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YÜZ ON ALTINCI İNİKAT 

10 Teşrinievvel 1338 Salı 

BİRİNCİ CELSE 

Küşadı Celse 

Saat : 3.15 

REİS : Reisisani Dr. Adnan Beyefenfdi. 

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

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 
YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Sinop) 

— Efendim; müsaade buyurursanız Mudanya kon
feransı hakkında malumat ita etmek için celsenin ha
fi olmasını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, hafi celseyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Celsei hafiye kabul edilmiştir. 

Efendim zabtı sabık hülâsası okunacaktır. 
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) 

(Ankara) — Efendim; şimdi saat üçtür. Bir saat za
manımız vardır. Burada saat dört olduğu vakİtde Mu
danya'da saat beştir. Beşe kadar emir vermek mecbu
riyetindeyiz. 

REİS — Paşam, bu bir dakikada okunur. 

ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

YÜZ ON BEŞİNCİ İNİKAT 

9 Teşrinievvel 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bilinikat 

zabtı sabık hülâsası kıraat ve tashihan kabul olundu. 
Mudanya konferansı hakkında cereyan eden muha
berat Meclise arz edildi. Tunalı Hilmi Beyin Trakya 
ahvaline dair sualine Hariciye Vekili tarafından ce
vap ita olunarak teneffüs için celse tatil olundu. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bilinikat 

Hariciye Vekili bey tarafından Mudanya Konferan

sı müzakeratı hakkında mütemmim malûmat arz edil
di ve bu babda müzakere cereyan ederek kifayetine 
karar verilip celsei aleniyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
teisi San i Van 
Adnan 

Kâtip 
Kayseri 

Ata 

Hakkı 

REİS — Zabtı sabık hülâsası hakkında mütalâa 
var mı? (Kabul sesleri") Zabtı sabık hülâsası aynen ka
bul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Mudanya Konferansı ve Hükümete Proto
kolü imza salâhiyeti verilmesi. 

REİS — Buyurun Yusuf Kemal Beyefendi. 

YUSUF KEMAL BEY (Kastamonu) — Efen
dim; dün İsmet Paşa Hazretlerinden gelen son telg
rafı okumuştum. O telgrafa cevaben Başkumanlık-
tan İsmet Paşaya gönderilen bir telgraf var, onu ay
nen okuyorum: 

Mudanya Konferansı Reisi Garp Cephesi 

Kumandanı İsmet Paşa Hazretlerine 
Fransız ve İtalyan Generalleri İsmet Paşa ile gö

rüştüğünü size arzetmiştim. Ona cevaben»' Fransız ve 

İtalyan Generalleri ile vuku bulan mülakat neticesini 
hülâsa eden telgrafnameleri Heyeti Vekile ile bera
ber müzakere ve tetkik ettik. Bundan evvel Mecliste 
celsei hafiyede de berayı malumat okunduktan sonra, 
bazı hatiplerin mütalaatı dinlenerek hissiyat ve tema-
yülâtı umumiye anlaşıldı. Tebellür eden kanaate göre 
mezkûr generallerin teklifleri esas itibariyle hükümeti 
mutelife ile hali harbin filen ihdasına sebebiyet vere
cek, reddi kati ile karşılamak muvafık görülmemekte
dir. Mamafih Başkumandanlığın ve Hükümetin, lü
zum görülürse istihsal edilecek Meclisin kati kararı, 
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bu akşamki konferansta en son teklif olunacak proje
ye badelfttıla Verilecek. 

Yalnız tetkik ve münakaşa olunacak olan berveç-
hi ati nukatın istihsaline bezli gayret buyuruilmalıdır. 

1. Yunan Ordusunun ve Yunan idaresinin on bcş = 
günde tahliyesi mevzubahis olurken tarafımızdan 
tesellüm keyfiyeti derhal vuku bulacak ve tesellüm 
edilen mahallerden Yunan memurları ve kuvvetleri 
derhal çekileceklerdir, sarahati görülmelidir. Tahliye
den sonra müttefikin komtisyon ve kıtaatının azami 
bir ay kalması en nihayet kabul edildiği takdirde Trak
ya'da Türkiye B. M. Meclisi Hükümetinin kontrol 
ve idaresini ve arazisini işgal mahiyetinde telakki 
edilmemelidir. Akalliyetler hakkında kabul edeceğiniz 
teminat geçen suale cevap olmak üzere verilene form 
olmalıdır. 

2. Trakya'nın bize devletler tarafından teslim edil
miş olduğu sarih olarak ifade ettirilmelidir. 

3. Karaağaç'ın Edirne'ye ilhakı, mümkün ol
madığı takdirde müttefikin işgali altında kalmakla be-
ralber idaresinin refi ile müttefikin tarafından idare 
edilmesi ehven telakki edilmesi lâzım. Mencin garbin
de kalan şimendifer parçasının bütün imtidadında.. 
aynı tarzın tatbik olunması lâzımdır. Herhalde şimdi 
Edirne ile olan muvasalamız Yunan müdahalesinden 
âri ve emin olmalı. Şimdilik bu sureti halli kabul et
mekle 1914 hukukunu taleb hakkındaki hukukumu
zun mahfuz olduğu kaydölunmalidır. 

4. Trakyaya geçirilecek jandarma kuvvetinin tah-
dîd olunmaması bizce mühimdir. Asayiş ve inzibatı 
dahiliyeyi tesis edecek miktardan fazla getirilmiye-
ceği taabJhüd olunabilir. 

5. Bilcümle esaslarda anlaşıldıktan sonra Bo
ğazlar hakkında şimdiye kadar iddia ettikleri hüdud 
yerine, derin bir mıntakai bitaraf i yerine kıtaatımı
zın elan bulundukları yerde kalması ve ancak kıtaatı
mızla İngiliz kıtaatı arasmda lüzumu kadar mesafe 
bırakmak ciheti kabul edilmelidir. 

6. ıBoğazlar üzerindeki itilâf kuvayi işğaliyesini 
tezyid ve işgal sahalarını tevsi etmemelerini ve bi
zim ileride bulunan kıtaatımızı takviye etmekliğimiz 
ve onun gerisinde tahşidalt yapılması teklifine karşı 
taleb etmek lâzımdır. Bundan başka Yunan Ordusu
nun Meriç garbinde, Garbi Trakya dahilinde mühim 
tahşidat yapmaması kaydı nazarı dikkate alınmalı
dır. 

7. Mukavelei askeriyenin bu akşam neticesi 
bizce matuhtur. Vukubulacak teklifat projesi tara
flı Devletimizden şayanı kalbul bir hale getirildikten 

sonra Hükümetin kabulünü kaydını ifade edebilirsi
niz. 

Sonra; fsmet Paşa'dan bu sabah gelen. 
«iBugün müttefik generaller tarafından verilen en 

son mukavelei askeriye suratı bertveçhi âti arzolunur.» 
diye başlayan telgrafı okuyorum. Bunu Garp Cephe
si Erkânı Harbiye Reisi Asım Paşa veriyor, dün ak
şam geldi. 

;«1. Müttefik devletlerle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti ve Yunan Hükümeti beyninde mu
kavelei askeriyeyi, müttefik devletler tarafından Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine irsal edilen 29 
Eylül tarihli nota mevadı ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti ve Türkiye Büyük Millet MeoîJsi 
tarafından müttefik devletlere irsal olunan 29 tarihli 
nota muhteviyatı mucibince müttefikin generallerin
den Gl. Harinıgton, İtalya tarafından Gl. MonpelJİ ve 
Fransa tarafından Gl. Şarpi ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi mümessili Gl. ismet ve Yunanistan tarar 
fından Gl. Mazaraki arasında 1 Teşrinievvel 1922 ta
rihiyle mü'teaddid içtimalar aktedilmiştir 

Müttefik hükümetler Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümetine: 

Edirne dahil olmak üzere Şarki Trakyayı iadeye 
karar vermiş olduklarına ve bu konferansın gayesi; 

1. Yunan kuvvetlerinin Şarki Trakyanın gerisi
ne çekilmeğe davet edilecekleri tasrih, 

2. Bu araziyi Yunan kıtaatı ile idaresinin tahli
yesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti me-
muriariyle jandarmasının buraya ikamesi eşkâlinin 
tayini, 

3. işgal devresinde bu havalide intizam ve em
niyeti umumiyenin idamesi maksâdile kontrolün te
mini idi. 

Mürahaslar âtideki nokaJt üzerinde jttihad etmiş
lerdir, 

1. işbu mukavele mevki'i meriyete vazedildiği 
tarihte Türk kıtaatı ile Yunan kıtaatı arasında muha
samat nihayet bulacaktır. 

2; işbu mukavele mevkii meriyete vaz edildiği 
andan itibaren Trakya'da Yunan kıtaatının gerisine 
çekilmeğe davet edileceği Adalardenizi manSaibmdan 
Trakya'da Meric'in, Bulgaristan hududunu geçtiği 
noktaya kadar Meric'in sol sahilini teşkil edıeT. 

3. Sulhun akdine kadar her türlü ihtilâf atı müm-
kineyi bertaraf etmek için Meric'in sağ sahili Karaa
ğaç dahil olmak üzere, müttefikin tarafından tayin 
edilecek noktalara yerleştirilecek olan müttefikin kı
taatı tarafından işgal edilecektir. 
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fazası ve Türk olmıyan ahalinin himayesi için tedabi-
ri kâfiye ittihaz edildiği, geri çekilecek kuvvet hak
kında mutabık kaldıkları takdirde bu geri çekilme ha
rekâtı daha yakın bir tarihte vuku bulabilir. Bu suret
le Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin idare
si ve jandarması bir mıntakai idariyede muntazaman 
ifayı vazife ettiği anda müttefikin devletleri kıtaatı 
bu mıntıkai idariyeden, mukarrer olan (otuz) günlük 
müddetin hitamından evvel geri alınabilirler. 

10. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 
kıtaatı müttefiklerce meşgul kıtalardan mümkün oldu
ğu kadar çabuk geri alınacaklardır. 

Çanakkale mıntıkasının hattı fasih ile İzmit gibi 
ceziresinin işgal mıntakasının hattı fasıllarda mütte
fik orduların herbirinden birer zabit ile Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti ordusundan bir zabitten mürek
kep olmak üzere muhtelif komisyonlar tarafından 
tahdid edilecektir. 

İstanbul şibiceziresinde müttefikin komisyonu ber-
veçhi âtidir: 

4. Edirne havalisine muvasalayı temin eden hat 
şubesinin serbestti mürurunu bitamamiha idame mâk-
sadiyle, Cesrimustafapaşa'dan Kuleli'ye kadar Meriç' 
in sol sahili.. 

GAZt MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRET
LERİ (Başkumandan) (Ankara) — Sağ sahili olacak. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (De 
vamla) — Müttefik devletlerin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetinin ve Yunanistanın birer mü-
ralhhasiyle muhtelit bir komisyon tarafından tahtı ne
zarete alınacaktır. Bu nezaret bir mukavelei hususi
ye ile tanzim edilecektir. 

5. Şarki Tralkyanın Yunan kıtaatı tarafından der
hal tahliyesi mümkün olduğu kadar çabuk başlıya-
caktır. Bu tahliyede bizzat kıtaat hidemat ve teşkilâ
tı askeriye ve atlarla muhtelif vesaiti nakliye ile mü-
dahihar malzemei harbiye ve erzak depoları dahildir. 
Bu tahliye takriben on beş gün zarfında icra edilecek
tir. 

6. Jandarma dahil olmak üzere Yunan memurini 
mülkiyesi mümkün ol'duğu kadar çabuk çekilecektir 
ve her mıntakai idariyeden Yunan memurini çekil
dikçe hükümeti mahalliye müttefikin memurinine tevdi 
edilecek ve onlar da mümkün olduğu kadar çabuk ve 
mümkünse aynı günde bunu Türk memurinine devir 
ve teslim edecektir. Trakyanın heyeti umumiyesi iti
bariyle Yunan kıtaatı tarafından tahliyesinin hita
mından sonra azami otuz gün zarfında hitam bulu
nacaktır. 

7- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti me
murlarına intizam ve asayiş ve emniyeti umumiyenin 
teminine katiyen zaruri olan miktarda milli jandarma 
kuvvetleri refakat edecektir. Bu kuvvetlerin mecmuu 
yekûnu.. Zabit ve neferi tecavüz etmiyecektir. 

8. Yunan kıtaatının geri çekilme harekâtı ve ida-
rei mülkiyenin devir ve teslim ameliyatı, başlıca mer
kezde yerleştirilecek olan mahallerde beynelmüttefi-
kin heyetlerin idaresi altında vükubulacaktır. Bu he
yetlerin vazifesi: Bâlâda mezkûr geri çekilme ve de
vin teslim ameliyatını teshile? medar olacaktır ve he
yetler her nevi ifratlara mani olmağa çalışacaklardır. 

9. Bu heyetlerden maada Şarki Trakyayı müt
tefikin kıtaatı işgal edeceklerdir. Takriben yedi ta
burdan ibaret olan bu kıtaat intizamın idamesini te
min edecekler ve bâlâdaki heyetlerin beynelmüttefi-
kin zahiri kuvvetleri vazifesini göreceklerdir. Mütte
fikin heyetleriyle kıtaatının geri çekilmesi, Yunan kı
taatının tahliyesi hitam bulduktan 30 gün sonra hitam 
bulacaktır. Müttefikin hükümetleri; intizamın muha-

Podimanın (7) kilometre şimali garbisinden, (Bah-
rısİyah üzerinden bir noktadan) fstranca'dan (Okun
muyor) Kalikratye (Katari) (1), Sinekli, Karasinan 
(Karasapan), (2) Ka'dıköy, Yeniköy, Yenice, Kalik
ratye (Çiftlik filân diye bir çiftlik var) bütün mevaki 
dahildir.) 

Hattın şarkında kâin şibicezirenin bütün kısmı. 
Gelibolu şibiceziresinde müttefikin işgal mıntaka-

sı berveçhiâtidir : 
Baklaburnu-Bölayır (Topcük mu. Suğluk mu ne

dir, okunamıyor; öyle bir şay) bütün bu nukat dahil
dir. 

Gelibolu şibiceziresinin bütün kısmı: Müttefikin 
kıtaatı geri alınmıyarak her birinde işgal hitam bu-
luncıya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti, mezkûr mıntakada riayet etmeği taahhüd eder. 

12. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti sul
hun akdine kadar Şarki Trakyaya kıtaat nakletme-
meği ve orada bir ordu toplamamağı ve idame etme
meği taahhüd eder. 

13. Bu mukavele akebi imzasından üç gün son
ra mevkii meriyete girecektir. 

îsmet Paşanın konferansa raporu : 
Fransızlar akşama kadar tasavvur olunan projeyi 

bize kabul ettirmeğe çalıştılar. Akşam saat 6'da içti
ma oldu. General Harington hergünkü vaziyetinden 

(1) Katari veya Tatarı. 
(2) Karasapan 



I : 116 10 . 10 . 1338 C : 1 

daha ciddi olarak bir nutuk irad etti. Bunda mütte
fik hükümetlerin Pariste ittihaz ettikleri mukarrerata 
ve mürahaslarına verdikleri son mukarrerata (talima
ta) tevfikan kati bir proje hazırlandığını ve bu proje 
'üzerine münakaşa edilmeksizin; mesela, «bir saat zar
fında» kararınızı biîdirmekliğimize davet ettiklerini 
merasimi mahsusa ile tebliğ ederim» dedi ve vereceği
miz cevabın harbe müncer olmamasını temenni ettiği
ni ve maksadı asli ol?n Trakyanın bize iadesi kabul 
edildiğini, müttefiklerin bize muavenet için ve mem
leketimizin sulhun nimetlerinden mütenaim ve saa
detlerine mazhar olması için çalıştıklarını bildirdi ve 
sonra telgrafla bildirdiğim proje okundu. 

CevaJben : 
Okuduğumuz projede şimdiye kada: takrir etmiş 

olduğum bir takım mevadı esasiyenin tebeddül etmiş 
olduğunu, bir takım yeni mevadın idhal ve bir takım 
görüşülmüş olan mevadın da ihraç edilmiş olduğunu 
görüyorum, bütün bu mevadı Hükümetime iblağ et-v 

tikten sonra gelecek talimata ihtiyaç olduğunu ve 
konferansın 10 Teşrinievvel öğleden sonraya tehiri 
zaruri olduğunu söyledim. Bu muhtelif mevad mev
zuubahis oldu. Şimdiye kadar takarrür eden, Trakya-
nın teslimine ai'd olan 30 gün 45, jandarmanın miktarı
nın da tahdide uğradığı, diğer devletlerin tebligatı 
resmiyeleri ile halledilmiş olan Karaağaç meselesi 
•yeniden tadil edildiği ve şimdiye kadar mevzuubahis 
olmıyan mıntakalar hududu mukavele ile takrir edil
dikten sonra (yahut takarrür ettikten sonra) kıtaatın 
arasında mesafe bırakmak için müzakere kabul edil
miş olduğu halde, bu defa mesele başka mahiyette 
mavzuulbahis edildiğini Velhasıl sivil üseranın idhal 
edilmemiş olduğunu bildirdim. Bunlara kısa cevab ver
mek için söz alan ingiliz Generali meselei esasiye 
olan Trakyanın iadesinin resmen kabul edilmiş oldu
ğunu söyledi. 30-45 günde jandarma miktarının tespi
tinde yeniden karar almak, Paris'te bir karar verilmiş 
olduğundan generaller bu hususta birşey yapamadık
larını ve kanaat meselesi de oradan bildirilmiş ve eda
sından hallolunmamış i düğünü söyledi. Mıntaka
lar hududu filhakika evvelce aramızda mevzuubahis 
olacak ise de Paris konferansının mükaıreratı, mütte
fik devletlerin teklifi müştereki olduğundan şimdi 
müttefik devletlerle BM. Meclisi Hükümeti arasın
da bir mesele olduğunu ve sivil üseranın iadesini 
hükümetlere iblağ eylediklerini söylediler. Kıtaat 
arasırida yapılacak hududları bu akşamdan görüşmek 
istediğini söyledi. Karaağaç meselesi üzerine Fransız 
generali söz alaralk, kendisinin bu babta ve yalnız 
Trakyanın iadesini kabul etmiş olduğunu; beyanatın-

I dan Karaağaç'a teşmili sehiv olduğunu bildirdi. İtal
ya, filhakika beyanatta bulunduğunu ve bunu İstan
bul'da komiserlerin içtimai neticesinde kendisine vu
ku buîan tebligat üzerine hükümeti kıraliye namına 
yapmış olduğunu ve sonra hükümetinden talimat al
dığını söyledi. Bunun üzerine söz alıp başlayarak İtal
yan jeneraünin evvelki beyanatını teyid ve tekrar et-

I tiğini beyan ve derhatır ettirdim. Evvelce bu beyanat 
üzerine Şarpi, kendi hükümetinin bu hususta ta
limatını zaten almış olduğunu beyan ettiğinden bu be
yanatı sureti umum iyede İtalyanın mevzuubahsetti-
ği bütün mevada şâmil olmak iktiza eder. ve öyle te-

I lakki edilmişti. Şimdi Fransız bu nıkattan birini geri 
I almaktadır, dedi. İngiliz generali bir takım sui tefeh-
{ hümler olduğunu söyledi. 

Macerayı olduğu gibi tespit ve tekrar etmekte ıs
rar ettim. Bundan sonra projede açık kalan işgal mın-
takaları hududlarına harita üzerinde mütalaaya baş
landı. İngilizler, devîeetler tarafından evvelce ilân olu
nan bitaraf mıntakalar malum olduğu halde ve bu 
bapta evamiri katiye almış olduğu halde meseleyi o 
tarzda mevzuubahis etmediğini bildirerek İzmit şibi-
ceziresinde bulunan kıtaatımızın elyevm bulundukları 
hatlarda yani (Şile - Yakublu - Yarımca) hattı üzerin
de tevkifi lüzumunda ve Çanakkale'de Lapseki - Kum-
kale'ye dar bir şeridle uzaklaştırılacak bir mıntaka 
irae etti. Bu mıntakaların evvelce ilân edilmiş olan bi
taraf mıntakalar olmadığını ve kıtaat arasında bir hat 
tayin etmek kabilinden addedileceğini ve Boğazların 
serbestisini temin ettiğini söyledi. Yarı latife tarzında 
bir takım muhaverat geçti ve nihayette yiğidi ve as
kerleri çok olduğundan dost olmamızı söyledi. Yunan 
Generali bir takım kuyudatı ihtirazı"ye tahtında mu
kaveleyi tasdik edebilecekmiş. Ayrondük, İtalyan ve 
Fransızlar yarin on bir evvelde güya hususi mahiyet
te mülakat edecekler. Fransızlar bizi kabule ikna için 

I bütün kuvvetini sarfediyor. Behemehal kabul etmek 
I için zatı sâmiierine de doğrudan telgraf vardır. Fran

sızlar büain kuvvetlerile üç günden beri İngiliz tekli-
fatını tadil etmekle meşguldürler. 

I Saat (12) nısfılleyl. İsmet Paşa Hazretlerinden Baş-
I kumandan. Paşa Hazretlerine gelen tegraf: 

10/10/1338. Saat 4 işaretli. 
1. Yeni projede işgal mınta'kalarının hududunda 

Çanakkale'den Lapseki'den Kumkale'ye kadar kıtaatı-
I mızı uzaklaştırmağı ve Gelibolu şiviceziresinin tasdik 
I ettirildiği ısrar edilmektedir. Emre muntazırım. 
I Mukavelenin mürahaslar tarafından üç gün sonra 

meriyeti icab ettiğinden ve artık hükümetlerin ta'svi-
1 bine tekrar arz olunmak icap etmediğinden hükümet-
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lerin bu baptaki no'ktai nazarını öğleden sonra beşe 
kadar bildirmesini rica ederim. 

Frankken Buyyon'dan Başkumandan Paşa Hazret
lerine gelen telgraf : 

Zati Sâmilerinin ve Türkiyenin şahsi bir dostu ol
mak sıfatile basiret ve hamiyetinizden ve vatanper
verliğinize son bir müracaatım vardır. Uzun ve ekse
riya yorucu ve. günlerce mümtet müzakerattan sonra 
generaller mütareke tanzim eden müşterek bir proje 
verdiler. Teessüf ederim ki, burada bulunmadım. Sarf-
edil'en takatşiken ve müirşiken mesaiyi görürdünüz. 
Bu lâyiha bitmem ki ümit ettiğiniz bilcümle netayici 
cami midir? Lâkin, hatta muahededen evvel Trakyayı 
size veriyor. Bu, askerlerinizin kaniyle ödemeğe mec
bur olmadan size zafer temin ediyor. Paris'te içtima 
eden askeri mütehassıslarının lüzum gösterdikleri on 
beş gün müddet istisna edilirse, İzmir projemizden 
ehemmiyetli bir şey değiştirmiyor. Yalnız mıntıka me
selesi nazarı dikkati celbedebiliyor. Fakat madem ki 
hutut sizin pa.şalarınızın reyile tayin edilecektir, bir 
ihtilâf ihtimalini serdedecek bir ihtimal başka bir şey 
•değildir. Sizin hür milletinizin şanına nakise iras ede
cek hiç bir şey yoktur. Bu metni uzun uzun tetkik et
tim. Dost bir Fransız sıfatiyle sizden şiddetle istirham 
ederim. Bu yalnız bir kaç hafta sürecek bir tarzı hal
den ibarettir. Lâkin bir itilâfın imzası İzmir için 
derakaib âdil ve muteber bir sulh projesinin ihzarı es
babını istikmâl edecektir, tngilterenin konferanstan 
evvel yapmak istediği fedakarlığını yaptığını hissedi
yorum. Bütün Avrupa bu itilâfı makul itilâf olarak 
telekki edecektir. Zaferinizle yükseldiniz. Tatili mu
hasamatınızla yükseldiniz. İtidalinizle âlemi âfeti harb-
ten siyanet hususundaki azminizle daha ziyade yükse
leceksiniz ve sizin Fransız dostlarınız bademe hür, hâ
kim Türkiyenin asaletini tekmil âleme ilan edecek
lerdir. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Başkumandan Paşa Hazretleri tarafından 
Mudanya'da bulunan M. Franklen Buyyon'a yazılan 
cevabi telgrafı okuyorum : 

Son telgraf namen izi aldım. Hissiyatı dostanenize 
teşekkür ederim. Biran evvel tesisi sulh hususunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sulh., ciddi arzuları
nın gördüğü mukabele hakikaten beni müteellim et
mekte olduğunu söylemeğe mecburum. Fransız dost
larının Türkiyenin sarih hakları müdafaa etmekte bu
lunmasını mürevvic, hareketlerini tefsirde duçarı müş
külât oluyor. Bu babta bilhassa şahsen Hükümete ve 

Meclise karşı müşkül bir vaziyette bırakılmış oluyo-
yorum. Dostluk ifasına fazla olarak intizar ediyorum. 

Dostunuz 
Mustafa Kemal 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — İsmet Paşa 
Hazretlerine gönderilen talimat 10 . 10 . 1338 Demin
ki telgrafa en son cevabtır. Yani yeni projeye cevab. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Bugün mü gitti 
bu talimat? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Evet efen
dim; yeni projede on madde muhteviyatı berveçhi 
ati tahlil olunur: 

İzmit şibhiceziresinde ve Çanakkale mıntıkasında 
bitaraf namı verilen mıntıkalar hattı fasılları müttefik 
ordularının her birinin birer zabitle B. M. Meclisi or
dusundan bir zabitten mürekkep olmak üzere muhte
lit komisyon tarafından tahdid edilecektir. Kaydına 
göre, mukavelei askeriyenin esasından addolunmıya-
bilir. Mevzubahis olan hattı fasıllar tayin olunur
ken İzmit şibhiceziresinde, Şile, Gabze, Darıca hat
tının kabul ettirilmesine çalışmak lâzımdır. İstanbul' 
un Rumeli cihetindeki parçasında İstanbul'un Terkos 
arasındaki hat olarak şimdiden tespit edilmesine ça
lışılmalıdır. 

Çanakkale mıntıkasına gelince; kıtaatımızı bulun
duğu yerlerden çekmemek hususunda ısrar ediniz. 
Müttefik kıtaatının elan tahtı işgalinde bulunan dört 
beş kilometre mesafeyi kabul etmekle* maksadın ha
sıl olacağını bildirmek icab eder. Ancak Lapseki-Eren-
köy hattından behemehal uzaklaşmamız hususunda 
behemehal ısrar olunur. Mevakii mezkurede idarei 
mülkiyemiz baki kalmak ve müttefikin tarafından elan 
tahtı işgalde bulunan noktalardan başka mahaller iş
gal edilmemek ve mevcud kuvayi işğaliye tezyid olun
mamak şartile dört, beş kilometre Boğazdan uzaklaş
mak; Gelibolu şibhiceziresinin işgalini bilakaydüşart 
gayri muayyen bir zaıran için alelıtlak kabul edeme
yiz. Mudanya mukavelei askeriyesiyle bu günkü va
ziyetimiz. Taahhüdümüz sulh konferansı netayicine 
taliken Çanakkale boğazının ve İstanbul Boğazının ta-
rafeynindeki işgal mıntakaları da aynı kayıt ve şart
la mevzubahistir. Binaenaleyh on birinci maddenin 
son fıkrasının iptidasına ve nihayet sulh konferansı
nın netayicine taliken, kaydı ilâve olunmalıdır. Bu 
takdirde proje de şöyle olur: Sulh konferansı müza-
keratının netayicine taliken müttefikin kıtaatı geri 
alınıncaya kadar ila... 

2. Hükümetin noktai nazarı yaptığınız... hüsnü 
telakkiye matuftur. Kabul ettireceğiniz noktai nazarı 
saat beşe kadar kabul ettirebilmenizi rica ederim. Me-
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seleyi şimdi mevzuubaıhis ederek anın da reyi alına
caktır. İmza buyurduktan sonra projenin meriyetine 
mani kalmıyacaktır. Yine o projeye müteallik bir nok
ta hakkında İsmet Paşa Hazretleri tarafından muka-
vetei askeriye projesinin beşinci noktasında Şarkı 
Trakya'nın Yunan kıtaatı tarafından tahliyesi çabuk 
başlı yacaktır ve> başladıktan sonra on beş gün zarfın
da icra edilecektir ve. hitamında da altıncı madde
sinde de; Trakya'nın heyeti umum iyesi itibarile devri 
teslim ve Yunan kıtaatının tahliyesinin hitamından 
sonra, azami otuz gün zarfında hitam bulacaktır, de
niyor. Bu sarahatlere göre Yunan tahliyesinin meb
deine temdit ve- talik olunur. Binaenaleyh beşinci 
madde şöyle olmalıdır. Biz Şarkı Trakya'nın Yunan 
kıtaatı tarafından tahliyesi mukavelenin meriyete va~ 
zından itibaren başlı yacaktır. tlâ... 

En son, fsmet Paşadan şimdi gelen telgraf: bu sa
bah gelen Fransız ve İtalyan jeneralleri dün akşamki 
projeyi tevdi ederken münakaşa edilmeksizin kabulü 
teklif edildiğinden tarafeynin zan edildiğini anladık
ları münakaşa ve müzakerenin tabii olduğunu söyle
dim. Lâkin projenin üzerinde beraber çalışmak ve 
Trakya'ya gönderilecek jandarmanın tahdidi mikta
rında musirdirler. Lâpsekiden Kumkale'ye olan dahil 
olan sahilde kıtaatımızın çekilmesinde musirdirler. 
Fakat eski bitaraf mıntakalar değil, yem dar rnmtaka-
lar mevzuubahistir. İstanbul etrafında müttefik kıtaat 
ile kıtaatımız arasındaki işgal mıntakaian hududu 
olarak gösterilmiştir, ki bu mahazirin izalesi için bir 
çok sarfı efkâr ettim. Akşama neticesini göreceğiz. 
FTarington gece İstanbul'da idi. Gelecek görüşecek
leri saat beşten evvel Hükümetten cevap almak mec
buriyetimiz olduğunu arzederim. Şurasını da tasrih ve 
arzedeyim ki Trakya'nın tahliyesi bervechi atidir. On 
beş günde Yanan ordusu çıkacak. Ondan sonra Yu
nan idaresi devam edeceği andan bir ay zarfında ida-
rei memleketi Yunanlılardan alıp Hükümete devir ve 
teslim edeceklerdir. Müttefikin işgali askerisi altında 
kalacak olan Karaağaç'tan Yunan idaresinin kalkması 
için tekrar teşebbüste bulundum. 

Garb Cebhesi Kumandanı 
İsmet 

Şimdi efendim, tabii daha ziyade Heyeti Vekile 
Reisi Beyefendiye aid olduğu için, yalnız bendeniz 
Hariciyeye aid olanı arzediyorum, 

RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) — Mü
saade buyurursanız siz bitiriniz de bendeniz arzede
yim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Heyeti Ve-
ki 1 ede mevzuubahis bu proje üzerinde arzettiğimiz ta

dilâtın icra ettirilmesi kendisine» yazıldı. İstihsal edi
lirse febiha. İstihsal edilmediği takdirde bu akşam 
saat beşte imzsı kati olan projenin, imzası için. mü
saade vermek fikrindedir- Hükümet. (Niçin sesleri) 

Yalnız bir noktayı unuütum- ki en mühim nokta
dır- onu arzedeyim. Tabii bu mesele meselei askeriye 
olduğu için Başkumandan Paşa Hazretleri de Heyeti 
Vekile ile beraber, onlar da bu fikirde olduklarını 
söylediler. 

RAUF BEY HEYETİ VEKİLE REİSİ (Sivas) — 
Efendim; Yusuf Kemal Bey vukuibulan muhaberatı 
aynen heyeti aliyenize arzettiler. Bu malumat üzeri
ne Heyeti Vekileniz vaziyeti tetkik etti, iki şekil üze
rinde. Birisi bu günkü muvaffakiyatın bize verebile
ceği azamî muvaffakiyat ne olabilir? Onu tetkik etti 
ve son noktai nazarını orada bulunan mürahaslara... 
ihtiyarlık olsa gerektir. Heyeti Vekile vaziyetin icabı 
olarak imkan istihsaline çalışması için de İsmet Paşa
ya verdiği talimatda heyeti aliyenize arzedildi.. Bun
dan sonra Yusuf Kemal Bey kürsüyü terketmeden ev
vel ifade ettiği gibi, kati bir muhalefet karşısında ka
lırsak dün heyeti aliyenizin bize verdiği fikir ve Heye
ti Vekilemizin de fikri bunu reddetmek suretiyle, iti
laf devletlerde fiili bir surette harbe geçmeğe muz-
dar kalmamaktır. Şu halde İsmet Paşa Hazretlerinin di
rayeti, vaziyetei askeriyeye vukufu itibarile azami 
gayreti sarfedecektir. İstihsal edilebilecek miktar edi
lecektir, ve sarih olarak arzediyorum. İstihsal edile-
miyen mütebaki nukat kalırsa İnşallah onu da sulh 
konferansında temine çalışacağız Onu da sulh konfe
ransında İnşallah temine kemali azim ile çalışacağız. 
(İnşallah sesleri) Hükümetin noktai nazarını arzettim, 
noktai nazarımız budur. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Şimdi efen
dim; arkadaşlar vaziyeti muhakeme ederken bendeniz 
Hariciye Vekili ve Heyeti Vekile Reisi Beyin son söz
lerini sureti katiyede kabul etmiyorum. Yani konfe
ransın mukarreratmı tebliğ ederken kabul etmemek 
başka meseledir. Hali harbe geçmek başka meseledir. 
Onun için ikisini birbirine karıştırmak çok hatalı olur. 
Çünki bu konferans mukarreratmı kabul etmemek, 
itiraz etmek ve bütün nıkatı esasiyede onlarla hemfi
kir olduğumuzu gösterdikten sonra itiraz .-etmek, ka
bul edilmezse hali harbi kabul etmek katiyeen -varid 
değildir. Böyle bir harekette katiyen ne Meclis, ne de 
Hükümetimiz bulunmamıştır. Bunu olsa olsa ancak 
düşmanlarımızın icadı olabilir ve mesuliyeti de onla
ra aiddır. Binaenaleyh bu meseleyi hali harbe intikal 
şeklinde muhakeme edersek yanlış, bir yol tutmuş olu-
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ruz. Ancak meselenin mahiyeti itibariyle kabul ve ade- ] 
mi kabulü ile husule gelecek mazarratlar ve menfaat- j 
ler hesab edilmelidir. Yoksa hali harb korkusu al
tında ve biz hali harbe gitmek arzusu altında muha
keme edilmemelidir. Çünki ne onun taraftarıyım ve 
ne de rnuzafferiyetimizi bila lüzum ve bila zaruret 
sergüzeşte seVketmek ve ne de hayali bir korku ile hu
kukumuzdan vaz geçmek lâzımdır. 

Filvaki bu mütarekeye aid olan teklif at üç kısma 
ayrılır. Birisi, serbest mıntakaya aid olan kısım, bi
risi Trakyaya aid; üçüncü kısım da teferruatı askeriye
dir, ki bu hususta söz söylemek salahiyetini zaten ken
dimde göremedim. Trakya'ya aid olan kısım ileri ge
ri münakaşa edilebilir ve azami menfaat temininee ça- J 
lışılacaktır ve oradaki muktedir murahaslarımız elin
den geleni yanacaktır. Fakat nihavet şekli teklif o hu- i 
susta bir ihtilâfa sebebiyet verecek derecede ağır de- | 
ğildir ve biîa mubaha itiraz ediyorum, ki yeni feîa- j 
ketlere uğramadan, yeni zahmetlere kapanmadan 
Trakyayı bir buçuk ayda almak menfaati yeni bir ih
tilafa, on beş gün gerilemek için, oraya bir satır ilâve 
ettirmek için, oraya yeni bir şey ilâve 'ettirmekte ağır 
bir teklif değildir. Asıl işin canh noktasına geliyorum, j 
Trakyayı tahliye ettirerek bize teslime mecbur eden j 
işin anahtarı olan cihete, bugün müttefikler, maattees
süf bugün düşman vaziyetinde bulunan İngiltere ile 
beraber oian heyeti düveliye ne bir maksadı insani-* j 
yetkârane ile ve ne de Türkiyeyi çok sevdiklerinden j 
bu vaziyette bulunuyorlar. Bunları bu vaziyete şevke- | 

i 
den hâdise ingilizlerin Boğazlardaki vaziyeti ile, ihti- j 
lafattn. bir harb; umumiye müncer olması korkusu- i 

i 
dur. Şuhaide bir kaç kilometre ileri ve geri meseıe'u. j 

onun ehemmiyeti askeriyesi mütehassıslarca tahak- j 
kak ettikten sonra, bir ihtilafı siyasi menbai değildir, 
Ancak orada, bizim menfaatimiz muktezasından, t 
ehemmiyetle nazarı itibara alınacak bir tek nokta var. 
O di sulhten evvel bitaraf mmtaka ve işgal mmtaka-
sı kelimesini kabul etmemektir. Yani. ona aid sa
rahatle bir cümlenin bizim mukavelâtımızda bulun
durulmaması bizim menfaatimiz müktezasındandır. 
Birde ehemmiyetle nazarı itibara alınacak nokta bu- j 
dur ki, biz filen sulhu istediğimizden, müttefiklere 
karşı • iyi görünmek istediğimizden, hatta bin türlü 
sebepler altında ordumuzla orduları arasında fasıla 
bırakmak, bunların hepsi için bir fa'ide bularak arzuyu 
fiillerini bir dereceye kadar yine noktai nazarımıza 
göre tatbik etmek vardır. Fakat bir mmtakayı kabul 
edecek bir cümleyi ihzar etmekte de lüzum ve mana 
yoktur. Ati için bunun ehemmiyeti azimesi olduğuna 
/ahibim. Unutmiyalım ki vaktile Edirne'yi tekrar is-

tirdad için giden ordu ve Hükümet Meriç hududunu 
vaziyetten evvel ilan etmekle kazanmış ve gaib et
miştir. Aksini söyliyecek vaziyette bulunursak, ikrar 
etmemek vaziyetinde de bulunmağa gayret etmeliyiz. 
Herhalde sükîite'tan fazla o çekilme vaziyetine daha 
başka bir nam ve şekil verilmesi için çalışmak, ora
daki murahaslarırmzm üzerine bir vazifedir. 

Oradan- sonra bir de hatırıma gelen bir nokta var. 
Onu mütalaa kabilinden değil, ancak Hükümetin na
zarı dikkatini celbetmek için söylüyorum. Tabii tah
kimat ve tahşidata mütekabiîen ruyu rıza göstermiye-
cekleri, düşmanlarımıza da mani olacaklar! bir sı
ra da adların da nazarı dikkate alınmasını rica ede
rim. Çünki Boğaziara karip olan bu adaların da, zan
nediyorum ki, senelerce bu memlekette gazetelerde ve 
Hükümet mahafilinde, Avrupa'da bir . ehemmiyeti 
mahsus.ası olduğu, ehemmiyeti askeriye ve siyasiyesi 
olduğundan bahsedildiğine göre, oradaki tahkimatın 
da belki bir manası olamaz. Esas itibariie benim fik
rim bundan ibarettir. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) --- Efendim; arada de" 
niz olmasa herşey aklıma geliyor. Fakat arada deniz 
olunca deniz aklımı alıyor, mesele değişiyor. 

Şimdi şu projenin diğer noktalan az bir müddet 
için imza edilmekte, şahsıma nazaran o kadar maza-
rat görmüyorum. Fakat Tevfik Rüşrü Beyin dediği gi
bi, Anadolu sahilinde bitaraf mmtaka lafziîe bir ka
rış vere de razı olmuyorum. Ç'ünkj o b;r karı̂ ş yerin 
sözü tükenmez ve onu onların elinden almak pek müş
küldür. İleri gittin geri geldi, askeriniz bugün kendisi
ni gövtermiv \ann şöyle olmuş, bilmem böyle olmuş 
Bunun lafı zanneı.mem ki tükenmek imkânı vardır ve 
o bir kar!1; yerden böyle, bir fasıla olduktan sonra sü
rün çıkarmak epeyce müşkül bir meseledir. Onun için 
at yapıp, yanıp Anadolu sahilinde biiaraf mmtaka na-
miie bir karış bir yer terketmemek mümkün ise ve 
çaresi ne ise onun yapılmasını rica ederim. (Değil ise 
•sadaîan) Deeğüse askerimiz oradadır. 

RAUF BEY «Heyeti Vekile Reisi) (Sinop) — 
Tevfik Rüştü Bey biraderimizin beyanatı arasında 
<-Kabul etmemeğe biz sebebiyet vermivelim, onlar 
sebebiyet versin, hali harbe biz sebebiyet venniyece-
ğiz» buyurdular. 

Efendiler elinde silahı bulunan ve alelhusus ham-
dolsurı muzaffer ver şerefli ordumuzla yakından te
masta bulunan İngilizlerin, tevil ederek, müruru za
man dolayısiyle. ufak bir hata harbi başlattırabüir ve 
orada Lahey Hâkem Heyeti yoktur, ki hallüfasl için, 
kimin harbe sebebiyet verdiğini tetkik etsin, Propa-
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ğanda eşkâli de malumdur. Onun için bunun devamın
da harb tehlikesi melhuzdur. 

«Bu vaziyetin devamı müddetince hali harbten 
korkmamalıdır» buyurdular. Tevfik Rüştü Bey. ben
deniz hali harbten korkarak, ölümden korkarak bura
ya böyle bir karara geldiğimizi söylememiştim. Mem
leketimizin hali harb icabatı ve menafii hakikiyesi ica-
batı olarak bugün için icab edeen budur diye heyeti 
aliyenize arz ettik.. 

Sonra gerek Tevfik Rüştü Beyefendi ve gerekse 
Vehbi Efendi. Hazretleri bitaraf mıntakadan bahset
tiler. Bu projede bitaraf mıntaka tabiri kullanılmamış
tır, menatıkı meşgule tabir edilmiştir. Menatıkı meş-
ğuliriin tarzı, tahliyesine dair verdikleri projede eşkal 
gösterilmiştir. 

HASAN BEY (Trabzon) — Anadolu sahili için 
yoktur. 

RAUF BEY (Devamla) — Anadolu sahili için 
verdikleri ilk notada sulhun akdiyle beraber İstan
bul'u tahliye edeceklerini ifade etmişlerdir. 23 Eylül 
tarihli notalarında sulhun akdile İstanbul'un tahliye 
edileceği sarahati mezkûrdur ve buyurduğunuz gibi 
geri almış değillerdir. 

HASAN BEY (Trabzon) — Medarı hüküm değil
dir. Yine orta yerde yeni mukavele var. 

RAUF BEY (Devamla) — Efendim budur. Oku
nan tafsilattan ve cerçyan eden muhaberattan son 
defa işaret edilen noktaların son derece müdafaa edil
mesi ve istihsaline çalışılması hususunda İsmet Paşa
ya emir verilmiştir ve arz ediyorum: eğer kabul et
mezlerse, hali. harbi ihdas etmek menafii memlekete 
muvafık olmadığına Heyeti Vekilemiz kanaat getir
miştir. Mütebaki kalan noktalar da sulh konferan
sında istihsal ve hal imkânı olduğundan böyle daha 
münasip olacağına kaniiz. 

MUSTAFA BEY (Kozan) — Hali hazırda en zi
yade milletin menfaatini istilzam eden budur kanaa
tinde idiniz. Bu hangi muhakemat neticesi oldu? 
Acaba bu hususta Hükümetin evvelce ilân ettiği ne
ticeyi izîah eder misiniz; (Gürültüler). 

RAUF BEY (Devamla) — Heyetinize iştirak edip 
idare eden, Başkumandan sıfatı ile heyetimizi tenvir 
eden Başkumandan Paşa Hazretlerinin .mütalaailarının 
hülâsasını arz ediyorum. Silsilei muhaberat bunlar
dır. 

MUSTAFA BEY (Kozan) — O silsilei muhabe
rat hakında noktai nazarınız nedir. 

RAUF7 BEY (Devamla) — Efendim, muhaberat 
okundu. Başka ne arz edeceğim, izah ettim. 

I HAMDİ BEY (Trabzon) — Bu proje Heyeti Ve-
kileye ültimatom şeklinde mi geldi? 

RAUF BEY (Devamla) — Hayır efendim, oku
nanı görüyorsunuz, ültimatom verdiler diye ifade et
medim ve İsmet Paşanın en son menafi istihsal et
mek için aldığı talimatı da okudum, izah ettim. On
dan sonra yapılacak iş kalmazsa - ki şekle göre itti
haz ettiğimiz kararı söyledim - ültimatom geldi de 
ona karşı böyle yapıyoruz demedik. 

SALAHADDİN BEY (Mersin) — Efendim: bir 
I şey için nazarı dikkati âlinizi ceîbetmek istiyorum. 

Bu 23 Eylül tarihli notada İstanbul'da kıtaatın geri 
çekileceği hakkındaki teminat muahedenin mevkii 
icraya vazı şartiyle olduğunu zannediyorum. Mua
hedede evvelâ sulhun yapıilması kaydı vardır. Sulh 
yapılacak, muahede bizim tarafımızdan tatbik edile
cek ve tatbik edildiğine onlar kani olduktan sonra da 
onlar çekilecek. Meselenin bu noktası mühimdir. Bu
nu biz kendi arzumuza göre imâl edebilmek mecbu
riyetindeyiz, zannederim. Biz, malumu âliniz Trak-
yayı kabul edelim. Öbür nokta mübhem kalıyor, bu 
noktaya bilhassa nazarı dikkatinizi celbederim. 

RAUF BEY (Devamla) — Çok şayanı arzudur 
ki konferans toplanır, toplanmaz tahliye etsin. 

HASAN BEY (Trabzon) — Sulhten sonra da tah
liye etmezler. 

RAUF BEY (Devamla) — Efendim tahliye etıni-
yeceklerse ve buna dair kanaat yoksa başka türlü 
karar verirsiniz. 

HASAN BEY (Trabzon) — Müsaid olmıyacak-
lar... 

RAUF BEY (Devamla) — Tabiatiyle müsaid ol-
mıyacaklar. Fakat arz ediyorum, kâfi derecede heye
timizin noktai nazarına da arz ettim zannediyorum. 
Biz bu kanaate geldik ve bundan fazla bugünkü va
ziyeti ve hali harbi sulhe iade edecek bir vaziyette 
kabili teklif gördük. 

İSMAİL ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim sivil üsera hakkında Hükümetten nazarı dik
kati celbedecek... Kâfi midir, yoksa daha ileride bu 
nu... 

RAUF BEY (Devamla) - - Efendim sivil üsera 
hakkında İsmet Paşanın mesaisi ve kezalik Yusuf 
Kemal Beyin okuduğu silsilei muhaberattan anlaşıl
dığı üzere son dereceye kadar ısrar etti ve dün ak
şam projeyi tekrar lisanı katî ile ifade etmişlerdir. 
Sivil üsera hakkında görüşüldüğü hakkında son işa
rınızda bir şey yoktur diye İsmet Paşaya yazdık. Bu 

I aldığımız karar ve teklfi ettiğimiz proje Pariste iti-
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lâf devletlerinin takarrür ettirdiği şekildir. Başka bir 
şey yapamayız demiştir. 

FUAD BEY (Bolu) — Bendenizin hatırımda kal
dığına göre, onuncu maddede Yunanlılardan tesellüm
den itibaren otuz gün zarfında bize teslim edileceği 
bildiriliyor ve inzibat temin edilirse daha evvel tes
lim edecekler. Bu müddet daha tenkis edilebilir. Bun
lar bunun aksi 'birtakım vukuat ihdas edeceklerdir ve 
bu suretle bundan (istifade edeceklerdir. 

RAUF BEY (Devamla) — Müsaade buyurun, 
aynı nokta benim de nazarı dikkatimi celbetti. Mü-
nlakaşa ettik. Vasıl: olduğumuz netice şudur : İnzibatı, 
asayişi temin edecek biziz, onlar icab ederse müza
herette bulunacaklar. Biz Trakya üzerinde hak id
dia ettiğimiz müddetçe asayişi muhafaza etmekle 
mükellef olacağız ve bunu yapmağa çalışacağız. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Bendeniz Hükümetin 
tasvibi hakkında bir şey söylemiyeceğim. Bu, askeri 
konferans hakkındaki Hükümetin tasvibine karşı bir 
itirazda bulunmıyacağım. Fakat Meclis azası sıfatile 
değil, milletten bir ferd olarak diyeceğim, ki ne ar
zu ederseniz onu bildiriniz, netice üzerine taalluk et
miyor, çünlki bu askerlik meselesidir, Yalnız şurasını 
arz etmek istiyorum, ki müttefik devletler kıtaatının, 
kuvvetlerinin bu meyanda ve bu sırada İstanbul'da 
ve Boğaz'da tezyid edilmemesini ve tezyid edilecek 
olursa bizim tarafımızdan ne yapılacağını soruyorum. 
Bu meseleyi bendeniz anlamıyorum. Sarih bir suret
te anlayamadığımdan dolayı şahsen merak ediyorum 
ve bendeniz burada tereddüd ediyorum. Bunu tahdid 
etmek imkânı var mıdır? 

RAUF BEY (Devamila) — Efendim, mukabil 
teklif olarak son şeklinde buyurduğunuz nokta İs
met Paşa'ya yazılmıştır, kabulüne çalışacaktır. Sonu
na kadar gayret edecektir. Fakat bu maruzatımız, 
ona da muvaffak olmazsa, ki şekle göredir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Arkadaşlar, tabii İsmet Paşa ile konferans 
hakkında carî olan muhaberatı biz sizden daha faz
la okuduk, belki beş kere, on kere bir çok defailaı 
tetkik ettik ve okuduk. Binaenaleyh bir çok nokta
lar üzerinde mütereddid bulunuşunuzu ve bütün nok
taları, şümuliyle verilen kararDarı tartmakta müşkü
lâta maruz bulunuşunuzu pek tabii görüyorum. Mü
saade buyurursanız kısa bir müdavedei efkâr yapa
lım, ne gibi noktalar varidi hatır ise yalnız mazbut 
fikirler üzerinde bana sorunuz cevap vereyim ve ufak 
bir müdavelei efkâr edelim. 

Evvelâ ilk suali ben sorayım. Bu askeri konfe
ranstan ne talep edilebiliyor, hangi matlabla bu kon

feransa gittik? Herhangi bir arkadaş cevap versin. 
NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Müzake-

râtı sulhiyeye girişmek için. 
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Ha

yır bu değildir. (Hayır sesleri), (Âti için teminat sa-
daları). 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Trakya'nın 
sulhen istirdadı ve buna mukabil memleketin asayi
şine taalluk eden hiç bir şey tasdir etmiyerek, Trak
ya'nın kendisile bulunmaktır. Sulhen Trakya'yı al
maktır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamila) — İstan
bul'u almak mevzubahis midir? İstanbul'da, Çanak
kale'de, Gelibolu'da mevcud olan kuvayı itilâfiyeyi 
opad'an tahliye ettirmek mevzubahis midir? 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Hayır Pa
şa Hazretleri. Yalnız muhalif taahhüde girmemek 
mevzubahistir. 

HAKKİ HAMİ BEY (Sinop) — Müsaade buyu-
rulur mu Paşa Hazretleri, Mudanya Konferansı 23 
tarihli notada zaten ifade ediliyor ve deniliyor ki; 
üç devleti müttefika biliçtima ve Türk Yunan me
murini askeriyesiyle bilitilâf hükümetler generalleri 
tarafından tespit olunacak bir hat üzerine Yunan 
kuvvetlerini Trakya'dan çekmek üzere düveli mütte
fika nüfuzlarını istimal edeceklerdir. Binaenaleyh 

I Yunan ile bizim aramızda bir hattı fasıl yapılarak 
I bir mütareke aktetmektir. Zaten okunan şey de bir 
I mütarekenamedir. Buna mukabil, bu müdafaa mu

kabilinde dahi bizim tarafımızdan Marmara'dan 
Trakya'ya geçmemek gibi bir taahhüd yapılacak, bir 
şey tesbit edilecek, bu müdahale dahilinde Ankara 
Hükümeti ne konferanstan evvel ve ne konferanstan 
sonra muvakkaten bitaraf mıntaka namı altında bu
lunan mıntakalar dahiline asker göndermemeği, ne 

I Boğazların ve ne de Marmara Denizini geçmemeyi 
I taahhüd edecektir. 

I Binaenaleyh bendeniz Mudanya Konferansı de-
I nildiği zaman şunu anlarım. Şu halde bütün bu tek-
I lifi kabul etmediğimiz takdirde İngilizlerle derhal 

muhasamata geçmiş olmuyoruz. Ancak mevcut bu-
I lunan Yunanlılarla hali faaliyette bulunmuş oluyo

ruz ve son fıkra İle bizi bu hareketten menedecek 
bir taahhüdü evvelce kabul etmemiş olmamıza rağ
men hali faaliyete geçebileceğimizi ifade ediyoruz. 

1 Şu itibarla bendeniz şu teklifi kabul etmediğimiz 
I takdirde İngilizlerle fiilen hali muhasamata geçecek 
I ortada bir şey göremiyorum. Zaten konferansı tevlit 
I eden bu noktadır. 
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MUSTAFA KEMAL' PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Efendim; Beyefendinin izah ettiği gibi, Mü-
dainya Konferansı Yunan Ordusunun çekileceği halttı 
tesbit içindir ve buna mukabil biz de bitaraf tesmiye 
ettikleri mıntıkalardan geçmeyeceğiz. Şimdi bu on
ların matlubu idi. Biz buna fazla bir şey ilâve ettik 
ve dedik ki; biz bu şartlan yaparız, Yunan Ordusu 
yalnız değ)il, Yunan Hükümetiyle birlikte olmak 
üzere bütün Trakyayı tahliye edecektir. Binaenaleyh 
şimdi bir hattı askerî çekmek ve onun gerisine or
duyu götürmek değildi. Memleketi bir kıtayı tama-
mamen askerî ve idarî bir surette tahliye ettirmek 
ve Hükümetimizi şimdiden orada tesis etmektir. 
Maksudumuz budur. Buna mukabil taahhüd ettiği
miz bir şey vardır ki Marmara'dan oraya ordu ge-
çirmiyeecğiz. Zannederim maksat bunu istihsal et
mektir. 

Şimdi en sön projeyi yukarıdan aşağı tahlil ettiği
miz zaman zannediyorum ki, bütün manasiyle mak
sadımız istihsal edilmiştir. Yani otuz gün yahud kırk 
beş gün zarfında, Edirne dahil olmak üzere, Meric'e 
kadar Şarkî Trakya Yunan Ordusundan,. Yunan ida
resinden tahliye edilecek ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetine teslim olunacaktır, resmen tevdi 
olunacaktır. Buna mukabil biz de Boğazlardan, Mar
mara'dan orduyu geçilmeyeceğiz. Şimdi asıl üzerin
de münakaşat yaptığımız noktalar, bilmem Gelibolu 
işgal mıntakası... Bunlar zaten mevcut olan şeylerin 
ifadesinden ibarettir. Fada bir taahhüde girmiyoruz. 
Yalnız bittabi onların tekliflerini, şartlarını biz daha 
evvel fiilen kırmışızdır. 

Mıntakai bitarafı var dediler. Oradan geçme
mek şartiyle sizinle sulh konferansına gelebiliriz, 
oradan geçmemek şartiyle size Trakyayı veriyoruz. 
Onları çiğnedik, geçtik. Siz onların iddia ettikleri... 
Siz diyorsunuz, ki Boğazların serbestisini kabul et
tik. îyi ama, Boğazların üzerinde askerleriniz vardır. 
Bunun için Boğazdan biraz uzaklaştık. Mesele bun
dan ibarettir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Ya İstanbul? 
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — İstan

bul'un bize şimdiden teslimini iddia etmedik. Veri
len notada deniliyor ki badessuîh size vereceğiz. Biz 
de cevabî notamızda ümit ederiz ki... Fakat bir iddia 
ve ısrarımız var mıdır ki Mudanya Konferansı ne
ticesinde istanbul'u tahliye ettireceğiz ve bu Kuvayı 
işgaliye ve İtilâfiyeyi kaldıracağız. (Hayır sesleri) Bi
naenaleyh Mudanya Konferansında istihsal edemeye
ceğiz. Namütenahi mesaiil vardır. (Bunların kâffesi 
için bir sulh masası, konferansı vardır ve onun için 

de on gün sonra toplanalım deniyor. Bunların kâf
fesi ancak orada hallolunacak meselelerdir. Yalnız 
ne var? Askerî bir konferans mahiyetinde, ordumu
zu istimale lüzum görmeksizin, hakikaten koskoca 
bir kıtamıza tesahup etmiş olacağız. (Doğru sesleri) 
Binaenaleyh bu hatıra gelen ufak tefek şeylerdir. 
Mahaza nasılki Heyeti CelilenizÜn «azan dikkatinize 
çarpıyor, Heyeti Vekilenin de ve Başkumaîndanlığırı 
da nazarı dikkatine çarpmıştır, bu nikat. Talimat yu
karıdan aşağı tetkik olunursa bunların hepsi üzerinde 
azamî neticeyi elde etmek için son gayretin sarfedil-
mesini de emretmisimdir. Ancak bütün bu arzu et
tiğimiz şeylerin hiç birisi olmasa dahi, onların teklif 
ettiği proje olduğu gibi kabul edilirse hangi noktada 
ne zarar vardır bunu öğrenmek isterim. Tevfik Rüş
tü Bey bunu izah etsin. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Tamam'iyle 
Mudanya Konferansından beklediğimiz, tasrih edil
diği gibi, Trakya'yı sulhen almak ve buna mukabil 
bitaraf mıntakaya girmemek. İşte bunum haricinde 
bir tek kelime vardır ki, İzmir'de Zatı Samîleri tara
fından düveli düşman veya barışmadığımız devlet
lere karşı beyan edilen sarih bir ifade vardır. Biz bi
taraf kıta namiyle bir şey tanımıyoruz. İşte bu iki 
gayenin içinde üçüncü bir gaye tahaddüs ediyor, ki 
işgal mıntakası haricinde o kelimeyi sokarak bir 
maksadı siyasiyi göstermek istiyorlar. Kabil değil 
midir ki askerlerimizi çekerken bu kelimeyi kullan-
mıyarak temin edelim, işte budur itirazım. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen
dim, dedik ki biz bitaraf mıntaka tanımayız ve ta
nımadığımızı da fiilen gösterdik. Şimdi onlar d'iyor-
larki, pekâlâ tanımadığınız bitaraf mıntakayı biz de 
tanımayalım. Fakat askerlerimizin elyevm tahtı iş-^ 
galinde bulunan yerler vardır. Bunu nasıl ifade edi
yorsunuz? Bizim askerimizin tahtı işgalinde bulunan 
mıntakaîar vardır. Bunların adı nedir efend'im? Müt
tefik devletlerin kuvvetlerinin tahtı işgalinde bulun
makta olan yerler bunlar. Bizim de kuvvetlerimSz 
gitmişlerdir, sokulmuşlardır. Araya bir fasıla koya
lım, ki süi tefehhüm hasıl olmasın diyorlar. Daha gü
zel ifade varsa buyurun söyliyelim, onlara tebliğ ede
lim. 

ZİYA HURŞİT <BEY (Lâzistan) — Efendim; ben
denizin burada anlamak istediğini bir şey vardır. 
Malumu âliniz Mudanya konferansı ordumuzun gav 
li'bSyeti üzerine kurulmuş askerî bir konferanstır ve 
bunda en ziyade alâkadar olan Yunan generali biz
den evvel imza edecektir. Çünki bizden evvel vazı 
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imza edecek olan generallerin Yunan meclisini... te
min eden salâhiyet nedir bir? Bir de konferansın 
müzakeratı esnasında bendenizce unutulmuş bir nok
ta vardır zannederim. O da Yunan ordusu tahliye 
ettiği zaman oraya bir heyet gönderilmelidir. Bir 
'heyet nezaret etmeli ve bizim de bir galip sıfatiyle 
o heyette bir zabitimiz bulunmalıdır. Nasılki Mudan
ya konferansında İsmet Paşa Riyaset etmiştir. Bu şe
ref de bize a'it olmalıdır. Galip sıfatiyle Yunan ordu
sunun tahliyesine nezaret edecek heyete bizlim bü
yük rütbeli zabitimiz riyaset etmelidir. Bu unutulma
malı. yazılmalıdır diyorum. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Efendim; Yunan generali bazı kuyudu ihtiraziye ile 
imza edeceğim demiş. Yunan generali isterse imza 
etsin, 'isterse etmesin. Maksat, Yunan ordu ve idare
sinin oradan çıkmasıdır ve bunu da üç düveli müt-
tefika bize karşı taahhüd ediyorlar. Binaenaleyh o 
'imza eder veya etmezse, ondan ne çıkar? Diğerleri, 
onu çıkarmaya mecburdurlar. Sonra elbette devrü 
teslim muamelesinde bizim de büyük rütbeli memu
rumuz bulunacak. Fakat bunu yazmaya hacet yok
tur efendim. Bizim de memurumuz tahliye esnasın
da onlarla beraber bulunacak, tahliyeyi görecek ve 
tesellüm edecektir ve hatta o memur da tayin olun
muştur. 

İSMAİL SUPHİ SOY SALLI (Burdur) — Paşa 
Hazretleri; buyurduğunuz gibi tarafımızdan vaki olan 
•tadilât kabul edilmeyip de onların tadilini olduğu gibi 
kabul ettiğimiz takdirde: bizim için Trakya'da ha
sıl olacak vaziyet esaslı ve devamlı mıdır? 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Efendim öyle bir şey soruyorsunuz ki... Beyefendi ha
ritayı açarsınız; Anadolunun vüsatine bakarsınız; 
sonra onun Şimaligarbîsindeki parçalara da bakarsı
nız. Aradaki farkt görürsünüz. Omdan sonra mantıkî 
olan kararınızı verirsiniz. (Handeler) Mantıkin em
rettiği şudur efendiler : 

Ordu. vazifesini ifa ve ikmal etmiştir. Bundan 
sonra temini lâzım gelen bütün netayiç; siyaseten 
- diplomatik yolla - hallolunacaktır. Hükümet ve 
Meclisiniz bunu kabul etmez de harekâtı askeriyeye 
karar verirse; ordu, harekâtı askeriyeyi ifa eder ve 
onun bütün ica'batını iktiham eyler. Fakat daha faz
la ne kazanır? Ben zannediyorum ki bu ufak tefek 
tadiîi yapmaya muvaffak olamasak bile, onların tek-
lifatını aynen kabul etmekle de, bu dakikada mem
leket ve milletimize azamî menfaati bahşetmiş ol
duğunuz kanaatindeyim. (Doğru sadaları) Benim ka
naatim budur, 
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EMİR PAŞA (Sivas) - - Son mütalaanız mucibin
ce; memleket, mecbur olmadığı bir şeyi harben intaç 
etmek istemez. Fakat bir mecburiyeti katiye altında 
kalacak ollursa o zaman da evvelce nasıl silâha sa
rıldı ise yine sarılır, karşımıza kim çıkarsa çıksın. 
Fakat bu mecburiyete lüzum ve ihtiyaç kalmadan, 
Hükümetimiz ve Başkumandanlığımız, siyaseten 'bu 
işi hallederse teşekkürler ederiz. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Hakkı Hami Bey, demin beyanı mütalaa ederken 
demişlerdi ki : Biz itilâf generallerinin bu projesini 
kabul etmezsek arada hali harbin tahaddüsüne ma
hal yoktur. 

Evet, hali harbin tahaddüsüne mahal kalmaz. 
Onların bitaraf dedikleri mıntakadan ileri geçmemek 
şartiyle... 

Binaenaleyh bunu kabul ettiğimiz takdirde, bütün 
ordumuz, bütün millet ve memleket arkasına yatıp, 
intizar edecektir. Böyle yaparsak aramızda hali harb 
kalmaz. Hali harbi idame etmek is'e Boğazlara ve kar
şı tarafa geçmektir. Bu hareketi yaparken de bizim 
karşımıza İngiliz askeri çıkacak ve geçmeyin diye
cektir ve bizim onu bertaraf edip geçmemiz lâzımdır. 
Hali harb olmaz olur mu? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Paşa Hazret
leri... (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Müsaade edin, sorsunlar. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Zannımca 

teferruat, esasiyle hallolunur. Ruhlar daima. Yunan
lıların melun tiynet ve cibilliyetleri karşısında titre
mekte olduğundan, acaba müddete ait iki nokta ıslah 
edilemez mi? 

Birincisi: mukavelenamede pek yakında işe baş
lanacaktır diyor. Bu müddet 24 saata tenzil edile
mez mi? 

İkincisi: Paşa Hazretleri; Yunanlılar orduların
dan Trakya'yı on beş günde tahliye edecekler ve tah
liyeden sonra 30 gün daha keza idareleri devam ede
cektir. Yunanlıların idaresi 30 gün daha devam edin
ce demek ki Trakya, Yunan pençesi altında kırk beş 
gün daha inleyecektir. (Hayır hayır sesleri, gürültü
ler) 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Buyurduğunuz şeyler hiç doğru bir şey değildir. 24 
saat... Bu, lâftan ibarettir. Biz gidip üç günde ala
bilecek miyiz?.. 

Sonra idare meselesi; heyeti umumiyesi 30 gün
dür. Yunan idaresi heyeti umumiyesi otuz gündür. 
Azamî heyeti umumiyesi. Yani düşmanın oradan çe
kilmesi nihayet otuz günde hitam bulacaktır, 
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TUNALI HİUMİ BEY (Bolu) — Fakat Paşa Haz
retleri, talhlüyeyi müteakip değildir. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Canım farzedliniz ki müteakip olsun efendim. Sora
rım şimdi ben Vekil Beylere, hani memurları nere
dedir, memurları 'hazırlamışlar mıdır ve belkü tahli
ye biziim yüzümüzden daha fazla devam edecektir. 
Halen işgal ettiğimiz yerlerin memurları tamamlana
madı. 

YASİN BEY (Gaziaymtap) — Bu teklfiatı kaıbül 
ettiğiniz talkdıirde sulhun* mekân ve zamanı ne ola-
çaktır? Sulhun ne vakit olacağı belli midir? 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Bizim teklifimize göre ayın yirmisinde İzmir'de top
lanmamızı kaibul ederlerse bu ayın yirmisinde müza-
'keratı suilhÜyeye başlıanacaktır. Fakat sulh esasatı, 
müzakeratın cereyanına talbİdtir. (Müzakere kâfi ses
leri) Fakat bunun onunla ne münasebeti var? Mü
saade buyurursanız size bir şey arzedeyım. 

Efendiler; benim hissiyatıma göre itilâf devlet
leri Trakya'yı haklikaten bize vermek istiyorlar. Hami 
zarmolunmasın ki üç gün, otuz gün ile bize bir ent
rika yapacaklardır. iBunu yapmıyacaklardır. Neden 
yapmıyacaklardır? Biz diyoruz k'i otuz gün siz idare 
edin, ondan sonra'bizim memurlarımızla terk edin. 
Hayır diyorlar; geliniz bir an evvel alınız. Çünlki Yu-
nanista'n (bundan keıfdiSİ vaz geçmiştir. Yunanın du
çar olduğu felâket o kadar azîmdir ki Garbi Trakya' 
yi muhafaza edebilirse çok büyük muvaffakiyettir. 
Binaenaleyh kendileri vaz geçmişler. Zaten müttefik
ler de bununla meşgul olamazlar. Bunu bize vere
cekler. 

Fakat sulh müzakeratında Boğazların alacağı şe
kil nedir? Bize göre Misakı Muinlin icabıdır. Ser
best olacaktır. Fakat şelctil ne olacaktır? Onun şek
line göre İstanbul'un vaziyeti taayyün edecektir. On
ların şekline göre elbette oranın vaziyeti taayyün ede
cektir. Yalnız ne var? Biz çalışalım ki Trakya'ya or
du geçsin. Ordularla orayı işgal ve idare, muhafaza 
edelim. 

ZEIKÂ1 ıBEY (Adana) — -Bir küçük suale mü
saade eder misiniz? Efendim; bu mukavele projesin-
d>e dentiyor k'i; Trakya'yı bizim memurlarımız işgali 
ettikten sonra, nizam ve initizamı temine muvaffak 
olurlarsa müttefik kıtaatı 'bir aydan evvel dahi çefci-
lebil'ir. Aealba bu demek değil midir, ki nizam ve in
tizam hasıl olmadığı takdirde bir aydan fazla kala- I 
'bîtecdkter. Bendenliz diyorum ki... {Hayır hayır ses- ı 
Teri) 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
O demek değildir. 

ZBKÂ1 BEY (Adana) — Bendenizce o fıkrayı 
kaldırmak lâzımdır. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Efendim hu fıkra ve bunun gibi yek nazarda hoşu
muza gitmeyen noktalar vardır. Bu gibi noktaların 
tashihi için 'bütün kuvvetini, gayretini sarfetmesi içîn 
İsmet Paşaya emir verdim ve emin olmalısınız ki İs
met Paşa çok vesveseli bir adamdır, bizden çok mü-
vesvistlir, çok mütevöhhimdir. Bizim nazarı dikkati
mizi celbetm iyen noktaları o celp ve manalarını ima 
etmektedir.-Bu, bu demektir bu demektir diye... Yani 
azamî gayretin sarfojunacağına şüphe etmeyiniz. Yal
nız makûsu kabul ediyorum. Hiç bir şeyi tadil etmî-
yelim. Hiç bir şey gaifo etmeyiz. O halde Heyeti Ve-
kilenin kanaatini işittim. Olduğu gibi bunu kaibul et
mekte ımuhassenat görüyor. Başkumandanlık ta aynı 
fikirdedir. Şimdi de Meclisi Âlinizin temayülâtı umu
mi yesi anlaşılırsa oradaki mürahaslar... 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz, müzake
remin kifayetine dair takrirler var. (Reye koyunuz 
sesleri) 

Reyinize vazedeceğim. Kifayet kabul edilince bit
tabi mesele biter. 

BİR MEBUS BEY — Karar yok. 
REİS — Tabiî efendim karar yok. Müzakerenin 

kifayeti meselesidir. 
Efendim imzaya mezuniyet vereceğiz diyorlar. 

Reylerini izhar ediyor demektir. Müsaade buyurun 
ne arzu ediyorsunuz? 

TAHSİN 'BEY (Aydın) — Müsaade buyurunuz 
Hariciye Vekilinden bir sual soracağım. 

REİS — Buyurun sorun. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Malumu Devlettiniz biz 

bu mulkavele ile bir hali mütarekeye geçmiş oluyo
ruz Yunanlılarla. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkuman
dan) (Ankara) — Hali sulhe geçiyoruz. 

TAHSİN 'BEY (Aydın) — Sulhun akdine kadar 
Şarkî Trakya'yı düvel itilâ fiye komisyonlarının ne
zareti altındadır. Onlar tabiî fecayün vukuuna mani 
'Olacaklardır. Taibİî Garbî Trakya'nın da İslâmları 
var. Sulhun akdine kadar onlar ne olacak? 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) -
Efendim biz bütün dünyayı kurtaranlayız. 

TAHSİN IBEY (Aydın) — Bütün Türkiye için mü
tarekeye mi geçiyoruz. 
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GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Hayır sulbe geçiyoruz. Türkiye'nin kuvveti bütün 
dünyâdaki İslâmları kurtarmaya kâfi değildir. (Al
kışlar) 

ÂBİDİN BEY (Lâzistan) — Kendileri de bir par
ça çalışsınlar. Hep Anadolu kurtannayacalktır, onlar 
da çalışmalıdır. 

REİS — Efendim; müsaade buyurunuz. Müzake
renin kifayetine dair takrir var. Hariciye VeMIi bu
yuruyorlar ki Mudanya konferansı ndakd murahası-
mıza imza salâhiyeti vermek için Meclisi Alilde vu-
kulbulan beyanımı Meclis kâfi görüyor mu. (Kâfi ses
leri) 

Kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Kâfi görülmüş
tür. Efendim ekseriyeti azime ile kabul edilmiştir. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Bir şey daha efendim. Bu karan, Hükümet mesuli
yeti üzerine alarak, vermek salâhiyetini haizdir. Ben 
arzu ediyorum, ki malumu âlinüz Başkumandanlık 
sıfaıtiyle, - çünki Başkumandan Meclisi Âlinizin şah
siyeti maneviyesidir - ben muvakkat bir memurum. 
Binaenaleyh ben arzu ederim ki bu kararın muva
fık olduğunu Meclisi Âh' ifade etsin. (Kabul ve ifa
de ettik sesleri) 

REİS — Efendim bu ifade edildi ve iş bitti efen
dim. 

Şimdi celsei hafiyeyi icabeden aıhval hitam bul
muştur. Celsei hafiyenin celsei aleniyeye tahvilini reyi 
âlinize koyacağım. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kalbul edilmiştir. 

Efendim celsei aleniye küşad edilmiştir. 

..<... 
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