbul'da imıtizan 
ve muvaffakiyetten sonra buraya gelişi ve nihayet 
İnayeti Hakla Yunanlıların çekilesıinden sonra bura
ya gelmesi ve o zaman salahiyeti kârniileyi haiz-bulu
nuşu nazarı dikkati calip nııkaıttır. Bir çok mkatta 
murahaslarımızın muvaffıaık olduklarını görüyoruz, 
Bir hafta evvel hudut üzerinde büyük münakaşa ce
reyan etmişti Franklen Büyyon bu hususta sormak 
mecburiyetinde kaldı ve bugün bu cevap üzmnedîr 
ki bu Mlâfname karşımıza çıkmıştır. Arkadaşkr, 
siyaseti hariciye esildi Yumanca çıift göz manasıma 
gelir. Yani âtiyi görmek manasına gelir. Yari yev-
mî politika, gününü bir az iyi görerek hale istinaden 
istekbali keşif ve pna göre siyaset yapmamak, felâ
ketten başka bir şey olmaz. Bu sebeple asıl arz et
mek istediğim, her şeyden evvel Cenabı Hakkın 
lütuf ve keremlile hasıl ettiğimiz ve içinde bulundu
ğumuz vaziyeti iyice kavrayarak ona göre yürüte
ceğimiz mülâhazata esas teşkil etmelidir. Çünkü 
vazifemiz vatanın balâsı, âüimiizin temdididir. Pek 
âlâ bilirsürtiz kli istiklâl mezarlara bahşolunmaz. Şüp
hesiz en son sözü söyliyecek olan Heyeti Vekile ar
kadaşları meseleyi tenvir edeceklerdir. Ben burada 
kısaca tenvir etmeği ve tahlil etmeği faideden hali 
görmüyorum. Bilhassa son defa üsera mübadelesi 
ile başlayan ve son günlerde görülen gaibi bfir mü
şabehet var. Bu, çok alâkadardır. Çünkü biz Lond
ra'da Fransızlarla bir Atilâfname yapmış idik, ki o 
zaman İngilizler'de de bir taJklarüp hasıl oldu. O za
manki takarüp bu vaziyetten doğdu. Sonra Frank
len Büyyon'un teaıtili efkâr mahiyetinde olan teşeb
büsü üzerine yine lngilizler'de böyle bfir takarrüp 
hissi meşhud olmuştu. Yine sırf bu gaye ü&... Fa
kat benim fikrimce İngüizlierin tafcarrüp hissi bu 
meseledeki gayeyi bozmağa matuftur. Yana teşeb
büsleri hüsnü niyete matuf değildir. Fransızlarla 
olan itilâfımız Garp 'ile anlaşmamızın mukaddimesi 
olacaktır. Hâkimiyeti Millîye gazetemiz okunacak 
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okursa - ki meaıbaarmız bumdan ibarettir ve bu da 
maatteessüf Yunanistan'dan çıkan Venüzelos gaze
telerini tercüme eder. Elefötnıos Piyos gazetesine ba
karsak Yunanfistaın çoktan inıhilalle uğramıştı. Hal
buki Yun'anflsıtan'ı biiriım. Zira, evvelce orada 
mamuren bulunmuştum. Kınalın orada kaJbul olun
ması ve bilhassa Attinıa'da alkışlarla kabul edlilmesıi ve 
Yuman ordusunun tazyik görünce bir adım bile geri 
çekilmemesi ve ordularını san zamana kadar takvi
yeye çalışmaları ve bu hususta matbuat âlemlinü de 
göz önüne getirirsek herhalde Yunanistan'da bir in
hidam, bir inkilâp dahi düşünmedükliğimiz doğru 
olmaz. Binaenaleyh, bendenıizce vaziyeti münalka-
şa ederken Yunanlıların bir îkış harbi yapmağa ça
tışacağını ve İngiltere'nin de yardımda devam edece-
ğinti takriben teemmüle almak lâzımdır ve aynı za
manda sulh konferansınım mevzuuıbahüs olamıyaca-
ğı dahi, birimci Londra (konferansını gözümüzün 
önüne geöirm'iş olmakla anlaşılır. Kudreti askeriyeyi 
istihdaf eden her şey yapılmış ve tekâlifi müllîye su-
ırertüle milletten azamî fedakârlık talep olunmuştur ve 
elan da muharebat devam etmektedir. İnşallah bu
radan da düşmanı atacağız. Tabiî bu muıharebatın 
millete can, mal itibarile kaça mal olduğumu dü-
şünmelü ve ondan sonra Hükümeti Mıillîyemizin na-
kid mevcudu ne kadardır? Vaziyeti iktisadi yemiz 
ne merkezdedir? Bunları ayn ayrı hesap etmelidir. 
Buna karşı her halde hoşumuza gitmeyen bazı nı'katı 
ve amali millîyemize tamamen noktası noktasına 
tetabuku mümkün olamıyacak olan Fransız itilâf 
namesinin akdi halinde, memleketin vaziyeti ilkti-
sadiyesinıin mazhar olacağı ve bilhassa Afyon Kara-
hlisar oephesıinlin alaoağı kuvvet ve dolayısiyle Garb 
ordusu vaziyetimi ve efkân umumliyei millet üzerin-
dekü tesiratı iyice düşünülmeli, muhakeme etmeli, 
daha birçok zaman bu vaziyeti (idame etmek, Türk-
çesi kendi yağımızla kendimiz kavrulmak kabiiye-
tinde isek" bunu da hesaba katmalı, kâr ve zaman 
iylice mukayese etmeli, onıa göre karar vermelidir. 
Yani vaziyeti umumiye hakkında noktai nazarım 
budur. 

SALAHADDİN BEY (Mersin — Bu itilâfname-
nlin üzerindeki fikri mahsusumuzun bildirilmesi 
için yazdırılan müsvedde iki noktai nazardan muhta
ca nazardır. Birisi vaaiiyeti umumliyei siyasiye, birisi 
de vaziyeti umumiiyei askeriye ve maliye ve iktisa-
dKyemiz hakkında ne yapacağımız (keyfiyetidir, ki 
bu baptaki fikrimi bilâhare arz ederim. Bu, fil-
halkikİa umumî noktai nazardan meselenin izahından 
Mjarefttir. Bittabi en büyük izahatı salaMyettar olan 

Hükümetten bekleriz. Bizlim bileceğimiz şeyler pek 
mahduttur ve bu hususta fazla mütalâa yürütmeği 
de muvafık görmüyorum. Binaenaleyh bu hususat-
taki kanaatimi bilâhare arz etmek üzere elimizdeki 
müsvedde üzerindeki tetkikata ait bazı maruzatta 
bulunacağım. 

Arkadaşlarımızdan Şeref Beyefendimin gayet gü
zel söylediği gibi eğer ahval ve vaziyet gayet müsaüit 
ve kuvvetli olsaydı, bittabi hiç böyle bir şeyin atana 
imza koymak doğru değildi. Bu, pek doğru bir 
sözdür. Bendemiz de bunu aynen tekrar ederim. Fa
kat milletlerim hayatında birtakım itiyadlar varıdır. 
Bir yerden bir menfaat getirmek içlin bazı şeyler 
yapılabilir. Mazarrat getirmezse Eyvallah.. Bir ma
zarrat getirirse ondan tevekki edilir. Bittabi lisitüfade 
edilen notalar üzerinde çalışacağız. Bu, ilki madde 
üstünedir. Şimendifer ve hudud.. Bu, iki mad
de bizi lüzumu kadar tatmin etmiyor. Her madde 
için ayn ayrı söylem ekle beraiber, işin en mühim 
noktasından başlayacağım. 

Hudud meselesi: 
Mududda bizim için esas addolunmak üzere 

Misakı Millîde kabul olunmuş bir hattı umumî var
dı. Maalesef bu olamadı. Bunun olamamasında 
maatteessüf -yine bizim hatamız vardır. İşji bida
yette büyük tutmadık. Meselâ, bir şimendifer hat
tı vardır. Bu şimendifer hattını ele alsaydrk beüci 
daha fazla muvaffak olurduk. Zannediyorum iki bi
dayette kısa bir itilâf yapılması bizi onun üzerinde 
aşağı yukarı bocalattı. Bu türlü canımızdan, malı
mızdan feda edebilmek ihtimalini görenler oraya 
mıhlandı. Binaenaleyh biz, bidayette ricat etmek 
meselesi]nı: göstermiştik. Halbulki onlara biz azamî 
surette hareket etmiş olsaydık, onlar da biç şüphe
siz buraya gelerek bizden azamî koparacakları şey
leri isteyeceklerdi. Onun. iç-im hata, ftşin mebdeim-
de başlamıştır. Hali hazırdaki itilâfın dokuzuncu 
maddesinde tayin edilmiiş olan battın -bir kere ifa
de itibariyle Payas mevkiinin hemen cenubundan 
başlıyor. Diğer biır arkadaşımızın işaret ettiği gfilbi, 
bendemiz de bu hattın pek mahzurlu olduğunda mu-
sırrım. Harb zamanında Alman mademiyat müte
hassısları vasıtasiile memleketimizin ahvali' ikttisadi-
yesi tetkik edildiği zamanda Almanlar buradaki Pa
yas madeni hakkında Hükümete bazı malûmat ver
mişlerdir. Şu noktai nazardan oraları madence 
zengin bulunmaktadır. İkinci derecede zengince bir 
havza olması ve denize, karib bulunması itibarile 
istikbal parlaktır. Bu şarta göre hududun hemen 
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Faıyas'ın cenubundan oknasmı ka'bul etmek, bunlan 
'kamilen Fransızlara terk etmektir. Burası yalnız 
topralk değildir. Bu noktali nazardan diyorum ki; 
Payas'm cenubtan olan hududu ımibhemiyetten kur
tarmak iiçin ve hiç olmazsa İskenderun körfezinden 
dolayı ısrar edilmiş olsaydı, ki Fransızlar da bu hu
susta çak dayanacaklardı, fakat zannedersem arada 
bir müsvedde vardı. Bu suretle hudud vasata kadar 
getirilebilirdi, ki tabii hudud ohır. Mudud tah
didi ile meşgul olan arkadaşlarımız bunu daha iyi 
bilirler. Bu hususta tabili dağ, taş düşünüimezse de 
hıiç olmazsa mademiyat bizde kalabilir. Bu nokta
nın Hükümetçe tetkikini rica ediyorum. Bu nok
tadan bu hususun kıymeti nazarı diiklkate alınacak 
meseledir. Bunda Hükümetin ısrar etmesini rica ede-
rlim. Hattı müsıtafkim üzere geçinilen hattan Mey
danı Ekbez'im intihabı mühimdir. Bu noktayı bil
hassa Heyeti Âlinizin iyi düşünmesıi lâzımdır. Mey
danı Ekbez'den Çobanbeylli'ye doğru, yahut' doğru 
bıiır hat temdidine ahvali arziye İtibarile imkân yok
tur. Binaenaleyh hududu Fatımiye'ye kadar getirir
sek arada gayet cüzî bir arazli dilimi dalacaktır. Fa-, 
'kat o surette, yani Faıtıma üzeninden doğrudan doğ
ruya bir hat temdidi otaıursa yukarıdan ve kendi 
aırazSmizden geçmek üzere bir hat sahibi oluruz. Hü-
ikûmatler ve milletler arasındaki zihnliyetler biline
mez. Âfciyen kendli mııntaifeasından geçirmek ister 
ve bu kendi menfaati tiktizasındandır. Binaenaleyh 
bu noktanın dia istihsaline çalışılmasını rica ederim. 
Yani Fatıma noktasının nazarı dikkate alınmasını 
niea ediyorum. Şimendifer hattının Nusaybin'e ka
dar plat formu takiben gitmesi tabii şimendifer hat
tının emniyetini kâfiil değildir. Bunun tevlit edeceği 
mahazari on üçüncü maddede arz edeceğim. Me
ralar vesaire hakkında ve halkın koyunculuk dola-
yıtslile cenuba olan ihtiyaçları ve buraların da hu
dud olmasından nâşi tevellüd edecek mahazire Heye
ti Âlyelerii kainidir. Bu mesele hakkında şunu na
zarı dikkate arz etmek istenim. Bu hattın Fran
sız toprağı cihetinden tahnib edilmesi hususuna kar
şı Fransa hükümeti bir şey taahhüd edebilir mti? Ta
ahhüd ederse bunu muhafaza edecek midir? Zan
nedenim .ki onlar bunu urbana karşı söyleyemezler. 
Fakat bu, beyhuda bir söz olsa da kıymeti var
dır. Çünkü bilâhare ingilizler tarafından veya diğer 
taraftan bitiltizam Hükümetin ictaıresirti bozmak için 
orada bazı (kimseler teşvik edilir ve bu suretle onta-
nm tecavüzü ile hat bozuldu mu o zaman bize siz, 
plat formu muhafazfe edemiyorsunuz diyeceiklerdar. 
Halbuki biç bir bir suretle bu, hat bizüm ahali tara-

I fından bozulmamıştır diyemeyiz. Onun için bu hat
tın muhafazasiinı biz, Fransız Hükümetinden rica 
edelim ve onu biz bildiğimiz iç'in doğrudan doğru
ya Cebel Aziz'e kadar gitmeği düşünmüştük ve çöl
ler üzerinde Fransızlar ne arıyor ve ne yapacaklar
dır? Şimendifer bir vasıtaii temdindir. Fakat men
faat şudur efendiler; bediim tahminime göre (Azeç) 
Süryanî köyüdür. Biz şimendiferi işletmek için bir 
Fransız grubuna veriyoruz. Aşağısını hiç olmazsa 
bize bıraksınlar. Zina (inzibattan müteneffi olan bi
ziz. Bu suretle yarın Gazze ve Şemr aşiretleri hücum 
ederek hattı tahrib ederlerse o zaman hattın üze
rine Fransızlar zabıtası dikilecek. Halbuki mesele 
sulh ve itilâf iken, bu 'hat bir nifak şaibesi olacaktır. 
Bu noktayı Fransızların da düşünmesi lâzımdır. Bi
zimkilerin kazanmak 'ihtimali varsa olur. Yoksa 
onlar, bunun mesuliyeti sıiyasıiyesıini bir mektubla 
taahhüd ederler. O zaman hiç bir vakit hattı mu
hafaza için jandarma ikamesine bile lüzum kalmaz. 
îş basit olur ve mümkün olursa iyi bir faide dahi 
temin edlilmiiş olur. Olamazsa Dicle'nin dirseğine 
gelmiş ve oradan Dicle boyunca inerek - kli (Cezirei 
İbrui Ömenin) Suriye'de kalmak üzere temdidi yazı
lıdır - burada da aynı şekil vardır. Hatta musar-
rah olmayan Cezire'nin kime kalacağı belli değil
dir. Çünkü bakınız. Diyor ki: Hat Cezirei îbnii 
Ömer'e kadar taklib edecektir. Ya cezire kime kala
caktır? Burası yok. O civarın meskûn kısmı kami
len bizim idaremizde bulunuyor. Bizim elimiz
den, bu vaziyet karşısında, Nusaybin dahi gidi
yor. Bendeniz Nusaybin'in galib edilmemesini te
menni edenim. Nusaybin hattının cenubuna isabet 
ettiği için Suriye'ye gidecektir. Bu, şayanı nazar
dır. Burası kasaba itibariyle, büyük bir şey değil
dir. Fakat ticaret itibarile kıymetli bir yerdir. Bu
rada para vererek fukarayı cebren katolik kapıyor
lar. Çöl urbanının bir kısmı oradan alış veriş eder 
ve bütün yağ ticareti hemen burada olur ve urban 
lifhtiyacatını buradan temin ederler. Nusaybin bu 
havalide olmakla büyük bir kıymeti haizdir. Onun 
için burasının kurtarılmasını temenni ederim ve 
hudud hakkındaki maruzatım hemen bununla biter: 
Buranın kıymeti iktisadiıyesirii bi'Imli yorum. Fakat 
Cezire Suriye'de kaldığı için bundan biz istifade 
edebiliriz. Hat Dicleyi taküb edecektir diyor. Bu 
takdirde Cezire'nin o tarafta kalması lâzım gelir 
ki bunun kurtarılması da lâzımdır. Zannederim ki 
bu hudud ifadesinde Nusaybin tile, Cezire gidiyor. 
Bu hususu Hükümetin nazarı dikkatine arz ederim. 
Bendenizin töklifaıtsm şu merkezdedir: Cümlece 
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malum olduğu üzere, Nusaybin'den itibaren, ki Nu
saybin'e tabi Aznavur nahiyesi ve bunun gübi bir iki 
nahiye daha vardır iki aha/listi kamilen Türk ve 
Kürt'tür. Bunlar tabiatile bizim içtin lâzımdır. Çün-
ki teşkilâtın içline giriyor. 

Imttiyazatta, kuvayı mtiyahtan istifade olunacak
tır diye bir şart vardır. Burası, ora mıntakasının 
teşkilâtı mülkiyesi içine giriyor. Bu bizce çok fai-
delidir. Doğrudan doğruya dağların eteklerini ta-
kib etmek üzene Cezire'ye, Detmirkapı'ya giderek, bu 
suretle Cezireye giden kısa bir yol !ile yukarıda bir 
az arazi kalmış oluyor. Bundan düşman (istifade 
edeceğine biz istifade edeJlim. Orada az Süryanî 
vardır ve burada daimî şekavet vardır ve mevcud 
da bir Sikti köyden ibarettir ve bir ekserliıy&tii nasbi ye 
vardur. Fransızlaraı maksadı şudur: Sünyanîleri alıp 
IcuHıaınımıa'fctır ve hududu Cizre'ye kadar götürmekte
ki maksadı bundan 'ibarettir. Suriye aıhiidnamestin-
dte Mardin'de olduğu gibi buraları da ellerine almış 
oluyorlardı. Bugün LehüJhamd Mıardln ve saliıre 
büzde bulunuyor. Süryanîlerin ibadethaneleri vesa-
lireleri dle oradadır.' Geride kalan üç buçuK adam 
dahi manen ve maddeten buraya merbutturlar. Söy
lenecek daha bir çok sözler vardır. Hudud, Nu
saybin'den itibaren otomobil ve şimendifer yoludur. 
Bu husus iç5n sarfı mesaî olunması. ve nazarı dik
katte alınması iyi bir faiide temin etmiş olur. Ola
mazsa çok büyük bir şey değildir. O zaman hü
kümettin nazarı dikkatini Süryanilere atfetmesi lâ
zımdır. Sonra bize karşı Fransızlar bunları tuıtar-
lar, Bunların o öivarda meskûn bulunan kısmı ka
milen bizimi idaremizde bulunuyor. Malûmu ihsanı
nız Süryaniler üç kısımdır; Ortodoks, Katolik ve Pro-
testandır. Esas Süryanıilerin Ortodoks olanlarının 
reisi oradadır. Fakat bir kısım Katolikler Fransa 
tarafından tutulmaktadır. Bunlara nişan, filân ver
mişlerdir. Diğer taraftan da Amerikalılar para ve
rerek Protestan yapıyorlar. Biz bugün para saye
sinde tahakküm ederek ufak bir kısmını kurtarırsak 
Süryani meselesi biter. Arazi meselesi de hal olu
nur ve meselle hemen, hemen zail olmuş olur. Hu
dud hakkındaki maruzatım hemen bununla biter. 

Şimendifer rneselestinİ arz etmek isterim: Şimen
difer hakkında yazdan madde itikadımca muvafık te
lakki olunabilir. Yani bugün çok zayiat yoktur. 
Fakat üzerinde işlemek binim için en çok lâzım olan 
bir meseiliedlir. Bu, hemen birkaç milyonluk bir 
meseledir. Herhalde menafümiz noktaıi nazarından 
bu, çok mühiimdıir. Hariciye Vekili Beyefendiden bir 
noktayı rica edeceğim. Bağdat hattının Nusaybin ile 

Suriye arasındaki kısmının inşa olunması acaba 
mümkün değil midir? Mersin'den doğrudan doğru
ya Nusaybin'e giden bir hat ve ondan müıteferri 
olarak İskenderun'a bir hat inşası kabil değil midir? 
Bizim içlin Pozantı imalâtı sınaiye merkezidir. Orada 
kuvayı miyahJiye vardır. Malûmu ihsanınız şliımendi-
fer hattı inşası imtiyazında kuvayı miyahtam istifade 
olunmasına dair bir şart vardır. Hükümet bu şartı 
kendi menafümiz noktai nazarından ve sonra ima
lâtı sınaiyenlin eJimlizde bulunmasından dolayı bun
dan istifade edemez mıi? Yani istediğimiz zaman 
Anadolu kapısını kapayarak ahşap ve eşcarından 
da şimendifer kumpanyası istifade edeceğine biz is
tifade ederiz. Çünkü beyhude yer veriyoruz. Esa
sen burası başka bir şekilde inşa olunmuştur. Başka 
bir şimendifer hattıdır. Almanlar biraz esham top
lamış idi. Bunun mıanaflilini Fransızların eline ver-
makle işin üstesine geçiyoruz. Çünkü bu, bir İd
mana müntehi oluyor. Kazanılmak ihtimali çoktur 
zannediyorum. Bu mesele muhtacı nazar bir mese
ledir. Pozantı'dan geçmiş bulunduğumdan mütees
sirim. Pozantı'da çok, büyük işler yapabiliniz. 
Meselâ müstakbel n'çGn kâğıt fabrikaları yapabiliriz. 
Daha bir çok şeyler. Kuvayı elektrikliye için istifa
de kabildir. Elhasıl o dağlık mıntıka elirmizde bu
lunursa daha doğru olabilir. Biz beyhude bir hat 
veriyoruz. Hiç şüphesiz benderiiz mantıktan ve me
nafiden bahsetmek istiyorum ve bu noktadan arz 
ediyorum. Binaenaleyh Pozantı - Tarsus kısmında 
ısrar etmek ve onu Anadolu hattıdır dedirtmek ve 
bu hükûmeıtıimizin büyülk bir muvaffakiyeti olacak
tır. 

İkincisi efendim; buradaki ifade sakattır. Ben
deniz bu tarzı ifadede yazıılımasım arzu ederdim.. Bağ-
dad h'attıtı Ş'ıkeitli Şahanai Osnuanliyaslinin haiz olduğu 
şu üariM hukukumu Türkiye Büyülk Millet MeoM 
Hülküimöîli Fransız gurubuna aynen devrini kalbuıl ede
bilir. Biz, b'ir şirktiji Osmaniyeye hulkulku imiîüyaz ve-
i'îyoruz. Biz Fransız şirketti kullanuyoruz. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye V.) (Kastamo
nu) — Efendim, Versay muahedesinin ahkâmı mlaıh-
susai muayyein'esi mudvb'nce bunu devren aynı şertaSt 
altında fakrösM tomümdir. 

SALAHADDİN BEY (Devamla) — Bununla fer
manı hümayunun talkÜDt olunmasını isterim. Bende-
rtizfin telkikatıim neticesinde anladığım şunlardır : 
Bağdöld DemBr yolu im&yazı neden ibaret demökltlİT? 
Bu, bu, şiimdlM Bağdad demir yolu imtiyazıdır M 
şlrîkie't el'yevm bunu kullanacak Lâkin bendeniz bu-
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nalda korkuyorum İti ibarenin şeMi Mıbarile bunu şe
kil ve haille bu gurulba devrediyoruz. Ne şartla dev
rediyoruz? Bu gurupla ne taahhüt ©diyoruz? O guru
bun bize karşı taalhihüdü nedir? Buna dair bir şey yok. 
Bizlden yalnız devirdir. Bu devrin mukabiTimde hfiç 
şüphesiz onun da bir taanhıiMü vardır. Çünkü o kum
panyanın şfâraıliinli aynen dtevr etmiş oluyoruz. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye V.) (Kastamo
nu) — Bumdan dolayı gerek şirketi mezkûre ve gerelk 
alâkadar oîan eşhas arasındaki zarar ve züyan Fran
sa Hükümetine müteveccih olacaktır. 

SALÂHADDİN BEY (Davamla) — Bendeniz, bu 
kepmelerin üzerinde rötuş yapıknasımı temenni ede-
rlim. Zira bunu çolk ehemmiyetli addetmekteyim.. 

Fransız meselesi de hemen şu şimendifer meselîe-
ıslildir. Fransız kuvveti de, bu şimendifer kuvvetimden 
dibaıncillöir. Eğer bu baküllmazsa o, bir tarafın taahhü
dü demek olur. Binaen'afeyh bir veriştir gidiyor. Biz 
meredîm tutacağımızı bikımiyoruz. Bu hususa riayet 
oîuramasını Veikü'l Beyden rica ederim. 

Efendim, Bağdad hattının imtiyazı şunlardır : 
Bir kere kereste, demlir, mad^n kömiürü rüsumdan 
muaftır. Pekâlâ bu zaruridir. Sonra bu iş iç(in hat 
üzeninde tuğla ve kiremit fabrikaları yapmak imti
yazda dahildir. Tarafeyndeki yirmi kilometre dahlillin-
ddkii kömürleri, madenleri bulur işletebilir. Fakat hiç 
şüphesiz bunları memleketimüzde işletiliyor ve kava-
nlinli Osmaniye tahtımda işletiliyor. Bunlar kurtula
caktır ve eğer kavaniini Osrrianiyeye tevfik olunmaz
sa ve netice arzu edildiği şekilde olmazsa avakibi 
ağır olur. Bendeniz o moktai nazlardan bu şimendifer 
nnaselesü üzerimde durmak istiyorum. Sonra ormaiı-
lardam bilâ bedel hatap, kömür ve saire temün ede
bilir. Bilhassa Pozantı civarının ormanlarını yeddi 
tasarrufuna geçirerek bunları daha ileriye doğru gö
türmek ister. Etrafında uğraşabilmek için belki faz
la sermayesi yoktur. Fakat Vır defa şiimendifer hattı 
üzerine oturdu mu, ilik defa Pozantı ormanlarını kâ-
rrtitcn soyup sahiiılıe indirmek istiyecektir. Bendemiz 
diyorum ki, bu kısmın menafi ini harap olan Ana
dolu'ya temin etmelidir. Sonra kumpanyaya Diyar-
bekiir, Harput dahi verilmiştir. Buma karşı kumpan
ya aynı şerait imtiyazımı devren atmakla kuvayı mii-
yaihiiıyed'en de istifade edecektir. Sonra bunun usulen 
verilmesi lâzım gelen garanti kilometrfik vardır. Bu
nu da burada arzeîmeği Ezim görüyorum. Esasen 
muhacirini eonıebiye hakkımda bazı arkadlaşliarın dü
şürdükleri vârürt değildür. Bu imtiyazlar yolfctur. Ya-
rra Dlyambdklir, Harput üzerine şimendifer yapmialk 
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isteyince ne yapılacaktır? Buna karşı bir kaydı ihti
yatî düşünülmüş müdür? Bunun kaydoluramıasımı Ve
kil Beyefendiden rica ederim. Bu, imdellüzum Fran
sızlara karşı icaibımda parasını vererek ellimize ge-
çsr. Bu, Bağdad hattı imtiyazı irJJbtarüie o kadar ağır 
değildir. Yani verildiği zamandaki ahvale göre iyi
dir ve bunun kurtarılmak imkânı elimizdedir. Omun 
için Bağdad şimendifer hattı imtüyazımn bir guruba 
devri meselesi doğru değildir. Hak ve iktidaramız ta
mamen elimlizdedir. Bu, Bağdad şimendifer imtiya
zına bağlanmalıdır. Gurup Bağdad demiryolu sirke
cimin hukukumdan müsteflit olmak için, bu mıenafüii 
temin edecek diğer bir guruba devrini de kaibul eder. 
Yanii, bunu kabul edecek olan bir guruba devretme
ği de taahhüt eder. Bu da meseledeki sarahati ifade 
ve mektubundaki ifade de kâfi olmadığı için biz bu
nu bir guruiba devr... 

Sonra Türk Hükümetimin hukukumun idlame edi
leceğinden maksat ise; hattı bugün içlin Fransızlar 
işgal etm'işüir. Onlar çekildikten sonra bu hattı Türk 
Hükümeti işletecektir, demektir. Bumdan dolayı mek
tupta mümderiç olan ilki maddeye muteriziimı. 

Bendenizin düşündüğüm ise budur : Bu hattın 
tamaırriili tasarrufu iştetilmesimden mütevellit kâfei 
mesaili, devlet tebaası olmak itibarile, bize aittir. Yanli 
istediğimiz şartlarla alabilMz. Bu imtiyazdan mâda 
başka hiç bir imtiyazım bulunmadığımın söylenmıesi 
lâzımdır. Evvelâ söylediğim bu olduğu gibi, şimdi 
dahi 'bunu söylüyorum. Yani kelime üzerimde oynu
yorum. Bu şimendiferde benim de on tane hisse se-
nadim vardır, ben de dava ederim ve bunu böyleliik-
le herkes iddia edebilir. Binaenaleyh bu gibi mesiaîl 
sahibi imtiyaz şirketle bil'Mâf Türk zabitasımca temin 
edilecek tür. 

Şimdi şimendifer meselesindeki ikinci cürnffleytö 
geçiyorum. Bir hükümet, hattın mevzu olduğu top
rağa sahlip olidulktam sonra hattın aşağı kısmına da 
sahiptir. Buradaki ifadenin yazılışı muvafık değildir. 
Çünki bu suretle hatta olan inzibatsızkk daima Türk 
zabıtasına atfolumacaktır. Önden bunun muhafaza 
olacak kısmının temini lâzımdır. Aksi takdirde gayet 
fena olur ve bu hakimiyeti rmiliyeye tevafuk eder 
bir tabir olamaz. Sonra Fransız Hükümeti Çoban-
ıbeylii'den, Nusaybin'e kadar cenuptan vaki olacak 
hüdud dolayıısiie, hatta karşı olacak taarruzattan me-
suiSiyöÜi taahhüt etmelidir. 

Bir de Fransız Hükümeti şamfândliferle nakliyatı 
askerliye hakkıma mıaHik ol'aoak. Arkadaşıımız Şeref 
Beyafıen'dinlin buyurduğu veçhile biz, bu haktan isti-
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fiade dtrnliyectlk muytiz? Meselâ, biz tartı Meydanı Ek-
ıbszie gelince; durun derHerıse o zaman mesele aley-
Ihimiıze cılklar. Yani muıayemei sıhhiye dolayjsie du-
racialtosınıız derler, o zaman mesele zaruridir. Duru
lur ve rialkU'iıyiaJtuniKZ bu suretle tatil olur. Herhalde 
m'alkîiiyaitı aslkerliyedeki hulkük ve vezaiif daha vaızıih su-
ıreltifle yazimaîıdır. Meselâ hükümeti Osmiainıiyenlin 
'Mleydainıtlkbazle... arasından geçecek nakluyaltı aske-
lüiyie kalflildSerurii dutfdurmalc içlin, FransızHar, Marî 
leslbalbdan veya kısmen malî esbabtan dolayı trenin 
Iktotnttrcıllünii ortaya 'koyar. Bu noktayı izaih edeyim. 
•Her- M tarafın za'bitali sihhiye, muayene, tedaibiri 
ttlhtljyaltlîye gfJbi bir kontrol • kısmıen mıalî ve kısmen 
(idarî bir stibspten olur. Mıeselâ; biz Musul ve hava-
lüsliinıde Iedelcap urbanı tesMm için asker, filân sev-
(Idims Iteşjebbüs ederiz. O zaman ne olacaktır? Emniyet 
lîkü talilaflı oümiaflıldr. Buradan icra edlecelk sevküya-
tcn Hükümdü Osmıartiyenlin aleyhinde istimal olun-
ırtalmlası için, buraya bir kayıt koymak mümkün de
ğil! mlidir? Ve bizim de hakeza... maksadım, bu gibi 
acfldtyan öğrenmektik. Bir arkadaşımızın buyurduğu 
gı'bı, buradan n!e kadar asiker sevik edebiiiecelktfir ve 
'bu flalkliyaltı askeriye bizim nöfuzumuz üzertinde ve 
dindaşlarımız üzerinde ne gibü tesir yapacaktır? Hü
kümetten bunu soruyorum. Bumun için ne düşünü
yor? Bu ilkli sualle cevap isifierütm. 

YUSUF KEMÂL BEY (Hariciye V.) (Kastamo
nu) — Lehte rrijsüirıiz, aleyhte mis'inliız? Af buyurun, 
•düşüneyim, düşüneyiım, îımtdti detvap veremıiyeceğim, 
ıaf ibuyurun. 

SALÂHADDİN BEY (Devato!a) — Efendini 
ihüMimeırÖn tenevvür etmelk için bir sual daha sorma
ma müsaade buyurun. Bütün dünyanın klaıbul ettiği 
bljr esas vardır ki bu giilbi şinnenldiferller idaresi hal
leder. Bu, devletler, milletler arasında serbestü bare-
Ikletledir. Sonra tariiM mOtefavilte halkkında malluımalt 
ıliöa ddeceğlilm. 

YUSUF KEMÂL BEY (Hariciye. V.) (Kastamo
nu) — Tari'M müteflalvite oSmamas» dün izah olun
du. Her İki taraf gördüğü menafi icalbı verîıp ver-
nusmieikıte rnlühtar olmalıdır. 

SALÂHADDİ'N BEY (Devamla) — Sonra efen
dim, Bağdaid halttı Nusaybin'le kadar yapıldı. Biız bun
lara IkÜîomeiüie başına verîmakıte olduğumuz parayı 
ve iştamlEİden dolayı Vereceğimiz parayı kurtaramaz 
muyuz? Bumun imkânı var mıdır? Neden bu suretle 
'Fransızlara 'bağlanalım? Eğer bu, kendi elimizde ölür-
ısa istediğMiz gilbi yaparız. Bu noktadan bilhassa na
zarı dikkatlerini celbdderüm. 

Sonra efendim; İskenderun meselesi var. Bende
nizin burada bir şey nazarı dikkaılliımi celIbeM. isken
derun ve havalisinin idaresi... olacaktır denfiıyor. Bu
nun daha asesti ydktur. Bilahare bu, esas olabilir. 
Banldenlian temiennlyatıım, üç dört cümle ile hulâsa 
edilbbjİİr. Bir defa matünldelki seikteinci maddede... 
§ldkâMe tarif olunmuş ve burası Türlk lisanına hasne-
ıdütmiişlilir. Buraya bahşedilecek usulü idarede kendi 
Ikertdileri'rti idare edecek bir şek'il olmalıdır. Yani bun
ların reisi hükümetleri ve meclisi idareleri kendinden 
otaalıldır. Basilli başınla bir şeklil veralrnelîildir. Alksli 
'takdirde FrianısiizSann teslis etmek isröeıdülkîJeri idare ne
ye bdnzier? Bu suretle bunları kurtarahm. Yoksa 
Tüılk memuru tahini ile buınliar, hükiümıet odacısı, m/ü-
vazziiiier ve daha bunun gibi memıuırlar istihdam eder
ler ve bir mielktep açarlar ve bir hooa koyarlar ve bu 
isle ökultamııyacaik bir kabiÜiyette olab/JÜir. Onun için 
bizler bunlar içlin teeıssüs ddecdk idarenlin kendileri 
'tarafından yaprllmasını tem'ine. çahşalını. 

Sonrla Merslin Limanını yapacak bir adam buiun-
maim'asmia nazaran diyeyim tskienlderuın nasıl olacak
tır? Binaenaleyh burada hükümefti Osmiainriye için blir 
seı'beslt mıntdka teftlik etimelk lâzımıdır. Yanli îsflüen-
deruınidia Serbest bir lim'an, serbest bir i>skete bulun-
duraibileoeik dlur iseik çolk iyi olur. Gerçi Mersiin i e 
nakliyaıtımızı yapabiliyor isek bile buraca daha ev-
Vûl yapılabilir. Çünkü oı'aya her taraftan bir çok 
senmaıyîder gelecdktir ve büyük pazar da orada ola
cağı dihetüe Mersin limanına daha faikör. Onun içân 
bu imtiyaz bizim için gayet falildeldir. Ora hailemin 
menafide temin edilımiiış olur. 

Üçüncü mtısele :-iskenderun lim'aniımn teslisfaitına 
karşı hükümeti Osm'anliyeniin Bağdad ş'imiertdiifeıliine 
bahşatmîş oûiduğu esaslı bir mukavele vardır. Esa
sen bu kumpanyaya Bağdad dîimlinyolunuın hulkuflcu 
devr olunuyor. H.'ç şüphesiiz îslksnderun limam im
tiyazı da bu Fransız gurubuna devr oluınacaktıır. Bu 
mük'avt'I'e ahkâmı gaiyeıt güzeldir. Bu husus Fransız 
gurubu taraflından aynen ka'bul ediîmeffiidiir. Blinaen-
alayh tslkenderun balkkındaki m'aruzaltım bundan iba-
rdîtiir. 

On üçüncü madde gayet güzel yazıîlmıstır. Bizim 
hattın şjiımia'Ilinde sakin olup ta koyunlarını otüataafc 
•içlin cenuba gitmek ihtiyacında bulunan haSIkiimıızın 
meriafüinli temin ediyor. Bu tarafın ahaM setöenlin 
hemen sekiz, dokuz ayımı aşağı taraflarda geçilirler 
ve sonra buralarda yersiz yurtsuz aşalir, hayvanatını 
şümendifer hattının şiimaliiıne geçliırmek üzere gelllirlier 
ve bunlar bittalbi orada müiteim'efitkün ol'an ahaîlinin 
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harman yorîeıM tafia&amnı mahvedterlier. Bunlardan 
kurtulmak içilin om ahalM bumlaıra biner vergi verir
ler. Faka* onüar bu ver^i mulfcafoiSıade bur parça za-
ıhline v)e kumaş atmalr. Kjşm ilse çölle çeklLMer. Şimdi 
Unlbamm pusla hakkı kaibul ediliyor. Bu doğrudur 
değîî mli? Vieıimtediğiimliz zaman bundan ziyan çakar. 

YUSUF KEMAL BEY (Haridiyle Vddiıli) ÇKas- . 
taröornı) — İsıya1» çtarsa bize afiit olur. 

SALAHADDÎN BEY (Devainia) — Detf&ğâölnz 
<no9dÜâiyıt anmadım efendim. Yâlnız şfibıfârtdlifer halfamam 
oetmiburtda ohsa rrtaSaliİ toydöttiriMz efendim. Ondam 
sonra sdiz üsitteKÜğüııüız gibi hareket edimliz. AraenMyi-
«dln mü efeînkİiım,? BSr kere Urbanan mukfilm ve göçe-
ibe baJkınm meflatodam odan hakkı iîDtlifaı cmupıta-
dır. Bunu kabul ediyor musunuz? Yarın Şâımî oraya 
geflir, bumUan bize vtertecekstaı'iz derler. Biıttalbi Fransızı 
teiMnuazlar.. Bu surette yüalbjniîare Varan toyunılar zi
yam otur. Bunlarım alış veriiş hesabımı küm yapacak
tır? 

YUSUF KBMÂL BEY (Hariciye V.) (Kastaimo-
ııu) — Bunu vetrantemeğe katoşırliajrsa bu mazarraitîa-
n llkja ederler. 

SALÂ'HADDİN BEY (Devamla) — Demek iş
iyorum kü buaıfflar bilhassa nazarı Mibare alınmalıdır. 

YUSİUF KEMAL BEY (Hariciye V.) (Kastamo
nu) — Bu koyunlar mesıde^mdem ifattütâf zuhur edter 
ve Onlar da geSÜb bu mteseîleyıi halledin derlerse biz 
asker sevk eltandk mecbutfiyatömde kalacağız, kü her 

-iki taraf kayırtarın geçmesine. ınüsaade etsin ve o 
(koyunlar biir eşjkiya tarafından taarruza maruz kalır
sa hükümet o eşkiiıyayı imhayı taahhüt eder. 

1SALÂHADDÎN BEY pevamla) -i- Bu taahhü
dü yenline ge&Tlmiek içlin $imemdiferdten istifade etmek 
lâzımdır. 

YUSUF KEMÂL ÖEY (Hariciye V.) (Kastamo
nu) — Şimendifer meselesii aynıdır. Ben bu meseleyi 
açık iitliraf edeyim blmlilyöMum. Hariciye Encüme-
diınkie buûumaim ora alarmım izahattı üzerine muttali 
tOÎdunr*. 

SALÂHADDİN BEY (Devamla) — Mıüsaadeöîz-
ıle cevap vereceğin. Bemldentiz zaitı âlilerimle şunu söy-
letyeytm ki; hfattüa vullcu bulacak taarruza yalnız Türk 
zalbttlası değM, dönüp difrert&rtde Fransız zaibııtası dahi 
taafohüt e*mli#liir. 

•MUSTAFA KEMAL PASA (Ankara) — Yapı
lacak oîam bu muahedede bizûm malamız oflao bir 
Ualtitm FıiansazSar taıafıiodan muhafazasını muahede
ye flcjoiytoak ûe ıdemelkJtlir? 

SALÂHADDİN BEY (Devamfct) — ŞSmeodfifer 
halttanım Fransız asakfali taırafiintdan mufaafazasmıdatn 
maksadım şudur kü; ben bizlilm toprağımıza isaibett 
edem hat içfiin bir şey söylemayorum. Biz bunu mu-
hatlaıza ederllz. Faktalt cenupita Franssızîara ait olan 
haUta VaSc'i olacak taarruzda onlar mesul offlmaÎKfar 
ve orıatrun mıulhafaızaisı onllara aiilt olmahdır. Yami öbür 
itaıiaıfk da ydlsuzluk yaptırtlmaıması talep âdümeÜ ve 
ibuınü nazarı d'Mdaıte almak lâzımıdır. 

Sonra gaiyeJt muhlim olaırak, yadlimd maddede, 
«fckaüüliiycl̂ eııliin hukukumun tarainııruası mesefiast gaıyet 
mühimdir ve bu mütrttöfiikter arasiTida icra edilen sulh. 
rmjahiede&inide teislbilt edüdiğli şeÜoi'Me yapıitacakltır» 
denüiyor. HaÜlbukıi buniaıya müsitalköl müessesalt koymuş
lar ve maihakiimde sertbesttli lisan 'koymuşlardır. Hiıkı-
mum elkalStyeltSer hakkmidakli hukuk tesbfiıt otuntnalr-
•dır. Bunların arasında aaüm farklar vardır. Çünflcü 
Avuüturtya'ya kalbuJ âlltlirilen esas 2te, diğerleTtiınie ka1-
(buil effl'JirüÜen esas araisıında derin bir fark vardır. Ba-
zıüanrja ağır olanak fcabuıl eifitirmiştocir. Sevr aMteıa-
meıali Kzce taınıinmamuş bir aıhüttür. Bumu burada her-
hal'de tasrülı etmefljjjr. AkHli takdirde bir azama, as
gariye müncer olacaktır. Btn'aıenaileıyih ancak adı kıo-
nıuian çocuğun adı yaşı büfinir, konmayanın biimmez. 

YUSUF KEMAL BEY (Harfdye V.) (Kastamo
nu) — BJz bunu ahliltoamıede soyltmişız. Fakait Ml:-
salkı MÜlılüde töz, bumdan baıhsetmii^zdir. EkaÜyetiDe-
ün hlepsi 'bHirdir. Sevr muahıedesli başkadır. Türkiye' 
nf;.n bbyan"barCEİilnide Sevr muahıedesfiedenj bahs oDu-
nur mu? Sanjarman muahedesinde bunlar vardır. Em 
lipüJÜiaEisli Polonya'ya kalbul etökdldierî muahededir. 
Senıj'eılmıen muahledieıs'jndekli kısım büzüm oemaaıt hu-
kutköanma mazaram gayet hafMr. Biz karşıımızıdalkiıe-
ıünıe djyelim ki Smjermen muahedesliindeM efcaffliiyet-
ler hukukıuıriu verelim. 

SALÂHADDtN BEY (Devamla) — Biz, MBaafci 
Mülffîmlade bu hakkı vetrrn(3ş!izdir. Ooa göre haıreket 
eıdlnflcffJdlLr. 

YUSUF KEMÂL BEY (Haric&ye V.) (Kastamo
nu) — Bunîar cevapsız kalmaz efendim. 

SALÂHADDİN BEY (Devamla) — Efendim; asıl 
metstaüa şümıendifer ve hudultfur. Onun ötesi teferrualt; 
ıtır. Sonra janfdanrria ve mektep mesaiâ5 hakkıada hü-
tkütadtlîtea biir maktayı rica ederim. Devlet, bîr mek-
tupia Fransız müessesatı dinliye ve sıMı'iyesüoin. mu
hafazasını talahhült ediyor. Bvelâ buna bîr kaydın ifâ-
vetsüinli rica edeceğim. «Bir gûna propaganda vesaire-
ye gliriişm&yecekiteri suretinde» otealtodır ve şjilmdîye 
ıkadar yapjîmsş olaalanm aynen muhafazası, mevcut 
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oüduğu şdküMö devattı eideoetklt&ır vie Fuan&ızEan^ dahi 
bu taahfomfütaıüzıe karşı hizam Hffistiisı, Hicaz, Suniye 
ve Gaınhi Trakya'da buijöaın mfc8câ1iilbi vakfliyemlta; ve 
dmüâlkS hassaimaeım da roaziarı dtikUdate ataması lâzım-
ıtifıif.. 

Muahatenlin heyeti umıimüyesame affit oku müta-
İaartaınn devletin veneoeğü izahattan somca . araedece-
ğÜm. 

REİS — OeUseya baş dakfika teweıflfüs dtaDefc üzere 
•teıall edCıyorum. 

ÜÇÜNCÜ CBLSB 

REÎS : îıkıinci Rejsvekıili Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Mehmet Sait (Muş) 

REİS — Celse K'üşad edildi. Söz Hariciye Vekili 
Beyefendinin.. 

YÖSUF KEMAL BEY '(Hariciye V.) ((Kastamonu) 
—• Efendim, evvelâ Franısızla yapılan itilafmaımeyi 
i'CtJialanınııza arz edecek ve sonrada izahatta bulunmak 
istiyorum. 

((Fransız itilâfnıamesi Tnüisiveddesinii okudu) İtilaf-
naimıe budur. Bunidan Ibir az evvel yazmış bulunduğu-
nuz itıilâfnaıme rrJüsvedesinin menşei, malurau âliniz, 
Bekir Samıi Beyin Londra'da imza etmiş olduğu bir 
itilâfnamedir. O icilâ'fmame üzerinde iHüküırnct'miz ta-* 
rafından ıbir mjuifcalbil teklif yapıldı. Fransa Hükü
meti tarafımdan itilâf nameyi reddimize, muKaijCl bir 
cevap veriilmedi. Sonra, hususi olarak burada bulu
nan M. Fraraklen Büıyyon buraya geldi. Şüphesiz Hü
kümetin muvaıfakatile geldi. Fakat 'bunda bir salâ
hiyeti resmiye ydktu ve kendıi'si de ibfir salâhiyeti res-
miyem yoktur, diyordu. »Kendisi ile görüşüldü. Mu-
ıkabil tükiiflerinü tadil dden diğer bir şekilde ada a 
anlaşıldı. Fakat o şeHdlim 'bazı maddelerine itiraz 
hakiki mahifuz bulunduğu .ve Hükümeti tarafundan ka-
(bulü güç olduğunu ve 'kalbul edilemıiyeceğlni'ı. söyledi 
tve gitti. GJtlmıesiınlin sdbdbü, io zaman- kendisiniin beya
nıma göre, buradan mıuâıaberenin drrikânı güç. olduğu
na ve fouaun içim Meraimıe veyahud Suriyeye giderek, 
oradan telsiz ıteögraf ile daha çabuk, daha kolay 
görüşöbileceğiınıi söyleyerek gitti ve Meclbi Âlıinizce 
yine mualum olduğu veçhile 'blir mlülddcit orada kal
dıktan sonra avdet etti. Şiımldi anlıyoruz ikıi her yeri 
gezmıiş ve görüşmüştür. Avdetiinde kendisimi bdkle-
mükte oian Münir Beyle görüşerek buraya faizim 
acJkh ıbir zaimanımoızda bir müsvede veyahut bilr 
itilâfnıame projesi gönderdi ve ibunu 'kalbul ediyor 
•muşumuz, ûtaniyor mu'sumıuız diye sordu. O zaamaM 

vaziyeti uimjumdyerniiz ve vaziyeti askeriyemiz 'kendi
sinin sualime evet veyahut hayır şeklinde bir cevap 
verdiiremedi. Kaçaımalklı ıbir cevap verdik. Buraya 
tekrar geidi. Tekrar kendisile cereyan eden müzâke-
rat ve konuşjmjalar neticesinde aşağılı, yukarılı demim 
araettiğiım şekil 'meydana, geldi. 

Meclisi Âliniz bu itilâfnamerain mebdei ile muinte--
hası arasımda bir mukayese yapaibilmelk iç'n Bekir 
Sami Beyin aiktel'Siği iti lâf name ile şimdi takarrür 
ccımek üzere bulunan yeni şekil arasımda bir muka-ı 
yese yapımak ister. Binaenaleyh 'miüsade 'buyurursanız 
şimdiki şeklin yanında Bekir Sami Beyin itilaf na
mesi şek£ıinli okuyalım. 

|(Beklir Sami Beyim i tıılâf namesi şeklimi okudu.) 
IŞijmfdli mıaıkayeseyi Mecİliai Âlinize terkederim. 

Çünkü görülen Ikjcüy içim kılavuz istemez. Öy'e zan-
miolunıuyor İkıi va !ban öyle zannediyorum kıi yeni 
yapian 'Mlâfname, Bekir Sami Bey litilâfnamecin.im 
-bazı mıaddderuni ihtiva etmıakıle beraber, yani şimen
diferlere a'Üd maddeni gibi kısımlarımı aynen ihtiva 
etadkle beralber, diğer kısamtlarda Icüüıi tebeddül var
dır. ©en bu fankian Meclisi Âlimiz tarafından tenkıid 
edlildıikıten sonra arzötmeği düısünmlüışıtüm. Fatet şf.nv 
düden Meolisi Âlimize itilâftiiaimıeleııin ilkisini de arz-
ddyoruan. 'BeM ben, bfunları amlayışıında mana çıkar-
ırjaikta aldamıyorum. Omun için bumbarım her ikisini 
nazarı mütalaadan geçireoelk; olan Meclisi Âli bunun 
daha muivîfı'kj.nı mazajı dükflcaite adsın ve b.un'ann 
fâvkimde ımıenılelkettîn alsst roertfaatimıi nazarı dikkate 
afoni."Mukavele henüz ûmıza edilmiş de^iMir ve Mec
lisi Âlinizin salaihiyetli 'teşniyesi itiıbarıjle berayı tas-
dük ge^ritaiş değildir. Fakat bu o kadar m'üblm ve 
o fcaldar mentliiCcetin â l ve !fe&M>aÜ içCn miaCıim bir 
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hareket ve pek (büyük, mesuliyeti daıi hir haldir, ki 
belki Meclisi Alimizin sıfattı icraiyesinden, salâhiyeti 
ioraiyesinden listifade dahi adeta gayrı mümkündür. 
Ka, diyecekjsli'ntiz ki ağır şeylerde reyûm'izi soruyor
sunuz da diğerlerinde sormuyorsunuz^ (diyebilir fcıazı 
aıkıada^anmız.) Onu arz edeyim (k|i (1) ben hiç 'bir 
şeyde sormamazlık etmedim. lEen vazifeme ıtaıaılluk 
edan ahvali daima mzedeııirn, ve ayını zamanda hiç 
bir vakit de Hükümetten keradimli ayırmak istemem, 
Onun için meseleyd Mealisi Âlinize olduğu gitsj 
araettim. Nasıihaltfertnırzİ, irşadaıtmızı dinıleyalıim. Eğen 
Ben şimdiden mukayeseye kalliuşacak olursam o za 
man uryıi yapmamış olurum. Sizin mütalaatınızdan son-
ra mukayeseyi yaparsam daha üyü olur zannederim 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, 'bu Franlkılen 
fiüyyon 'buradan avdet edenken takarrür eden şeraiti 
'Hükümet ve miüefiiriıin kalbul edemiyeceğinli söyledi. 
&u defa zatı âlilerile ve heyeti murahasamizla 
Franklen Büyyon arasımda 'öalkarrur elden şeraitin, me-
vadım Meclisi âlice kalbul edilip edilmeyeceğine dair 
kendisine bir f-'k!ir? ihsas edilmiş müdir? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye V.) (Kastamo
nu) — Hayır, olamaz. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — ikincisi, aıikadaşları-
nızın limzıası yoktur. Heyeti Vekiledekii arkadaşûarı-
mız jBidip vazifelerine mülbealiSifc mesaidde mülakat vs 
kanaa'tferini dennayan etmlişfer mildir? Mesela feisard 
Vekili iktisada ait olan şeylere muvafakat ekmişler 
midir? Maliye Vekilli de masarufata aid olan kısma 
muvafakat etmişler midir? Çünkü bir çok yük allına 
giriyoruz. Sonra Heyeti Vtiküleddkıi aı.ıkadaşlarıımız Ve-
kâletlerine müteallik mesalilde mütaiaaiarMiı beyan 
edip etmedıikCsrıirıi anlamak istiyoruz. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kas
tamonu) — Efendim, 'malumu âüiniz bu hususla He
yeti Vökileye Harûai'ye Vekâleti vasıtadır. Ona, ve
rilecek 'talimatı onlar verecek ve veçheleri onlar tayin 
edecek. Binaenaleyh gümrük meselelerinde Maliye 
Vekili, İktisat işlerinde İktisat Vekili, maarif işle
rinde Maarif Veklilıi, müdafaa işlerinde Müıdafai 
Milliye Vekjüli ve erkâm harfhiyeye müteallik işlerde 
Eıkjânn Harbiye! Umumliye Reisi arkadaşlarımızın 
mütalaası alınmış ve murahhaslara şöyle, şöyle hare-
Iket edilecektir derulmıişlilir ve Hükümefc'n heyeti umu-
miiyesiırai toaibul edip etmediğini - zamanında Böyleye-
cdktim. Fakat simdi söylüyorum. Hükümet bunu hu 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklendi 
M. Ünver 

zamana kadar yaptı ve size bu şekli aldı diyor.. İcra 
salahiyetli heyeti âliıyenıizıde dahil olduğu için nazarı 
niJtılaBiıza arzsetmiştir. Yaon da diyehilıir ki fcıiz, bunu 
normuna Ikadar müzakere ettik. Memleketin rnena-
filine muvafık buluyoruz ve imzasın dahi muvafık 
buluyoruz. Yalnız meseleyi 'buraya götirip aşağı, yu
karı cümlenizin reyi alınır ve Ihu suretle cümlenizinı 
muvafakate olduğuna zannedenim delalet ötmüş olur. 

IMEJHMET ŞÜKRÜ iBEY (Karahisarı Sahih) — 
Tenkudatımzı dinleyeceğiz, istifade edeceğiz, dliyorsun 
muz. Meclislin yapmış olduğu ıtenkıidaıttan istifade 'imt-
kâmı 'var mı? FJyevm M. Franklen Büyyon ile gö* 
rlüşmek, im)kâm mevcud mudur? Çüjnfkıi mevcut ise o 

•zaman tenkjidatın da kıymeti olur. 'Değilse hiç bir kıy
meti yoktur. 

lilkinıaiısi, hu itilâfnameden ne gibi fevaid .temim ede-
hiüyoruz; ve fougünkü vaayetlimize göre bunun hak
kında Hariciye Vek&leijimiizin ve Hükümetlin noktaıii 
nazarı nedir? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Ö hailde hu münakaşa icra edilir ve biz
lere reyi kati sorulur. Eğpr 'Mediisi Alimiz hür şeyin üze-* 
rinde müzakere ısrarlında bulunursa bendeniz ona cevap 
vermeğe hazırım eğer memleketin hayattan istiyorsak 
hepimiz rrtüzaikiere edeniz ve Hükümetle IMectJs bir 
araya gelerek ve dümlenıin fûkni tevhit olunarak ha-
rJicet ertm^k.ıiısltllyorsak bu şekil terviç ibuyuracağımzı 
ümit ediyorum. (Şüphe mıi var sözleri) Eğer biz tama-
mile m'üstalkıil olarak kendi kendimize yapmış oklu-
ğurmuz Iblir şekli tasdik liçin arzetmiş olsaydık, çok 
iyi taifedir edersiniz kıi o zaman fctiz derdik ki, tmzjaı 
eBai'iv. Şöyie 'İyidir, höybe iyidir diye mukalbelede hu-' 
lumurduk ve aynı zamanda şahsi rjampslarımız üzeri
ne s/öz verdik diıyeTıuzuru-âlcnizjde mpldaıfaâ etmemiz 
icab ederdi. Haüibukii bu, •'Meolllsi Alimizin ticani- sıfa
tını haiz olması dolasısıyle müzakereye ve mühalkaşaya 
İkonmjuştur. Onun âçıin. rıica 'öderiz ki 'evvelâ îbia: teoı-
virj buyurun. Biz de. sözlere diyelim ki, oereyan etmiş 
olan müzakeraita nazaran ıçlbu oiheler mevcuddur ve 
şunlar değildir ve şunla* kjabui ettirildbilir, şunlar 1toa-
hul ettirilemez. Rica ederim Şükrü (Beyefendi bunlara 
cevalb verimiz efendim. 

VEHBİ BOY (İKaresi — TTsuKi tmlüzakere haıkkm-
da söz söyliiysceğiım. 

VEHBÎ lEFBNİDt <Kowyai) — Suaterinıi hitartdektten 
sonra bir şey soracağım. Framkâer Büyyeın, evvetoe 
Fransa murahhasi jalarak buraya geldi. Fakat Hükü
metin malumatı yoktu ve ibu defa gMği vakit Halep, 
Şam taraflarım gezmiş,, teigratflaria söyletmiş. Hâla 
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elimde jmtrabîıas olduğuna dair bir vesika yuttur zanı-
ooĞpnktL 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Yaran bu 
ister takarrür eOti md; vesikai resmiyeler libraz oflunur. 
Suretti resmiyetle salahUyetnameler verilir. Ondan ~&ynt> 
ra imza merasimli icra edilir. Kendisimi salâhiyetna-
meai olduğunu sureti resraiyede söyledi. Fakat sonun-
1da verecektir. Yami saSâhiyetnaımıeler imza zamanında 
taati edilecektir, 

ZAMİR 'BEY (Adama) — On Iblirinci maddede 
nakliyatı askeriye ricra etmek hakkını haiz olacaktır, 
deniliyor. Fransızlar bu imtiyaz üzenine Pozanfciye 
kadar nakliyatı askeriye yapabilecekler ıriidir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Ümid ede
bim ki, bu tenkidat ve irşadatınızı dMedikten sonra 
taayyün edecek. 

ZAMİR )BEY (Adana) — Bir sualim daha var. 
Ayîntolb, Urfa, Mardin sancakiariie Suniye arasında 
usuKi rüsumiye teessüs edilecektir deniliyor. Tesis edi
linceye (kadar iki taraf gümrükte fcamamile serbesti 
muhafaza edilecek, mıidir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Gümrük 
tesis edilinceye kadar her iki taraf istediği gibi hare-' 
ket edecektir. Mukavele şimdiden imza edilirse imzayı 
muteaküb mevkii meriyete vazıtfdaın itibaren bir güım-
aliük resmini işediğimiz gibi istifa, edeceğiz. Şu nalda 
tarafeyn mıuralhaslarıından ımüreklkep bir komisyon ten 
şdklkül edecek. 'Bir taraftan Halep sancağı, diğer ta
raftan Urfa sancağı vesaire mahsulâtı mahalliyesi 
hakkında umumi bir tarife yaptırılacak. Hatta onun 
için diyor kıi: Bunu mömküın olduğu kadar çabuk, ya
palım» 

TEVFİK EFENDİ (Kanğri) — Şu yazdığımız 
ahildniarrıede ıgörütyorurn ki Sevr muahedesinin kalbini 
ettiği şeylerin hemen hemen aynı gibidir. Bu, Bekir 
Sami Beyin Franısada alktettiği mukavele ve muahede
min hilafına pek, az bir şey kabul ettirdiniz. Bugün 
Fransa ile yaptığınız itilâfname ile yarın sulh kbnfe-
ransınida Sevr muahedesinden bir şey afettirehilecefc 
insisiniz? Acaba bu suretle Fransızlara ve İngilizlere 
ıhir yol açılmış değil miıdıir? 

REİS — Tevfik Efendi böyle sual olmaz. 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bu suale 

yarra cevab vereceğim. Gayet ehemmiyetlidir. 
EMİR PAŞA (Sivas) — Şimdi >bu iüâfnamenin 

muhteviyatını yeisi yazdık. Bunu düşünmeğe daha va-
(kik (kalmadı. Evveliemirde Heyeti Celilenıin tenviri 
Size aididir, zannederim. İlk defa Heyeti Vekile Mec
lisi Aliyi tenvir etmendir ki ondan sonra bizler soyi-
yeltiıria 
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(HAKKI HAMit BEY (Sfaob) — Vekil Bey buyur-. 
duılar kü Heyeti Vekile arkadaşlarile mali, iktisadi but* 
susatu görüşfcük Simidi bu itilâfoameyı görüşmüşler 
de bundan 'başka ıbir şdki kabul ettirecek bir vazi
yette olmadığını ıru söyMyecekier? Yoksa o ıztınaf 
(karşısında mı kalmışlardır. Rica ederim vazüyeti. asken 
riyerniz ve rnaJiyemıiz ibugün bunu kalbui etmek. oU* 
raundadır diye ka'fo btir şey söylemişler midir de buh 
raya gelmişlerdir? Yoksa (söylememişler ımüdıir? 

YUSUF KEMAL BEY — Sorduklara sual gibi 
bir sual sorulmuştu. Cevabını vermiştik. Yaimz bü* 
tün tenkidattan sonra cevabını vereceğiz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Bende
niz cevap vereyim. TenkiÜatiimzı dinledikten sonra 
hakikaten müzakere edilecek noktalar üzerinde tekrar 
müzakereye devam edeceğiz. Bu devam edecek olan 
müzakerede ne dereceye kadar muvaffak oUacağmuz 
malum değildir. Bu şekiH az çok gayrı kabili tebeddül 
ŞörüMüğiinden dolayı Heyetli Veki'Jeoe beraber mü
zakeresi lüzumlu görülmüştür. Yoksa Franklen Buy* 
yon üfe son müzakeresi yapılmış değildir ve müzake
renin devamı bütizam yapılmamıştır. Müzakereyi 
yapabilmek için ve müsbet Veya menfi son cevabı ve
rebilmek. için evvelâ Heyetli Ceülenazte fikren anlaş
mak lâzım gelir. Çünki, aksi takdirde gerek Heyeti 
Vekilenin ve gerek Heyeti Cettienizin nazarı tasvibi
ne arz edilmezse menaflii hakikiye» siyasiyeye muva
fık değildir: Netekim Bekir Sami Beyin vazı imza 
ettiği itilâfnameyi imza etmeyişimizden dolayı hala. 
mutazarrırız. Aynı hatayı tekrar etmemek üzere he
yeti umumiyemiz bir kerre bu nokta etrafımda mü
zakere edelim. 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Bendeniz Harici
ye Vekili Beyefendiden şunu rica edeceğim. Türkiye 
ile Suriye arasındaki hudud ne oiacaktıx9 

RElS — Bu umumî şeydir. 
MÜFİD EFENDİ (Devamla) — İkinci suaİlim; 

Caber kalleşine gidecek bir yol almışlar mıdır; yoksa 
tayyare ile mi gideceğiz? Bunlar sual değil midir efen
dim? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekflü) (Kasta* 
monu) — Ada kalesine ne yoi varsa buraya da öyLe 
yol vardır. Yalnız rica ederim caılllaşıllmıyan yerler 
hakkında sual sorulmasın. 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — öyle bir vaziyet
te... (Gürültüler). Reis Bey, böyle gürükü otursa bu 
itilâfnameyi buradan çıkaramayacağız. En mühim 
noktalar mevzuubahas oluyor. Bundan maksad ne 
jkü? Böyle en mühim meseleler mal tarzında olarsa 
daha iyi otur. 
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YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Efendiim, 
bendeniz diıyoruıni ki, Heyeti Vekile bize itilâfnıameyi 
gösteriyor ve daha (imza etmedim dayar. Bu, madde, 
bemadde okunsun. Bunun içinde daha menafi vata-
nıiyeyi istihsal edecek ciheıtler varsa gösteriniz diyor. 
Şa halde bundan evvel üç itlâfnarne daha vardır. 
Onlar da yazıflmalı, mukayese edilmeli. Dördünü ay
rı ayn muhakeme ederekten netice üzerine bir karar 
vermelidir veyahut da maddelerin sunasına, burasına 
itiraz edilmek lâzım gelir veyahut da tayyedilmek lâ
zım gelir. Binaenaleyh lâaiettayin mevad üzerinde 
yapılacak bir muamele görmüyorum; 

YASİN BEY (Gaziantep) — Burada Ayıntab de
niliyor, Gazaaymtab dmilmelidir. Böyle yazalım. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Akal-
liyetler hakkında iyi görüşülüş müdür? Avrupa aflcal-
liyet denilince başka suretle anlar, hte başka surede 
anllarız. Avrupa akaliiyeti lisanen, inken diye'ayırır. 
Bizde ise böyle değildir. Bunlar iyice görüşülmüş mü
dür? Bunu sormak istiyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bu da zan
nederim tentoidat ve izahat esnasında söylenilecektir. 
Bu, görüşülmüştür. 

ABDÜLGAFÛR EFENDİ (Kayseri) — Cemaatı 
Mâmiye hakkında yazdığım itilâfnamede bir fıkra 
göremiyorum. Bunun hakkında heyeti murahasamız-
la Avrupa heyetö murahasası arasında ne gıiıbi müza
kere cereyan etmiştir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Onları da 
arz ederim efendim. 

İBRAHİM BEY (Mardin) — Hudu, Nusaybdhe 
kadar şimendiferdir. Oradan Dicleye kadar Cezirei 
İbni ömerin ortasından geçiyor. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Cezirei İb
ni Ömer'e kadardır efendim. 

İBRAHİM BEY (Mardin) — Cezire kime kalı
yor? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Onu tayin 
etmedik. Yalnız biz buraya, Cezireye gitmesine mua
rızdık.. Yarın veyahut bugün mufassalan arz edece
ğim veçhile, hudud meselesinde bir kelime değiştiri
lemez. 

İBRAHİM BEY (Mardin) — Nusaybin, Cezire 
nerede kalıyor? Bir sarahat yoktur. 

REİS — Bu suali değil ki efendim. 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Nedir? 
VEHBİ BEY (Karesi) — Tarifei mütefaviteden 

maksut nedir? 

I YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Tarifei mü-
I tefavide, meselâ, vaktile Alman şimendifer kum-
| panyası Ankara'dan, Haydarpaşa'ya kadar bir 
I ton buğday için bin kuruş koymuşsa, Ankara'dan Iz-
I mik'e kadar bin iki yüzdür. Maksadı buradan Hay-
I darpaşa'ya götürmek ve oradaki rnüessesatından isti-
J fiade etmekti. Yani kilometre üzerine terti-b ve ten-
I sip edildi. Fazla kilometre için fazla ücret tediye et-
I tirmektir. Tarifei mütefavite budur efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Üçüncü mektupta Tür-
I kiye'nin menafime mugayir bir güna propaganda ve-
I ya bir fiile girişiliemiyecektir deniyor. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Asıl daha 
I doğrusu «Türk kanunlarına muhalif hareket»; asıl 
I mana budur. Fransızcası bu arz ettiğim manadadır. 
I HASİB BEY (Maraş) — On ikinci maddenin son 
I fıkrasında ikamet tabirleri var. Bundan maksad da-
I imî ikamet midir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Domicile 
I .(DamislI) kelimesinden öteden beri şey ettiğimiz dai-
I mî ikametgâhtır. Mutlak kemalle masruftur. 

I HASİB BEY (Maraş) — Rüsum meselesi nasıl 
I olacak? 
I OSMAN BEY (Lâzistan) — UsuMi müzakere hak-
I kında söyliyeceğim. Paşa Hazretlerinim izahatlarından 
I bendeniz bu mukavelenin gayrı kabulü tebeddül oklu-
I ğunu anlıyorum. Şu halde hemen hemen şu şekilde 
I iken cereyan eden müzakerenin safahatına dair Mec-
I lise izahat vermeden, Meclisi Âlinin tetkik ve tahlil 
t etmesindeki manayı anlamadım. Onun için tekiltif edi-
I yorum. Safahat ve cereyanı müzakere hakkında iza-
I hatta bulunsunillar. Biz de ona göre tenkit edelim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Hemen 
I hemen kabili tebeddül değildir. Fakat kalkarda baş-
I ka fikir söyüyebülirsiniz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Redde-
I debilirsiniz ve bunun için söylersiniz efendim. 
I TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Osman Beyin 
I suali burada bazı arkadaşilar tarafından tekrar edil-
I di. Size diyorum ki, Hükümet burada kendilerinin 
I tenvir edilmesini ileriye sürmüştü ve Hariciye Vekili 
I Beyin demin beyan buyurdukları veçhile, tamamile 
I hiç bir tesir afalda kalmamaıksızm mütalaatımızı, 
I tenkiîdatımızi ortaya koyarsak daha iyi odur. 

İSMAİL SAFA BEY (Mersin) — İtiÜâfnameyi 
I tetkik ettiğimiz zaman buraya mahsulâtı ziraiyei ma-
I halliye kaydını koymuş idik. Sonra Haleb'ten bu ci-
I vardaki üç sancağa hiç bir şey gitmez. 
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YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Israrı üze
rine mahsulâtı ziraiye! mahalliye kaydı kaldırıldı. 
Fakat bu suail de zannederim öbür şeye aiddir. Ne 
kadar muamelât varsa... (Güriitüler). 

İSMAİL SAFA BEY (Mersin) — Şimendifer 
Mersin'den aldığı emtiayı Diyarıbekir'e, Harput'a gö
türmek için Suriye hududundan geçmesi lâzım gele
cektir. Burada bu eşyadan gümrük resmi alınacak 
mıdır? Bunlar nazarı dikkate alınmış mıdır? 

YUSUF KEMAL BEY (Devam'a) — Alındı 
efendim. Yalnız İskenderun limanî hakkında dahi 
görüşülecek. 

10 . 1937 C : 3 

I ŞEREF BEY (Edirne) — Efendiler... (Gürültüler, 
I müzakere yarın sesleri). Memleketin menafii âtöyesi 

karşısındayız. Bunun için bu, ceffelkalem red veya 
I kabul edilemez. Eğer Meclisi Âliniz müsade ederse 
I bunu bir kerre okuyalım. Yok kabul etmezseniz bu-
I nu kendi samiimiyetirnıiz dahilinde bir Ijkerre tetkik 

edelim. Bu müzakereyi ondan sonra yapalım. Bunu 
da kabul etmezseniz söz veriniz söyliyeyim. 

REİS — Arkadaşlar; tetkikatım yapabilmek için 
yarına tehir ediyoruz. Yarın saat bir buçukta içtima 

I etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
Hitamı Celse 
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