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YÜZ DOKSAN ALTINCI İNİKAT 

21 Şubat 1338 Çarşamba 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Reisi Sâni AH Fuat Paşa 

KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgat), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Celsei hafiye icrası hakkında buyurun Rauf Bey

efendi. 
RAUF BFY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) 

— Lozan Konferansında milletimizi temsil eden 
heyeti murahhasamız Reisi İsmet Paşa Hazretleri kon
feransta mevzuu müzakere olan mesailin hululü esa-
siyesi hakkında Meclisi Âlini/i umumi bir surette ten
vir etmek lüzumunu hissediyorlar. Hükümet de bu 
noktai nazara iştirak ediyor. Hükümetle kendileri te
mas buyurdular, fakal bu temas daha devam edecek
tir. Ondan sonra hükümet müşterek noktai nazarını 
Heyeti Âlîyenize arz edecektir. Fakat bu bir. iki gün 

devam etmek ihtimali dahilinde olduğundan daha ev
vel Heyeti Âlinize umumi malumat vermeyi lüzumlu 
gördük. Tensip buyurursanız hafi celsede görüşelim. 

REİS — Celsei hafiyeyi kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın, kabul edilmiştir efendim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Söz istiyorum. 
REİS — Celsei hafiye kabul edilmiştir, efendim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Celsei hafiye 
hakkında söyleyecek değilim. Ufak bir şey anlatmak 
isterim. 

REİS — Müsaade buyurun zaptı sabrk okunsun da 
ondan sonra.. 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ İNİKAT 

7 Şubat 1339 Çarşamba 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
İkinci ReisvekiLi Musa Kâzım Efendi Hazretleri

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. İsmet Paşa Hazretle
rinden Lozan Sulh Konferansına dair en son gelen 
telgraflar okunarak Rauf Beyefendi tarafından vaziyet 
izah olunduktan ve azayı kiram tarafından irat olu

nan suallere cevap verildikten sonra celsei aleniyeye 
geçildi. 

Reis 
Ali Fuat 

Kâtip 
Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Hakki 

REİS — Zaptı sabıkı aynen kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir, 
efendim. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Lozan Konferansından avdet etmiş bulunan 
Hariciye Vekili İsmet Paşanın konferansın safahatı 
ve inkıta sebeplerine dair izahatı. 

REİS — Buyurun Şükrü Bey. 
ALİ .ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler. Paşa 

Hazretlerinin izahatını tabii dinleyeceğiz. Fakat zan
nediyorum ki Hükümetin vereceği izahata vakit var
dır. Hükümet ne yapmaktadır? Bilmiyorum. Zanne-
diyorumki bütün müzakeratın zabıtlarının, protokol -
larının ve sairelerin hepsini tabedip Meclise tevzii lâ
zım gelir. (Evet öyledir sesleri) Mesele gayet mühim
dir. Binaenaleyh eğer hükümet bunu yapmamış ise 

bu fırsattan istifade ederek tabedip bize tevdi edilme
sini teklif eylerim. (Tabii sesleri) Bu noktayı arz et
mek isterim. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) — Arka
daşlar; (Otursunlar sesleri) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Reis Paşa Haz
retleri teklifim yapılacak mı? 

REİS — Efendim, verilen proje tercüme olunu
yor ve bu akşam matbaadan çıkacaktır. Diğer husu-
satı tabii Hariciye Vekili Paşa Hazretleri ve Hükü
met Reisi Beyefendi Hazeratı buradadırlar, tabii na
zarı itibara alarak yaparlar. 
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ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Yapmazlarsa biz bir fikir sahibi olamayız. 

SAM t BEY (tçel) — Yapmak başka; karar alsın
lar, 

REİS — Efendim, bendeniz bir karara lüzum gör
müyorum. Çünkü Meclisi Âliyi tenvir etmek için ne 
yapmak lazımsa tabii hükümet bunu yapmaya mec
burdur. Binaenaleyh bunları ihzar ederler. Ezcümle 
bu akşam proje hazırlanıyor. 

SALAHATTÎN BEY (Mersin) — Çok geç kalın
mıştır. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Arkadaşlar, Lozan 
Konferansında cereyan eden müzakeratın hututu 
umumiyesini, konferansın nasıl talik olunduğunu ve 
bugün içinde bulunduğumuz vaziyetin ne olduğunu 
Meclisi Âlinize arz etmek istiyorum. Henüz merkezi 
hükümete dün sabah yeni geldim, hükümetteki arka
daşlara da vaziyeti izah ettim. Fakat vaziyetin tefer
ruatı üzerinde, konferansın mesaili muhtelifesi üze
rinde ariz ve amik müdavelei efkâr etmek için henüz 
vakit müsait olmadı. 

Uzun müddetten beri son vaziyet hakkında bizza-
rur malumat almamış olan Meclisi Âlinizi müstacelen 
vaziyeti umumiye hakkında tenvir etmek için bu cel-
sei hafiyeyi rica ettim. 

Arkadaşlar; bizim konferansta sulh mesailimiz 
başlıca üç grup halinde mevzuubahis olmuştur. Birin
cisi, siyasi mesail; arazi mesaili; siyasi mesail yani 
arazi mesaili, hudutlar, sonra boğazlar. Sonra yine 
siyasi mesail meyanında ekalliyetler. Başlıca bu me
seleler ve buna müteferri mesaili saire. 

ikinci büyük grup olarak mali ve iktisadi mesail 
mevzubahis olmuştur. 

Üçüncü grup olarak da kapitülasyon namı altın
da belki dahili ve idari dini denmesi caiz olacak 
mesaildir. Bu üç parça mevzubahis olmuştur. Düveli 
müttefika bir dereceye kadar her birisi hangi çeşit 
mesail ile daha çok alâkadar ise o mesailn idaresini 
ve intacını o tercih ediyordu. Siyasi ve arzi mesaili 
İngiliz murahhası, mali ve iktisadi mesaili Fransız 
murahhası, kapitülasyon mesaili de İtalyan murah
hası tarafından takip olunuyordu. Arazi ve hudut 
mesaili ile ve gerek diğer mesail ile halledilmiş diğer 
bir takım mesail vardır. Bu mesailin konferansta muh
telif celselerde ne suretle safahat geçirdiği hakkında 
Meclisi Âlinin umumi malumatı lahik olmuştur. Çün
kü daha evvel gerek heyeti murahhasadan gönderilen 
malumat ve hükümetinizin, azayı kiramın Meclisi 
Âliye izahat vermiştir. Fakat bir şey söyleyeyim ki; 

bu mesailden boğazlar mesaili üzerinde gayri kabili 
hal ç6k müşkülât vardır. Bir dereceye kadar tevafuku 
efkâr hâsıl olmuştu bir dereceye kadar. 

Bidayetten itibaren bu üç büyük grupun mesaisi 
esnasında bir çok meselede müttefiklerle hali ihtilâf
ta bulunduk. Meselâ arazi mesailinde hudutlarımız
dan biz Garbı Trakya'da reyiam tatbik olunacağını, 
1913 hududu ve Meric'in Garbi olmasını bidayetten 
itibaren izah ettik. Bir çok delail ve efkârı umumiye 
karşısında bilcümle hüccetlerden bilistifade bu noktai 
nazarı müdafaa ettik. Müttefikler gerek delile ve ge
rek mantıka istinat ederek ve doğrudan doğruya bir 
takım siyasî delail serdederek nökta'i nazarlarını mu
hafaza ettiler. Hudut bugünkü huduttur. Çünki Yu
nanlılar Meric'in garbini ve elyevm tahtı işgal ve ida
relerinde bulunan yerlerin bir kısmını istiyorlardı. Di
ğer bir kısmını reyiâma havale ediyorlardı. Reyiâm 
demek, ahalinin doğrudan doğruya bize karşı iltihakı 
ilan etmesi demektir ve bu tarzda telâkki ettiler. Bu, 
Garbi Trakyarda istiklâli idare ve istiklâl talebinde 
bulunan Yunanlıların elindeki toprağı almak demek
ti. Onlar yine mukavemet ettiler. Yunanlılara yeni
den fedakârlık tahmil ettirmemek için, İngilizler bu
nu şiddetle terviç ediyorlardı. Küçük antant dediği
miz Sırbistan itilafına şiddetle hücum ettiler. Sırplar 
diyordu ki; Türk ordusu daha sahile gelirken ve İs
tanbul'a yerleşirken ta Bosna Hersek'e kadar bütün 
anâsır yerinden oynamıştır. Biz Sırplar, Hırvat ve 
Sloven namını taşıyoruz. Gerek İstiklâli idare için ve 
gerekse hemcinsleri bulundukları hükümete iltihak 
etmek için ateş üzerindedirler. Hiç bir suretle ne is
tiklâli idare için ve ne de istiklâl için bir üm'it veren
lere biz şiddetle muhalifiz, dediler. Bu vaziyet hasıl* 
oldu. 

Vaziyeti umumiyeyi arzedeyim : Şimal hududu 
Ruslarla ve garp hududu Macarlarla meskûn olduğu 
için cenupdan her hangi bir surette endişeye düşmek 
istemiyorlar. Onun için Trakya'ya yeni bir unsur 
girup kuvvetli bir surette istilaya başlarsa diye endi
şeler başladı. Onun için garbi Trakya'da bizim Trak
ya hududumuzla müteferri mesailde gerek İngilizler 
ve Yunanlılar ve antant doğrudan doğruya alâkadar 
olarak İtalyanlar, Fransızlar müttefiklerine iltihak 
etmek zaruretini ileri sürerek müttehit bir cephe ha
linde bulundular ve bizi bu talebimizden vaz geçir
mek içim ısrar ettiler. Biz noktai nazarımızı muhafa
za ettik ve mesele halledilmiyerek öylece muallak 
olarak kalmıştır. 
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Atazi mesailinde bilhassa şark hududunda Musul 
Vilâyeti meselesi vardır. Elyevm bilvasıta veya bilâ
vasıta İngiliz işgali altında bulunuyor. 

Bu Musul meselesinin bize iadesi mevzuübahis ol
du. Bunu bidayette aleni celsede mevzuübahis etmek 
vardı. Hususi mülakatımla alâkadar olan İngiliz mü
messili ile görüştüğümüzde bunu aramızda bir sure
tti halle vardırmak için çalışalım, dedi, kabul ettim. 
Hususi bir surette bir çok müdavelei efkâr ettik. Son
ra yekdiğerimize muhtıralar teatisi başladı ve mat
buata düşerek efkârı umumiye Musul meselesi üze
rinde tahrik olundu. Mücadele ettik, muhtıralarında 
'istinat etmek istedikleri dela'ile karşı ırkî, coğrafî, ik
tisadî, siyasî bir takım del aile istinat ederek ne cevap 
Jcaıbediyorsa cevap verdik ve kendi hakkımızı iddia 
ettik ve dünyaya neşrettik. Sonra bu meselede yek-
diğerimizi ikna etmek ihtimali yoktur. O halde tek
rar komisyonda mevzuübahis olunsun dediler, kabul 
ettik, tekrar" komisyona çıktı. Biz Musul üzerinde 
kendileriyle anlaşalım, bir sureti hal bulalım dedik. 
Musul vilâyetini derhal işgal edelim. Fakat onların 
iktisadî inkişafı ve petrollerinden istifade etmek ve
saire gibi menafii varsa veyahut bir takım anasırı 
kendi aleyhlerinde tahrik edeceğimizden endişeleri 
varsa onu da tatmin edelim, bir sureti hal bulalım 
dedik. Onlar da bir sureti hal arıyorlardı. Musul şeh
rini kendi ellerinde muhafaza etsinler, eğer biz me
nafii iktisadiyesinden, petrollerinden dolayı vermiyor
sak herkese verdikleri gibi onlar da bize bir hisse ver
sinler. Umumi celsede mevzuübahis olduğu zaman 
mesele bu safhada idi. En nihayet son ve katı ola
rak bütün müttefikler müttehit bir cephe olarak in
kıta tehdidi ile bizi tehdit ettiler. Bize Musul mese
lesinde ricate icbar ettiler. Mukavemet ettik, noktai 
nazarımızı muhafaza ettik. O gün hakikaten inkıta 
varken, diğer bir mesele daha varmış gibi talik olun
du ve konferansa devam edildi. Arazi ve siyasi me
selelerden olmak üzere bir de Gelibolu şibhiceziresi 
üzerinde bir büyük kuvvetimiz bulunsun istiyorduk. 
Bunlar ona kuvvetle şundan bahsediyorlardı : 

Gelibolu şibhiceziresi o kadar dardır ki üzerine 
kuvetli bir top koymak ve onu çevirir, çevirmez he
men boğazı kapamak demektir. Tahkimat yapmak 
gayri kabildir. Bizim de kuvvetli .delilimiz Gelibolu 
ş)ibhicez>Lresinde kuvvet bırakmamız boğazları kapat
mak için değil, harbi umumide olduğu gibi, hariç
ten gelecek debarkman (deberguement) lara karşı 
müdafaa etmekti. Siz burayı işgal etmek mi istiyor
sunuz? Yoksa boğazların işgalinden mi bahsediyor
sunuz? Tarzında mücadele ettik. Bunlar müttehit ola

rak noktai nazarlarını muhafaza ettiler. Bu arzettdğıim 
mesail, garbi Trakya'da garbi Trakya'nın hududu. 
Musul vilayeti ve Gelibolu meselesi doğrudan doğ
ruya Yunanlılarla İngilizleri alakadar eden mesail-
den idi. Yunanlılar mağlubiyetleri müteakip atıldık-
dan sonra, yeniden kuvvetlerini garbi Trakya'da sü
ratle tahsil ettiler. Sulhun istinat ettiği kuvvetlerden 
tazyik ve tehdit saiklerinden biri olmak üzere Trak
ya'da bazı mevki ettiler. Diğer Musul vilayeti mese
lesi veyahut Gelibolu'da bir garnizon meselesi doğ
rudan doğruya İngilizleri alakadar ediyordu. Sulh 
müzakeratının leh ve aleyhinde icrayı tesir edecek 
olan İngiliz donanma ve kuvvetidir. Buna istinat 
ediliyordu. 

Arazi mesaili olarak İtalyan işgali altında bulu
nan Oniki ada mesaili vardı, ki konferansta mevzuü
bahis olmadj. Böyle düşünülmüştü. Esasen işgalleri 
altındadır. Kamilen muahedeye dercetmek istemiş
lerdi. Bu kendileri için olmuş, bitmiş bir meseledir 
Müttefikler arazi meselesinde adalar, Suriye hududu 
ve Musul meselesıini yekpare bir mesele olarak bi
ze tasdik ettirmek istediler. Fakat biz bütün kuv
vetlerimizi birisi üzenine, bir mesele üzerine temer
küz ettirmek için diğer meselelere temas etmeksizin 
yalnız Musul meselesi üzerinde teksif ettik. Onun 
için heyeti umumiyesini bir günde bir celse halinde 
getirip de birden çıkarmağı muvafık görmedik ve 
nihayet de bunların binisini halledelim diye nihayete 
kadar meseleyi sürükliyerek mukavemet ettik. Di
ğer meselelerde de gerçi müttehit cephe olarak gös
teriyorlardı. Fakat hakikat bütün dünyaca malum 
olan yalnız Musul meselesi için konferansın bidaye
tinden nihayetine kadar arazi mesailinde büyük mese
le olarak, halledemediğimiz büyük mesele olarak, 
hali ihtilafta kaldığımız malî ve iktisadî mesail de bi
dayetten itibaren bir çok esaslı meselelerde hali ihti
lafta kaldık. Evvelâ, bu sulh muahedesiyle bera
ber borçlarımızın diğerleri beyninde fiilen ve hakika
ten itminanbahş olacak bir surette taksim edilmesini 
teklif ettik. Onlar bize borçlarımızın taksimi husu
sunda füruğ ve eşkâlinde ve ciheti tatbikiyesinde dai
ma bizi tatmin edecek yollardan ihtiraz ediyorlardı. 
Meselâ borçlarımız Berlin m ilahedesin den beri ayrı
lan memleketlere taksim olunacakmış. fakat bunlar 
taksim olunmamış idi. Onun için taksim olunacağın
dan. hakikaten emin olalım. Şekil olarak senevi ve
rilecek faizlerin taksimiyle iktifa ettiler. Faizlerin de 
sermayenin taksimi gibi taksim olunmasını bir mesele 
ittihaz ettik. Mali mesailden düyunu umumiyeye ait 
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daha bir takım şeyler vardır. Harp düyunu meselesi 
harbi umumi esnasında yapdığımız borçlarımızın Suri
ye ve Irak'a taksimimi kabul etmediler. Mali sebep-
den ziyade siyasi meseleyi ileri sürüyorlar. Mali 
sebepler, yani siz harbi umumlinin mağlubusunuz, 
halbuki borçlarınızı bize yükliyorsunuz, bu nasıl 
şeydir? Biz de onlara iddia ediyoruz, ki harbi umu
miyi yapmış olan Osmanlı imparatorluğunda Suniye 
ve Irak dahildi. Bu İmparatorluk şimdi inklisama 
uğramıştır. O halde herkes borcunu alacaktır. Me
suliyet meselesini Osmanlı imparatorluğu île görüşü
nüz, onda Suriye ve Irak'ın Türkiye kadar mesuliyeti 
vardır. Bu, h a l ihtilafta kaldı, Ayrılan memleket
lerde Suriye'de Irak'ta devlete ait emlaki hususiye ve 
hazined hassa emlâki bazı pek çok emlâk vardır, 
ki bunların Türkiye'ye ait olmadığım iddia etüüer. 
Sonra istanbul hükümetimin yapdığı mukavelat, bun
ların tasdik edilmesini istediler. Bunun için hali ih
tilafta kaldık. 

Bundan başka olarak iktisadi mesai 1 namı akında 
mali mesailden maada tamirat mevzuubahis idi. On
ların bizden istediği tamirat ve bizim Yunanlılardan 
istediğimiz tamirat Müttefiklerle yapılan müzakere
de asıl kasdettikleri mesafili esasiyeyi nazardan kaçır
mak istiyorlardı. 

Meselâ tamirat diye sarahaten ifade ettiğimiz bu 
kelime konferansın nihayetine kadar ifade edilmedi. 
Diyorlardı ki harpte tarafeyn 'tebaası zarar görmüş
tür. Binaenaleyh tebaamızın zararlarını ödeyeceksi
niz. Nihayetine kadar buna mukavemet etmek için 
harpten dolayı tarafeyn zarar görmüşse yine tarafeyn 
ödesin. Nihayet münasip bir şekilde müttefikler te
baalarının zararlarını telâfi için tamirat bedeli olarak 
dluz milyon lira altın istediler. Nihayet bunu on mil
yon lira olarak talep ettiler ve bu parayı 1337 se
nesi zarfında ödeyeceğiz. Senevi dokuz bin lira ve
receğiz. Malî mesailden olarak borçların taksimi gibi 
bir de tamirat meselesi vardır. 

Müttefiklere vereceğimiz para Yunanlılarla bi
zim aramızdaki tamirata gelince; Yunanlılar mem
leketimizi işgal ettikleri esnada tahrip etmiş oldukları 
her nevi gerek alıp götürdükleri, gerek öldürdükleri 
hayvana't ve her cins eşya ve zahire gibi vücuda ge
tirdikleri maddi zararları âlelmüfredat heyeti mec
muasının esmanını tamirat parası olarak istedikki 
dört milyon altun para olarak istedik. Yunanlılar
dan biz istedik. Onlar gerek vaktiyle ve gerek bu 
zaman tehcir edilmiş olan hırıstiyanlann emlâk ve 
arazisi olmak üzere el'an tediye etmekte oldukları 

masarif namı altında külliyetli para istediler. B'ir 
çok münakaşatı siyasiye olmuştur. Bu, müttefiklerin 
istedikleri Türklerle Yunanlıların tamirat parasını 
yekdiğerine bağışlayacak şekilde ifade ettiler. Bunun 
da nihayetine kadar hâli ihtilâftayız. 

Sonra iktisadî mesail vardır. İktisadî mesailde 
belli başlı bir iki mesaili arz etmek isterim. Bizde 
ecnebi şirketler vardır. Eski Osmanlı kanunlarına 
göre teşekkül etmiş şirketler vardır. Bunların bir çok 
zararları olmuştur. Bu zararları, nasıl biztm tebaala
rımızın zararlarını ödemeyi taahhüt edeceksiniz di
yorlar ve bu şirketlere ait birtakım metalip derme-
yan ediyorlar. Bunlar Türk tebaası, hukuken Türk 
efradıdır. Bunlara herhangi bir meseleyi beynelmi
lel bir ahitnamede, bunları kabul edebiliriz. Bunun 
lehinde ve aleyhinde delâil vardır. Meselâ diyorlarki, 
böyle size bırakalım; ama bunları Osmanlı kanun? 
larına göre teşekkül etmiş ve Türk tebaası olarak 
muhafaza edeceksiniz. Fakat burada mevzubahis 
olan sermaye bizim tebaamızın seiTnayesid'ir. Şimdi 
buradaki zararları vermezseniz doğrudan doğruya 
mutazarrır oluyoruz, dediler. Türk tebaasının göre
ceği zararı nasıl vereceksiniz, bunîarı da vereceğiz 
deyin. Münakaşa ettik. Noktai itilâfımız olan şudur 
ki biz, Türk tebaasına ait olan mesaili burada ko
nuşabiliriz. Diğer büyük mesele olarak şimendiferler 

vardır. Bu Anadolu şimendiferleri siz istimlâk işti
ra etûi'riiz, bunları bize devrediniz. Onu da böyle 
tarzı telâkki etJ:ik. Bizi tekalüfü maliye altına soka
rak yeniden kendilerinden borç alarak kendilerine 
vereceğiz. Kabul etmedik. Mevcut olan şirketlerin 
şeraiti limtiyaziyesini tadil ediniz birtakım imtiyaz
lar da vardır ki harbten evvel verilmiştir. Konuşul
muş muamelât tamam olmamış, 1913 senesinde veril
miş vâsi imtiyazlar varmış ve bu iıritiyazların şera
itini bugünkü şeraiti iktisadiyeye göre takip ediniz, 
diyorlar. Nihayetine kadar kaldık. Büyük mesail 
grubundan olmak üzere malî ve kapitülâsyonlar me
saili vardır. Kapitülâsyonlara ait olan mesele esa
sen adlî sistem üzerinde buhranlar vücude getirdi. 
Bfiz bidayetten itibaren herhangi iki devlet yekdiğe
rinin tebaası için mütekabiliyet esasına müsteniden 
mukavelat akdediyorsa sizinle onu akdederiz ve en 
serbest hükümleri de kabul ederiz. Bundan başka bir 
şey yoktur. Onlar ona mukabil kapitülâsyonlar usu
lünde haksız olduğunu esas itibariyle kabul ediyor, 
ancak muvakkat bir devrci intikal lâzımdır. Onun 
içindirki sizin hükümetinizde bir çok sermayeler yer
leşmiştir. Bu sermaye bu şirketler gelirken mevcut 
olan kapitülâsyonlar esasına istinat ediyorlar. Bu 
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usul üzerine sermaye getiriniz dediniz, biz de serma
ye gelirdik. Şimdi bu usulü kamilen kaldırıyorsunuz. 
Ne yapacağız. Sermaye isteriz. Onun için dört beş. 
senelik bir müddet kabul ediniz, bu dört beş sene 
zarfında kalan bu ecnebi şirketler ya sizin yeni sis-
temıiniizi kabul ederler veya etmezler çekilip gider
ler, dediler. Böyle zahiren mukni ve mâkul görüle
cek bir şekilde kapitülâsyonları tadil ederek idame 
eiLmelt istiyorlar. Velevki beş sene olsun adlî sistem
de bidayetten itibaren esaslı bir fark yaptılar. Kon
soloslar mahkemesıinden vazgeçtiler, bunun iç<n de 
bütün adliyeye ecnebi hâkim, hiç olmazsa muayyen 
yerlerde ecnebi hâkim usulünü mübeyyin bir şey 
teklif ettiler. Ecnebi hâkimin sansürü altında art;k 
münakaşaya girdik. Bidayetten itibaren hususi ieti-
malarda tâli komisyonlarda, umumî komisyonlarda 
müteaddit defalar müzakere edildi. Musırren dün
yaya karşı propaganda ettikleri şey budur ki. biz 
bunu teklif ediyoruz sizin usulü idarenize Türk hâ
kimi koymak, usulü adliyeyi ecnebilere ^em.nat ba
his bir hale koymak lâzımdır dedik, siz kabul etme
diniz. Siz bize teminat veriniz bir usul teklif ediniz 
dediler. Biz, ecnebiler için bir usu! teklif etmeye ha
cet yoktur. Her memlekette ne ise usul o usul bizde 
de aynen cari olacaktır, esasını teklif ettik. Kapitülâs
yonlar hakkında bütün müttefiklere Amerika. Japon
ya düveli selâse ve diğerleri seslerini çıkarmıyorlar. 
Tabiî yakından alâkadar oluyorlar, ona şüphe yok. 
Nihayetine kadar hali ihtilâfta kaldığımız adlî sis
temdedir. Onlar evvelâ hâkim dediler. Sonra hâkim 
vazaifini ifa edecek müşavir dediler. Müşavir namı 
veriyorlar. Fakat hâkim vezaifini gördürüyorlar, 
Mecliste bulunuyor. Mahkemede bulunuyorlar. İiâ-
matın icraatına nezâret ediyorlar? Biz müşaviri usul; 
adliyemizde İslahat için. usu!i adliyemizde mevcudi
yetimiz itibariyle sırf İslahat memuru kabul etmiş
tik. fstikşafatında baktım/ki bunu ortasında kabul 
edersek, ötesini kabul edemeyeceğiz. Bu meseleyi ka
patamayacaklar. Ancak nihayet çalıştılar, biz de ni
hayete kadar bunun üzerinde çalıştık. Adlî müşavir
ler istihdamı suretiyle bir sureti tesviye bulmayı tek
lif etüim ve son tekliflerini söylesinler. O son teklif 
üzerinde bir suretti hal bulmaya çalışalım. 

Malî kapitülâsyonlar müzakeratı müsait bir su
rette ilerledi. Onlar esas itibariyle çok şeyden vaz 
geçtiler. Gerçi halı itilafta birtakım noktalar kaldı. 
Umumiyet itibariyle malî kapitülasyonlardan vazgeç
tikleri kabul edilebilir. 
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Bir de ecanibin ikametine vesaireye ait mukave-
lat vardır ki bu mukavlât güzel ve müsait bir surette 
hal olunmakta iken vaz geçtiler. 

Bu umumî tabloyu ikmal için bir de Ticaret mu
kavelesinden bahsetmek isterim. Evvela esas olmak 
üzere İstanbul'da evvelce mer'i olan (/f 11, Çf 15 
Gümrük Resmini r,'c 15'e iblağ ederek beş sene müd
detle mer'iyetini teklif etliler. Bu uzun uzadıya mü
nakaşa olunduktan sonra, tarife esası üzerine diğer 
bir ticaret mukavelesi esası üzerinde müzakerata baş
landı bir çok maddeler üzerinde mutabakatı efkâr 
hâsıl olmuştur. Fakat kararı kafiye iktiran etmedi. 
Şimdi şu haleti ruhiyeye göre konferans nihayetine 
doğru giderken gerek arazi meselesini kapitülasyon
larda mali ve iktisadi mesai İd e hali ihtilaf da olduğu
muz halde ayrı ayrı halletmişiz. Bunların heyeti mec
muası bir anda müsaveme olacaktır. Bu müsaveme 
neticesi ne olacak kimse bilmiyor. Müttefikler bütün 
mesailin birden müzakere edilerek müsaveme edilmesi 
şeklini heyeti mecmuasını bir muahhede projesi şek
line koyup vermeyi teklif ettiler. İlk tertibieri şudur: 
Bu muahhede projesini verecekler, sonra gıyaben ka
bul ediniz diyecekler. Ri/i bu muahhede projesini ala
rak buraya gelmeyi tevlit edecekler. Bu şimdi mevcut 
olan muahhede projesi o muahhede projesini tertip 
ettiren esas plan. hiç kimse jnkıtaı yalnız kendi mese
lesinden dolayı vukua gelmiş addettirmesin. Bu red-
dolunacak olursa heyeti mecmuasiyle mücadele olupıta. 
inkıta olursa, meiuliyui kendilerine atfettirmesin. 
Belki Musul meselesi üzerinde, şunda bunda in-ktta ol
du diyerek bizim noktai nazarımızdan hiç bir mesele 
halledilmemiş, olanların noktai nazarından mesuliyet 
ya İngiliz'dedir ya şundadır ya bundadır. Tarzında 
dolandıracaklar. MuahheJeyi gördükten sonra baktık-
ki ol zaman kadar konuşup halledilmiş olan bazı 
mesai) tadil edilmiştir. O zaman kadar konuşup da 
hali ihtilâfda kaldığımız bazı mesail müttefiklerin 
noktai nazarı olarak ithal edilmişi ir. O zamana ka
dar hiç konulmayan şey açıktan ithal edilmiştir. Biz 
mahalli bir yerde imtiyazat verecek olursak düyunu 
umumiye Meclisi bunun hakkında beyanı fikir ede
cek gibi değildir. Müsber. bir neticeye varmak için 
yapılmış bir tertip değildir. Bilakis muhakkak bir in
kıta tahmin ederek, mümkün olduğu kadar çok mil
leti aleyhimize tahrik edecek mesail olarak ithal et
mişlerdir. Meselâ; auiî mesaiide diğer meselelerden 
mütei'erri mukavelatla teklif e.tikleri mevad alelitlak 
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diğer bitaraf milletlere de şâmil olduğunu ilân etmek 
istiyorlardı. Gerek mesaili iktisadiye ve gerek mesaili 
maliyede diğer devletler dalma müzakerece iştirak 
etmek istediler ve biz daima muhalefet ettik. Konfe
ransa giremediler. İştirak edemediler. Bazı devletlerle 
hali harbde bul unuyoruz. Onlarla sulh temin etmek. 
için gelmişizdir. Biz, cihana ait bir arazi var da onu 
temin edeceğiz, böyle bir matlabımız yoktur. 
Böyle bir mesele de yoktur? Kim bizi me ,ul 
etmek istiyorsa, onu mesul yapmak için gel-
rrtişlerdir. Bir çok devletlerle, gerek kapüüla yon 
işleriyle ve gerek diğer mesai) de tatmin edilecek ta
dilât yapıyorlar. İnkita olacak olursa şu veya bu bü
tün milletlerin ve bitaraf devletlerin hukukunu temin 
etmek için keenne hasbetenlillâh silaha sarılmışlarmış 
tarzında propagandaya başladılar. Bunları görüyor 
ve buna mukabil biz de mudafaami/i yapıyor ve neş
rediyoruz. Efkârı umumiye müşevveştir. Yani bunlar 
böyle demekle tevellüt edecek netayici tatmin c\m.k 
itiyorlar. Biz ayırıyoruz ve hürün gürültüleri vu/u-
huyle beraber şundan ibarettir diyoruz. Bütün bunları 
cesaretle, vuzuhla ifade ettikten sonra mamvraLr 
düşüyor. 

Şimdi muahhedeyi yuk.uda ar/Lttikıen sonra, bu 
muahedeyi son şekil budur diye Ankara'va gü.jr-
mek muhakkak inkita. muhakkak hy'bdir Jed,;,. \ i -
çin dediler? Çünki çok ağırdır. Bilirini.'-,; '^miü1 h'r 
çok me'vaddı üzerinde konuşulabilir, devliler. Diz An
kara'ya böyle bir muahhede ile gidersek \e burada-
ki mevad üzerinde konuşulmak için \ a/ olunmuştur 
dersek buna kimse inanma/, dedik. Lâf götürülür mü? 
Binaenaleyh bu behemehal ir.kitadır ve behemehal 
harbdir dedik. Ştmdıve kadar bir çok şe/Lii konuş
tuk. Onların hulâsasını veriyoruz. 

Bir de heyeti umumiye.-.! üzerinde konuşulan par
ça parça meseleleri bırleştirmişsinizdir. Onun ü/etinde 
de konuşabiliriz, dediler. O zaman müttefikle/ arasın
da bir manzara hasıl oldu. Aralarında serecekleri ka
rar daha mevkii tatbika konmazdan mukaddem sal
landı. Fakat ingilizler tuttular orada beyanname ver
diler: Nasıl şeydir bu muahhedeyi im/a etmeden r em
rediyorsunuz ki muahhedeyi verecekmiş iniz ama üze
rinde tesiri de kalmıyor, dediler. Fransızlar bunu tek
zip öCtiter. Müttefikler daima hangi m^eie bizim için 
diğer mesai'lden daha mülhemdir ve nihayet hangi 
meselelerin diğerlerinden daha ziyade ehemmiyeti 
vardır? Bunu anlamağa ehemmiyet veriyorlardı. Hal
buki ifade ettiğim, teşrih etliğim muhtelif me--ail 
kendi sahasında hayatî ve değerli olduğu ve hiç fark 

göstermediğimiz için umumiyetle zan ediliyordu ki 
memleketin dahilinde taalluk eden malî ve iktisadî ms-
sail nihayet bizim- için haizi ehemmiyet olmıyabilir. 
Bunları kabul ettirebilirler zan ediyorlardı. Herkesi 
kendi fikri üzerine mütalâaa dermeyan ediyordu. Yal
nız devletler inkıta vaki olduğu takdirde harbi fiilen 
deruhte etmek netayicinden dolayı, meselâ İngiltere 
inkitaın kendi meselelerinden dolayı olmaması için 
muharebe ederken yalnız kendi işlerinden naşı mu
harebe etmiyor, bütün devletlerin menafij için muha
rebe ediyor manzarasını vermek için, son derece 
takyit ediliyordu. İngiliz Murahhası ile bu muahhede 
projesi hakkında görüştüm ve dedim ki. muahhede 
projesini gördüm ve resmen de vereceği/. Bu muah
hede projesi muhakkak ınkitai tevlit edebilir. Şimdi 
bunun ü/erinde, bazı me.sail üzerinde anlaşmak ka
bil olduğunu ihsas ettirdiler. Ne ke o şekli görelim 
dedim. Bundan maksat; muahhedenin heyeti umumi
yet üzerinde kabili istihsal olan âzami şekil belli ol
duktan sonra takvit edelim, onların yapacakları fera-
gatları yaptıralım muahhedeyi alalım getirelim. Bu
nu his ettiler dedilerki; yani bu kadar sarahaten bunu 
söylediler: Muahhedeyi Ankara'ya götüreceksiniz, 
bunun üzerinde bir takım tadilat saptıktan sonra imza 
edilmezse hepsini yırtarız. Şimdi bunun üzerinde ta
dilât olacak mı olmıvacak mı? Bunun üzerinde ko
nusalım denildi. Bu ê a-> olduğu /aman muahhede 
r^-'-men verildi ve müttefiklerin her biri ayrı ayrı 
söz aldı. resmen ve alenen bir çok ağır beyanatta bu
lundular kabul etmek, alenen ilân etmek lâzımdır. 
Sulh âlem için bunu kabul etmek elzemdir, dediler. 
İki gün sonra da İngiliz hevetı hareket edecekti. Muah
hedeyi aldıktan sonra biz. Türkiye haricinde kalacak 
olan memleketler hakkında noktai nazarımızı bir daha 
ifade ettik. Bir ifadem var. ontı soy 1 iveceği m dedim. 
Meselâ Mısır, Suriye. Irak vesaire vesaire bu mem
leketlerin ahalisi kendi mukadderatına hakim olmak 
için. 

NEBİZADF HAMDİ BEY (Trabzon) — Paşa 
Hazretleri Musul buyurdunuz. Sehven midir. (Hayır 
Mısır'dır sesleri) 

İSMET PAŞA (Devamla) — Bu memleketlerin is
tiklâli uğrunda fedakârlık etmiş olanlar için affı 
umumî yapılsa çok iyi olur, dedik. Muahhedeyi bize 
verdikleri vakit bir çok propaganda yaptılar. Filan 
böyle böyle olmuş, ermeniler şöyle olmuş.. Bir çok 
şeyler söylediler. Bu muahhedeyi • şimdiye kadar ko
nuşulmuş olan muhtelif mesailin hulâsası ve levhası 
olmak üzere alıyoruz. Bunu mütalaa için en aşağı 
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bir hafta zaman lâzımdır. Bir hafta sonra mütalaa
mızı arz ederiz dedik. Hususi bir celse yaptılar ve 
sonra ingiliz murahhası dediki şahsî olaralk size bir 
mazeret arz edeyim. İngiliz, hükümeti memleketinin 
birtakım hususatı için kendisinin daha ziyada burada 
'kalmasını muvafık görmiyerek bir an evvel azimet 
istirarında bulunduğunu söyledik. Bu çarşamba günü 
oluyordu. Cuma günü hareket etmek için her şeyi 
taarrür ettirmiştir ve her şeyi hazırlamıştı. Şimdi daha 
muafahede üzerinde çalışıpta cevap vermek. için mü
saade istiyorsunuz, arkadaşlarınız çalışkandırlar. Daha 
iki gün tehir efcmdkle çıkarabilirler. 

Hal edelim ve bitirelim dediler. Cevap verdim; üç 
dört gün içinde değil bir iki saat içinde bile hal etmek 
için sarfı mesai ederiz. Fakat bu muahhedede kabili 
tadil olan nedir ve ne dereceye kadar kabili tatbiktir? 
Bu üç dört gün içinde bir birimizle temas ederek ka
rarımızı vereceğiz Fakat Zan etmiyorum ki, bu mad
deten üç dört gün içinde hal olunabilsin. Binaenaleyh, 
sizin hususi ve şahsi vaziyetinizi nazarı dikkate ala
rak şunu söyliyebiliriz ki üç dört gün içinde mütalaa 
için sarfı mesai ederiz. Fakat üç dört gün içinde cevap 
vereceğim kaydına bağlanamam. Mümkin olduğu ka
dar bir haftayı maddi olarak kaydetmeyi muvafık 
görmüşümdür. Mümkin olmazsa mesuliyet deruhde 
edemem şeklinde ayrıldık. Bu pazartesi günü oldu 
ertesi Pazartesi günü de gidecekleri. Perşembe günü 
bir Boğazlar konferansı olmuştur. Öğleden sonra
ya kadar onunla uğraştık. Perşembe günü öğleden 
sonra İngiliz murahhasiyle görüştüm. Orada ifade et
tiği büyük mesaili saydım. Şöyle bir takım mesail var. 
Arazi mesaili. Böyle mesaüde nasıl anlaşacağız. Bu 
mesail olduğu gibi duruyor. Bir defa bu mesail üze
rinde, ana hatlar üzerinde esaslı ihtilaflar var. Bun
lar var. Bunlarda anlaşırsak teferruatında maddelere 
tevafuk eden şeylerde de anlaşabilmek kabilidir. Bir 
defa esasda ihtilaf vardır. Nasıl anlaşılır, dedim? Ara
zi meselesini açtılar. Ben de bu mesele üzerinde İs
rar ettim. Çünki *o arazi meselesi kendilerine aittir. 
Bilahere adli, mali. iktisadi meseleler üzerine taalluk 
eden bir takım mütalattan sonra ve tarafımızdan bir 
tarzı hal gösterildikten sonra, diğer muhtelif mesail 

üzerinde çalışacaklarını ve müttefikler tekrar vaz ede
cekleri bir takım mevaddı söyliyece'kler. Ben de pek 
âlâ dedim. Bu Cumartesi günü çağırdılar, yapacakları 
son şeyleri söylediler. On beş milyon altın istiyorlar. 
On iki milyon lira altına kadar inmişlerdir. Borcumu
zu sermaye üzerinde taksim etmelerinden vaz geçi
yorlar, Esas üzerine kabul ediyorlar. Esas üzerinde 
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muaihıhedeyi değiştiren ve hasredilen bir iki noktada
dır. O da Trakya'da Tahaddös eden askeri mesail 
vardı ki ondan da vaz geçtiklerini bildirdiler. Cumar
tesi sabahı 24 saate kadar cevap bekleriz, dediler. 
Bundan başka bir şey yok mudur dedik? Cevaben 
yoktur, dediler. Şimdi bu muaihhedeyi aldım tetfkik "et
tim. Neticei tetkikatım da görtiümki bir iki noktayı 
tadil etmişler. Bizden tamirat parası istiyorlar arazı 
meselesine gelince onu da olduğu gibi muhafaza edi
yorlar. Mali mesele de bizden para istiyorlar. Fakat 
Yunanlılara verdirmiyorlar. Sonra iktisadi meselede 
şimendiferler, şirketler ve diğer imtiyazat olduğu 
gibi muhafaza ediliyor. Cumartesi günü öğleden son
ra vazıyeti bu tarzda müzakere settik. Meseleyi mu
hakkak bir inkitaa sevk edenler yüzünden bir harp 
çıkarsa, meselâ İngilizlerle, Fransızlarla vuruşacağız. 
Onlar Dünyanın mesaili hukükiyesini hal için uğ
raşıyorlar tavrını takınmışlardır. Her esas noktada 
temamen hali ihtilaf da olarak geçerse ne gibi fedakâr
lıkla şu vaziyeti kurtarmak çarelerini düşünüyorduk. 
Geldiğimiz zamanda cereyan eden şu mesailin hepsin
de hali ihtilaf meydana gelmiştir. Binaenaleyh heyeti 
mecmuasını ret edeceğiz. Bu da kâfi değildi. Bu muah-
hedenin neresinden, tutarak diğerleri istikşaf edilebi
lir. Binaenaleyh inkıta olursa ve bundan harp çıkar
sa bütün cihan efkârı umumiyesine hitaben Türkler 
hiç bir şey'de uyuşmak fikrinde değildirler. Bidayeten 
ne söylem işlerse, nihayetinde onu İsrarla kalmışlar, 
bir eseri hal göstermemişlerdir ve bunlar söz yapmak 
için gelmemişler. Kendi şartlarını bize dinlettirmek için 
gelmişler tarzında bir propagandaya mahal vermemek 
lâzım ise bile, her millet bunun ne gibi avamil tesirin
de inkita olacağını cihan efkârı umumiyesine karşı 
aranılacak mühim bir noktadır. İkincisi, şu ve ya bu 
şekilde bir takım usullerle meseleyi hal ;etmeye im
kân var mıdır. Bunun için esaslı bir istikşaf yapmak 
lâzımdır. Bu da ancak cihanı alakadar eden mesaili 
araştıracak hâl etmek lâzımdır. Binaenaleyh Cihanı 
alakadar eden boğazlar, akalliyetler, tabiiyetler mese
lelerini hal etmişizdir ve milletlerin münasebatı ticari -
yeye girmeleri esaslı bir surette ilerlemiştir. Bir takım 
mesaili arziye vardır ki şark'da, garp'te bu mesaili 
Araziye, münhasıran istilayı arazi Mi ki orada Musul 
meselesi idi. İnkitaı bu mesele üzerine hasredilmemek 
için bunu muahhedenin imzasından bir sene sonra İn
gilizler ile aramızda hal etmeyi kabul ettik. Trakyada 
Yunanlıların silah ile hal edecekleri tarzında yapıla
cak propagandaya mani olmak için 1901 hududunu 
kabul ederiz, dedik. Bu şekilden sonra mesaili mali
yede, tamirat meselesinde bir takım maddeler kabul 
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«ederiz, fakat mesaili İktisa'diyeyi de kamilen ihraç et
mek şart'ile müzakeresine devam ederiz dedik ve şim
diye kadar üzerlerinde mufakat efkar olan mesaili bir 
araya topîadıkdan sonra, onu bir tarafa bırakarak 
muvafakati efkâr olmayan diğer mesail üzerinde mü
zakereye devam olunarak: bir şeye varılabilir, hal olu
nabilir veya olmaz. Hakiki ve ciddi istikşaf olmakla 
beraber, kendimizi kabul veya inkita halinde bağla
mak için bir ha'tvei umumiye üzerinde kalmak ica-
bediyordu. Zira bir krsmını kabul etmedikleri taktir
de hiç bir kayıt altında değiliz demek hakkını haiz 
olaibitmekliğimiz için idi. Bunu da nitekim Pazar sa
bahı söyledik. Arazı meselesinde bir sureti hal göster
memişlerdir. 

Kapitülasyonlara gelince, nokta i nazarımızda mu-
sırnz. Adli mes'aile gelince; diğer milletler gibi ve sizin 
kabul ettiğiniz gibi adli icraata müdabele .«etmemek 
şartile, adli müşavirler bulunmasını teklif ettik ve bu 
teklifimiz de asla sulh hâkimlerine taalluk etmeyen 
bir şekilde idi ve bu suretle mukabil tekliflerine öğle
den evvel cevab verdikden sonra, bir iki saat içtima 
•ettik, müzakereye başladık, yeniden bazı şeyler tek
lif ettiler. Meselâ tamirat meselesi sonra onlardan 
alacağımız gemi bedeli, biz bunları kabul ettirmek 
için iddia ediyorduk. Onlar vermiyorlardı ve gemileri 
harbe girmiş kanaimden addediyorlardı ve sizin ala
cağınız yoktur, diyorlardı. Biz de alacağız diye iddia 
ediyorduk, onlar vermiyorlardı. Ondan sonra hiç bir 
taahhüdümüz yoktur, diyerek ayrıldıkdan sonra ikin
diye doğru İtalyanlar Amerikalılar bizim heyeti mu-
rahh'asamızın bulunduğu daireye geldiler. Kapitülas
yonlar meselesinde iktisada ait bir iki maddede çı
karalım dediler. Bu çıkarılan madde imzasın
da altı ay sonra müzakeresine devam etmek partiy
le. Bitbabii biz de olmaz dedik. Muahhede ya
rımdır. Kamilen çıkacak tamam olacaktır. Sulh olacak 
istanbul'dan çıkılacaktır, dedik ve bir tarafdan da 
mali komisyon vazifesine devam edecektir. Vaktin 
dar olması sebebiyle tasvib ettiğimiz dakikada İngiliz 
heyeti hareket etmiştir. O gün düşündüler, dedilerki 
kapitülasyonlar yüzünden Lozan Konferansı inkita 
etmiştir. Ecanibin Türkiyede oturması ve yaşaması 
İçin Türklerden teminat istedik, vermediler, İnkita ha
sıl oldu. Güya, dünyadaki bütün ecanib Türkler aley
hine düşman olacaktır. Böyle düşündüler. Türkiyeyi 
başdan aşağı tecrübe ettikden sonra, bakı kalını soy
mak istediklerinden inikita olmuştur. Bankerler harb 
etrrtek işitiyorlar. Biz böyle, bil mukabele, bunu ilân 
eftük. Pazar günü akşam üzeri herkesin asabı alaban
da , herkes bir sureti hal ve çare arıyor ve bulmak 

istiyor. Fakat mes'ele bitmiştir. Her tarafdan mesai
li maliye ve İktisadiyem'iz üzerinde şiddetli neşriyat
ta bulundular. Vaz'iyet nedir? İngiliz heyeti ayrıldık
dan sonra Pazartesi sabahı Fransız murahhasiyle te
mas ettik, hareket edeceğiz dedik. Vaziyetin tenviri
ni •müttefiklerden beklediğimi söyledim. Çühki de
dim, hususi bir vaziyet vardır. Aramızda akdedilen 
Mudanya mukavelenamesi mucibince sulh konferan
sının halline kadar mütareke halinde bulunacaktık. 
Şimdi eğer konferans inkita etmiş ise, Mudanya mü-
tarekenamesi mündefi olmuştur ve tarafeyn serbestli 
harekâtını iktisab etmiştir. Böyle midir, dedim. Ha
yır değildir, dediler. Sizce mesele nasıldır dedik? Ben 
inkita cihetine gitmedik, bu işi müttefikler yaptılar, 
dedim. Biraz görüştük, konferansın inkitai hakkında 
bir tebliğ olmamıştır. O halde konferans nazari ola
rak deVam ediyor, vaziyet tavazzuh etmiştir. 

Mucibi İnkita olan meseleye gelince; siz ne isti
yorsunuz? Dedim ki, ben bunu söyledim; mesaili ik
tisadiye kamilen çıkarılsın ve diğer malum olan me
saili görüşelim ve diğer muvafakat hasıl olan şeyler 
üzerinde sulh yapalım. Onun üzerine ayrıldı gitti. Bi
zim heyeti orada bir müddet daha oturması için ısrar 
ettiler. Fransız heyeti murahhasası hareket ermişti. 
Çarşamba günü ben de hareket edeceğim, dedim. İki 
esaslı nokta tezahür etti: Konferans inkita etmemiş
tir, talik olunmuştur: Diğer noktada herkes son cel
selerde ben şundan vaz geçeceğim, sen şundan vaz ge
çeceksin diye bir takım sözler söylendi. Türkler talep 
ettikleri şeyleri, kabul ederiz kabul etmeyiz; taleple
rini kağıt üzerinde tekrar etsinler denildi. Amerika
lılar tavvussut ettiler. Biz konferansı toplarız, siz bu
nu kabul ederseniz, dediler. Biz noktai nazarımızı yaz
dık, dedik. Eğer o noktai nazarınızda sabit iseniz, bu
nu da yazınız, imza ediniz. Ondan sonra tavassut 
ederiz dedi. Bunun üzerine anladıkki bizden bir taah
hüt alarak vaziyeti tetkik etmek istiyorlar, imtina 
ettim, biz teklifatımızı dermeyan ettik. Müttefikler 
tarafından bir cevabınız varsa veriniz, dedim. İtalya 
Heyeti de hareket etmiş idi. Dedilerki, biz yalnız mu
rahhaslar gideceğiz, heyeti burada bırakacağız, siz de 
kalınız. Murahhaslar gitti, diğerleri de gittiler; biz ni
çin duralım, biz de gidelim denildi. Vaziyet halledile-
bildiği kadar hal edilmiştir. Ortada bir muahhede var
dır. Bu muahhede üzerinde ne tadilat yapılmış
tır ve ne de yapılması memuldur. Biz hiç bir 
taahhüde girmemişizdir. Bunu safahatiyle gidip 
hükümete ve Meclise görüşmek lâzımdır diye 
biz orada bu kararı verdik. Şimdi artık onla
rın taahhüt tekliflerini kabulden imtina ediyor 
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ve memlekete gelmiye çalışıyorduk. Müttefikler ise 
vaziyet inkişaf ettik/dem sonra artık 'bunu imzalı bir se
nede bir an evvel vardıralım ve Türkleri bir kayıt al
tında bulunduralım zihniyetinde göründüler. Hâsıl 
Salı günü İtalya ve Amerika heyetleri de gittiler. Çar
şamba günü sabahleyin de ben hareket ettim. Onlar 
•birer kâtib bırakmışlardı. Ben de bir iki kâtib bırak
tım. Konferans nazari olarak devam ediyor. Müte
baki heyet kamilen hareket etti. Milano'da İtalyan He
yeti müşavirlerinden birisini bırakmıştır. Eğerki nöktai 
nazarınızı muhafaza ediyorsanız mesaili iktisadiye ve 
maliyeye bir sureti hal bulalım dedi. Fakat bu defa 
böyle büyük komisyonlar halinde değil, her devletten 
birer müşavir ile hal edelim dediler. İtalyanlar bi
razda telkin yapıyorlardı. Mesele uzar ve bir takım 
ihtilafat olur ve bu ihtilafat, ile sarfedilen mesa'i ka
milen heba olmuştur. Bir harb çık'ar, yeni bir şey çı
kar, bir vaziyet hasıl olur, Köstence yolundan gelmiş
tim. Romanya hükümeti mütelaşı görünüyordu. Ta
vassut etmek istedi ve dediki, eğer kabul ettiğiniz ve 
etmediğiniz maddeleri bize sölerseniz, biz müttefikle
re tebliğ ederiz. Belki tekrar toplanmak için imkân bu
lunur. Hatta evvelce imtina ettiğim gibi; müsaade 
ediniz, biz diyelim'ki sizin tarafınızdan İsmet Paşa ile 
görüştük. Son celsedeki maddeler kabul edilmiştir. 
Şu maddelerin şu tarzda kabul edilmesini istiyor. Şu 
tarzda şu maddelerin tadilini ihracını talep ediyor, di
yerek size atfen biz yazmış olalım, siz yazmayın dedi
ler. Muvafakat edilmedi. Lozan Konferansında bir 
çok şeyler görüşüldü mesele talik edildi. Herkes mer
kez hükümetine gitmiştir. Ben de yoldayım, merkezi 
hükümete gidiyorum. Hükümetimle temasım yoktur. 
Merkezce benim talimat almadıkça bir şey yapmak im
kânım yoktur, esasında kaldım. Sonra İstanbul'a gel
diğim zaman üç devletin komiserleri ayr; ayrı geldiler, 
ziyaret ettiler. Evvelce arz ettiğim şeyleri derhatır bu
yurursanız, Şüphe içinde daha kızdırırsanız muahhe-
deyi bazı tadilatla imza ederiz, götürürüsünüz ve ya
hut olduğu gibi götürürsünüz, üzerinde bir şey konuş
mazsınız ve götürürsünüz, hükümetinizle görüşürsü
nüz. Bu denilen şeyleri şayet konuştukdan sonra ka
bul etmiyecek olursanız imza etmezseniz artık bu mu
a h e d e mevcut değildir demişlerdi. Artık İstanbul'da 
Muahhedeye son zamanda bir çok mevad koymuştuk. 
O mevad üzerinde sebat •ediyoruz. Kabul etmediğiniz 
şeylerin üzerindeki teklifatınızı biliyoruz. Mesela bir 
kısım mevadın ihracı gibi bunlara bir sureti hal bula

lım. Muahhedeyi olduğu gibi imza etmek elinizîdedih 
Müteallik ve bazen m'ü'teakıs cümlelerle muahhede he
nüz meydandadır. Bir sureti hal bulunuz, bulalım tar
zında tebligat yapmak istediler. Her birisini ayrı ayrt 
Lort GürzonMan İngiltere Hariciye Nazırından ayrıca 

bir telgraf tebliğ ediyorlar, bir çok mesele de Lozan* 
da anlaşdık; fakat daima Türkiye heyetine karşı iti
bar ve ihtiramımızı muhafaza ettik, muahhede mey
dandır. Bir çok mesail konuşulmuştur. İmza edilmesi 
tarzında tebligat yaptılar. Bunların hepsinde sarih bir 
vaziyet aîmakdan içtinap ettim. Tabii şimdi son vazi
yet şudur ki, muahede elde mevcut olan şekliyle her
kesin bütün talebleri içine yazarak,'bir hülâsa halinde
dir. Bunun üzerine şifahi müzakere açılmış ve müza
kere edilmişti. Mesela tamirattan şu tarzda vaz geç
mek bir de vaktiyle bir teklif yapmışız ki mesaili mali
ye ve iktisadiyeyi çıkaralım muahhedenin mütebaki
sini kabul edelim. Ret etmiştik. Hiç bir teahhüdümüz 
olmayarak bu mevcut olan muahhede üzerinde ne ta
dilat yapılmış ve nede yapılması ümit edilmiştir. Böy
le bir vaziyet içindeyiz. Hükümete vekillere de bu 
tarzda vaziyeti teşrih ettim. Şimdi biz bir defa mu-
ahhe'deyi madde madde hükümette mütalaa ederek he
yeti umumiyesinden bir fikir hasıl ettik ve vaziyeti 
mütalâa ederken muvafık bir karara varmak ihtiya
cındayız, ond'an sonra Meclisi Âliye bu şekilde arz 
olunacaktır. Eski muahhede sureti tercüme olunmuş 
ve Meclis mazbatasında ta'b olunmaktadır. Demekki 
bir iki gün zarfında azayi kiramda bunu mütalaa ede
ceklerdir. Heyeti umum iyesi görüldükden sonra takip 
olunması lâzım olan hattı hareket hakkında Meclisi 
Âliye teklifat yapacağız. Meclisin vereceği karar hat
tı hareketimiz olacaktır. Bu günki vaziyet kamilen ta
kip ettiğimiz vaziyetin inkita etmiş ve meçhule, suya 
düşdüğünü tavzih noktai nazarından vaziyeti tenevvir 
içindir. Taahhüt ettiğimiz bir şey yoktur. Hiç kimse 
bize şunu verdiniz, bunu verdiniz diye isnat edemez. 
Ne karar verirseniz kimse bir şey diyemez, onu ser
bestçe tatbik ederiz. Mesele bundan ibarettir. 

NEBİ ZADE HAMDİ BEY (Trabzon) — Reis 
bey müsaade ederseniz bir şey sual edeceğim, Paşa 
hazretlerinden. 

REİS — Efendim müsaade ederseniz on dakika te
neffüs etmek üzere celseyi tatil edelim. 

Hitamı Celse 
Saat : 3,40 

<o»—<... 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma saati : 4,10 

REİS : Reisi Sâni Ali Fuat Paşa hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgat), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celsei açıyorum efendim. Buyurun Paşa 
Hazretleri. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) — Trab
zon mebusu Ali Şükrü Beyefendi söyledilerki bizim 
töklif etmiş olduğumuz şu muahhede tatbik edilmiş 
olsaydı Trakya ve İstanbul derhal tahliye edilecek 
mi idi. Yoksa Musul mes'elesinin halline kadar işgal 
altında mı kalacaktı? (Eşitemiyoruz sesleri) Bir defa 
daha konferansın ortasında şöyle bir ihtimal mevzuu 
bahis olmuştu. İngilizler tasmim etmişlerdi ki muıkad-
dematı sulhiyeden bir takım prensipleri, esaslı nokta
ları bir kere aramızda takarrür ettirelim. Sonra bu 
takarrür eden prensipler üzerine ayrılalım. Konferans 
bu mevadı esasiye üzerine muahhedenameyi müte
hassıslara tanzim ettirsin. Yani evvela anlaşacağız. 
şark hududu şöyle olacak, garb hududu böyle olacak. 
Filân mes'ele böyle olacak diye başlıca mesail üze
rinde uzlaşacağız. Bir kâğıt üzerine yazacağız. Muah-
hedeyi ve bütün mesaili hal etmek için nihayetine 
-kadar beklersek çoik zaman geçer. Bunları komisyona 
mütehassıslara, Hukuk müşavirlerine bırakalım. On
lar muahhedeyi tanzim ederler ve konuşuruz. Konfe
ransa başladığımızdan üç hafta sonra ve yahut bir 
hafta sonra sulh için şu ve ya bu şekilde bir sureti 
hal bulalım. Mukaddematı sulhiye yapalım. Müte
bakisine devam edelim ve yahut hebsini bitirelim. 
Tam bir sulh yapalım, dediler. Bunun üzerine her 
ikisini düşünebiliriz, dedim. Şu şartlaki her neyi imza 
edersek sulh tamam olmalı. İstanbul, Gelibolu ve 
Boğazımız tahliye edilmeli. Biz daima bu noktayı 
müdafaa ettik. Onun için teklifatımızda mütaleatımız 
da sulh olur olmaz hiç bir şey'e hacet 'kalmaksızın 
tahliye temam olsun. Sulh temam olsun, noktai na
zarını takip etmiştim. Demin de arkadaşlara söyle
miştim. Mesaili iktisadiyeyi hariçde bırakalım dediği
miz zaman, muahhedeye bir madde ilâve edelim ve 
altı ay zarfında bunların müzakeresine devam edelim, 
dediler. Ben o zaman itiraz olarak dedimki: O zaman 
muahhede temam olmaz, bunları çıkarmalıyız ki mu
ahhede temam olsun. Tahliyeyi murat etmiştim. 

Konferansda «Meriç boyunun gayri askeri bir 
hale sokulmasında mahzur var mıydı?» diye Trab

zon mebusu Nebi Zade Hamdi Bey efendi soru
yorlar. Müsaade buyurursanız muhtelif devletlerin 
vaz'iyeti siyasiyelerini de bir iki kelime ile izah ede
lim. 

Aynı zamanda Rus Heyeti murahhasası ile bizim 
hey'eti murahhasamız arasında ki münasibata da
ir suale de cevab vereceğim. Rus Hey'eti murahhasa
sı ile bizim hey'etimiz başdan nihayetine kadar dai
ma dostane bir temas ve münasibet halinde bulundu. 
Cereyanı ahvalden, gerek vaz'iyeti siyasiye ye ait ol
sun ve gerek sulh konferansına müteallik olsun, yek-
diğerimizi haberdar ederdik ve dostane ayrıldık. Biz, 
boğazlar meselesinde bir çok mücadele ettikten sonra 
Boğazların tahkim edilmemesini ve sefaini harbiye-
nin serbest olarak mürurunu kabul ettik. Halbuki 
Rus hey'etinin noktai nazarı esas itibariyle Boğaz
ların tahkim edilmesi ve kapalı olması zemininde 
idi. Onun için Boğazlar mes'elesinde aramızda ihti
lâf vardı. Bu ihtilâf nihayete kadar daim olmuştu 
ve zaruridir. Diğer münasibatı siyasiye ve münasibatı 
umumiyede anlaştık. Fransız Hey'eti mesaili muhte
life arasında Ankara İhtilâfnamesine istinaden ve 
Ankara intilâfnamesini muhafaza ederek Suriye hu
dudunu muhafaza etmek esasını takip etmiştir. Mesa
ili Maliye ve iktisadiyede alâkalan ve menfaatleri zi
yade göründü. Gerçi hususi muahhedatta hal olun
mayan mesaili Maliye ve İktisadiye ile diğer mütte
fikler de aynı derecede alâkadardır. Fakat kendileri 
daha ziyade alâkadar görünüyorlardı. 

Kapitülâsyon mesailinde de musir görünmüştür. 
İtalya heyeti bize ait olan mesailde ve bilhassa kapi
tülasyonlarda alakadar oldular. Kapitülâsyonları il
tizam ve terviç ediyorlardı. Meclisi Âlice malum
dur ki Ankara İtilafnamesinde bu gibi mesailde ka
pitülâsyon meselesinde ve sair mesailde Fransızlar 
birtakım şeyler taahhüt etmişlerdir. Bu şu muahede-
namesinde de kapitülâsyonların ilga edilmesine diğer 
müttefikler razı olduğu halde kendileri de razı ola
caklarını taahhüt etmişlerdi. Şimdi burada kapitülâs
yonların ilgasını esas itibariyle kabul ediyoruz. Fakat 
sözlerimize intikal lâzımdır, şeklini muhafaza etmiş
lerdir. Herkes kendisine ait olan mesailde yakın bir 
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menfaat, yakın bir alâka gösterdikleri halde diğerle
rine. ait olan mesail mevzuübahis olurken Japon He
yeti sureti umumiyede Büyük Biritanya noktai nazarı
nı terviç ettiler. Asıl İsrar edilen kapitülasyonlardır. 
Onlar bir devrei intikal şeklinde behemehal lâzımdır, 
diyorlar. Romanya konferansında yakinen alakadar 
olduğu mesele Trakya'nın gayri askeri olması mese
lesidir ve bu yönde alaka göstermiştir. Bir de boğaz
ların açılması ile alakadar olmuştur. Siyaseti umu-
miyesini arz ediyorum. Tabii ekalliyetler meselesin
de kendilerine ait bir madde olmamasına ehemmiyet 
verdiler. Karadeniz Boğazının açık olması ve Roman
ya'nın Karadeniz için de kapanmaması politikasını 
takip ediyorlardı. 

Biraz evvel arz ettiğim veçhile, Balkan muhase
besinden evvel Berlin Muahedesinden beri taksim olu
nacak borçlar vardır. Yugoslavya Sevr Projesinin 
tashihatında da bu borçlara itiraz etmiş imiş. Bizim 
haberimiz yok. Borçlar için müstenkif bir vaziyet 
aldı. Bir ona ehemmiyet veriyor, bir de Meriç garbine 
geçini yelim. Buna da bütün kuvvetiyle ehemmiyet ve
riyordu. İngilizler bizimle olan mesailde Musul me
selesinde sair mesaili arziyede birinci derecede alaka
dar olmuşlardır. Yani bir Musul meselesinde, bir de 
Yunanlıları daha fazla ezilmekten kurtarmaya çalış
mışlardır. Kapitülasyonlarda mesaili maliye ve iktisa
diye dalma müttefiklerle beraber bulundular ve onla
rın taleplerini fazlasiyle terviç ettiler. Fakat zan olu-
nabülir ki birinci derecede alakadarlık gösterdikleri 
mesaili arziyedir. 

Diğer bitaraf devletlere gelince; İspanya, Hollan
da, Danimarka, tsveç, Belçika devletleridir. Bunlar 
evvela konferansa iştirak etmeyi emri vaki yapmak 
istediler. Şiddetle mukavemet ettik. Bundan sonra 
konferansa bir defa iştirak ettiler ve bana berayı ma
lûmat bir nota verdiler. Lozan Konferansında müza
kere olunan mesaili muhtelife içinde kendilerini ala
kadar eden mesail var. Bu mesail de hal olunsun de
diler. Sureti umumiyede bitaraflar davet olunduğu 
vakit bilhassa kapitülasyonlarda onlar da bize irası 
miişkilât edeceklerini zan ediyordum. Konferans es
nasında hariçte seyirci olarak kalmışlardır. Bugün 
Avrupa'da bir Ruhr işgali münasebetiyle Almanya 
ve Fransa meselesi vardır. Bunu Fransızlar haklı ol
dukları tamirat parasını Almanlardan almak için re
hin olduğunu iddia ediyorlar. Almanlar ise Ruhr iş
galini Fransa hududunu (Ren'e) kadar dayamak için 
bir bahaneden ibaret olduğu iddiasında bulunuyor. 
Almanya'da infial ve inkisar tesiri vardır. Maatteessüf 
sulh hareket ve faaliyeti yoktur. Tarafeyn yakında 

böyle müsellah bir hareket ve faaliyete ihtimal gör
memektedir. Fakat çok teessür, infial ve inkisar var
dır. Mukavemet ediyorlar. Merkezî devletlerden bir 
de Macarlar vardır. Birçok Macar arazisi diğer dev
letler tarafından işgal edilmiş, ahali pek çok izdirap 
içinde görünüyorlar. Hükümetleri milliyetperver ve 
serbesttir. Fakat ıstıraplarına veya sıkıntı halinde 
bulunmalarına rağmen sakindirler ve sakin kalmak 
arzusundadırlar. Bulgarlar, Bulgarların konferansın
da başlıca şey ettikleri Meriç vadisini alarak Meriç 
şimendifer hattı boyunca mahreç iddia ettiler. Müt
tefikler Bulgaristan'a Yunanistan'ın muvafakatiyle 
Dedeağaç'ı da bir mahreci iktisadî teklif ettiler. Ay
rıca bir liman verecekler. Bulgar emvali için bun
dan istifade edecekler. Bulgaristan'a kadar şimendifer 
hattı muhafazası beynelmilel bir komisyona tevdi edi
lecek, komisyon nazaret etsin diğer arazi Yunan elin
de kalsın dediler. Yunanlılar bunu kabul etmediler. 
Bulgarlar, Bulgaristan'dan itibaren Dedeağaç'a ka
dar boydan boya Meric'in Garbinde bulunan şimen
difer aksamını talep ettiler ve Yunan idaresindeki 
araziden tren geçmesini kabul etmediler. Yunan tahtı 
tasarrufunda bir Bulgar şeyinin imkânı yoktur, dedi
ler. Bulgarlar Boğazlar meselesinde, bilakayıt, mütte
fikleri iltizam ettiler. Diğer mesaili sairede ve ahvali 
umumiyede harice karşı müsalemetkârane surette, 
fakat dahile karşı.., 

Şimdi bu suale Konferansın daha başlangıcında 
Meriç boyunda gayri askeri bir mıntaka bulunmasın
da bir fenalık var mıdır? Bir zaruret var mıdır? Der-
hatır buyurursunuz ki, Konferansa başladığımız za
man Balkan ittifakı beraber mevzuu bahis olmuştu. 
Romanya ve Bulgaristan'ın da dahil olacağı murabba 
bir itilâf adeta tebarüz etmişti. Başlıca istinat ettikleri 
şey bu idi: Rumeli'ye yeni bir ordu, yeni bir kuvvet 
dahil olmasın, isteniyordu. Balkan şibinceziresinde 
şimdiye kadar yapılan muahedeler muhtel olmuştur. 
Romanya birçok arazi almıştır ve Yugoslavya birçok 
arazi almış, bunlar bütün kuvvetlerini Macarlara ve 
Rumlara karşı serbest olarak kullanabilmeyi politika
larının esası addetmişlerdir. Yugoslavya'nın birçok 
müttefikleri vardır. Hulasa Trakya'ya yeni bir un
sur dahil olmuştur. Bu unsur Meric'in Garbine ge
çecektir. Buna karşı Balkan Bloku hazırlayalım. SuJh 
konferansına başlarken mutalebemiz aleyhimizde yeni 
birtakım siyasi tertipler vücuda getiriyor. Garbi Trak
ya hududunu şimendifer hattının Garbinden olmasını 
kabul ediniz, hakikatte ve ilmiyatta bir tek mahalli 
tatbiki vardır. O da Edirne'yi Kale yapmaktan fera
gat ediniz. Demek başka bir yerde veyahut beheme-* 
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hal asker bulundurmaya medbur olduğumuz bir yer 
yoktur. Bu teklif bu denizden diğer denize kadar baş
tan başa gayri askeri bir mıntaka olsun demek Edir
ne'yi başlıca kale yapılmasın. Eğer Edirne kalesi ya
pılırsa Bulgarların Dedeağaç'a olan şimendifer muva
salaları münkatı olmuş olur. Bu üssülharekeye istina
den Türkler Meric'in Garbine geçerler ve tehlike ya
yabilirler. Bunu tehlike halinde ifade ederlerdi. Biz 
düşündük ki konferanstaki hattı hareketimiz muha-
sımîar ve müttefikler arasında yeniden resanet getirme
ye müsait olursa konferansın vaziyetinden istifade 
etmemiş oluruz. Vaziyetimizi daha ziyade iğlak et
miş oluruz. Çünki bir mesele de ittifak halinde, di
ğer bir meselede bir blöf olarak karşımıza çıkmış olur
lar. Memleketin müdafaası noktasından gayri askeri 
mıntaka meselesini memleketin müdafaasını esaslı 
bir surette haleldar eder bir mesele halinde görmedik. 
Onun için zararı esaslı değil, fakat siyaseten gayri ka
bili içtinap olarak şey'i gayri askeri bir mıntaka ola
rak kabul ettik. Derhatır buyurursunuz ki Balkan Blo-
ku meselesi gittikçe çürümüştür ve vücut bulmadı. 
Yani Romanyalıların Sırplarla beraber Şimale ve Gar-
be karşı; Yunanlıların ve Bulgarların da dahil olduğu 
bir ittifak mura'bbaı henüz vücut bulmamıştır. Henüz 
o bu kadar. Binaenaleyh böyle gayri askeri bir mın-
takayı kabul ettirmeye sevk eden avamil bunlardı. 

«Musul meselesinin bir sene zarfında İngiltere ile 
aramızda hallinden heyeti murahhasamız ne kasdet-
miştir?» buyuruldu. Bugün Musul meselesini aramız
da hal etmekten ne kastediyorsak ve ne intizar ediyor
sak o noktai nazarı takip edebiliriz diye kasdetmişim-
dir. Konferans talik edilmiş olduğuna nazaran, heyeti 
murahhasamız tarafından kabul olunan esasatı keen-
lemyekûn addetmek, yeni müzakerata bırakılan nokta
dan başlamak kabil midir? Demin ifademde arz et
tim ki konferansta birçok mesail baştan aşağıya ka
dar müzakere edilmiştir. İmza ettiğimiz mesele Yu
nanlılarla aramızda mübadelei üsera ve ahaliye ait 
olan mukaveledir ki tatbik olunuyor. Bütün teferrüa-
tiyle görüşüp hal edilmiş nazariyle bakılabilecek me
seleler boğazlar mukavelesi, ekalliyetler mukave-
lesidir. Mahaza bunlarda daha bir imza ve taah
hüt yoktur. 

Diğer son yaptığımız şeyde bunu böyle kabul edi
yoruz. Şunu şöyle kabul ediyoruz. Bunlar heyeti umu-

miyesiyle bir küldür. Bu hiç bir taahhüdü tazammun 
etmez. Hepsi bir şeye bağlanmıştır. Müzakerata karar 
verdiğiniz zaman istediğiniz yoldan ve vereceğiniz 
talimattan başlarız. Altından kalkmıyacağımız her
hangi bir taahhüt olduğunu zannetmiyorum. Bunun 
en kuvvetli misali ayrıldıktan sonra bizden taahhüdü 
tazammun edecek bir kâğıt almaya çalışmalarıdır. Ta
ahhüt ifade edeceği için evvela Meclise vaziyeti arz 
ettikten sonra, Meclisi Âli ne karar verirse ona göre 
hattı hareketimi tayin ederim, dedim. «1 Şubat müt
tefikler tarafından verilen projenin... izahat veril
mesini rica ederim» Sualin biri de bu. 4 Şubatta bi
zim yaptığımız teklifata taalluk ediyor. Şarkta ve bir 
sene zarfında Musul meselesini halledelim, iktisadî 
mesaili harice çıkaralım. Diğer mesail üzerinde sulh 
yapalım. Kapitülâsyonların ifgası kabul edilsin... He
yeti umumiyesi gayri kabili inkisam. Muahede mad
de madde sizce malûm olacağı gibi bu teklifatı aynen 
mütalaa buyuracaksınız. «İktisadı mevad... 

Böyle bir kabul yoktur. Bunlar muhaveratı hu-
susiyedendir. O zeminde hiç çalışılmamıştır. «Heye
ti murahhasamız tarafından derpiş olunan proje ne
den ibarettir?» Arz ettim ki, Hükümet bunu tetkik ve 
mütalaa etmektedir. Ondan sonra Hükümetin teklifi 
ile beraber Meclisi Âliye gelecektir. Bir kararımız 
yoktur. Boğazlar hakkında kabul ettiğimiz şekil muha-
denet ahidnamesinde Ruslarla beraber Boğazlar me
selesinin itilâf devletlerinin ve alakadar devletlerin 
dahil olacağı bir konferansta tetkik ve hallini kabul 
ettik. Taahhüdümüz Konferansa iştirak edip Boğazlar 
meselesini hal etmekten ibarettir. Yoksa Boğazlar 
meselesinin şu veya bu şekilde halli hususunda ahit-
leşmemiştik. Bilakis bizim Misakı Millide İstanbul'un 
ve Marmaranın âtisini ihlal etmeksizin boğazların ti
carete ve münakalatı beynelmilele küşade bulunma
sını kabul etmişizdir ve muhadenet ahitnamesinde 
de kabul olunmuştur. Baştan aşağı bilcümle müzake-
ratta ve bilcümle münasebatta imza ettiğimiz ahit
nameye mugayir hiç bir taahhüde girmedik ve bir 
vaziyet almadık. Herkese karşı kendileriyle akdetmiş 
olduğumuz ahitnamelere muvafık bir surette hareket 
ettiğimizi ispat etmişizdir. Başka sual yoktur. 

REİS — Celsei hafiyeden celsei aleniyeye geçme
yi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş-
tir. 
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