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YÜZ ONDÖRDÜNCÜ İNİKAT 

7 Teşrinievvel 1338 Cumartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 3.40 (Sonra) 

REİS : İkrnci ReisvekiK Musa Kâzım Beyefendi 

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

REİS — Celse küşad olundu. 
Efendim, Hariciye Vek'ili Yusuf Kemal Bey cel

senin hafi olmasını teklif ediyorlar. Celsei hafiyeyi 

kabul edenler lütfen el kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 
Şimdi zaptı sabık hülâsasını okutuyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZ ONÜÇÜNCÜ İNİKAT 

5 Teşrinievvel (1338) Perşembe 

İKİNCİ CELSE 
Adnan Beyefead'inin tahtı Riyasetlerinde bilini-

kat Meclis Bütçesiniin müzakeresine devam edilip 
Karahisarı Sahip Mebusu Mehmet Şükrü Beyin aza 
harcırahlarının kırk. lira üzerinden itasına dair tak
riri reddedildi Bunun üzerine Nisabı Müzakere Ka
nununun aza tahsisatlarına dair maddesi tadil edil
mek üzere Kanunu Esasi Encümenine havale olundu. 
Meclisin bütün hesabatının niyet edilmesine dair 
Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin takriri ile İs
tiklâl Mahkemeleri hesabatmm görülmesine ve he
sap vermeyen İstiklâl Mahkemeleri azalarına tahsi

sat ve harcırah verilmemesine dair Lazistan Mebusu 
Ziya Hurşit Beyin takriri kabul edildi. Meclis Bütçe
sinin diğer mevadı dahi ikmâl olunarak müzakeratın 
hitam bulduğu ve harcırah maddecinin Kanunu Esa
si Encümenince hallinden sonra Heyeti Umumiyesi-
nin içtimai alenide tayini esami üe reye konulacağı 
Makamı Riyasetten tebliğ ve bu şekil Heyeti Umu-
miyece kabul olunduktan sonra Cumartesi günü iç
tima olunmak üzere celseye nihayet verildi. 

Reis 
Reisisâni 

Dr. Adnan 

Kâtip 
Van 

Hakkı 

REİS — Geçen celsei hafiye zaptı hülâsasını ka
bul buyuranlar... Kabul olundu. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Mudanya Konferansı 

REİS — Mudanya Konferansı hakkında Harici
ye Vekili Yusuf Kemal Beyefendi izahatta buluna
caktır. 

Buyurunuz efendim. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Sinop) 
— Geç^n günkü maruzatım sırasında Mudanya'da 
generaller arasında bir konferans inikat ettiğinden 
bahsetmiştim. O konferansın içtima gününden şimdi
ye kadar konferans Riyaseti ile Başkumandanlık 
arasında teati edflmiş olan muhaberatı aynen, malu
mat kabilinden olmak üzere, arz edeceğim. Tabiî 
bunların içerisinde bazı malûmat vardır, ki, belki 
kısmen gazetelerde okumuşsunuzdur. Başınızı ağrıt
mazsam sıra 'ile okuyacağım. 

Başkumandanlığa 
Bugün saat üç sonrada müttefikin generalleri ile 

müzakereye iptidar olundu. Müttefikin namına ge
neral Harinkton tarafından serdedilen bir mukaddi
meden sonra evvelce beyinlerinde takarrür etmiş 
olan ve bir sureti âtiye dercedilen projeyi verdiler. 
Müzakere sureti umumiyede müttefikin namına ge
neral Harinkton bir tarafta ve âcizleri bir tarafta ol
mak üzere cereyan etmiştir. Maruzatım devam ede
cektir. 

Garp Cephesi K. 
İsmet 

Mudanya Mukarreratı Askeriyesi 10, 23 Eylül 
1922 tarihinde Kuvayı İtilâf iye tarafından Ankara 
Hükümetine hitaben gönderilen notanın mefadına 
tebean bir taraftan müttefik generaller Büyük Bri-
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tanya namına General Harinkton, İtalya Generali 
Monbelli, Fransız Generali Şarpi, diğer taraftan 
Ankara Hükümetinin mümessili olan Mustafa Ke
mâl Paşanın murahhası İsmet Paşa ve Yunanistan 
namına jenerall... aralarında 3 teşrinievvel 1922 minh 
Mu!danya*<ia 'bir içtima akteddlmiştir. 

2. içtimain hedefi; şarki Trakya'da Yunan kuv
vetlerinin geriye çekilmeye davet edilecekleri hattı 
tasrih etmek tarzı tahliyeyi ve o havaide zaptı rap
tın iğtişaşat ve tahribatın menini ve sureta umumi ye
de zaptı raptın idamesini ve asayişi umumüyenıin te
minini ihzar etmektir. 

3. Evvelemirde şu takarrür etmiştir ki; tarihin
de... Türk ve Yunan kuvvetleri her türlü efali har-
biyeye nihayet verecekler, iaşe ve mübadeleyi röleve 
için, icabeden kıtalar müstesna olmak üzere, bütün 
kıtaatın harekâtını tevkif edeceklerdir. 

4. Mukavelei haziranın mevkii meriyete vazm-
dan 'itibaren Trakya'da Yunan kıtaatının geriye çe
kilmekle mükellef tutulacakları hattı Meriç teşkil ede
cektir. Kuleliburgaz'dan itibaren ve mezkûr noktadan 
men cihetinden Siviiingrat, Cesir Mustafa Paşaya 
kadar Meric'in sağ sahili imtüdadınca mevcut demir 
yolu parçası hususi bir mukavele ile tanzim oluna
cak, bir nezarete tabi tutulacaktır. Bu nezaret Edirne 
havalisine duhule müsait işbu demir yolu parçasının 
serbestli mürurunu bitamamiha idame ile mükellef 
müttefik'in ve Yunan memurları tarafından icra edi
lecektir. 

5. Yunan, Heliene Trakyasının greapul kuvvet
leri tarafından tahliyesine mümkün mertebe çabuk 
başlanacaktır. Bu tahliye bizzat kıtaatın kendisinde 
muhtelif hidematta ve teşkilâtı askeriyeyi ve mal
zemeli harbiye, cephane, mevaddı iaşe depolarından 
ibaret olmak üzere istok edilmiş her türlü levazıma-
tı 'ihtiva edecektir. Bu tahliye on beş gün olmak üze
re tesbit edilen asgari müddet zarfında hitam bula
caktır. 

6. Her mıntakai idareden, Yunan memurini çe
kildikçe mezkûr mıntakanın umuru mülkiyesini müt
tefikin memurlarınla tevdi, onlar da mümkün olduğu 
kadar aynı günde umuru mezkûreyi Türk memurları
na teslim edeceklerdir. Trakya havalisinin heyeti 
umumiyesi için işbu devir ve teslim muamelesi müm
kün olduğu kadar kısa bir müddet içinde azâmi 30 
günde nihayete ermelidir. Ankara hükümetinin me
murlarına, miktarı tayin edilecek millî jandarma kuv
vetleri refakat edecektir. Bu kuvvetler işbu arazide 
umuru idariyenin tevdii birtedriç icra edildikçe mez

kûr menatıkı idariyenin beherinde zaptı raptın ida
mesini termn edeceklerdir. 

7. Gerek bu devri teslim, gerek Yunan kıtaatı
nın muhtelif harekâtı ric'iyesi başladıkça, merakizde 
yerleşecek olan müttefikin heyetlerinin tahtı muraka
besinde icra edilecektir. Mezkûr heyetin vaziifesi dev
ri teslimin ve balâda mezkûr, harekâtın icrasını tes
hil maksadile tavassuttan ibarettir. Bu müttefikin he
yetleri her hangi bir taraftan husule gelebilecek her 
oins ifratın önüne geçmeye yardım edecektir. 

8. Bu heyetlerden başka Trakya'da Meric'in 
şarkında o havalinin en mühim merakizine müttefik 
süvari ve piyade müfrezeleri gönderilecektir. Bun
lar orada zaptı raptın 'idamesini temin edecekler ve 
balâda mezkûr beynel müttefikin heyetlere zahür ve 
hem de ledelicap Osmanlı jandarma kuvvetlerine is
tinat olacaklardır. Bu müfrezelerin miktarı bilâhare 
tayin edilecektir. Meriç hattının nezareti mürur nok
talarını tutacak ve bu nehrin sağ cihetine geçmeksi
zin mezkûr noktaları tarassut edecek süvariye mu-
havvel ve mevdu olduğundan bu müfrezeler esas iti
bariyle başlıca merakizde müçtemi bulunacaktır. 

9. Umuru idariyenin devri teslimi temin edilince
ye ve Yunan kıtalarımın Meriç garbine kadar tahli
yesi tahakkuk edinceye değin bu- heyetler yerlerinde 
kalacaktır. Sulh muahedesinin mevkii meriyete va-
zına kadar müttefikin müfrezeleri yerlerinde idame 
edilecektir. 

10. Trakya'nın tekrar işgali münasebetiyle o ara
zide irtikâp edilmiş mugayiri kanun, usul enpresyon 
hakkındaki adliyeye müteallik mesalil müttefik jene-
ralleri tarafından tetkik edilmiştir. Bunların mütehas
sıs adliyeye havale edilmeleri icabedecektir. 

YUSUF KEMÂL BEY " (Hariciye Vekili) (De
vamla) — Devam ediyorum. 

Başkumandanlığa 
-Mabattır. 
ıBir saatlik fasıla ve mütalaadan sonra kıtaatın 

memlekette ipkası sebebiyle, proje, şarki Trakya'nın 
Türkiye'ye iadesimı kabul ermediği ve yalnız Yunan
lılardan tahliyeyi istihdaf ettiği görüldüğünden, tah
liyeden mada Türkiye'ye iadenin kabul olunup, olun
madığını sordum, ingiliz 23 notası kabul olunursa 
evet, italyan, iade mevzubahis değildir, Fransız, iade 
bir mesebi siyasiyedir, ona temas edilemiyeceğini, fa
kat alınan tedabirle bu maksadın kendiliğinden hal
lolunacağını söyledi. Müşkil bir zemine giren müza
kereler neticesinde bir aylık mühlet hitamında kı
taatın ipkası bize suhulet maksadiyle olduğundan ar-

— 897 — 



I : İM 7 . 10 

zu ettiğimize göre kıtaatın kaldırılacağım, yalnız Me
riç şarkındakd setir kıtaatının kalacağım söylediler. 
Yunanlılara karşı mevzübahs olan bu setir kıtaatına 
bedel Meriç Garbında müttefikin tarafından bir mın-
itakanın işgaliz esasını müdafaa, akşama kadar,'et
tim. Müzakere devam etti. Şaridi Trakya'yı taMye 
edildikten sonra, Garbe de kuVvet geciremiyecekferi, 
ıMeriç nehrini suhuletle müdafaa vie geçitleri seddile 
teshili maslahat mülâhazatını ve müttefikler, notasın
da mevzübahs alimıyaıı bir zamini sriyas'iyeye gimni-
yeceklerini sayîedliler. Esasen sefir kıtaatı Şarki Trak
ya'nın teman'i arzusundan müdbais olduğunu tekrar 
ettiklerine göre, eğer biz orduyu .geçirmemek şartiyle 
Yunanlılara karşı bu setir kıtaatından vaz geçersek 
onların da vaz geçecekleri ihtimalim ihsas ettim. 
Akşamleyin müzakere, yarın öğleden evvel saat onda 
buluşmak ve bizim bir proje - teklif eylemek kararı 
ile tatil olundu. Teklif atımızın, onların projesinde 
tadilât şeklinde olmasını, ikinci derecede memurlar, 
birbirlerine ifade ettiler. Haninkton 'bu gün 23 nota
sını kabul edip etmediğimizi tekrar tekrar sordu. Hü-
küm'etim'in vereceğini söyledim. Seni bir sulha varmak 
için müzakerat esasının kabul olunduğu ve buna de
lil olmak üzere harekâtın tatilinde tekaddüm ettiği
mizi ve Mudanya konferansı için teşebbüs aldığımı
zı bildirdim. Ayrılırken 23 notasının kabulü esasına 
göre bitaraf rrimtâka için ne düşündüğümüzü sordu. 
Harekâtın olduğu yerde tevekküfu kabul olunduğun
dan başka ibir düşünceye hacet kalmadığını bildir
dim. Çanakkale'de mahallî kumandanlığının yekdi
ğeri ile arazi üzerinde sui tefehhümata mani olacak 
tedabir takarrür ettıirmelerinü tekfif etti. Şimdiye ka
dar verdiğim emirleri bir daha tekrar edeceğimi söy
ledim. Ayrıldık. 

Franklen Büyyon sabah ve akşam iki defa gayet 
teklifsiz bir surette benimle görüşmeye geldi. Onun 
mütalaasınca 15 gün sonra İzmir konferansı akdini 
temcin etmek meselei esasiye ve diğer mesai! kamilen 
teferruatta. Şarki Trakya'nın iadesi notada kabul 
edilmiş, jeneraüerin bu meseleye karışmaya hakları 
yoktur. Garbi Trakya'da mıntaka işgaline generaller 
karışamıyacaklardır. 

Hülâsa teklifatı bize kabul ettirmek zemıin'inde-
d'ir. Benim müşahedeme göre 'Meriç garbinde bir 
mıntaka tişgali aramızdaki esas farktır. Bir de mütte
fikin yalnız Meriç'ten bahsettiklerinden Karaağaç is
tasyonu için de münakaşaya ihtiyaç vardır. Daha ge
niş bir mıntaka tabiî mevzubahis değildir. Bir de 
mukarreratın heyeti umumiyesinde Yunanlılarla biz 
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bir taraf ve müttefikin mutavassıt şeklindedir Fevzi 
ve Refet paşaların ayrıca Franklen Büyyon ile müiâ-
kafilarından aldıkları infibaa göre, Fransızlar bizi her 
defasında fedakârlığa dcbar etmekte ve ingilizler de 
geçen zamanlardan her suretle istifade ederek, va
ziyete hâkim olmaktadırlar. Fevzi Paşa Büyyon'un 
müteakiben tebdili efkâr etmesini mürettep ve gayri 
samimi bulmaktadır. 4 Teşrinievvel sabahı 8'de 
Franklen gelecek, saat 10'da konferans toplanacak
tır. Bizim mukabil projemiz İzmir'de Franklen ile ta
karrür eden talimat olacaktır. 6 ncı maddenin hazfı, 
maddelerinden bazı fıkra ve kelimelerin sırasının de
ğiştirilmesi gibi ehemmiyetsiz fark vardır. Bu pro
jede ısrar edeceğiz. Edirne kelimesiyle bizim düşün
düğümüz şehir varoşları Karaağaç istasyonu. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bundan 
sonra buna bir zeyil geliyor. 

No. : 5 
Şehir, varoşlar. Karaağaç istasyonu olduğunu tas

rih ettik. Meriç garbındaki emn'iyet mmtakası temi
ni, inkitaa sebep olmak ihtimali vardır. Yunan je
nerali yarın başka gelecek imiş. Doğruca müzakerata 
iştiraki veya evvela kendi aramızda halletmekliğimiz 
şıkkından hangisini tercih edeceğimizi sordular. Me
sele kendilerine taalluk eder, dedim. Trakya'dan alı
nan haberlere göre kırk köy yanmış, müttefikin İs
tanbul'dan bir kaç gün evvel komisyonlar göndermiş
ler. İstanbul'da ingiliz efradı mütehakkim ve müte
caviz imişler. Şurasını ilâve edelim ki, bizim yapaca
ğımız protokola, Hükümetlerim'izce tasvip olunduk
tan sonra mevkii meriyete konacaktır, italyan jenerali 
ile Fransız jenerali sureti umumliyede ingiliz'i teyit 
ettiler. Bazan İtalyan jenerali daha gayri müsait idi. 
4 teşrinievvel, saat 1 (evvel) de yazılmıştır. 

Garp Cephesi K. 
İsmet 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Dün bu ra
poru aldım diyor. Kendi ihtisasatına dair Başkuman
danlığa telgraf yazıyor. 

Başkumandanlığa 
Konferans raporudur. 
Sabahleyin İzmir'den Franklen ile tekarrür eden 

projemizi verdik. Franklen ile hararetli ve uzun gö
rüştük. Diğer mukabil proje ile içtimaa geldiler. Su
reti âtide münderiç teklifatı yaptılar. Bunu münaka
şa ve tahlil ettik ve itilaf kıtaatı ile münasebatın tan
zimi için madde ilâvesi lüzumunu söyledim. Bir çok 
mevat tasrih olundu. Atide mevaddı esasiye muallak 
kalmıştır. 
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Evvelâ Yunanlılarla tatili muhasemat maddesiyle 
her neVİ kıtaat harekât ve sairenin durdurulması 
maalinde olan maddeden Yunanlılarla kat'ı ımihase-
mat fıkrasını kabul edeceğimi, fakat 'bu sebeple kı
taat harekâtını durdurmaya sebep görmediğimi söy-
icdm. Bir çok mülâhazatı askeriyeden sonra İngiliz 
bu meseleyi itilâf kıtaatı ile Türk kıtaatı arasında mü-
•nasebatın tanziminden sonra kabul edebileceğini ve bu 
bapta bir proje teklif eyliyeceğini söyledi. 

Saniyen» Trakya'ya gidecek jandarma kuvvetleri
mizin miktarını zikr ve tahdidetmek esasını kabul et
medim. Tekrar görüşülecek. 

Sâlisen, Trakya'ya gönderilecek 7 tabur kadar iti
laf kıtaatının bir ay kadar yerlerinde kalacağını alel-
itlak tasrih ediyorlar. Memleket tarafımızdan peyder
pey testim edildikçe 'itilâf komdsyofllariyle beraber dti-
lâf kıtaatının çekilmesi icaibedeceği ve işgal için de 
bir idarei muvakkat, zaman için olsa da, tecviz olu
namayacağını söyledim. Yarına kaldı. 

Râbian; Yunanlıların çekilecekleri hat Bulgar 
hududuna kadar Meriç diye tasrih edildi. Edürne ifa
desiyle Karaağaç istasyonu ve cenuptaki tabiyeler 
hattına kadar olan araziyi Edirne'den addettürmeye 
çalışıyorum. Meriç garbine her hangi bir suretle geç
meyi katiyen reddediyorlar. 

Hâmisen; yapacağımız protokol Hükümetler ta
rafından tasdik olunduktan sonra mevkii meriyete 
konacağı maddesine cevaben meriyet zamanına kadar 
harekâtı askeriyemizin serbest olması tabiî olduğunu 
ifade ettim. O zamana kadar harekâtın muattal kal
masını İngiliz teklif etti, kabul etmedim. Bundan mü-
nakaş&tı medide çıktı. Ve endişe ettiğini söyledi. Bir 
hadise çıkmaması için şimdiye kadar evamiri lâzıma 
verilmiş olduğunu ve ancak avans olarak verdiğimiz 
teklifi harekâtın Mudanya konferansı ile hitam bul
mak fenni ve zarurî olduğunu ifade eyledim. Üç gün 
zarfında Hükümetlerce tasdik fikri dermeyan olun
du. Mesele muallaktır. Müttefikler aralarında, uzun 
uzun görüştüler. Yarın saat 11 evvelde konferansı 
ve daha evvel ingiliz jenerali ile mülakat olacaktır. 
Konferans suhuletle ve müsbet bir hedefe doğru mü
teveccih değildir. İngiliz müphem ve bize zararlı mad
deler için de Trakya idaresini işgal ve kontrol altın
da koymak temayüKindedir. 

4 Teşrinievvel 1338 saat 11 sonrada yazıldı. 
Garp Cepheli K. 

İsmet 

Mudanya .Mukavetei askeriyesi : 
1. 23 Eylül 1922 tarihinde Düveli itilaf i ye ta

rafından Ankara Hükümetine hitaben gönderilen no
tanın mefadına tebean Büyük Britanya namına jene
ral Harington, İtalya namına jeneral 'M'onpelli, Fran
sa namına jeneral Şarpi, Mustafa Kemal Paşanın mu
rahhası İsmet Paşa, Yunanistan namına jeneral Ma-
zaraki arasında 4 Teşrin'ievver 1922*de Mudanya'da 
bir içtima akdedifoıiytir. 

2. İçtimain hedefi Trakya'da Yunan kuvvetleri
nin gerisine çekilmeye davet edildikleri hattı tasrih 
etmek, Edirne de dahil olmak üzere Şarki Trakya'nın 
Ankara Hükümetine bi'lahire tevdii makasidi ile tana 
tahliyeyi ve o havalide zuhur edebilecek iğtişaşat ve 
tahribatın menini murakabe ve sureti umumiyede 
zaptı raptm idamesini ve asayişi umumiyenin temini
ni ihzar etmektir. 

3. Evvelemirde şu takarrür etmiştir ki, mukar-
reratı haziranın mevkii meriyete vazedildiği tarihte 
Türk ve Yunan kuvvetleri her türlü efali iharbiyeye 
nihayet verecekler, iaşe ve mübadele için icabeden 
kıtalar müstesna olmak üzere, kıtaatın her nevi hare
kâtını tevkif edeceklerdir. 
. 4. Mukaveted haziranın mevkii meriyete yazın

dan itibaren Trakya'daki Yunan kıtaatının gerisine 
çekilmeye mükellef tutuldukları hat, Bulgar hududu
na kadar Meriç teşkil edecektir. Kuleli Burgazdan 
itibaren ve mezkûr noktadan memba cihetlinden Si-
vüinigrat Cisri Mustafa Paşaya kadar Meriçlin sağ 
sahili imtidadınca mevcut demiryolu parçası hususî 
bir mukavele ile tanzim olunacak bir nezarete tabi 
tutulacaktır. Bu nezaret Edirne havalisine duhule 
müsait işbu demiryolu parçasının serbesti mürurunu 
bitamamıha idame ile mükellef tutulacak beynelmüt-
tefikin bir Yunan muhtelit komisyon tarafından icra 
edilecektir. 

5. Şarki Trakya'nın Yuman kıtaatı tarafından 
tahliyesine mümkün mertebe çabuk başlanacaktır. Bu 
tahliye bizzat kıtaatın kendisini, muhtelif hidemat 
ve teşkilâtı askeriyeyi, malzemei harbiye, cephane, 
mtevaddı iaşe depolarından ibaret olmak üzere stok 
edilmiş levazımatı ihtiva edecektir. Bu tabiiye azamî 
olarak tahminen 10 gün zarfında icra edilecektir. 

6. Her mıntakai idariyeden Yunan memurini çe
kildikçe mezkûr mınıtalkanın umuru mülkiyesi Müt-
Hefikin memurlarına ve onlar mümkün mertebe he
men aynı günde umuru mezkûreyi Türk memurlarına 
teslim edeceklerdir. Trakya havalisinin -Heyeti umu-
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miyesi için işbu devri teslim muamelesi mümkün ol
duğu kadar kısa bir müddet zarfında azamî 30 gün
de nihayete ermelidir. Ankara Hükümetinin memur
larına miktarı (A) lahikasında irae edilen millî jan
darma kuvvetleri refakat edeceklerdir. Bu kuvvetler 
işbu arazide umuru idariyenin tevzii bizzat icra edil
dikçe mezkûr menatıkt idariyenin beherinde zaptı 
raptın idamesine temin edeceklerdir. 

7. Gerek bu devri teslim, gerek Yunan kıtaatının 
muhtelif harekâtı ric'iyesi başlıyacağı merakize yer
leşecek olan müttefikin heyetlerinin tahtı murakabe
sinde icra edilecektir. Mezkûr heyetlerin her hangi 
bir taraftan husule gelebilecek her cins ifratın önü
ne geçmeye yardım edecekler. 

8. Bu heyetlerden baş'ka Trakya'da Meric'in şar
kına müttefikin piyade ve süvari müfrezeleri gönderi
lecektir. Bunlar o havalinin en mühim merakizini iş
gal ve orada zaptı raptın idamesini temin edecekler 
ve balâda mezkûr bey nel müttefikin heyetlere zahir 
olacak, hem de ledelhace Osmanlı jandarma kuvvet
lerine istinat teşkil edeceklerdir. Bu müfrezelerin mik
tarı (B) lahikasında irae edilmiştir. Meriç hattının ne
zareti mürur noktalarını tutacak ve bu nehrin sağ ci
hetine geçmeksizin mezkûr noktaları tarassut edecek 
süvariye muhavvel ve mevdu olmıyacağından bu müf
rezeler esas itibariyle başlıca merakizde müçtemi bu
lunacaktır. 

9. Sulh muahedenameslnin mevkii meriyete va-
zına kadar Edirne'de kalacak olan Edirne heyeti 
müstesna olmak üzere, müttefikin heyet müfrezeleri 
oldukları yerlerde bir ay kalacaklardır. 

10. Mukarreratı hazıra Hükûmatı müıttefi'kala-
rınm tasvibine arzolunacak ve bu mukarreratın mev
kii meriyete vazı tarihini Hükümetler tesbit edecek
lerdir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bunun üze
rine Başkumandanlık tarafından şu telgraflar çekil
di : 

1. Mudanya Konferansı Reisi Cephesi Kuman
danı İsmet Paşa Hazretlerine, 

2. Mudanya'da Erkânı Harbiyei Umumiye Ri
yasetine. 

Düveli Müteferrikanın 23 eylül tarihli notasında 
3 müttefik devlet Türkiye'nin Edirne ile beraber Me
ric'e kadar Trakya'yı tekrar tesahup arzusunu hüsnü 
nazarla telâıkki eylediklerini beyan etmek için bu fır
satı vesile ittihaz ederler. «Fıkrasiyle» üç hükümeti 
müttefika konferansın küşadından evvel Türk ve 
Yunan memurini askeriyesiyle bilitilaf Müttefik Hü-

kûmat generalleri tarafından tesbit edilecek olan bir 
hat üzerin.; Yunan kuvvelleıinin çekilmesini temin 
etmek üzere nüfuzlarını istimal edeceklerdir, sarahati 
mavcucrur. Mudanya konferansının lüzumu vukuu da 
bu hususun teshili için olduğu mezkûrdur. Notanın 
yalnız bu cihetine ait olmak üzere Hariciye Vekâletli-
mizce Paris konferansı riyasetine 29 Eylül 1338 de ve
rilen cevapta da Trakyanın Yunan ordusunun işkâlı ve 
hüküm Pintin idaresi altında bir gün fazla devamı ha-
yaıiı her gûna meihalikli ve Tüiikiye halkınca gayri kabili 
tasvir ıztırabı da/i olduğundan Edirne dahil oîduğu hal
de Meriç garbine kadar Trakya'nın derhal tahliyesi 
Büyük Millet Mecıüsi hülyürnetıine teslim ini âcil en tat-< 
bik eylemek icabe'tmektedir. İşbu müstacel hususatı 
takarrür ettirmek üzere Mudanya'da müüiefikin gene
ralleri ile bir konferans akdine dair olan teklifimiz 
üzenine teşrini evvelin üçünde başlamış olan konferan
sın düne kadar mevzuu müzakerat eylediği hususattan 
düveli m'üırtefi'kamn no tasımdaki vait ve arzuları dai
resinde ve hükümetimizce pük müstacel telakki edil
diği tasrih olunan hususa;in tesbit edileceği kaviyen 
ümit edilmektedir. Ancak 5 Eylül (Ekim) dünkü ma-
zakeraüa Fransız generalinden mada İngiliz ve kal 
yan generallerinin Trakya'nın teslimi hususunda sa!â-
hiyeltar olmadıklarını ifade eylemeleri mucii i istig-
rabımız oldu. Mudanya Konferansma gelen generalle
rin salâhiyetleri esası bittabi düve!i müttefika notasının 
muhlev";yatma muhalif olamazdı. Mezkûr notada Trak-
yaya ait düveli müttefika noktainazarı yukarıda ayn.^n 
z/iıkrtedild.iğ'i gibi pek sarih oiup. hiç bir vakit ve h'ç 
bir sebep ve suretle Trakya'nın düve!1; müttefi,ka kuv
vetlerinin tahtı işgal ve murakabesine alınacağına dair 
katiyen bir fikir ve b'r fıkra mevcut değildir. Yunan 
ordusunun çekileceği hat Meriç garbi olarak tesbit 
edıildükttn sonra mezkûr havta kadar mı Makamın Tür
kiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bütün mana-
sile intikali tabii ve zaruridir. İngiliz ve İtalya general
lerimin buna münafi teklif atı bize kabul ettirmek iste
meleri düveli mütt€fik;4n;n tarafınızdan hüsnü telakki 
ile 4 teşrini evvel'de cevap vermiş olduğumuz notası 
ahkâmına mugayirdir. Mudanya konferansı düveli 
müttefika notası ile men af i i hakikiyemizle ve bilhassa 
icabatı askeriye ile gayri Jcabiii telif teklifat ve bu tek-
lifatın münakaşalı ile dört günden beri meşgul olduğu 
sırada, diğer taraftan İngilizlerin Çanakkale boğazı
nın Asya cihetindeki piyade ve topçu kuvvetlerini tez
yit etmekte ve mütemadiyen tel örgülerle takviye eyle
diği tahkimat vücuda getirmekte ve çanakkale şehrin
de ahali: islamiyeyi evlerinden çıkararak bazı tazyj'kat 
icra eylemekte ve İstanbul'da ve Marmara'da tedabiri 
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ıfevikailâıdei aisfkörilye almaiklta olduğuna dair malumat ve 
müb!taih|baj)a(t vardır. Aiyna zamanda Yunanlılar tarafın
dan Tıta!kya,'dia klalhi yenii kutaandıa heyetleri ile bü
yük Mikyasta teşkilât ve istihzaratı askeriyede bulunul
duğu ve ahali! islamiyeye zulüm ve işkence yapıldığı 
ve köyler tahrip ve ihrak edildiği alınan malumatla 
teeyyüt etmekted&r. İngiliz generalinin Mudanya kon
feransı müzafleeratının uzamasına sebebiyet verecek 
nota ahkamına mugayir teklifatta bulunması, diğer ta
raftan ordumuzun tevkifi ile geçen her günden istifade 
edilerek Yunanlıların istihzarat ve faaliyeti askeriyede 
bulunmalarına müsaade edilmesi, Türküye Büyük Mü-
let Meclisti hükümetinin mütehassis olduğu sulh per-
verane hissiyatını rencide etmekte ve bu tarzı hareke
tin itilâf devletlerinin de arzusu hilâfına olduğuna hük-
mettirmektedlir. Bilhassa Başkumandanlık icabatı aske
riye tatbikatındaki teahhürden bihakkın endişeye ma
hal bıralfcdığı zaraı ıradadır. Rinaneraaleyh düVel'i mütite-
f ikanın 23 Eylül tarihli notası ve Paris konferansı riya
setine verilen 29 Eylül 'tarihli cevabımızdafci sarahat 
dairesinde 

il. Yunan ordusu ve Yunan idaresinde Edirme ve 
Meric'in garbına çekilmesi, 

2. Derhal Türkiye Büyük Millet Meclisinin mez
kûr mınıtalkaîyı tesl-irn etmesi lâzımdır. 

Türküye Büyük Millet Meclisi hükümetinin tahtı 
idaresine geçecek olan Tralkyaya hiç bir taraftan bil
hassa mağlup Yuman ordusu tarafından her türlü te-
calvüzün vüküu düveli müttef ikaca tekeffül edilmesi
ne rrtukafbiil rn;ufcarreratı sulhiye aktolununcaya kadar 
boğazlardan ve Marmara dienîizinden asayiş ve inzibat 
kıtaatından başka kuvvet geçirmemeği kabul ederiz. 
Bu gün 6 teşrini eVvel saat iki bucukta inikad edecek 
olan kbrtferarMa zükrolunan nıkat prens/ip olarak ta-
rafeyince tkalfrul edilmediği takdirde müzakeraitın bunr 
dan sonra devam edeceğti günlerde harekatı askeriyemi
zin mahkûmu atalet bırakılması bizi'm içim mühim ve 
gayr* kabili telafi mahzurları tevlit edebileceğinden ta
tili harekât hakkındaki salâ'hiiyetin'iz, 6 Teşriin] evvel 
öğleden sonra saat altıdan itibaren refedlikniş, olduğu
nu tebliğ ederüim. 

Garp cöphesli kumandanlığına ve Erkanı Harbiye 
Riyasetine yazdrru^tv!. 

'Başkumandan 
Mustafa Kemâl 

'(iBraıvo sesleri) 
YUSUF KEMÂL BEY (Devamla) — Aynı zaman

da çekilen dliğer telgrafı 

• Garp Cephesi Kumandanlığına 
d 5101338 

I 1. Teşrini evvelin altıncı mukarrer içti mamızda 
I Trakyamn, İzmir'de teslbit olunan esasait dairesinde 

Türjlöiıye Büyük Millet Meclisi hükümetline iadesini ka-
I bul eytemedükleri takdirde, tasavvur buyurulduğu veç-
I hile, 617 dle hemen İstanbul üzerine harekete geçiniz. 
I Üçüncü kolondu, yakınından daha iki kolordu ile takip 
I olunmalıdır, Çanakkale boğazına taihslis olunan piyade 
I kuvvetleri de boğaza bir günlük mesafeye taknip olu-
j naJbilir̂ , Küçülk, 'piyade kıtaatının dah'il okluğu boğaz 
I üzerindeki bazı nloklta'lıar da piyade ve topçu ile takviye 
I olunabilir. İzmir Uiman tahkimatına ehemimıüyet verdik 
I rinfe. 
I 2. 'Müzakere menfi neticelertdliği halde, İngiliz 
I generaline Tralkyajdalki düşmanı takip iç<in İstanbul ve 

Çanakkale üzeninden icrayı harekât edecek kırtaaltunız-
I la İnlgiKiz kıtaatı araisında bir sui tefehhüm vukuuna 
I meydan bırakmamak için, icabedenlere şimdiden eva-
I rnıir ve taîihnait ver|mes,i muvafık olacağını bildiriniz. Eu 
I teklifi Fransız ve İtalyan generalleri muvacehesinde 
I yapmaik muvafık olur. 
I Erkânı Harbiyei Umulmiiye Vekâletime ve cevaben 
I Garp cephesi kutmandanılığına yazılmıştır. 
I 'Başkumandan 
I Mustafa Kemâl 

I Mudanya Konferansı Reisi Garp Cephesi Kumandanı 

I ismet Paşa Hazretlerine 
I 5 Teşrinievvel tarihli telgraf namen ize Heyeti vekile 
I ile Başkümandanlığun müşterek cevapları berveçhi âti-
I dir. 
I 1. Karaağaç Edirne şehrinin bir mahallesi dir. 
I Yunan ordusu ve idaresi Edirne şehrinin tamamen 
I garbine çekilmelidir ve orada bütün şarkî Trakya'da 
I olacağı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisli hükümeti 
I teessüs etmelidlir. 

I 2. Trakyanın tahliye ve bize teslimi katiyen gayrı 
I muayyen bir zalmana talk, olunamaz. Tesellüm derhal 
I başlayacak ve biflâ inkıita devam edecek ve azami 30ı 
I gün, zarfında tesellüm hitam bulacaktır. Teisellıüim eS.-
I îen 'her noktadan itilâf kuvvetleri ve komiisyonları d>-r-
I hal çeklilecek ve 30 gün hitamında da itilâf komıisyon-
I lan ve krtaîarı bültüın Trakiyayı terk etmiş bulunacak

lardır. 
I Trakya'ya tecavüzün meni tedabiri başkaca teem

mül ve tespit olunmalıdır. Bu tedbir mutlaka kuvvet 
istihdamını zarurî kılmaz. Düveli müttefikanın bu hu-

| susu icabedenlere ihtarı ve bize karşı tekeffülü bile 
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maksadı temin edebilir. Düveli müttefikanın bu tar
zı teminatı hilafında hareket edenlere karşı orduları
mızın derhal Trakya'ya geçirilmesinin hiç bir ma
niaya tesadüf ettirilmiyeceği de tabiîdir. 

3. Yunan ordusunun gerek Anadolu'dan ve ge
rek Trakya'dan alıp götürdüğü silahsız ahaliyi Yu
nan Hükümeti mukavelei askeriyenin imzasını mü-
takip derhal iade etmelidir. Esiri harp olan zabitan 
ve efradımızın dahi aynı zamanda iadesini talebede-
riz. 

4. Ekalliyetler hakkında verdiğiniz cevap muva
fıktır. Filhakika bu mesele Mudanya Konferansı 
müzakeratı hududu haricindedir. 

5. Tatili muhasamat için Trakya'nın yalnız Yu
nandan tahliyesiyle iktifa mümkün değildir. Her hal
de badettahliye hükümetimizin orada teessüs etme
si zaruridir. Yunandan tahliye edilecek olan Trakya' 
mızın itilaf devletleri tahtı işgal ve murakabesinde 
kalmasına hiç bir sebep ve lüzum yoktur. Şarki Trak
ya'nın Fransızlar tarafından işgali de mevzuubahis 
olamaz. Ancak Şarki Trakya ile Yunan ordusu ara
sında Garbi Trakya'nın veya bir kısmının Fransızlar 
tarafından işgali mucibi emniyet olur. 

6. Prensiplerde ihtilaf hasıl olup müzakerata de
vam halinde dahi İngilizlerin boğazlarda tezyidi tah-

şidattan ve tevsii tahkimattan ve emniyet bahş olmı-
yan tedabiri askeriye ittihazından sarfınazar etmele
rini talebederiz. 

Mukavelei askeriye akdinden sonra da İstanbul 
ve Çanakkale'de İngiliz tahşidatı şayanı kabul değil
dir. 

Başkumandan 
Mustafa Kemal 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bunlar açık 
olarak çekilmiş. Bu, şifre olarak Başkumandanlığa 
yazılmış. 

Başkumandanlığa 
Konferans raporudur. 
İstanbul'a giden gemiler hamilen geldiler. Henüz 

konferans toplanmadı. Franklen Buyon'un dediğine 
göre Londra ve Paris hükümetlerinin mukarreratı 
7 Teşrinievvel öğleden evvel her halde burada olacak 
imiş. Şimdiye kadar teehhürü madde ve daha evvel 
hükümetler mukarreratından haberdar olmak kabil 
olmamasından* imiş. Mezkûr mukarreratın bu akşam 
hangi saatte buraya vasıl olacağı kestirilemiyor. Mu
rahhasları Mudanya'da bekliyorum. 

6 Teşrinievvel 1338 7.40 sonradır. 
Garp Cephesi Kumandanı 

İsmet 
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YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — General 
Pelle ile Franklen Buyyon Başkumandan Paşa Haz
retlerine bir telgraf çekiyorlar. O telgraflarda hare
kâta başlamayınız, diyorlar. Hülâsaları budur. 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Okunmasında bir 
mahzur var mı? Resmî değil mi? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim 
bir mahzur yok, fakat resmî bir şey değil. 

Başkumandanlığa 
6 Teşrinievvel saat 10 sonrada yazılmıştır. 

Konferans raporudur. 

Saat sekize çeyrek kala İngiliz Erkânı Harbiye 
Reisi gelerek sureti hususiyede mülakat istedi. Diplo
matlardan şikâyet ve pek büyük müşkülattan bahse
derek askerlikte samimî ve emniyet ile konuşmak 
için geldiğini ve Trakya'nın nasıl olsa bizim olacağı
nı, emniyetsizlik gösterilmemesini ve saire gibi dosta
ne ve hususî mahiyette şeyler arasında eski noktai 
nazarlarında İsrar ettikleri manasını çıkardım. Lond
ra'dan henüz cevap gelmiş ise de. açılıp hallolunma
sını beklemeden geldiğini söyledi. Bundan sonra saat 
sekiz buçukta konferans toplandı. Harington söze 
başlayarak saat iki buçuktan şimdiye kadar tehir et
meleri esbabını uzun uzun anlattı. İstanbul'a gitmiş, 
Londra'ya yazmış, Gürzon Paris'e gitmiş, bu gece 
Londra'ya gelecek imiş, cevap verecek imiş. İstanbul' 
da mümessil cevap gelmeden hareket etmemesini bil
dirdiği halde bana söz verdiği için gelmiş. Trakya'da 
yangın olmadığı hakkında malumat almış. Emir ve
rilir verilmez tahliye yapılacak surette tertibat almış. 
Tayyare ile de Trakya'da keşfiyat yapılarak tahribat 
olmadığını tahkik ettirmiş. Sabah saat sekizde içtima 
teklif etti. General Şarpi aynı mazeret ve mesaiyi taf
sil ederek, saat sekizi teklif ve İtalyan Generali teyit 
etti. Generallerin arzularına göre konferansın sabah 
sekizde inikat edeceğini tebliğ eyledim. 

Bundan sonra İtalyan generali söz alarak bana 
hitaben : 

Büyük Millet Meclisi Hükümeti murahhası olan 
zatı âlilerine İtalya Hükümeti namına tebliğ yapıyo
rum. 

Muğlak olan mesailden en mühim iki nokta var
dır. Birisi Edirne kelimesiyle tabyalar hattının Kara
ağaç istasyonu dahil olmak üzere Trakya'ya ait ola
cağı takayyütüdür, ki, İtalyan Hükümeti bu noktai 
nazarı kabul etmiştir. 

Saniyen; ekalliyetler hakkında Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti teminat verdiği halde Trakya'nın der
hal Büyük Millet Meclisi Hükümetine teslimini kabul 
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^ettiğini şimdiden beyan eder. Ve bunu müteakip ini
siyatifi almış olduğunu ve bunu tekrar ettiğini beyan 
eylemiştir. 

Ben Türkiye- Büyük Millet Meclisi Hükümeti na
mına hissiyatı hak ve adlinden dolayı İtalya Hükü
meti murahhasına ve daima hak ve adalet tarafını 
iltizam eden Fransa murahhası General Şarpiye te
şekkür ettim. General Harington kendisinin de yarın. 
sabah sekizde aynı teminatı verebileceğini katiyen 
ümit ettiğini söyledi. Konferansın yarın sabah sekiz
de içtimai için ayrıldık. Bu suretle mesaili esasiye hal
ledilmiş veya İngiltere yalnız kalmış addolunabilir. 
İtalya generalinin tebligatı meseleye bir mahiyeti ka
tiye izafe ettiğinden ekalliyetler hakkında kendisine 
umumî bir cevabı muvafık vermek mecburiyetinde 
olduğumuzu zannediyorum. Ve İngiliz, generalinin bu 
hususu, dünkü teklif metnini aynen kabulde de mah 
zur görüyorum. Bu bapta bu gece cevap beklerim. 
İtalyan generali, Hükümetinin, bize İngiltere'nin ce
vabını beklemeden mukarrerat ittihaz etmemekte İs
rar ettiğini de aynca ilave etmiştim. Şimdiye kadar 
mevzuubahis olmıyan üserayı harbiye meselesini 
Franklen Buyyon'a haber gönderdim. Bu gece ihzar 
etmeye çalışacaklardır. Bundan sonra İngiliz muka
velesi mevzuubahis olmak icabedecektir. 

6 Teşrinievvel 1338 saat 10 sonradan 
Mudanya'dan yazıldı. 

İsmet 

Başkumandanlığa 
Konferans raporudur. 
Saat sekizde başladı. General Harington Trakya' 

da tahribat olmadığına dair memurlarından aldığı 
telgrafnameler ve bilhassa yaptırdığı tayyare keşfiya-
tı hakkında malumat verdi. Teşekkür ettim ve çarei 
asliyeye biran evvel vasıl olmayı ümit ettiğimi bildir
dim. İştirak etti. Hükümetinden şimdiye kadar he
nüz talimat almamış bulunduğunu Gürzon'un gece 
saat onbire kadar Paris'te bulunduğundan malumat-
tar olduğunu, fakat telsiz ajanslarından sızan malu
mata nazaran iyi ve ümitbahş bulunduğunu bildirdi 
ve konferansın teehhürü içtimaını teklif etti. Mütea
kiben söz alan Fransız ve İtalyan generalleri teehhü
rün zarurî ve gayri kabili içtinap olduğunu izah, te
ehhürü müzakerat teklifine iştirak ettiler. Arzuları 
üzerine konferansı öğleden sonra saat beşe tehir et
tim. 

Arada, üsera meselesini halletmekliğimizi mevzu
ubahis eyledim ve sivil üsera ile üserayi harbi yenin 
sulh konferansının inikadına kadar Yunanistan tara

fından iade edilmiş bulunmasını talebettim. Buradan 
münakaşatı medide çıktı. Evvelâ hepsi bunun büsbü
tün yeni ve Hükümetlerinin yeni talimat ve kararına 
müftekir bir mesele olduğunu ve İzmir'de takarrür 
eden mevad meyanında dahil olmadığını bildirdiler. 
Sivil üserayı daha ilk içtimalarda mevzuubahis etmiş 
ve müsait bir karara iktiran ettirmiş olduğumdan bu 
kısmına diyecek olmadığını ye üserayi harbiyeye ge
lince, bu kabil askerî konferansların mevaddı asliyesi 
meyanına tabiatan dahil bir meselei askeriye oldu
ğundan bunun yeni veya harici selâhiyet addedile-
miyeceğini müdafaa ettim. Çekildiler, uzun uzadıya 
görüştüler. Teklifleri; benim tarafımdan bir nota ile 
bunun talep ve kendilerinin de tervicen hükümetleri
ne iblağ edilmesi zemininde oldu. Bundan tekrar mü
nakaşatı medide çıktı. Sivil üseranın kamilen tarafı
mızdan serbest bırakıldığı halde Yunanistan'ın evlat
larımızı mahpus bulundurmasına derhal nihayet ver
mek muhik olduğunu müdafaa ettim. İtalyan teyit 
etti. 

Üserayı harbiyeye gelince; evvelce de bunun bir 
mübadele şeklinde mi olduğu sualine karşı bir mü
badele şeklinde olmadığını ve Yunan ordusu vaziye
tinde olan ordular için usulden olduğu cihetle yalnız 
Yunanistan'ın iadesi mevzuubahis olduğunu tasrih 
ettim. Hülâsa Trakya'nın bize teslimi gibi meselei 
asliye hallolmazdan evvel İngilizlerin eline diğer bir 
mesele vermemek için, meseleyi muallakta bırakma
yı tercih ederek sivil üsera "meselesinin hallolunma:-
sına ve mukavelemize rapta hazırlanmış bir mesele 
addettiğimi ve üserayı harbiye meselesini de hep bir
den hükümetlerimize derhal iblağ edeceğimizi tebliğ 
eyledim. Hissettiğime nazaran üserayi harbiye mese
lesi her halde hükümetleriyle muhabereye kalacak
tır. Üserayi harbiyenin istihsaline bütün kuvvetimle 
çalışacağıma şüphe yoktur. Ancak bu hususta Başku
mandanlığın imkânı bana mı ihale yoksa 6 Teşrini
evvel 1338 tarihli telgraf namesinin üçüncü maddesi
nin tamamen istihsalinde İsrar mı ettiğini bilmek 
mecburiyetindeyim. Franklen Buyyon İzmir'de mev
zuubahis olmıyan bu mesele için konferansı temdit 
etmek muvafık olmıyacağını iddia etmektedir. Üsera-
mızı kendisinden kuvvetle talebettim. O da burada 
ve Paris'te çalışacağını vadetmiştir. 7 Teşrinievvel sa
at on buçuktan evvel arz edilmiştir. 

Garp Cephesi Kumandanı 
İsmet 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şu telgrafa 
şu cevap verilmiştir. 
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Mudanya Konferansı Reisi Garp Cephesi Kumandanı 
İsmet Paşa Hazretlerine 

1. Ekalliyetler hakkında mutlaka mukavelei as
keriyeden bahsedilmek zarurî ve konferansı biran 
evvel intaç noktai nazarından elzem görüldüğü tak
dirde General Harington'un teklif ettiği metni ikinci 
maddede olduğu gibi tadilen kabul etmek caizdir. 

2. Gayri müslimlere müslümanların haiz olduğu 
serbesti ve hukuku medeniye ve şahsiye temin oluna
cak ve nazarı kanunda seyyan bulunacaklardır. 

3. Askerî üsera meselesi için müzakereyi tatvil 
etmemek müraccahtır. Bu husus hakkında başkaca 
teşebbüs de takibedilir. Mahaza tarafı devletinizden 
imkânın istihsaline bezli himmet buyurulmahdır. 

Başkumandan 
Mustafa Kemal 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şimdiye 
kadar olan muhaberat budur. 

NECATİ BEY (Erzurum) — Beyefendi bu husus
ta Hükümetin noktai nazarı nedir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Malûmu 
aliniz evvelce de arz ettim ki, Mudanya'daki konfe
rans askerî bir konferanstır. Ö suretle küşad edildi, 
o suretle devam etmektedir. Onlar meselenin içerisi-
sine askerî hususunun haricinde bazı meseleler de 
koydular. Başkumandan Paşa Hazretleri Heyeti Ve
kile ile müzakere etti ve Heyeti Vekile ile bazı müş
terek kararlar ittihaz edildi. O kararlar tebliğ olun
du. Binaenaleyh hangi nokta hakkında Hükümetin 
noktai nazarmı soruyorsunuz? 

NECATI BEY (Erzurum) — Harekâtı askeriye 
hakkında Hükümetin noktai nazarı vardır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Malûmu âli
niz Misakı Millî hududunun istihsaline gerek Hükümet, 
gerek ordu memurdur. Misakı Millinin hududu nere
dedir? Şüphesiz Misakı Milli hududunun istihsali ge
rek hükümetin ve gerek ordunun vazifesidir. Bu hu
susta lâzım gelen şeyleri bütün yapacaktır. Fakat Mi
sakı Millînin tahakkuku için çalışılıyor. Yoksa mem
leketi felâkete sürüklemek için çalışılmıyor. Tabiî bu 
noktayı da Hükümet kemali ehemmiyetle derpiş et
mektedir. Bendeniz bütün bunları Başkumandanın 
müsaadesiyle Heyeti Aliyenize malûmat kabilinden 
olmak üzere arz ettim. Onun için muhaberat benimle 
İsmet Paşa arasında olmadığı için, Başkumandanın 
müsaadesiyle okudum. Muhaberat Başkumandanla İs
met Paşa arasındadır. Bu nokta hakkında nazarı dik
kati alinizi celbetmek isterim. Başkumandan Paşa haz
retlerinin verdiği bir cevaptan Hariciye Vekâletine su
al soracak olursanız o suale cevap veremem. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Mudanya Kon
feransı hakkında ceryan eden muhaberatta Hükümete 
ait hususat da vardır. Bendeniz bu muhaberat arasın
da sırf siyasi olan bazı nikatı görüyorum. Kararlar 
vardır. Bu kararları ancak hükümetler yapar ve hü
kümet bu hususu takarrür ettirerek kendi arasında te
zekkür etmiş midir? Mesele yalnız askerî değildir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Hariciye 
Vekâleti kendine ait olan hususatta mesuliyeti müte
ahhittir. Hükümete ait olan cevabı da Heyeti muh-
teremenize İcra Vekilleri Heyeti Reisi verir. Harici
ye Vekâletine ait telakki ettiğiniz bir cihet varsa ce
vap vereyim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) -~ Pek kuv
vetle zannederim ki, son zamanlarda muhtaç olduk
ları veçhile, bunu da müspet bir surette kabul ede
cekler. Ancak üç gün sonra tatbikatta menfi netice
ler çıkarmak için. Yunanlılar da bu esnada yeni te
vellüdü kurra efradını almaktadır. Diğer hususatı as
keriyeden sarfınazar ediyorum. Ancak Yunan hırsına 
ve Lüit Corc'a alet olmak içindir. Moskova'da ve Pa
ris'te Hariciye Vekâleti ne gibi tedabir ittihaz etmiş 
ve ne gibi teminat almıştır? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Hariciye 
Vekâleti bu husus için lâzım gelen tedbirleri yapmış
tır. Terettüp eden mesuliyeti üzerime alıyorum. Ha
riciye Vekâleti şimdi cevap veremez. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — O halde 
Hariciye Vekâleti mesuliyeti deruhde ediyor. 

TAHSİN BEY (Aydın) — İzah buyurduğunuz 
bu mesail üç devleti ecnebiye ile muhasırn bulundu
ğumuz bir devlet hakkındaki müzakerattan ve müna-
sebattan ibaret bulunduğu için, bunun her noktasın
da zatı âlinize sormak hakkımızdır. Çünkü biz bu 
sualleri Dahiliye Vekâletine tevcih edemeyiz. Bu 
böyle olmakla beraber, zatı âlinize sorarım; bizim 
bir çok sivil ahalimizi memleketimizden sürmüş ve 
Yunanistan'a götürmüş olan düşmanın ve bu kadar 
halkın iadesini temin etmek için İzmir'de yüzbin-
lerce Rum ve Yunan ahalisini garnizonlara sevk edip 
tutmak ve onları, biran evvel zulüm altında inlemek
te olan islâm kardeşlerimizi kurtarmak için elimizde 
kuvvetli esbabı müdahale olarak kullanmak var iken, 
ne gibi* bir esbab ve mütalaaya mebni hükümet on
ların vapur vapur harice çıkmasına müsaade ediyor? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Çocuk ile 
kadınlar çıkıyor. Sonra diğerleri de temin edilmiştij 
Beyefendi hepsi gitmiyor. 
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TAHSİN BEY (Aydın) — Sonra beyan buyurdu- | 
ğunuz bir mesele vardır. Orada kırk tane köyün ya
kıldığına dair bundan dört gün evvel buraya bir ha
ber vasıl olmuştu ve Meclisi Âliyi bugüne kadar ne
den haberdar etmediniz? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Filan köy
lerin yakıldığını gelip Meclise mi arz edeyim? Belki 
Mudanya'daki müzakerat bunu şey ediyor. (Kâfi sa- I 
daları) 

RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) 
— Bazı rüfeka Hükümetin, noktai nazarim anlamak 
istiyorlar. 

Başkumandanlığın cephe kumandanlığına tebliğ 
ettiği evamirde Hükümet yalnız malumattar olarak 
kalmamıştır. Müzakere etmiş ve karar vermiş ve Baş- I 
kumandanlıkla tevhidi harekât etmiştir ve her nok
tasında bilerek mesuliyeti üzerine almıştır. j 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Beyefendi; biz de bunu 
bekliyorduk. j 

RAUF BEY (Devamla) — Başkumandan Paşa 
Hazretleri bu son konferansın küşadından beri ora- I 
da ceryan eden müzakerattan hatve be hatve Hükü- I 
meti haberdar ediyor ve mühim hususatı müzakere I 
ediyoruz. Alelhusus siyasî nikat geldiği zaman, hat- I 
ta müttefikan karar alarak tebligatını o suretle icra j 
ediyorlar. Hükümette hiç ayrılık olmayarak mütte- I 
fikan ve müddehiden çalışılıyor. I 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — İcra Vekilleri 
Reisi muhteremi buyuruyorlar ki; Hükümet. He- I 

yeti Vekilede dahi bu meselede bütün mesuliyeti i 
üzerine alarak Başkumandanlıkla beraber hareket I 
ediyor. j 

Bir deta mesuliyeti isterlerse üzerlerine alsın, is- ) 
terlerse almasınlar. Bunu hangi kanunla yapıyorlar I 
ve bunlar hangi kanunla mesul edilecek? Yani He- I 
yeti Vekilenin mesuliyeti hakkında bir kanun var mı- I 
dır? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Kanunsuz ya
par, kanunsuz. Allah bu memleketi kurtarsın. 

R A U F BEY (Devamla) — Bu Mecliste her hangi 
bir hadise üzerine ittihaz edilecek karar kanun olur I 
ve ona karşı mesuliyeti kabul ederiz. Heyeti aliye-
niz karar verir, kanun yapar. Mesuliyet ve cezamızı ! 
tayin edersiniz. I 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Beyefendi, bu
rada bir hudut meselesi mevzuubahis olmaktadır ve I 
bu hudut meselesi - yani Trakya'nın hududu milliye-
si - bir meseleı askeriyedir, deniliyor. Bu meselei as
keriyenin içine oir meselei siyasiye ve esasiye giriyor j 

ve diyorlar ki : «Hudut suyun ortasından geçsin.» Bu 
nasıl takarrür ediyor ve bu takarrür eden hudut bi
zim menafiimizi temin eder mi? Ortada bir meselei 
siyasiye müzakere edilmekte ve Trakya hududu çi
zilmektedir. Bu hudut belki nikatı askeriyeden çizi
liyor. Fakat bunda memleketin bir haysiyeti de var
dır. Mesela; Meriç nehri bir tarafın elinde olmak lâ
zım geldiği gibi, şimendiferin de diğer tarafta olması 
lâzım gelir gibi bir kanaat hasıl oluyor. Mudanya'da 
yalnız askerî mesail müzakere olunmuyor. Siyasî me-
sail de mevzuubahis oluyor. Halbuki orada Hükü
metin; hiç bir siyasî memuru ve siyasî hiç bir vazi
fesi yoktur. Vaziyeti siyasiyede bu noktaya, Hükü
metin nazarı dikkatini celbederim ve cevap isterim. 

İkinci mesele : Müsaade buyurun, Hükümet ekal
liyetler hakkmda orada bir karar tebliğ ve taahhüt 
altına girmektedir. Bendeniz bunu dahi şayanı na
zar görüyorum ve Mudanya Konferansım, bendeniz 
siyasî bir konferans olarak görüyorum. Bu siyasî bir 
konferanstır. Hükümet temessül etmiyor. İzah buyur
manızı rica ederim. 

RAUF BEY (Devamla) — Hudut hakkındaki 
sualinize cevap vereyim. Hudut meselesinden bahse
dilirken daima Edirne'nin ve Meric'in garbinden 
bahsediliyor. Yani nehrin ortası ve sol sahili mevzu
ubahis değildir. Bunda Hükümet menfaati azime gö
rüyor. Garp sahili ve garbinde kelimesini kullanmak 
muvafıktır. Çünkü; bugünden mufassal hudut müza
keresine girmeyi mahzurlu görüyoruz. Edirne'nin 
garbi, bize 1914 hududunu temin edecek derecede ol
duğuna kuvvetle itimadımız vardır. Bunda daha ziya
de münakaşata girmekte ve bunu teferrüatiyle tespit 
etmekte Mudanya Konferansında ve bilhassa sulh 
konferansından evvel Hükümet, faydalan ziyade ma
zarrat görüyor. 

İkinci sualinize cevabım; ekalliyetler hakkında 
Hükümetin mukabil teklifi tetkik buyurulacak olur
sa Misakı Millide kabul ettiğimiz esasattan daha çok 
nâfi olduğu görülür. Hiç başka bir hukuk tanımı
yoruz ve binaenaleyh kanun nazarında müsavi adde
diyoruz. Buna muvaffak olursak bunun da her türlü 
mesuliyetini kabul ediyoruz. 

ŞEREF BEY (Edirne) — Efendiler, Meclisi âli 
ve Türk Milleti Misakı Millisini Başkumandanına ve 
Başkumandanın eline tevdi etti. Başkumandan da or
duyu eline aldı ve ordusuna arş dedi, bilâ endişe yü
rüttü. İzmir şehrinde bir duruntu hasıl oldu. Yoksa 
bu adam aldı yürüdü. Bunun önüne duracak hiç bir 
şey yoktur. Binaenaleyh, askerî konferans dediler, 
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Mudanya'da bir konferans akdettiler. Mütareke kon
feransı deyiniz, ne derseniz deyiniz. Konferans oldu 
ve hâlâ da olmaktadır. 

Şimdi okunan Hariciye Vekilinin okumakta ol
duğu şey hakkında bendenizin nazarı dikkatini celbe
den üç nokta vardır. Bu nikat hakkında söz söyle
mek isterim. Mademki Hükümet, yani îcra Vekilleri 
Reisi... Doktor Tevfik Rüştü Bey içtimadan sonra 
konuşurlar. Burası musahabe yeri değildir. Dışarıda 
İcra Vekilleri Reisi ile istediğiniz kadar musahabe 
edersiniz. Mecliste edemezsiniz. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis Bey, 
bir noktayı izah etmek isterim. Rica ederim, sözleri
ni ihlal edecek bir hareket yoktur. Dinleyip dinle
memek meselesine gelince, o bana aittir. 

ŞEREF BEY (Edirne) — Dinlemezsiniz o başka. 
Fakat İcra Vekilleri Reisini meşgul edemezsiniz. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Dinlemek 
mecburiyetinde değilim. 

ŞEREF BEY (Edirne) — Söyleyemez, dinlersiniz. 
Söz şimdi benimdir. Siz susarsınız, dinlemiyebilirsi-
niz. Esasen sizin lütfen istimaınıza muhtaç aceze
den değilim. Siz gülersiniz, ben kahkahalar salıveri
rim. Burası darülmecani değildir. 

Binaenaleyh efendiler, Edirne dahil olduğu halde 
noktai nazar gayet doğrudur. Edirne'nin garbi diye 
yapılan şey doğrudur. Bu felâketi en çok çeken biziz. 
Fakat bir nokta var ki, düveli itilafiyenin Edirne'deki 
hattı, yani Lüleburgaz ile Edirne arasındaki şimen
diferi kontrol altına alması veya elinde bulundurma
sı felâketi muhikkadır. Yalnız Karaağaç'ın Edirne'de 
kalması da kifayet etmez. Ben bilirim ki, ismet Paşa 
(1914) hududunu herkesten iyi bilir. Çünkü o hudut 
yapılırken kendisi o komisyonun içinde dahildi. O 
hududu bilir. Biz buradan arkadaşlarla kendisine yaz
dık. Bunu Hükümet halledecektir. Noktayı iyi bul
muştur. Yani Edirne'nin garbi denümesiyle, bittabi 
Edirne'nin ta garbinden geçen hattın Edirne'nin gar
binde kalacağı tabiidir. Fakat efendiler İngilizler, 
dünyada iki millet vardır ki, affedemezler. Biri biz 
diğeri Fransızlar. Fransızlara karışmam. Fakat bizi 
affetmiyeceklerdir. Dünyada ve bütün tarihte, Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin İngiliz siyasetini uğrat
tığı hezimet kadar bir hezimet görülmemiştir ve İn
gilizler böyle bir hezimete şimdiye kadar uğrama
mışlardır. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karasi) — Şeref Bey, 
Büyük Millet Meclisi İngilizlerin affına muhtaç de
ğildir. 

ŞEREF BEY (Devamla) — Efendim, af kelimesi 
burada manayı hakikisinde masruf değildir. Yani bu 
intikamı bırakmıyacaktır. Şimdi bu hezimeti siyasi-
yeye uğrayan İngilizler kapana tıkılmış sıçan gibi te
piniyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
nin eline kuyruğu geçmiştir. Binaenaleyh kımıldadık-
ça batıyor. Şimdi ona doğru gidiyorsun. Kemali ifti
harla gördük ki Başkumandan ingilizlerin şeylerine 
ehemmiyet vermedi, yürüdü. İşte söz burada, siyaset 
bunda, hikmet bunda. Ordu yürüdü mü mesele bitti. 
Ben zaten konferans taraftan değilim. Ordu yürüye
cekti. İngilizler aman diyecekti, titriyecekti. Bu ola
caktı. 

Yaptıkları mezalime gelince; işte resmen riyasete 
veriyorum. Bir defa da okuyayım. Yani İngilizler ne 
kadar derlerse desinler, hepsi yalandır. Biz tayyare
lerle baktık, mezalim yapılmıyor diyorlar. Efendiler, 
Mudanya Konferansı başladığı gün benim evladımı 
Edirne'den götürdüler. Evladım ile tam 1 500 kişiyi 
Edirne'den semti meçhule götürmüşlerdir. 168 köyün 
kadınlarını camiye doldurdular, ırzlarına geçtiler. 
Efendiler, bunları yapan vaktiyle burada isyan etmiş 
olan ve şimdi de Yunanlılar tarafından Anadolu'dan 
nakledilen çerkezlerîe, abazalardır. «Lanet olsun ses
leri. Evet efendiler, yapan bunlardır. Orada imha ta
burları yapmışlardır. Sabalan'dan Çorlu Kırkkilise 
taraflarına kadar imha taburları yapmışlardır, ahali 
isyan etmişlerdir, ahalinin silahları yoktur. İsyan eden 
ahali 2 800 Yunanlıyı tepelemiş ve hududa sürmüş
lerdir 

Türkler Saray ve Vize kazası Hükümetini basmış-
lardır. Orada kanlı bir mücadele devam ediyor. Fa
kat köyler yanmıştır. Edirne şehrinde sokakta gezen
leri kurşunla öldürüyorlar. Tabii tayyare ölenleri gö
remez. Benim çocuğumla giden biçarelerden haber 
yoktur. Tayyare onları nereden görecek? Mütareke
den sonra I.ister denilen habis... Yusuf Kemal Beye
fendi Avrupa'ya giderken karşı gelen habis, Lister, 
yani Allah'ın habasetle yarattığı bir adam İngilizle
rin mümessili idi. Bütün mezalim onun gözü önünde 
tertip edilerek yapılmıştır. (Kim bu adam sesleri) 
Edirne'de İngiliz mümessilidir. Hereke'den beraber 
geldi, beraber İstanbul'a gitti. Yüzbaşı veya binbaşı 
rütbesinde İngiliz mümessili. Her ne ise onun şeysile 
yapılıyordu. İngilizler notada bir Yunan beldesi olan 
Tekfurdağı demişlerdi. Halbuki Tekfurdağı baştan 
başa bir Türk beldesidir. Orada yalnız iki mahalle 
gâvur vardır. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — O da Ermeni, 
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ŞEREF BEY (Devamla) — Evet. Oraya İngiliz- I 
ler gitti. Çünkü onların da hattı guruz ve saire diye 
hattı vardı. İsbat etmiş olmak için İngilizlerin terti
batı olarak Tekfurdağı ile Malkara arasında bulunan I 
köyler 800, 900 haneli bütün Türk köyüdür. Şimdi | 
oraları imha ediyorlar. Sonra Lüleburgaz'dan topla- j 
dıkları 1 700 bilmem ne kadardır. Bunlar Palavidiz 
zindanlarındadır. Bolu Mebusu Fuad Beyin pederleri 
ihtiyar muhterem bir adam 1 8 - 1 9 aydır hapisanede. 
Bugün bu konferansı ingiltere'nin uzatmasının yegâ
ne sebebi, Trakya'nın tamamiyle imhasını temin için- I 
dir ve bizim Garbi Trakya'da bile pilepisit yapacağız 
diye Garbi Trakya'nın şikâyeti Meclisimize geliyor. 
Bunları saf, saf fevca garbi Trakya'da hepsini bağ
layıp götürüyor, gidiyor. Bu on günlük vekayidir ve 
bu vekayi Erkânı Harbiyei Umumiyeye de gelmiştir. 
Yani benim okuduğum rapor, Erkânı Harbiyei Umu-
m i yeye gelmiştir. Şimdi oradaki İngiliz generali bizim 
oradaki mebus arkadaşımıza; biz tayyare ile baktık. 
Hiç bir mezalim yapmadılar demiş. Ben şahsen Bü
yük Millet Meclisi azas: sıfatiyle size söylüyorum. 
Ben Trikopisi öldüreceğim. Siz de beni burada asın. | 
İşte size söylüyorum. Bunu yapmazsam namussuzsun 
deyin. Burada çıkıp da benim evladıma yaptılar, gö
türdüler, benim yapacağım iş bu. Buradan çıkar çık
maz, İstanbul'a telgraf yazacağım, benim çocuğumu 
ve beraber götürülenleri getirmezseniz ben gidiyo
rum; Trikopisi. Diyatiycs'i öldürmeye gidiyorum. 
Açık söylüyorum, bu kadar. Hesap budur. Bundan 
sonra beni de şuraya asarsınız. Ve şu herifi şuraya 
asdık dersiniz, açık bir lâf. Mezalim yapılmıyor, ne 
imiş? Ben böyle sözleri dinlemem. Mezalim tama- \ 
miyle vardır, . mürettep ve muntazam plan dahilinde t 
mezalim yapılmıştır ve yapılmaktadır. Ama ordu yü
rüyor. Evet benim imanım var. Fakat ben kızıyo
rum, niçin ordu İzmir'de durdu. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis Bey 
ben yalnız bir noktayı istirham ediyorum ve izah edil- ı 
meşini isterim, Meclisin nezaheti namına. Burası Da- j 
rülmecanin değildir, kendime edilen hitabın geriye { 
alınmasını teklif ederim. I 

ŞEREF BEY (Devamla) — Sen istediğin kadar 
sıçrarsın. | 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Mecnun j 
sensin. i 

ŞEREF BEY (Devamla) — Ne bağırıyorsun, 
benden sonra kozunuzu alırsınız. Ben sana değil, sek
sen bin okka olana papuç bırakmam ha; sana değil. 

REİS — Efendim; sekiz dokuz arkadaşınız söz 
almıştı. (Müzakere yoktur sesleri) Müzakereyi kâfi 
görenler lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi görülmüştür. 

Efendim celsei hafi bitmiştir. Celsei aleniyeye ge
çilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

(Zabıtta okunmayan, fakat dosyada bulunan bir 
vesika) 

Fransız Reisi Vükelâsı ve Paris Konferansı Reisi 
M. Puankare'ye; 

Üç devleti müttefike tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetine verilmiş olan 23 Eylül 1922 
tarihli notaya Hükümetim tarafından bir kaç güne 
kadar ayrıca cevap verileceği. Türkiye Orduları Baş
kumandanlığı nezdine ahiren muvasalat etmiş olan 
M. Franklen Buyyon'un Paris Konferansında toplan
mış olan devletler murahhaslariyle mutabık kalarak 
verdiği teminata ve âdilâne bir sulhun serian tesisi 
için derhal müzakerata başlanacağına itimat ederek, 
İsianbul ve Çanakkale üzerinden ve Yunan ordula
rı arkasından bilâ fasıla devam eden harekâtı aske
riyemizin derhal tevfikine emir verilmiştir. 

M. FrankLn Buyyon'un verdiği teminat Türkiye 
haklarının temini için itilâf devletlerinin mütehassis 
oldukları hissiyatı adaletkâraneyi tavzih ve telkin ey
lemiştir. Ancak Trakya'nın Yunan ordusunun işgali 
ve Hükümetin idaresi altında bir gün fazla devamı 
hayatı hor gün mehaliki ve Türkiye halkınca gayrı 
kabili tasvir ızdırabı daî olduğundan. Edirne dahil 
olduğu halde, Meriç garbine kadar Trakya'nın derhal 
tahliyesiyle Büyük Millet Meclisi Hükümetine tesli
mini acilen tatbik eylemek icabetmektedir. 

İşbu müstacel hususatı takdir ettirmek üzere, Mu
danya'da müttefikin generalleriyle bir konferans ak
di düveli itilâfiyenin arzu ve tekliflerine tevafuk etti
ğinden, konferansın 3 Teşrinievvel 1338'de Mudan
ya'da inikadı teklif olunur. Mudanya konferansına 
tarafımızdan Garb Cephesi Orduları Kumandanı İs
met Paşa bizzat memur edilmiştir. Yevmi mezkûr 
münasip görüldüğü takdirde konferansa memur ola
cak generallerin tayin ve işarını rica ederim. 
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