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SEKSEN ÜÇÜNCÜ I M K A D 

29 Eylül 1337 IPerşömjbe 

Birinci Celbe 

REİS : Birinci Reüsvek'ii Hasan Fehmi Beyefendi. 

Kâtip : Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabuk hulâsası okunacaktır. 

1..— ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

YETMİŞ (BEŞ İNCİ İNİKAT 

13 Eylül 1337 Salı 

İİKİNCİ CELSE 
İkinci Reis Veikili Adnan Beyefendinin riyasetle-' 

rinde inikat ederdk; Hariciye vekili Yusuf Kemal Bey -
«fendinim Azerbaycan, Gürcistan ve Erimenis!tan ile 
akdedilecek, konferanslar hakkındaki beyanatı di.niön-
«dikten sonra memleket dahilindeki vesaik nakliye, 

buğday un ve ekmeik neıksanb'klan ve bunların temini 
üzeninde cereyan eden müzakerata devam olunarak 
celseye son verildi, 

Reis Kâtip 
Adnan Lâzistan 

Ziya Hurşifc 

REİS — Zabtı safcıik hakkında mütalâa varmı? Ka
bul edenler., etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — İngilizlerle üsera mübadelesi hakkında 

REİS — Söz Hariciye vekili Yusuf Kemal Beyin 
dir, 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye v&k-ili) (Kasta
monu) —• Rahatsızım. Meclisi âlinin afilini istirham 
ederim. 

Efendim, malumu aliniz, İngilizlerle aramızda bir 
üsera mübadelesi meselesi vardır. Öteden beni mese
lenin tarihçesi malumu âlinizdir. Bekir* Sami Bey Lond
ra'da bulunduğu zamanda İngilizlerle bir mukavele 
yapmıştı. Bu mütkavelerıin birinci maddesi hollcmünc 
göre biz 'memleketimizde bulunan bütün İngiliz esir
lerimi brralkacak id.Sk.. İkinci maddeye göre İngiltere 
Maltada mevkuf bulunanlardan gerek 'kavanıini har-
bryyeye muhalif hareket etmdk ve gerek harp zama
nında katil cürmüıile maznun bulunan bir 'takım kim
seleri tahliye etmemelk hakîkini muhafaza ettiği ve bı
raktığı ikimselerıin de sulhun inikaduna kadar l'sstan-
bula girmemek, ikaydım koymalk haikkını haizdıi. Mec-< 
lisi âli bu ciheti kaibul etmemiş, reddetmişti. Mesele 
(müzakere olununken Hükümet tarafından üsera me
selesi ıhafckjnıda cereyan edecek muamelenin kâffesi 
Meclisi Âlinize arzalunma'k,sızın bu meselenin sure:] 

ikatiyyedc hallonunarnıyacağı hüiyûmalçe söylenmişti. 
Hükümetin bu taahhüdüne binaen aramızda bazı mu
amelat cereyan ediyor. Şimdi onu Meclisi Âlinize arz-
etmek istiyorum. San. zamanlarda İstanbul'da İzzet 
Paşaya sureti resmiyyede İngiliz'ler Maita'da bulunan 
mevkuflar dan 51 gişiyıi Karadeniz limanlarından bi
rine götürmek için... 

REFET FAŞA (Müdafaai Mü! i ye Vekili) (İzmir) 
i Müracaat bana vuiku buldu. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Hikaye su
recinde bu 'kürsiiden söylenebilir. O bizce haizi resmiy-
yet değildir. Evet, müracaat ederek Bahriyye kuman
danlarından biri vasıtas'ile elli bir gişiyi Karadeniz 
limanlanndan birisine ihraç ve bunlarm mukabili ol-
malk üzere Anadolu da bulunan ve miktarı ıkendiler;in
ce malum olmayan esirlerin iadesini teklif ediyorlar. 
Bundan evvel zaten malumu âliniz, bu üsera meselesi 
İnebolu (mülakatında başlamıştı. Jnelboiu'ya gelip bize 
mlüracaaiL etimelerinden maiksadı yegâne üsera mese
lesi olduğu taıhaikıku'k etmiştir. Bu muhaberat, bu mü
racaat, bu mukaleme, yani Refet Paşa Hazretleri ile 
bu adamdar ara'sında açıîmış olan bu müzalkerat şim
diye kadar gayri resmi ve hafi bir surette cereyan etti 
Bu sureti hal yani, İzzet Paşaya söyledikleri sureti 
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balla evelce saltan bize tebliğ etaıiştertiti. Fakat arzet
tiğim gibi faafi cereyan edayordu. Yatauz Refet Paşa 
hazretlarile hususi bir suretti İnal devam eder gâhi 
fcemdiierflfte muhabere ettikten sonra, İstanbul'da biri
sini memur ettik VB dddiklkli, ıbu mesele hakkımda İn-
gtlizftertin İstanfbuddaıkii komiseri ile göriişeıbiliraimiz. 
Yalımız Maita'da .bizim yetmiş 'beş mevkufumuz var. 
Buralardan eüıi binimi bize teklif ediyorlar. On altısı 
da Malta'dan firar «toniiştir. Yetmiş beş olmak içini 
sek&s kalıyor. Bu sekıiz Ikjişinıin isimlerini veremiyor. 
Y'ami 2jannedıiyorum. fkli miralay, iki kaymakam, bir 
ibinfcaşı, ükli yüzbaşı, bize ibu lisimler geldi, kji yedi 
guşidıir. Sekiz&noisimde bir şey var? Yani muhaberat-
taikji tekliflerde, yami Refet Paşa Hazretlerile olan 
müzakerede, sonradan bize gelen söylerde sekiz den
diği halde yedi gişidlir. Bunlar hariçte kalıyor. İngi
lizler bumun liçtiın, yamii yedi veya sekiz gişi için, bun
ların muhakemesini istemiyorlar. Biz dedik ki, kendi
lerine lisnad olunan fiil ibizim 'kanunlarımız hükmün-
cede ıbir cürüm teşkil etmekte olduğundan bunlar, 
Anadolu fimaralarımidan »birisıine ihraç olundukları tak
tirde ait oldukları mahkemede muhakeme edeceği
mizi taahhüt ederiz. Bunlardan müddei veya şahit ya
hut vekül sıfatile 'bunları mulhakemesıine gelip hukuku
nu müdafaa etmek ıjsteyen tnıgiizier varsa onlar da 
sertbest bir surette o mahkemeye gelip iddiayı hukuk 
edebilirler. Belki bizim malhkemede mukakeme ola
caktır. Vakıa fsitanibul'da muhtelif bir mahkeme tara
fından muhakeme edilmek tasavvuru da vardır. Ken
dilerince biz şimdi 'bir şey 'karşısındayız. Bu yödi gt'şiJ 

nin de alınması için ibu meseleyi ısrar ederek boz-
makımı ve yahut ıbu yedi kişiyi yapilacak mukavelede 
dalha doğrusu taafci edilecek sözlerle kaıvaminıi Osma-
niyeye tevfıik'an Türk topraklarına muhakemelerimi 
kabul ederiz suretinde 'böyle yedi kişimin onlar üze
rindeki tasarrufunu kabul etmemek, onu reddetmek, 
fakat onların buraya getirilip bura Mahkemelerinden 
birinde muhaıkjeme edilmesi cihetimi de yine sarahatten 
ısrar etnijemek şekli vardır. Yani 'böyle on altı gişi 
firar etmiş, elli feir 'gişiyli de bize veniyorlar, altmış ye
di ediyor zammediyorum. B^taiyoruz, daha tcr.kif et
mek istedikllıeıli yedi gfişi zalbitoan ve garnizon kumam-
damlarımdamdır. Tabii ne olursa olsun biz bizim ımah-
kememlizce cürümleri salhit Olmadan hiç 'bir kimseye 
ntücrâm diyemeyiz. Yalımız bu yedi kişide ısrar eden 
fen. O ıbir ellMr ve on altı kişi, ki, omlar (hakkında 
takibat yapıyorlar. Ö takibatı şeni durdurmamak ve 
arzetıtiğim veçhile onların hakkı kazasını Ikıaibul etme
mek ve adeta bu yedi kişi hakkında biz 'söylıjyeceği-' 
mjizi wyJedükten sonra göz yummak suretile diğer 

kârnseter' hakkımda (işi göreikn mü? Fakat arzettiğim 
gibi, mutlaka bunları da bize vereceksiniz diye işi 
bozmak cihetline gitmemek., 

EMİN BEY (Camik) — Hükümetin mbfctai nazarı 
medlir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Hükümetin 
moktai nazarı bunlar üzenimde katiyyen ve katılbaten 
İngiliz hakkı kazasını kalbul etmemek, tanır görün
memek. Fakaıt arzettiğim işi mutlaka olmaz diye esa
sından bozmamak cihetline gitmemek., (muvafık ses
leri) Bger Casrvıibi âlinize iktiran ediyorsa sekiz zat 
demiyor. İsimleri Kaymakam Tevfik Bin Mahmut, 
Miralay Cevat bin Ahmet, Binlbaşı Mazlum bin Edip, 
Hakkı bin İbrahim, Yüzlbaşı, Tahir, Mahmut Rüştü 
'beyler. Yemi ıbu suretle Hükümetin ettiği 'taahhüdü ifa 
etmiş oluyor, 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Diğer taraftan 
da Osmanlılar arasımda bir çok fenalıklar yaptıkları 
artık katiiyyetle 'bilinen 'bazı adamlar vardır. Bunlar 
hakkında Hariciye Vekâleti 'bukabil ıbir şey yapmış-
mıdır? 

YUSUF KBMAL BEY (Devamla) — Sualleri pek 
vârüddir. Fakat elimizde binlbaşı filan yapmış, kay

makam filan yapmış ve bilmem ne fjilan yapmıştır di
ye bir şey yoktur. Arzedebi iliyor muyum? 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Bunların kim
lerden ibaret olduğunu öğrenebilir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Müsaade 
ediniz, hu mukaveleye bir şart koyabiliriz. Ellimizde 
olmayan adamların İngiltere Hükümeti tarafından 
'tecziyesini şart koyalım, 'buyurdukları şey budur. İs
terseniz 'bu şartı koyalım. Faideıi umumiyesimi Mec
lisi Âliniz takdir'buyursun. 

SIRRI BEY (İzmit) — Orada kalacak sekiz kişi
ye fcavaraimi Osmaniye mucibince ceza olduğunu tas-
ıtik ediyorsunuz. 

YUSUF KEMAL BEY '(Devamla) — Onlar As
keri Ceza kanununa göre cürüm diyorlar. 

SIRRI BEY — İsnad olunan dürtüm haddi zaitinde 
vaki mıidir» 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) Hayır, hayır. 
Bunlardan dolayı... 

VEHBİ ıBEY (Karesi) — Bunlar elli bir kişi tes
lim edecekler. Ona&tı kişi de firar diyorlar, o firari
ler bizim toprağımıza ayak basmışlar tmı? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bazıları 
bastılar. Bizim elimizdeki cedveîler 'bunlardır. Şim
diye kadar ıben gelip Meclisi âlinizde meseleyi sun
duğum, valkjittede.... ingiltere memalikindeki Türk üse-
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rasd ile Türfciyedöki İiUgdiiz üserasıırun mübaddesi esa
sına gitmemiştir. Mesele Mal/tada Türk mevkufları
nın Anadk>ksdakii İciigiMz esirlerime mübadelesi şeklin
de ıgknliştar. Onun için adet ferace Malta mevkuflarının 
adedidir. Şimdiye kadar omların gerek Bekıir Sami ıbey 
mukavelesinde, gerek burada arkadaşlardan şöyle 
(böyle yapılan tahkikata göre bu adet görünüyor. Bun
dan maada Malta'da ttfir Türk, beş Türk daha çtikarsa 
ıben Hariciye VeklUli....; isözümü size söyleyim. 

iVEHBt BEY (Karesi) — Şimdi sizce malum olan 
ıMafcadaki 'bütün vatandaşlarımız kurtuluyor. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Onaltı kişüyâ 
de ilaveten elli tok îüişiye vasıl idiytoruz. 

»MUSTAFA KEMAL PAŞA (An!k<ara) — Eferidi
ler, ıbu mesele hakkında Hariiaiye Vekili lâzım gelen 
malumatı verdiler. Benim arzetmek istediğim bu 
meseleyi suretıi telaklkimdir. Benim anladığıma göre, 
mövlkuün ve üseranın teatisi meselesi değil. Vakıa 
bir çclk zamanlar muhtelif vesilelerle bizıim elimizde 
bukman üserayı kurtarmak 'istediler. Fakat kendi el
lerinde bulunan- üserayı vermekte limsak ediyorlardı. 
Dafiıma teizi aldatmak ve elimizdeki üserayı almak fük.-
rind lakSpediyorlardı. tmıgilizlerin takip ettikleri naktai 
nazar, gösterdikleri muamele bumdan ibaretitı.r. 

Fakat son muzafferiyeti müteakip, hemen onun 
tecellî günlerinde İngilizler bir zemini tekarrüb ara
dılar ve bunu vücuda getirebilmek için derhal bize 
hiç sormaksızın Malta'da bulunan mevkufinimizi ka
milen bırakmaya karar verdiler. Bize vasıl olan ma
lûmat bu ayın nihayetinde veyahud önümüzdeki ayın 
on beşinde mevkufinimizin kâffesi inebolu'ya gelecek
ti. Ancak buna mukabil rica ederiz, siz de bizim üse-
ramızı bırakınız, şeklinde müracaatta bulunacaklar. 
Mesele bundan ibarettir. Ancak garnizon zabitanı me-
yanından hakikaten sui muamelesi görmüş olanlar
dan bir takımları vardır, ki bunlar yedi veya sekiz 
kişiden ibarettir. Bunların hakikaten fenalık yapmış 
olduklarını biz de işitiyoruz. Bunları suhuletle bırak
mak istemiyoruz. Şimdi Hükümetin düşündüğü şey, 
mademki İngilizler böyle takarrüp zemini arıyorlar 
ve bunun da husul bulmasını istiyorlar. Biz de tabiî 
böyle şeylerden içtinap ediyoruz. Dedik ki : Bu ye
di, sekiz kişiyi mühim bir nokta olarak elimizde tu
talım. Diyelim ki; hayır onlar üzerindeki hukukumu
zu da muhafaza ediyoruz. Siz bırakmak istediklerini
zi gönderiniz. Buna mukabil üseranızı göndereceğiz. 
Böyle bir karar ittihaz edilmiştir. İngilizlerin noktai 
nazarını izah eder bir telgraf vardır, ki bugün gel
miştir, Refet Paşa Hazretleri l̂e ötedenberi devam 
eden muhaberatın, son kısımlarını okuyayım, mak-

sad daha iyi tavazzuh edecektir. Şemnuniden bir mek
tuptur efendim. Oradaki mevkufinin onların yaptıkla
rı gibi tahliyelerini temin, üserayı kemali süratle ia
de etmek menafii siyasiyemiz iktizasındandır. Bende
niz böyle mütalâa ediyorum. (Muvafık sesleri) 

ŞEREF BEY (Edirne) — Malta'da mevkuf bu
lunan garnizoncular hakkındaki şeyler İngiltere Hü
kümeti ile Türkiye B. M. Meclisi Hükümeti arasında 
eğer bir mükâleme kabul etmek bir beraatı istihlâl ise 
diyeceğim yok. Fakat Paşa Hazretlerinin buyurdukla
rı gibi bu garnizoncuları Türkiye mahakimi, yani Tür
kiye kanunları mahkûm etmiştir. Meselâ Miralay 
Mustafa Bey, içlerinden Mazlum Bey, bunları bura
da Hilaliahmer, murahhasını tetkikata memur etmiş
tir, bunlar tetkik etmişler. Filhakika Paşa Hazretleri
nin buyurdukları veçhile bunların cürümleri sabit ol
muş ve bizim divanı harblerimiz aynı cürümden mah
kûm etmiştir ve bunlar mahkûmdular. Fakat İngiliz
ler hiç bir zaman bizim için hakkı kaza tanımadık
ları için bizim mahkûm ettiğimizi kabul etmemişler 
ve onlar gittikten sonra tarafımızdan protesto edil
miş ve bu adamlar mahkûmdur denmiş. Miralay Mus
tafa Bey, Mazlum Bey vesair. Filhakika bugün bu 
raya gelseler de yine divanı harbe verilseler mahkûm 
olurlar. Yani cürümleri vardır, yoktur demiyorum. 
Yalnız bendeniz bir noktayı işaret edeceğim; İngilte
re, şimdi her türlü vesaite müracaat ediyor. Kendi 
emellerine karşı Yunanlılar vasitası ile yapmak iste
diler. Baktılar ki bu mümkün değil, Türkler kendi hu
kukunu müdafaa edecek kudreti gösterdi. Onun üze
rine bu meseleyi ortaya attılar. O zaman bendeniz 
kendi gözümle bilvesile defteri görmüştüm, Minici
lerden bizim gibilerine (Muktezayı siyaset) diğerleri
ne katliâm ve tehcir ve isimleri üzerine (...) demişler
di. Mahkûm oldukları yazılı idi. Mustafa Bey, Hak
kı Bey, Sami Bey onlar da yine Türkiye kanunu mu
cibince muhakeme edilmek lâzım. Yalnız hakkı kaza 
meselesi vardır. Bir kerre divanı harbte mahkûm ol
muş, cezasını çekmek üzere bulunmuş adamlarımız 
vardır. Bu adamları bir daha muhakeme edemeyiz. 
Binaenaleyh bu adamlar cezalarını bir Türkiye hapis-' 
hanesinde yapmak suretiyle geçirmeleri lâzımdır. Ni
çin İngiliz hapishanesinde yatsınlar? 

İngilizlere gelince; İngiltere'de bizim üseramız 
bundan ibaret değildir. Seydibeşir'de bir çok üseramız 
vardır. Üsera demiyor musunuz, hatta Malta'dan ge
tirdiler. Demin fevkalâde vârid olan bir sual, ki Hak
kı Hami Beyindir, bililtizam Dozomi diyorlar, Türk 
neferini o suyun içine sokuyorlar, koca bir dipçiği 
bastığı gibi gözü kör oluyor. Hatta vesikai resmiye 
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ile ispat ederim ki bunlar etek eteğe tstanbul sokak
larında gezerlerken protesto etmişlerdi. İngiltere Hü
kümeti resmen Babıâliye yazmıştır ki bunları sevke
din diye, sokaklarda gezdirmeyin diye. Kendi cürüm
lerini setr için Babıâliye müracaat etmiş ve bunları 
sevkedin demiş... Hakkı kazasına taarruz etmiyor ve 
bizim için de yedi kişinin orada kalması bizi endişe-
nâk ediyorsa, fakat aynı zamanda bir çok fevaid te
min ederse, çünkü meselâ, his meselesi değil vatan 
meselesidir, vatanın selâmeti için insan en süflî hiz
metlere de tenezzül eder. Bunlar ulviyattandır. Âli his
ler bu yedi kişinin bizce mahkûm edilmesi; emin olu
nuz ki bu yedi kişinin muhakemesi harb zamanında 
yapılmış ve cezaları taayyün ve tahakkuk etmiş. Biz
ce mahkûm olmuşlardır. Bizim askerî müfettişleri
miz tetkik ettikleri vakit bunların sui istimalini gör
müşlerdir, bir çok eşya çalmışlar, fena muamele yap
mışlardır. Abdülmuttalib Bey de buradadır. Mustafa 
Bey yedi seneye mahkûmdur. Bilmem diğeri kaç se
neye mahkûmdur. Eğer bu T. B. M. Meclisinin si
yasetini tanzim için bir faidei siyasiye temin ediyorsa 
bırakalım. Fakat hakkı kazamız mahfuz kalmak şar-
tiyle, Gazi Paşa Hazretlerinin buyurdukları veçhile 
bir şey diyemem. Fakat İngilizler daima yılan dili ile 
yerlerde sürünerek kendinin çıkarı olan meselenin ar-
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kasından gezmesi İngiliz zihniyetidir. Bu da İngiliz 
zihniyetinin bir nümunesidir. Kendilerinin çıkarı olan 
bir şeyde son derece zilletle her türlü süflî tabiata 
müracaat ederek böyle almak isterler. Bunların huyu
dur. Hatta bu garnizoncular için cidden bunları orada 
görseniz, mevcudun en sefili, şeraiti hayatın en sefili
dir. Diğer rüfekadır ki onları başkaları besliyor. Eğer 
vatanımızın selâmetini ve bir siyasî faideyi Hariciye 
Vekâleti tasavvur ediyorsa, Gazi Paşa Hazretlerinin 
buyurdukları gibi, hakkı kazamız baki kalmak ve di
ğerlerini istemek şarttır. Hatta malûmu âlinizdir ki 
Pikonesfilt siyasî hesaplardan yahudi hesabı yapınız. 
Birisinden bin kuruş isterseniz ve kırk para verirse 
alınız. Dokuz yüz doksan dokuz kuruşunu yine iste
yiniz der. Eğer bir faide varsa bu, yapılmalıdır. Yal
nız Hariciye Vekilinin nazarı dikkatini celbederim, 
bunlar bizim divanı harblerimizce mahkûmdur. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın. 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

Hariciye Vekili Beyefendinin ve gerek Reis Pa
şa Hazretlerinin verdikleri izahat dairesinde Malta 
mevkufini mübadelesi meselesinde Hükümete salâhi
yeti kâmile itasını tensib edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Başka bir şey yoktur, celseyi tatil ediyorum. 
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