SAKARYA SAVAŞI NDAN SONRA İMZALANAN TÜRKtNGİLİZ ESİR MÜBADELESİ ANLAŞMASININ
UYGULANMASI VE BELGELER
Arş. Gör. Mesut ÇAPA
"Malta Sürgünleri" 1 hakkında şimdiye kadar birçok araştırma
yapılmış olmakla birlikte, bunların çoğu ingiliz kaynaklarına dayanmakta, Türk arşiv ve kaynaklarına pek fazla değinilmemektedir.
Bunu dikkate alarak, Türk arşivlerinde bulduğumuz bazı belgeleri
de yapılan çalışmalara eklemeyi düşündük. Bu yazıda, özellikle, mübadelenin uygulanışını detaylı olarak vermeye çalışacağız.
Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra ingilizler, tutukladıkları Türk komutan ve ileri gelenlerini önce Mısır'da, daha
sonra da Malta'da toplamaya başladılar, ingiliz Yüksek Komiseri
Amiral C. Calthorpe, 2 Ocak 1919'da ingiliz Dışişleri Bakanlığına
gönderdiği yazıda, "suçlu oldukları kuşku götürmeyen kişilerin"
hemen tutuklanarak itilâf devletleri makamlarına teslim edilebilmeleri için yetki istedi. Böylece, içerideki Türkler üzerinde, yenildiklerini, Ermenilere saygı gösterilmesi gerektiği izlenimi yaratılarak Mütareke'nin uygulanması kolaylaştırılacaktı. Amiral Calthorpe, bu tutuklamaların ötekileri korkutacağına inanıyordu. Nitekim, onun bu
önerisi kabul ediliyor ve tutuklamalar başlıyordu 2 .
istanbul'un işgalinden önce, 28 Mayıs 1919'da, istanbul'da tutuklanan 12 kişinin Mondros'tan' Malta'ya gönderilmeleriyle, o güne kadar çeşitli yerlerde bulunan Türk tutuklularının hepsi bir araya
toplanmış oluyor; sayıları da 91 kişiye ulaşıyordu. 16 Mart 1920'de
istanbul'un işgali ve Meclisin kapatılmasıyla birlikte tutuklama
ve sürgünlere devam edilerek, içlerinde Hüseyin Rauf (Orbay)
1 Malta'ya gönderilenlere esir, tutuklu (mevkuf), siyasî mahkûm ve çoğu defa da
"Malta Sürgünleri" denildiği görülmektedir, bkz. Bilâl N. Şimşir; Malta Sürgünleri, Bilgi
Yayınevi, 1985.; Cemal Kutay, Siyasi Mahkûmlar Adası: Malta., İstanbul, 1963.
2 Dr. Salâhi R. Sonyel; "Malta'ya Sürgün Edilen Türk Aydınları", Toplumun Sesi, Sayı: 39, Mayıs 1976, s. 18.
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Bey, Dr. Mehmet Esat (Işık) Paşa ve Mustafa Vasıf (Kara Vasıf)
Bey'in de bulunduğu 11 kişilik gurup Malta'ya gönderildi. 1919 yılı
Mart ayında başlayan tutuklamalara İngilizler, 1920 yılı Kasım ayına kadar devam ettiler. Bu süre içinde Malta'da toplam 144 kişi toplanmıştı 3 . Tutukluların dışarıyla yapacakları her türlü haberleşme
de, esirlerde olduğu gibi, İngilizlerin kontrolü altına alındı. İşgalden
hemen sonra, 27 Mart 1920'de, İngiliz Yüksek Komiserliği, Osmanlı
Hariciye Vekâletine gönderdiği yazıda mektupların, kendileri vasıtasıyla tutuklulara gönderilebileceğini bildirmişti 4 .
İngilizlerin bu hareketine karşılık olmak üzere Anadolu'da da
birtakım tedbirler alındı; kontrol subayı Yarbay Ravvlinson'dan
başka, Anadolu'da yakalanan İngiliz askerleri tutuklanmaya başlandı. Bunlar, Malta'da tutuklu bulunanları kurtarmak için elde koz
olarak kullanıldı. İngiliz esirlerinin içinde en önemlisi Ravvlinson'
du; ondan sonra Yüzbaşı Campell ve Teğmen Bovvring gelmekteydi 5 . İngiliz esirlerin, özellikle Yarbay Rawlinson,un serbest bırakılması için Londra'da esir ailelerinden başka, Rawlinson'un eşi ve İngiliz Parlamentosunda etkili olan kardeşi Lord Rawlinsonca İngiltere Dışişleri Bakanlığına baskı yapılıyordu 6 . Biraz da bu sebepten
dolayı, T B M M ile İngiltere arasında mübadele anlaşmasının imzalanması, bunların kurtulmaları için tek çıkar yol olacaktı.
Esirlerin mübadelesiyle ilgili diplomatik faaliyetlere 1921'de
Londra Konferansı sırasında başlandı. Londra'da bulunan T B M M '
nin temsilcisi Bekir Sami Bey'le İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Robert Vansittart arasında 16 Mart 1921'de mübadele anlaşması imzalandı 7 . İngilizler, Londra Anlaşmasını Birinci İnönü zaferinden sonra imzalamışlardı. 23 Mart'ta Yunanlıların Bursa ve
Uşak cephesinde saldırıya geçtikleri bir sırada, İstanbul'daki İngiliz
makamları fikir değiştirerek Türk sürgünlerinin serbest bırakılmamasını Londra'ya bildirdiler. Ancak İkinci İnönü zaferinden sonra, 6 Nisan 1921'de, General Harington ve Sir H. Rumbold, Malta'dan
3 Şimşir, a.g.e., s. 135-138.
4 Kızılay Arşivi; ds. 524.
5 Şimşir, a.g.e., s. 178.
6 Dr. Salâhi Sonyel; Türk Kurtuluş Savaşı Ve Dış Politika, II. Cilt, Ankara, 1986,
s. 147-148; 9.11.1921'de Curzon, Lordlar Kamarasında söylediği nutukta; "Ravvlinsonun'un serbest bırakılmasını sağlamak için Türk taleplerini kabul etmeye karar verdik"
demiştir, bkz. Gotthard Jaesche; (Çeviren; Cemal Köprülü), Kurtuluş Savaşı İle ilgili
İngiliz Belgeleri, Ankara, 1986, s. 194.
7 Anlaşmanın metni için bkz. Jaeschke; a.g.e., s. 188—189.
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kırk kişinin serbest bırakılmasını Londra'ya bildirdiler. Bunun sonucunda 24 Mart'ta serbest bırakılanlarla birlikte, Nisan ve Mayıs ayında 37 kişi serbest bırakıldı 8 .
Bu sırada ingilizlerin, Türk esirlerinin tümünü serbest bırakacağını sanan ve Yarbay Rawlinson'u serbest bırakmaya hazırlanan
Ankara Hükümeti, İngilizlerin mübadele anlaşması şartlarını yerine
getirmeyerek, sözde, "bazı savaş suçlularını" serbest bırakmayıp yargılayacaklarını öğrenince, Anadolu'daki İngiliz esirlerini bırakmaya
karşı çıktılar 9 . Mustafa Kemal Paşa bu hususta şöyle demektedir:
"Bekir Sami Bey'in İngiltere ile imzaladığı bir sözleşme gereğince, elimizde bulunan bütün İngiliz esirlerini geri verecektik. Buna karşılık İngilizler de bize, esirlerimizi geri vereceklerdi. Yalnız
Türk esirler arasında, Ermenilere ve ingiliz esirlerine zulüm veya
kötü muamele etmiş olduğu iddia edilenler serbest bırakılmayacaktı.
Hükümetimiz, elbette böyle bir sözleşmeyi kabul edip onaylayamazdı. Çünkü böyle bir sözleşmeyi kabul etmek Türk vatandaşlarının, Türkiye içindeki hareketleri üzerinde, yabancı hükümetin
yargı hakkını onaylamak olurdu." 1 0
Türk-Ingiliz ilişkilerinin soğumasına sebep olan önemli bir olay
da bu sırada meydana gelmişti. İngiliz casusu Mustafa Sagir'in,
Sir Horace Rumbold'un yaptığı başvuruya rağmen, Ankara İstiklâl
Mahkemesinde yargılanarak ölüm cezasına çarptırılması, diğer ilişkiler yanında, mübadeleyi de güçleştirmişti. Anadolu'daki Milliyetçiler, Türk-Yunan savaşında İngilizlerin tarafsız davranmadıklarına
ve Yunanlıları gizlice desteklediklerine inanıyorlar; bu da her iki
tarafı bir çatışmaya doğru sürüklüyordu 1 1 .
Londra Konferansından sonra Ankara Hükümetinde bir değişiklik oldu; Yusuf Kemal (Tengirşek) Bey, Bekir Sami Bey'in yerine
Dışişleri Bakanlığına getirildi. İstanbul'daki ingiliz Yüksek Komiser
Vekili Mr. Frank Rattigan, 8 Haziran 1921 tarihli raporunda bunu,
Mustafa Kemal'in, İttihatçılara karşı bir tavır alması şeklinde yorumladı 1 2 . Halbuki bu değişikliğin başka sebepleri vardı; Bekir Sami
8 Şimşir, a.g.e., s. 358-359, 367-369.
9 Sonyel; a.g.e., s. 148-149
10 Nutuk, II. Cilt, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1980, s. 180.
11 Sonyel; a.g.e., s. 149-150.
12 Doç.Dr. Ömer Kürkçüoğlu,; Tüık-lngiliz İlişkileri (1919-1926); A.Ü. Siyasal
Bilgiler Fakültesi, Yay., Ankara, 1978, s. 181.
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Bey, TBMM'nin tasvibini almadan İngilizlerden başka Fransız ve
italyanlarla da onlara iktisadi imtiyazlar veren anlaşmalar imzalamıştı. Mübadele anlaşmasındaki, ingilizlerin bazı Türk esirlerini
yargılama hakkını elde etmeleri kadar, Misâk-ı Milli hedeflerine
aykırı düşen bu tavizler de kabul görmedi.
İngiltere ile soğukluğun devam ettiği bir sırada, ingiliz ordusundan terhis edilen Binbaşı Henry, birtakım bahanelerle 10 Haziran'
da Anadolu'ya geçti; Refet (Bele) Bey ile görüşmelerde bulundu.
Binbaşı Henry'nin, Refet Bey'le yaptığı görüşmeler ve ingiliz İşgal
Gücü Komutanı Sir Charles Harington'la Mustafa Kemal Paşa'yı
görüştürmek yolunda yaptığı ustaca plânlar sonuç vermedi. Sir C.
Harington'un 5 Temmuz'da gönderdiği yazıya, Mustafa Kemal
Paşa verdiği cevapta, ancak öncelikle Misak-ı Milli esaslarını görüşmeyi kabul ederlerse bir masaya oturabileceklerini bildirdi. İngilizler,
Mustafa Kemal'in bu şartını "mantık dışı" olarak nitelendirdiler 1 3 .
Bu arada, Ankara Hükümeti, 1 Temmuz'da on, 4 Temmuz'da
da iki İngiliz esirini İngilizlere teslim etti. Ancak, bunların içinde
İngilizlerin pek önem verdikleri Yarbay Rawlinson gibi subaylar
yoktu; bunların bir kısmı İngiliz makamlarının Anadolu'da esir
olduğunu bile bilmediği kimselerdi. İstanbul'daki İngiliz Komutanı
General Harington ile Mustafa Kemal Paşa'yı bir masada görüştürmek girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine, Rattigan, 8 Temmuz'
da Lord Curzon'a gönderdiği yazıda, Ankara ile herhangi bir uzlaşmaya varmanın imkânsız olduğunu bildirdi. Ancak, Sakarya zaferinden sonra İngilizler tekrar esirler konusunu gündeme getirdiler.
Bu arada birtakım gelişmeler de olmuştu; İngilizlerin yargılamak
üzere Malta'da tutmak istediği sürgünlerden 16'sı, 6 Eylül günü Malta'dan kaçmıştı. Bunun üzerine Lord Curzon, bütün Malta sürgünlerinin serbest bırakılabileceğini ve esir mübadelesi için Ankara Hükümeti ile görüşmelere başlanmasını 19 Eylül'de Sir H. Rumbold'a
bildirdi 1 4 .
Diğer yandan, 13 Eylül 1921 tarihli T B M M gizli oturumunda
esirlerin mübadelesi konusu gündeme getirildi. Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey, Bekir Sami Bey'in yaptığı anlaşmadan ve daha sonra
Refet Bey'le ingilizler arasında başlatılan gayri resmi ve gizli görüşmelerden bahsetti. Malta'da 75 esirin mevcut olduğu, bunlardan 51'
13 Sonyel; a.g.e., s. 154-156.
14 Kürkçüoğlu; a.g.e., s. 183.
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ini İngilizlerin teslim etmek istediğini, ancak içlerinden 16'sı Mal"ta'dan kaçtığı için geride sekiz kişinin kalacağını anlattı. Yusuf
Kemal Bey sözlerine devamla; "Hükümetin nokta-i nazarı bunlar
üzerinde katiyyen ve katıbaten İngiliz hakk-ı kazasını kabul etmemek, tanır görünmemek" olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Paşa
da konuşmasında, İngilizlerin başlangıçtan itibaren kendi ellerindeki
esirleri vermekten çekinerek, Ankara Hükümetinin elindeki esirleri
almak amacını güttüklerini belirtti ve açıklamalarını -şöyle sürdürd ü : "Fakat, son muzafferiyeti müteakib, hemen onun tecelli günlerinde İngilizler, bir zemin-i tekarrüb aradılar ve bunu vücuda getirebilmek için derhal bize hiç sormaksızın Malta'da bulunan mevkufinîmizi kamilen bırakmaya karar verdiler. Bize vasıl olan malûmat, bu ayın nihayetinde veyahut önümüzdeki ayın on beşinde mevkufinîmizin kaffesi İnebolu'ya gelecekti. Ancak, buna mukabil rica
ederiz, siz de bizim üserâmızı bırakınız, şeklinde müracaatta bulunacaklar." Bu görüşme, Malta sürgünlerinin mübadelesi konusunda
TBMM'nin Hükümete tam yetki vermesiyle son b u l d u 1 5 . T B M M
Hükümeti bu yetkisini, daha sonra, İstanbul'daki temsilcisi ve Kızılay Başkan Vekili Hamit (Hasancan) Bey'e verdi.
Görüşmelerin Başlaması:
Lord Curzon'un, İngiltere'nin, bütün Malta sürgünlerini serbest bırakacağını, sekiz sürgünün de yargılanmasından vazgeçildiğini
İstanbul'a bildirmesinden iki gün sonra, 21 Eylül'de, General Harington ve Sir H. Rumbold, İstanbul Hükümeti Hariciye Nazırı İzzet
Paşa'ya birer nota vererek kendileriyle Ankara Hükümeti arasında
aracılık etmesini istediler. Bunun ardından 23 ve 24 Eylül'de birer
nota daha verdiler.
Ahmet İzzet Paşa, İngilizlerden aldığı notaları Hamit Bey'e
iletti. Ankara Hükümeti, İzzet Paşa'nın aracılığını kabul etmeyerek,
İngilizlerin Hamit Bey'le görüşmesini istedi. Mübadele için T B M M
temsilcisi Hamit Bey'e yetki verildiği, 28 Eylül'de Sir H. Rumbold'a
bildirildi. Hamit Bey, Sir H. Rumbold ile 29 Eylül'de yaptığı görüşmede, Ankara Hükümetinin, Anadolu'daki İngilizlere karşılık olarak Malta'daki 75 sürgünün serbest bırakılacağı yolunda dolaylı
olarak yapılan öneriyi kabul ettiğini, sürgünler arasında bulunan
7-8 kişinin Türk mahkemelerince yargılanacaklarını bildirdi. Rum15 T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, II. Cilt, 2. Baskı, Ankara, 1985, s. 242-245.
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bold'un, 1 Ekim'de Hamit Bey'le yapüğı görüşmede, 8 sürgünün
kayıtsız şartsız teslim edileceğini açıklamasıyla mübadele konusunda
son adım atılmış oldu. Hamit Bey'le ingiliz Yüksek Komiseri arasında bu konuda yazışmalar devam ederken, 12 Ekim'de Yüzbaşı Campell Kayseri'den İnebolu'ya doğru yola çıkarıldı; 14 Ekim'de de Yarbay Rawlinson Erzurum'dan Trabzon'a getirildi 16 .
23 Ekim 1921'de, İstanbul'da Ankara Hükümetinin temsilcisi
Hamit Bey, Meclis adına imzaladığı bir belgeyi tercüman vekili
Matthevvs'a vererek İngiliz Yüksek Komiseri Rümbold'a gönderdi.
Hamit Bey, Anadolu'da bulunan her cinse mensup İngiliz esirlerinin
Malta'daki her kategoriye mensup Osmanlı esirleriyle "tüme t ü m "
(tout pour le tout) esasına göre 1, 10 ve 21 Ekim tarihli notalardaki
şartlarla, İngiliz Yüksek Komiserinin 4 Ekim 1921'de kendisine verdiği mektup 1 7 mealine uygun olarak T B M M Hükümeti adına kabul ediyordu 1 8 . Bu belgenin imzalanmasından kısa bir süre sonra,
esirlerin İnebolu'da mübadelesi için hazırlıklara başlandı.
Mübadelenin

Uygulanması:

Mübadele 30 Ekim 1921'de İnebolu'da yapılacaktı. Anadolu'
daki İngiliz esirleri İnebolu ve Trabzon'a getirilirken; Malta'da tutuklu bulunan Türklerin son kafilesi olan 59 kişilik gurup, 25 Ekim
1921 günü İngiliz Chrysanthemum ve Montenol gemileriyle yola
çıkarak, 30 Ekim sabahı İstanbul'a geldiler. İngilizler, gemilere yalnız Hamit Bey ile Anadolu Ajansı Sırrı Bey'in çıkmasına izin verdiler. Sürgünler, yolculuk sırasında gördükleri kötü davranışlar konusunda hazırladıkları tutanakları Hamit Bey'e verdiler 1 9 .
Gemiler daha İstanbul'a gelmeden önce, İnebolu ve Trabzon
limanlarının güvenliği konusunda İngilizlere teminat verilmişti. Ni16 Şimşir, a.g.e., s. 391-394.
17 Kızılay Arşivi; ds. 529, (1921). Ek-6.
18 Jaeschke; s. 193-194.; Şimşir; s. 395. Her iki eserde de belgenin çevirisi vardır.
Ayrıca belgenin sureti için bkz. Jaeschke, s. 275; Kızılay Arşivi, ds. 529, (1921), Ek-3.
19 Şimşir, s. 395-396, 401. İstanbul'da faaliyet gösteren Felah Gurubuna, Müdafaai Milliye Vekâleti tarafından gönderilen bir yazıda; "Malta'dan avdet eden Hüseyin
Rauf Bey ile diğer zevâtın İngiliz gemilerinde kalan eşyalarının iade edilmediğini, Hilâl-i
Ahmerden H a m i t Bey buraya bildirmişti. Bu eşyanın bir an evvel çıkarılarak kendilerine
iadesi elzemdir. Bu hususta Macit Bey'in teşebbüsünün ne netice verdiğinin tahkik ve işarı" isteniyordu. 2.11.1921 tarihli cevapta; Macit Bey nezdinde yapılan müracaatların sonuçsuz kaldığı bildirilmişti. Ataşe Bşk.lığı Arşivi, kls. 1535, ds. 14, fh. 55 ve kls. 1570, ds.
23 A - l , fh. 14.
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tekim, 26.10.1921'de Hariciye Vekâletinden, Erkân-ı Harbiye-i
Umûmiye Riyâsetine gönderilen bir yazıda; "İstanbul'da Hamit
Bey'den alman müsta'cel bir telgrafnamede, İngiltere Sefareti tarafından İnebolu ve Trabzon limanlarında torpil mevcut olup-olmadığının ve şayed mevcud ise, üserâ mübadelesi için gelecek sefinenin
ne suretle mezkûr limanlara girebileceğinin" 20 sorulması üzerine,
ertesi gün, Müdafaai Milliye Vekâleti tarafından verilen cevapta;
"İnebolu ve Trabzon limanlarına üserâ mübadelesi için gelecek İngiliz gemilerinin nerelerden gelmeleri ve nerelerde durmaları iktizâ
edeceği, bu gemileri karşılayacak vesâit-i bahriyyemiz tarafından
irâe olunacağından, torpil endişesine mahal bırakılmamış olacağı" 2 1
Hariciye Vekaleti'ne bildirildi.
26.10.1921'de Hamit Bey, mübadele için İnebolu'ya gelecek
İngiliz heyetindekilerin isimlerini Ankara'da Müdafaai Milliye Vekâletine bildiriyordu. İngiliz Heyetinde General Franks, Sefaret
Ataşemiliteri Miralay Baırd, Yüzbaşı Armstrong ve Binbaşı Cons
(Johnson) ile Hindliler için Yüzbaşı Nige H a n (Chide Han) bulunacaktı 2 2 .
Diğer yandan, İnebolu'da Türk mübadele heyeti, ayândan Ferik
(Korgeneral) Hüsnü Paşa'nın başkanlığında, İrtibat Subayı Binbaşı
Kemal ile Müdafaai Milliye Vekâletinin orada seçeceği diğer bir subay ve Samsun'dan İnebolu'ya gelecek Bahriyye Kıdemli Yüzbaşı
Rıza Bey'den teşkil olunacaktı. Ayrıca, Trabzon'da mübadele heyeti
başkanlığını Deniz Nakliye Kumandanı Fahri Bey yapacak, Fırka
Erkân-ı H a r p Reisiyle Dr. Nihat Bey de heyette bulunacaktı. Zonguldak'taki heyete ise, Merkez Liman Reisi Selâhaddin Bey başkanlık edecek ve Kastamonu Havalisi Komutanlığınca refakatlerine iki
subay tayin edilecekti 23 . İrtibat Subayı Kemal Bey, İnebolu'dan
Ankara'ya gönderdiği yazıda, mübadele heyetinin son şekli hakkında 30 Ekim'de şunları yazıyordu:
"Mübadele Heyeti azâ (sayısı) Hüsnü Paşa Hazretleriyle, Bahriyyeden İbrahim Rıza Bey ve bendenizden başka, Mübâyaât Komisyonu Reisi Binbaşı Bahaeddin ve mezkûr komisyonda Eczacı
Yüzbaşı Kemal ve Sahil Muhafaza Bölüğü Kumandanı Mülâzım-ı
Evvel Zeki Efendi'nin ilâvesiyle altıya baliğ edildi" 2 4 .

,

20
21
22
23
24

Ataşe
Ataşe
Ataşe
Ataşe
Ataşe

Bşk.hğı Arşivi; kls. 1389, ds. 173, fh. 13-29.
Bşk.hğı Arşivi; kls. 1389, ds. 173, fh. 13-30.
Bşk.lığı Arşivi; kls. 1389, ds. 173, fh. 13-13, 13-19.
Bşk.lığı Arşivi; kls. 1389, ds. 173, fh. 13-2.
Bşk.lığı Arşivi, kls. 1389, ds. 173, fh. 13-71.
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Müdafaai Milliye Vekili Refet (Bele) Bey tarafından İnebolu,
Zonguldak ve Trabzon Fırka Komutanlıklarına gönderilen 28.10.
1921 tarihli yazıda da mübadelenin nasıl uygulanacağı, özetle, şöyle
anlatılıyordu:
30 Ekim 1921'de bir destroyer Trabzon'a, başka bir destroyer de
Zonguldak'a giderek oradaki İngiliz esirlerini İnebolu'ya getirecekti.
31.10.1921 'de bu gemilerle birlikte, İngiliz mübadele heyetini ve
Türk esirlerini getiren gemiler İnebolu'da birleşmiş olacaktı. İnebolu'da önce Türk esirleri teslim olunacak ve karaya çıkarılacak;
ardından İngiliz Yüzbaşısı Campell ve diğer iki sivil İngiliz esiri teslim edilecekti. Mübadele sırasında nezaketle davranılacak, ancak
İngiliz heyetinden bir istek gelirse, yalnız heyetten olanlar karaya
çıkarılacaktı. Bu gemilerin limanda bulundukları müddetçe, İstanbul'dan gelecek gemilerden limana askeri eşya çıkarılması tehir edilecekti. Teslim edilinceye kadar, İngiliz esirlerinin iskân, iaşe ve nakliye masraflarını Müdafaai Milliye Vekâleti üstleniyordu.
Diğer yandan, Türk tutukluların gemilerden karaya nakli, iaşe
ve iskânları yine Müdafaai Milliye Vekâletince karşılanacak; ordu
mensuplarına, yapacakları masraflara karşılık rütbelerine göre birer
maaş verilecekti. Sivil memurlarla mebuslar hakkında, ait oldukları
bakanlıklarca, bu tarzda alınan kararlar ayrıca bildirilecekti. Asker
olanlar Anadolu'da istedikleri yerlere gidebilecekler, ancak gelecek
emri bekleyeceklerdi. Ayrıca, her birinin gideceği yere kadar, rütbesine uygun harcırah ödenecekti 2 5 .
Görüldüğü gibi, Malta'dan dönenlere Anadolu'da büyük kolaylıklar sağlanıyordu. Bunlara her türlü yardım yapılırken, kimlerin
Anadolu'nun nerelerine gitmekte olduklarının Müdafaai Milliye Vekâletine bildirilmesi istenerek bir kontrol mekanizması da kurulmuş
oluyordu.
Esirlerin mübadelesi sırasında iki taraf arasında bir anlaşmazlık
meydana geldiği takdirde İngilizlerin, Trabzon'dan aldıkları esirleri
hemen Ankara Hükümetine teslim edeceklerini taahhüd etmeleri
üzerine Hamit Bey de, Trabzon'daki esirlerin kendilerine verileceğini
taahhüd etti 2 6 . Trabzon'a giden heyette Binbaşı Baırd ile birlikte
Kızılay temsilcisi Ali Macit Bey bulunacak; dönüşte Binbaşı Baırd
İngiliz Heyetine katılacaktı 2 7 .
25 Ataşe Bşk.hğı Arşivi, kls. 1389, ds. 173, fh. 13-19.
26 Ataşe Bşk.lığı Arşivi; kls. 1389, ds. 173, fh. 13-18.
27 Ataşe Bşk.lığı Arşivi; kls. 1389, ds. 173. fh. 13-19.
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Rawlinson ve arkadaşlarım İnebolu'ya getirmek üzere, 28 Ekim
1921 Cuma günü sabahı, Ataşemiliter Albay Baırd ile Kızılay murahhası Ali Macit Bey, Somme adlı İngiliz gemisiyle Tranzon'a hareket etti; fırtınalı bir yolculuktan sonra 30 Ekim'de Trabzon'a vardılar 2 8 . Buradan Rawlinson'u alan Heyet, 31 Ekim sabahı İnebolu'ya
geldi.
Diğer yandan, 29 Ekim'de, İngiliz mübadele heyeti, Centaur
gemisiyle İstanbul'dan yola çıktı. Heyetin görevi Zonguldak'taki
İngiliz esirlerini aldıktan sonra, İnebolu'ya giderek mübadeleyi tamamlamaktı. Zonguldak'ta, heyete teslim edilecek 18 kişi vardı;
bunlardan dördü teslim edildi ve geri kalan on dört kişinin hazır olmamalarından dolayı bunların, heyetin İnebolu'dan dönüşünde
teslim edilmeleri kararlaştırıldı 29 .
Trabzon'a giden heyet döndüğü zaman, Malta'dan Türkleri getiren İngiliz gemileri de İnebolu limanına gelmişti; ancak, hava mübadele için müsait değildi 3 0 .
Ali Macit Bey, Santor gemisinden gönderilen motor ile İngiliz
mübadele heyetinin bulunduğu zırhlıya geçti. Ne var ki, gürüşmeler
sırasında Heyet başkanı Franks ile İngiliz esirlerinin sayısında ihtilâfa
düştüler. Heyet, elindeki listeye göre sekiz subay, dört er, altı Hindli
istiyordu; halbuki Trabzon'dan alınan esirlerle birlikte İnebolu'da
iki subay ve üç er vardı. İnebolu'da yalnız Yüzbaşı Campell ve biri
Maltas adında bir esir olmak üzere iki sivil İngiliz hazırdı.
Macit Bey'in İnebolu'ya çıkarak durumu Hüsnü Paşa'ya anlatması üzerine, Hüsnü Paşa da, Anadolu'daki esirlerin İnebolu'da hazır
bulunanlardan ibaret olduğunu söyledi. İngilizlerin istedikleri subay
ve Hindliler hakkında Ankara Hükümetine müracaat edilmesi üzerine, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey, Anadolu'da, iskelelerde bulunanların dışında İngiliz esiri bulunmadığını bildiriyordu. Ali Ma28 Osmanlı Hilâl-i Ahmer Mecmuası; 15 Aralık 1921, No: 4, s. 81-83. Kızılay
Murahhası Ali Macit Bey, raporunda, mübadelenin uygulanışını anlatmaktadır, bkz.
Ek-1,5.
29 Ataşe Bşk.lığı Arşiv; kls. 1389, ds. 173, fh. 13-78.
30 Ali Macit Bey raporunda şöyle diyor: "31 Teşrin-i evvel Pazartesi sabahı
müdhiş denize rağmen İnebolu önünde idik. İngiliz mübadele heyetini hâmil Santor hafif
zırhlı krovazörü ile Malta'daki vatandaşlarımızı hâmil olan Montenol ve Krizantemom
vapurları henüz İnebolu önüne gelmiş bulunuyor idi. Hava yağmurlu, soğuk, deniz fevkalâde coşkun idi. Böyle bir havada mübadelenin ne suretle icra edilebileceği keyfiyeti
herkesi düşündürüyordu."
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cit Bey, Ankara'dan aldığı cevabı, tekrar zırhlıya giderek Franks'a
bildirdi.
1 Kasım'da, Sir H. Rumbold'un, bulunamayan Hindlilerden
vazgeçilmesi için Franks'a gönderdiği talimat inebolu'ya geldi 3 1 .
Bu haberi Hüsnü Paşa'ya bildirmek üzere, Albay Baırd ile Ali Macit
Bey karaya çıkmak istemişlerse de, fırtınadan dolayı gemiye geri dönülmüştü. Yarım saat sonra kıyıdan ayrılarak gemiye yaklaşmayı
başaran Türk sandalındaki memura durum anlatıldı; bir saat sonra
inebolu Mevki Komutanı Kemal Bey gemiye geldi. Her iki heyet
başkanının gemide bir araya gelmesi mümkün olmadığından, teslim
ve tesellüm belgelerinin imzalanması Kemal Bey vasıtasıyla oldu.
Bundan sonra Yüzbaşı Campell ve iki sivil ingiliz Santor'da ingiliz
heyetine teslim edildi, inebolu'dan ayrılan ingiliz heyeti 2 Kasım'da,
Zonguldağ'a uğrayıp buradaki sivil ingiliz esirlerini alarak akşamüstü istanbul'a vardı. Rawlinson'u karşılamak üzere inebolu'ya, ingiliz
Başkomutanlığı temsilcisi Albay Gribbon da gelmişti.
Malta'dan

Kurtulanların inebolu'da Karşılanışı:

Fırtınaya rağmen, inebolu kayıkçılarının cesaret ve gayretleriyle 3 2 , Malta'dan gelenler karaya çıkarılmaya başlandı. Aynı gün
Hüsnü Paşa, Ankara'ya anlaşma sağlandığını bildiriyor ve; "misafir-i muhtereme 2.45 saatlerinde karaya çıkmaya başlamışlardır.
Arada hiçbir ihtilâf kalmamıştır; yedimizdeki üç ingiliz üserâsı da
müreffehen kendilerine teslim edilmiştir." 3 3 diyordu.
T B M M Başkanı ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, inebolu
Mevki Komutanlığına gönderdiği telgrafta; Malta'dan hareket ederek Anadolu'ya gelmek üzere yola çıkan "rüfeka'-yı kirâm"m 31.10.
1921'de inebolu'ya gelmelerinin beklendiğini bildirmişti. Mustafa
Kemal Paşa, Milli Mücadelenin fedakâr mensuplarından ve milli
mevcudiyetin ilk rehberleri arasında bulunan Rauf (Orbay) ve Vasıf Beylerle, Cemal ve Cevat Paşalara ve diğerlerine "beyân-ı hoşamedî" edilmesini ve "şereflerine münasip tezâhürât icrâsıyla arzuları dairesinde Ankara'ya hareketleri için her türlü muâvenet ve teshîlâtın ibrâzı"nı 3 4 istemişti.
31 Jaeschke, a.g.e., s. 194.
32 Nurettin Peker; İstiklâl Savaşı, İnebolu, Kastamonu ve Havalisi Deniz ve Kara
Harekâtı ve Hatıralar; Gün Basımevi, İstanbul, 1965, s. 383.
33 Ataşe Bşk.lığı Arşivi; kls. 1570, ds. 23 A - l , fh. 5.
34 Ataşe Bşk.lığı Arşivi; kls. 1570, ds. 23 A - l , fh. 2.
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31 Ekim'de, Malta'dan İnebolu'ya gelen gemilerin limanda
demirlemesini, Yarbaşı'nda toplanan halk sevinçle karşıladı. İnebolu'
da "her taraf bayraklarla donatılmış ve Yarbaşı'nda denfe dallarından güzel bir tâk yapılmıştı". Asker ve öğrenciler belli bir düzen içinde sıralanmışlardı. Havanın yağmurlu olmasına rağmen kalabalık
geç vakte kadar dağılmamıştı. Haber şöyle devam ediyordu: "Ertesi
gün şafak söküp edraf aydınlanmakla ahali fevc fevc yine Yarbaşı'na
toplanmaya başlamıştı; yine, düşman pençesinden- sırf kendi vatanları için çalıştıklarından- mahkûm edilen sevgili kardeşlerimizi bekliyordu". İlk önce Cevat Paşa ile Rauf Bey karaya çıktılar; Hüsnü
Paşa ile birlikte İnebolu Gençler Mahfiline gittiler. Burada İnebolu
Kaymakamı, Mustafa Kemal Paşa, Refet (Bele) ve Yusuf Kemal
(Tengirşek) Beyler adına "hoş geldiniz" dedi. Daha sonra, karaya çıkanlarla Mahfil doldu ve şereflerine çay ikram edildi 3 5 .
Malta'dan dönen 59 kişiden 49'u İnebolu'ya çıktı; diğer 10 kişi
ise İstanbul'a d ö n d ü 3 6 . Kısa bir süre sonra, İstanbul'a gidenlerden
İleri gazetesi başyazarı Celâl Nuri (İleri), yazar Enis Avni (Akagündüz) Beylerle mebus Numan Efendi İnebolu'ya çıktılar 3 7 . Daha
önce İnebolu'ya çıkanlar, Kastamonu üzerinden Ankara'ya doğru
hareket etmişlerdi; bunlardan Rauf Bey, 15 Kasım 1921'de Ankara'
ya geldi 3 8 .
t

Sonuç :
İngilizlerin Mondros Müterakesinden sonra uygulamaya koydukları sürgün politikası, İttihatçıları cezalandırmaktan ziyade,
Milli Mücadeleyi söndürmek amacını güdüyordu. Ancak bu, beklenen sonucu vermedi; aksine, bu politika Milli Mücadelenin askeri
ve siyasi başarılarıyla birlikte TBMM'nin Ankara'da açılmasını kolaylaştırdı; hatta Malta'ya sürülmekten kurtulabilen birçok Türk
35."Malta'dan Gelen Muhterem Misafirlerimiz"; Açıksöz, 5 Kasım 1921.
36 Bazı araştırmalarda, Malta'dan dönenlerden 11 kişinin İstanbul'a gittiği yazılmaktadır. bkz. Şimşir; s. 404; Jaeschke, s. 194. Öte yandan, Ali Macit Bey'in raporuyla
bazı hatıra ve gazetelerde ise, 10 kişinin İstanbul'a döndüğü bildirilmektedir. Bkz. Açıksözcü, Hüsnü, İstiklâl Harbinde Kastamonu, Kastamonu Vilâyet Matbaası, 1933, s. 105106'; Açıksöz, 2,3 Kasım 1921; Nurettin Peker de, 10 kişinin İstanbul'a döndüğünü belirtirken, Malta'dan gelen 55 kişiden 45'inin İnebolu'ya çıktığını yazıyor; şüphesiz verdiği
sayılar doğru değildir, bkz. Peker, s. 384.
37 Açıksöz, 13 Kasım 1921.
38 Nutuk, s. 230.
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aydının Milli Mücadeleye katılmalarını teşvik etti. Daha sonra Malta'dan kurtulanların bir kısmı da Milli Mücadeleye katıldı. Milli
Mücadelenin ilk yıllarında, bazı ittihatçıların Malta'da olmasının,
Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da muhtemel bazı engellerle karşılaşmasını önlediği d e 3 9 düşünülebilir.
Diğer yandan, T B M M ' n i n diplomatik çabaları ve Anadolu'daki
ingiliz esirlerini, özellikle Ravvlinson'u, bir koz olarak elinde bulundurması, Sakarya zaferinden sonra kesin bir anlaşma ortamı hazırlamıştı. T B M M Hükümetinin istanbul temsilcisi Hamit Bey, 23 Ekim
1921'de ingilizlerle imzaladığı mübadele anlaşmasıyla, Bekir Sami
Bey'in Londra'da büyük imtiyazlar pahasına elde etmeye çalıştığı
sonuçları, önemli bir fedakârlıkta bulunmadan elde etmeyi başardı.
1 Kasım 1921'de inebolu'da yapılan mübadeleyle, Malta'da sürgünde bulunanlardan son 59 kişi de kurtulmuş oluyordu.

EKLER
EK — 1
Kızılay Murahhası Ali Macit Bey'in Raporu:
"28 Teşrîn-i evvel 1337 tarihine müsadif Cuma günü saat altıda, Dersaadet ingiliz fevkalâde komiserliği ataşemiliteri Miralay
Baird ile Trabzon'da bulunan Miralay Rawlinson'u almak ve billahare inebolu'ya avdet etmek üzere Somme destroyeriyle Trabzon'a
müteveccihen hareket ettik.
Dehşetli bir fırtınadan sonra, 30 Teşrin-i evvelde Trabzon'a
vasıl olduk. Miralay Baırd'ın Trabzon askeri kumandanlığına hitaben yazdığı mektubu hâmilen karaya çıkarak fırka kumandanı Seyfi
Bey'e mülâki oldum. Miralay Rawlisnon'un suret-i teslimi hakkında
istanbul'da alâkadaran arasında takarrür eden mübadelenin son şekline aid teferruat henüz trabzon'a tebliğ edilmediği için, Trabzon
kumandanı Ankara'dan isti'lâm-ı keyfiyete mecbur oldu. Meselenin
uzayabilmesi ihtimaline binaen, ingiliz gemisine dönerek Miralay
Baırd'e izah-ı keyfiyet ettim. Ve tekrar karaya çıkdım.
Karaya çıktığımdan iki saat sonra, Seyfi Bey Ankara'dan lazım
gelen talimatı almış olduğundan, Miralay Rawlinson ile üç emirber
39 Kürkçüoğlu, a.g.e., s. 184.
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neferini bilâ-kayd ü şart teslime âmade olduğunu bildirdi. Miralay
Baırd'i keyfiyetten haberdar etmek üzere gemiye gittim ve Mevâliye (?) ile beraber karaya çıkarak Seyfi Bey'in nezdine gittik. Beş on
dakika sonra. Miralay Rawlinson bulunduğumuz yere gelmekle İngiliz delegesi mûmâileyhi resmen teslim etti. Bize tahsis kılınan arabalar ile iskeleye avdet ettik. Fırka kumandanı, Mevki kumandanı
ve İskele kumandanı beyler, İngiliz heyetini iskeleye kadar teşyî' eylediler. Gösterilen bu son derece asâr-ı mihmân-nüvâzî, İngiliz zabitleri üzerinde hoş bir tesir bıraktı. Trabzon'da başka işimiz kalmadığından hemen limandan hareket ettik.
31 Teşrîn-i evvel Pazartesi sabahı müdhiş denize rağmen İnebolu
önünde idik. İngiliz mübadele heyetini hâmil Santor hafif zırhlı krovazörü ile Malta'daki vatandaşlarımızı hâmil olan Montenol ve Krizantemom vapurları henüz İnebolu önüne gelmiş bulunuyorlar idi.
Hava yağmurlu, soğuk, deniz fevkalâde coşkun idi. Böyle bir havada mübadelenin ne suretle icra edilebileceği keyfiyeti herkesi düşündürüyor idi.
Santur gemisinden gönderilen bir motor ile hemen zırhlı gemiye
geçerek mübadele heyeti reisi olan Ceneral Franks'a mülâki oldum.
Mübadele heyeti azâ-yı sairesi Miralay Baırd, Binbaşı Johnson, yüzbaşı Armstrong ve mülazım-ı evvel Keyderhan'dan mürekkeb idi.
Ceneral Franks, Hilâl-i ahmer Cemiyetince maruf bir simadır. Müşârileyh, Gemlik ve havalisiyle Yalova ve İzmid'de vukua gelen Yunan fecayiini tahkike memur edilmiş olan beynelmüttefikîn heyetinin reisi idi. Trabzon'dan avdetimizden evvel Ceneral Franks'in heyeti azâsından iki zat İnebolu'ya çıkarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mansûb üsera mübadele heyetiyle temas etmişlerdir.
Bu heyet, ayândan Ferik Hüsnü Paşa hazretlerinin riyâseti altında
olup, heyette azâ olarak İnebolu Mevki Kumandanı Erkân-ı Harbiye-i Umumiye binbaşılarından Kemal Bey de var idi.
Ceneral Franks, islediği üserâ ile İnebolu'da berâ-yı teslim hazır
bulundurulan üserâ arasında adedce bir eksilik olduğunu söyledi.
İngiltere hükümetinin elindeki liste mucibince Ceneral sekiz zabit,
dört nefer, altı Hindli istiyor idi. Halbuki Trabzon'dan aldığımız
üsera ile İnebolu'da hazır bulundurulan esirler iki zabit ile üç neferden ibaret bulunuyor idi. İnebolu'da yalnız yüzbaşı Campell ve biri
Maltas namında bir esir olmak üzere iki sivil İngiliz hazır idi.
Meseleyi iyice kavrayabilmek için İnebolu'ya çıkdım. Hüsnü
Paşa hazretleri meseleyi izah ve Anadolu'da mevcud esirlerin elyevm
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İnebolu'da hazır bulunanlardan ibaret olduklarını ilâve buyurdular.
İngilizlerin taleb ettikleri altı zabit ile altı nefer Hindlinin Anadolu'
da bulunup-bulunmadıklarından Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümesi haberdar değildi.
Vaziyetin nezaketine mebnî ittihâz edeceğim hatt-ı hareket hakkında Ankara'dan talimat taleb ettim. Bir müddet sonra Ankara Hariciye Vekaletinden gelen bir telgrafnamede Anadolu'da elyevm iskelelerde hazır bulunanlardan mâada İngiliz esiri bulunmadığı te'
kid olunuyor idi.
Bu cevabı alır almaz hemen zırhlıya döndüm ve aldığım telgrafı
Cenerale tercüme ettikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin hüsnüniyetinden emin olmasını söyleyerek, şayed Ankara
Hükümeti İstanbul'da takarrür ettirilen i'tilâfa rağmen elinde rehine
olarak İngiliz zabiti bulundurmak istese idi, herhalde Trabzon'da
bilâ-kayd ü şart Miralay Rawlinson'u teslim etmez idi dedim. Ve
Ankara'nın yalnız bu hareketi hüsnüniyetine delalet edecek kafi
bir hareket olduğunu ilâve ettim. Ceneral meseleyi İstanbul'a bildireceğini söyledi. Cevap, herhalde yarından evvel gelemeyeceğinden
bugün hiç bir şey yapılamaz idi. Zaten i'tilâf hasıl olsa bile fırtına,
mübadele işlerini men'edecek derecede dehşetli idi.
1 Teşrîn-i sânî Salı günü İstanbul'dan, mübadelenin icra edilmesini müş'ir cevap alındığını öğrendim. Bu mes'ud haberden çok
memnun oldum. Zira zavallı vatandaşlarımız yirmi dört saatten beri
gemilerde sallanmakla ve anavatana bu kadar yakın geldikten sonra
ona kavuşamamak tehlikesini görmekte idiler.
Bu haber-i meserret-âveri Hüsnü Paşa hazretlerine bildirmek için
Miralay Baırd ile karaya çıkmaklığımız takarrür etmiş ise de, denizin
şiddet-i telâtumundan dolayı 10 çifte bir sandala binmiş olmamıza
rağmen, karaya yanaşmadan gemiye avdet ettik. Halbuki yarım saat
sonra, sahilden ayrılan bir sandal kemal-i suhuletle bize kadar geldi.
Meseleyi gelen memura izah ederek mübadelenin başlayabileceğini
icab edenlere bildirmesini rica ettim. Bir saat sonra İnebolu Mevki
Kumandanı Binbaşı Kemal Bey gemiye geldi. Fırtınadan dolayı
General Franks'ın karaya çıkması mümkün olamadığı gibi, Hüsnü
Paşa'nın Santur zırhlısına gelmesi de kabil olamadı. Kemal Bey vasıtasıyla tesüm ve tesellüm ilmühaberleri imza edildi. Bu muamele
hitâm bulduktan sonra, İngiliz yüzbaşı Campell ve iki sivil İngiliz
Santur'a teslim edildi. Gayûr kayıkçılarımızın sayesinde Malta'dan
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gelen 59 vatandaşlarımızdan 49'u (Bunlardan on zat râkib oldukları
gemiler ile İstanbul'a avdet etmişlerdir.), salimen İnebolu'ya çıkarıldılar.
İnebolu'da başka bir iş kalmadığından ertesi günü, Santur on
kadar sivil İngiliz esirini almak üzere Zonguldağ'a uğradı ve o gün
akşam üstü saat altıda İstanbul'a avdet etti.
Miralay Rawlinson'u istikbale gelen Miralay Gribbon, mübadele esnasında Hilâl-i Ahmerin gösterdiği gayret ve faaliyetten dolayı müteşekkir olduğunu bendenize söyledi. ( . . . ) " .

EK
Hariciye Nezareti
Üserâ Muamelât Şubesi
1775

Dersaadet, 13.4.36

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Üserâ Komisyonu Riyâset-i Aliyyesine,
Malta'da mevkuf bulunan tebaa-i Osmâniyye'ye posta ile gönderilmekte olan âdî mektubların mahall-i mezkûrdan reddolunmasına binâen, İngiliz memâlikinde bulunmakda olan bilumûm mevkufîn-i Osmâniyye'ye gönderilecek mekâtibin mahallerine berây-ı
irsâl İngiliz Fevkalâde Komiserliğine gönderilmesi lüzumu, devlet-i
müşârün-ileyhâ Fevkalâde Komiserliğinin 27 Mart 920 tarih ve 1213
numarolu takririyle Hariciye Nezaret-i celîlesine bildirilmiş olduğundan mevkufîn-i mûmâ-ileyhümâ nâmlarına Cemiyet-i muhteremelerince tevdî edilecek mekâtib hakkında ba'demâ ol-vechile îfâ-yi
muâmele olunmasına müsâ'de buyurulmasını ricâ ve jil-vesîle te'yîd-i
ihtirâm eylerim efendim.
Üserâ Muâmelât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Kaimlmakamı namına
Muavin

(i.mza )

EK — 3
23 Ekim 1921 tarihli anlaşmanın metni
J e soussigne, Hamid Bey, agissant au nom du Gouvernement de
la Grande Assemblde Nationale de Turquie si^geant â Angora, ddclare accepter l'dchange des prisonniers britanniques de toute race
se trouvant en Anatolie contre les prisonniers ottomans de toute categorie d^tenus â Malte sur la base du "tout pour le tout", et conformement aux conditions posee dans les m^moires en date du Ier,
du 10 et du 21 Octobre, et dans la lettre en date du 4 Octobre 1921
que m'a remis Son Excellence le Haut-Commissaire de Sa Majestö
Britannique â Constantinople.
Constantinople, le 23 Octobre 1921.
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Haut CommİBBarlat Britannlqu«,
Constantlnople.
l e i o c t o b r e 1921
IlfliEDIATB
Moneieur,
ile r i f â r a n t aux deux e n t r e t i e n e que j ' a i
eu l'honneur d ' a v o i r avec

VOUB

que Je

octobre

VOUE

al

remİB

le

1

et au memorandum
11

important de p r i c l e e r l e e deux p o i n t e

me p a r a l t
suivante:

L ' i c h a n g e p r o j e t â dee p r i a o n n l e r » b r i t a n niquee e t turcB ettin t sur l a baee du "tout pour
l e tout * e t mon gouvernement etant âgalement
eoucleux du aort de toua l e e p r i e o n n i e r a b r i t a n niques Bana d l e t l n c t l o n de r a c e ou de couleur Je
Viene demander une aaeurance que
1)

TOUB l e e p r i e o n n i e r a britanniquun iane ex-

c e p t l o n dont l e e noms aont indlqu£a dans l a

llate

dreee^e par l e Genâral Harlngton e t formant 1<
annexe a ma Note a Son A l t e s s e i z z e t Pasha en d a t e
du 21 aeptembre aeront d i r i ğ c e aur I n t c o l i meme
a'll

Be trouve parmi l e u r nombre dea a u j e t a b r l -

tannique6de race hindoue ou a u t r e qul d e e i r e r a i e n t
r e b t e r en A n a t o l l e .

i)

...
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2)
et

Lee A u t o r i t ö a d'Angora r e l a c h e r o n t
BOU8

l e a meme* c o n d i t i o n a

Bujete t r i t a n n i q u e a

touB l e a

soldata

de t o u t e r a c e dont noua

l e a ooBia m a l a q u i a e t r o u v e r a i e n t
eıı A n a t o l i e .

6galament

enoore

ignorons

detenua

On n o u a a e i g n a l ö e p a r e x e m p l e

e x i a t e n c e d ' u n g r a n d nombre de p r i a o n n i e r a
niquea a

ou

1'

"britan-

Diarbekir.
g

e voua e e r a i

me c o n f i r m e r

par 6 c r i t

demandee qui d ^ c o u l e n t ,

reconnaİBBant d e b i e n
que

YOUB

acceptez ces

du r e e t e ,

poseee pour l ' 6 c h a n g e projetfe des
JE

d e ma h a u t e

TOUB

prie d'agreer,

des

rouloir
deux

conditiona

priaonniera.

Monsieur,1'aseurance

con«id6ration.
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Groupe representant la mission Anglaise deleguee a inebolu
pour proceder a l'echange des prisonniers Turcs et Anglais echange qui eut Tieu le l'er Novembre 1921 a bord du Croiseur CENTAUR.
De droite a gauche (assis): Colonel BAIRD, Attaclıe militaire;
Majör General FRANKS et le commandant du C E N T A U R .
De droite a gauche (debout): Lieutenant C H I D E HAN, MajorJ O H N S O N , Capitaine A R M S T R O N G , Ali M A D J I D bey, delegue
du Croissant-Rouge et Capitaine CAMPELL.
"1 Teşrîn-i Sânî 1921 (1337) tarihinde İnebolu limanında "Şantör" kruvazöründe icra edilmiş olan Türk-İngiliz üserâ mübadelesine memur edilen İngiliz heyeti grubu.
Sağdan sola (oturanlar): Ataşemiliter Binbaşı Baırd, Majör
-Ceneral Franks ve "Santor" süvarisi... Sağdan sola (ayaktakiler):
Mülazım Chıde Han, Binbaşı Johnson, Yüzbaşı Armstrong, Hilâl-i
Ahmer murahhası Ali Macid Bey ve Yüzbaşı Cambell."

