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KIRK İKİNCİ İNİKAT 

11 Mayıs 1338 Perşembe 

Açılma Saati : 3, - 5 (Sonra) 

BİRİNCİ CELSE 

REİS : Reisfcani Rauf Beyefendi 

KÂTİPLER : Enver Bey (İzmir) 

REİS — Efendim, Hariciye Vekili Beyefendiye 
Moskova Sefareti hakkında bir sual sorulmuştu, ke
za Söke'nin İtalyan'lardan tahliyesi hakkında bir sual 
"aki olmuştu. Bu suallere kendileri hafiyen cevap 

vereceğini teklif ed:yorlar. Müzakerenin hafi olma
sını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Müzakerenin 
hafi olarak devamı kabul edilmiştir. 

Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

KIRKİKİNCİ İNİKAT 

3 Mayıs 1338 Cumartesi 

BİRİNCİ CELSE 

İkinci Reis Vekili Musa Kâzım Efendi Haz
retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Başkuman
danlık kanununun temdidi hakkındaki kanun müna
sebetiyle serdedilen mütalaata Başkumandan Paşa 
Hazretleri tarafından cevap ita ve alâkadar aza tarafın-

2. — EVRAKI VARİDE 

dan iradı kelâmdan sonra celsei aleniyeye geçilmesi 
kabul edildi. 

Reis Kâtip 
Reisvekili Kayseri 

Musa Kâzım Atıf 
Kâtip 
Van 

Hakkı 
REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz is

teyen var mı? Olmadığına nazaran zaptı sabık hu
lâsasını reylerinize arz ediyorum; kabul edenler... Ka
bul edildi. 

Sualler ve Cevaplar 

REİS — Yusuf Kemal Bey buyurun. 
YUSUF KEMAL BEY (HARİCİYE VEKİLİ) 

(Kastamonu) — Efendim, bugün Amasya Mebusu 
Rıza Beyefendi tarafından aldığım sual takriri şu
dur; 

1. Rusya'daki Sefarethanemiz Rus Hükümeti ta
rafından taharri edilmiş midir ve esbabı taharri nedir 
ve ne gibi şeyler almıştır? 

2. Hükümetimiz bu hale karşı ne harekette bu
lunmuştur ve Hükümetteyken beyninde vaziyet nedir? 

Balâda murakkam suallere Hariciye Vekili tara
fından acilen cevap itasını teklif ederim. 

(Sual sahibi kimdir sesleri.) Amasya Mebusu Ali 
Rıza Beydir. Sonra efendim, ikinci sual takriri İz
mit Mebusu Sırrı Beyefendi tarafından; 

1. Hariciye Vekâletimiz Söke'nin İtalyanlar ta
rafından tahliyesini ne vakit haber almıştır, 

2. Bu menatıkı şu sırada tahliyede İtalyan'ların 
ne maksadı siyasisi olabilir? 

Keyfyetİn acilen Hariciye Vekâletinden sualini 
teklif ederim. 

Bu üç sual. Zaten bende beş sual vardır. Birisi 
Şeref Beyin uzun bir suali zannederim cevabından vaz 
geçti. 

İkincisi Aydın Mebusu Tahsin Beyin Ceneve kon
feransı hakkındadır. Kendisi ile görüştük. O da sual
lerini geri aldılar. Ondan sonra Hariciye Vekâletinde 
benim bildiğim üç sual kaldı. Birisi Rıza Beyin, bi
risi Sırrı Beyin suali, diğeri de Antalya Mebusu Mus
tafa Beyindir. 

Hariciyede olan sualler bu üç sualdir. Tensip bu
yurursanız sıra ile evvelâ Sırrı Beyefendinin sualine 
cevap vereceğim. 

1. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin; Söke'nin İtal
yan'lar tarafından tahliyesinden Hükümetin ne va-
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klt haberdar olduğu ve tahliyede maksadı siyasi bu
lunup bulunmadığına dair Hariciye Vekilinden sual 
takriri. 

YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Kastamonu) — Sırrı Beyefendi diyorlar ki; Söke' 
nin tahliyesi haberini Hariciye Vekâleti ne vakit al
mıştır? Cevap : Hariciye Vekâleti Söke ve havalisi
nin İtalyanlar tarafından tahliye edileceği haberini 
13 . 4 . 1338 de yani 13 Nisanda Matbuatı Umumi
ye vasıtasiyle Söke istihbarat memurundan, sonra 17 
Nisan'da Hâmit ve Celâlettin Arif Beylerin telgrafların
dan haber alınmıştır. Celâlettin Arif Beyin telgrafı 14 
nisan tarihlidir. Sualin ikinci kısmının cevabı, bu 
menatıkı bu sırada tahliyede İtalyan'ların ne mak
sadı siyasisi olabilir? 

Ne olduğuna dair tabii kati malumat verilemez, 
tahminidir. İtalya Hariciye Nezareti Umuru Siyasiye 
Müdürü M. Lagu'nun Cenevre'de bulunması müna
sebetiyle makamında kalmış olan Başkâtip Hilmi Be
ye verdiği izahatına nazaran, İtalyan'ların burayı 
tahliyesi son şeraiti sulhiye teklifinin icabatından imiş. 
Çünkü şeraiti sulhiyede Anadolu'nun tahliyesi mevzu
bahis imiş. Bu tahliyeyi Yunanlılara, bize de teklif 
etmiş. Sonra M. Lagu'nun sözlerinde size karşı dost
luğumuzu göstermek filan vesaire de var. Aldığımız 
haberlerde bizim tarafımızdan tahliye etmeyiniz gibi 
zannederim bir müracaat bekliyorlardı. Milliyetper
ver Büyük Millet Meclisi hükümeti toprağını herhan
gi bir suretle olursa olsun tahliye edilmemesini iste
yemez. Binaenaleyh, ikinci suale de bu mıntıkayı şu 
sırada tahliyede İtalyan'ların ne maksadı siyasisi ola
bilir sualine de cevabım bundan ibarettir. 

BİR MEBUS BEY — Kaç gün evvel Söke işgal 
edildi Beyefendi? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Oraları bana 
ait değildir. Sureti resmiyede lütfen sorarsanız yine ce
vap veririm efendim, o zaman arz ederim. Şimdi sual 
edilen şeylere cevap veriyorum. 

REİS — Sualdir, sual sahibinin soracağı varsa ce
vap verir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bir çok me-
sailde olduğu gibi bu meseleyi çok uzatmayalım. Çok 
uzaklara gidilmemesi zannederim iyi olur. Dahili mü-
nasebatımız itibariyle değil, ben sırf harici münase
betle söylüyorum. Orası takdir buyurulur. 

2. — Antalya Mebusu Mustafa Beyin, İtalya Ha
riciye Nâzın ile vuku bulan mülakat ve İtalyan me-
talibatı hakkında Ahmet Muhtar Beye verilmesi ba
his konusu listeye dair Hariciye Vekilinden sual tak
riri. 

REİS — Suali okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey geçen celse 
hafiyedeki beyanatında Avrupa'da İtalyan Hariciye 
Nazırı ile vukubulan mülakatından müphem surette 
bahsetmiş ve İtalyan metalibatına dair Ahmet Muh
tar Beye bir liste verilmesini söylediğini dermeyan 
etmişti. Mülakatı mezkureye ve Ahmet Muhtar Bey 
vesatetiyle şimdiye kadar alınmış olan listeye Hari
ciye Vekâletinin şifahen izahat ita eylemesini teklif 
ve mülakatı mebhusenin mahiyet ve manamı sual ey
lerim. 

10 Nisan 1338 

Antalya Mebusu 
Mustafa 

REİS — Buyurun Yusuf Kemal Beyefendi. 

YUSUF KEMAL BEY (HARİCİYE VEKİLİ) 
(Kastamonu) — Antalya Mebusu Mustafa Beyefendi
nin suali; İtalya Hariciye Nazırı ile vukubulan mülâ 
katımda evvelce de muhtasaran arz etmiş olduğum 
veçhile bendeniz Avrupa'da, Londra'da bulunduğum 
zaman gerek Celâlettin Arif Beye, gerek Ferit Beye 
telgraf çekerek o sırada Paris'e gelmek üzere bulu
nan Hariciye Nazırı M. Şanzer nezdinde beyanı ma
zeret etmiştim. Ferit Beye, Paris'teki İtalya sefiri 
Kont Sfurça'ya giderek benim Romaya ne için git
mediğimi, ne için gidemediğimi ve başka mana ver
memelerini izah etmesini kendisine yazdım. Bundan 
sonra Paris'e geldik. Paris'te Müsyü Şanzer'e bir 
kart gönderdim. M. Şanzer o kartıma cevaben kart 
gönderdiği gibi mülakat arzu etti, gittim, görüştüm. 
M. Şanzer İstanbul ile bir itilâf konuştuklarını, iti
lâf yaptıklarını, bu itilâfı biz de yaparsak iyi olaca
ğını, malumu âliniz hangi zaman İtalya devleti ile ko
nuşursanız size mukaddime olarak mutlaka Harbi 
Umumîden cebi boş çıktıklarını, diğer müttefikleri
nin cepleri dolu olduğu halde İtalyanların cebi boş 
çıktıklarını ve Harbi Umumî neticesinde ancak mena
fi temin etmek istedikleri suretinde bir mukaddime 
serdedilir daima. Bunu serdettikten sonra İstanbul ile 
bir itilâf yaptıklarını ve bu itilâfı biz de yapacak olur
sak sulh konferansı esnasında bize yardım edecekle
rini söyledi. M. Şanzer dedi ki; bu itilâf nameyi İzzet 
Paşa'dan alsanız da görseniz ve buna da bir şey filan 
deseniz... Dedim ki; bir itiiâfname yaptık diyorsunuz. 
Bu itilâfnameyi siz bana gönderseniz daha iyi olur. 
Pekâlâ bu akşam kâtibimle göndereyim dedi. Daha 
bazı şeyler görüştük. Meselâ, sulhun lehimizde cere
yan ettiğine ve saireye dair şeyler görüştükten sonra 
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ayrıldım. O" akşam kendisinin vaadettiği kâtip gel
medi. Çünkü müzakere saat birden yediye, yedi bu
çuğa kadar devam etmişti. 

Bütün İtalyanlar da orada idi, Başkâtip de orada 
idi. Ertesi günü, hayır o gün İstanbul Sefareti müs
teşarı olan zat ile bir de M. No gara isminde öteden 
beri İstanbul'da konuştuğumuz adam geldi. Sefaret 
Müsteşarı İstanbul ile hiç bir şey yapmadıklarını söy
ledi. O şeyi bozdu. M. Şanzer ile görüşmeden İstan
bul'daki sefaretin başkâtibi geldi. Mülakatı sırasında 
bizimle İstanbul'un anlaşması lüzumunda şiddetle ıs
rar etmişti. Ben şüphe etmiştim, bu neden, neden 
bu?.. Bu benim nazarı dikkatimi celbetti. Bu çok ıs
rar etti. Fakat İstanbul ile ne yaptıklarını söyleme
di. Müsteşar İstanbul ile bir şey yaptık, siz de İs
tanbul ile birleşirseniz bizim İstanbul ile yapmış ol
duğumuz şeyi siiz de kabul etmiş olursunuz tarzında 
fikrimi anlamak maksadını takip ediyordu. Ertesi 
günü M. Şanzer'in kâtibi yine gelmedi. Daha ertesi 
günü müsteşarla Nogara bizi görmeğe geldi. Nogara; 
böyle, böyle, M. Şanzer ile görüşmüşsünüz, size bir 
şey gönderecekmdş, dün konferansta meşgul olmaları 
dolay isiyle gönderemedi. Bunun için biz geldik, o me
seleyi görüşmeğe, dedi. Ben kendilerine dedim ki, 
konferans müzakeratı ilerliyor, siz bizi iltizam ede
ceğinizi söylemiş olduğunuz halde diğer müttefiklerle 
beraber ve yahut bizim aleyhimize hareket etmekte 
olan devletle beraber mütareke teklifini imza ettiniz. 
Bizce katiyen gayri kabili kabul olan bir mütareke 
teklif ettiniz. Binaenaleyh, zaman ilerliyor. Halbuki 
siz, bizim sizden istediğimiz şeyleri vermemekte de
vam ediyorsunuz. Onun için âdeta görüşülecek bir 
şey yoktur demek istedim. Tabii diğer şeylerin ne ka
bul, ne de reddi hususunda Büyük Millet Meclisimden 
bir salâhiyet almam işim dır. Vakia ret salâhiyete te
vakkuf etmez, red edilebilir. Fakat ben katiyen bu 
hususta sizlinle müzakereye giremem, burada anlaşa
cak bir şey yoktur demek de muvafık değildir, çünki 
belki burada evvelce de arz ettim, gerek Heyeti Ve
kile karariyle, gerek Hariciye Encümeni mu\aiakadyle 
M. Teuzi burada ikea biz M. Teuziye dedik ki, s,z 
bizden neler istiyorsunuz, onları bize bildirin; ama 
bir mıntakai nüfus zihninizde tasavvur etmişsiniz, 
filân sancalk; filân sancak, bunlarda ısrar etmeyin. 
Çüriki bu hükümet, bu devlet mıhtakai nüfus ifade 
eden bir şey üzerinde katiyen görüşmez, katiyen bu 
nu katiyen reddeder. Siz bize sureti umumiyede me 
talibinizi havi bir şey verecek olursanız tetkik ede
riz. O zaman M. Teuz- bize. ben hükümetime izahatı 

şifahiyede bulunayım dedi. Meseleyi Hariciye En
cümeninde hikâyet ettim. Hükümetime izahatı şifa
hiyede bulunayım ve talimat alayım dedi ve gitti. 
Hatta bunun için biz daima İtalyanlarla konuşunken 
biz damia İtalyanları mesul mevkide tuttuk. Yani bi
zim aramıza bu şeyin girmesine 'sebep biz değiliz, 
sizlersiniz, çüriki biz sağladığımız müzak'eraltı bitirmek 
arzu ederken sizin memurunuz M. Teuzi Ankara'dan 
kalktı Roma'ya geldi, Roma'ya giderken de bize ta
limat almağa gidiyorum demişti ve bundan dolayı da 
hakikaten bize söyliyeceik bir şey bulamadılar. Sonra 
dediler ki; biz size tahrirî bir şey çıkaralım şimdi mü
nakaşa edelim dediler. Ertesi günü Paris'ten çıkacak
tım, kendisine dedim, o tahrirî şeyi getirirsiniz, doğ
rudan doğruya münakaşa doğru değildir dedim. Çün
ki münakaşa yapan Nogaze ile o Sefaret Müsteşarı 
idi. Ellerinde salâhiyetnameîeri yoktu, benim de yok
tu bir , ikincisi)', elbette ve elbette Hariciye Vekili 
Nogara ile ve şey ile görüşemezdi. Onun için dedim 
ki, ben gideceğim, Muhtar Bey kalacaktır, bu mese
leyi Muhtar Beyle konuşurken. Muhtar Beye verdi
ğim talimatta yalnız dinlersiniz, olduğu gibi bu şey
leri Büyük Millet Meclisine ve Hükümete arz edece
ğimizi söylersiniz. Vermiş oldukları şeylerin hulâsası 
şunlardır: İtalyanlar üç şey istiyorlar, birisi, Hükü
meti Osmaniye İtalya Hükümetince tavsiye olunacak 
menabii varidat ve sınaiye tarafından arz olunacak 
itilâfa müncer kılmak arzusiyle nazarı dikkâte almağı 
ve bilhassa işbu heyetlere berveçhi atî menatfii umu-
miyeye muvafık olarak işletilmesini ve Ereğli hav
zasının imtiyazını ita etmeği taahhüt eder. Bu hülâsa 
ediliyor. Ereğli havza i fahmiyesi denilen muhJtte ge
rek mcmbaında ve gerek mansabında bulunup henüz 
işletme hakkı verilmemiş olan ve yahut verilmiş im
tiyazı veya işletme hakkı feshedilmiş veya sakıt olmuş 
veya hükümete rücu etmiş bulunan ve muazzam şey-
sini işletmek ve temin etmek için hükümetçe istimlâk 
olunabilecek. Evvelâ bütün kömür maadin veya ta
bakalının işletilmesi -• arzu ediyorsanız tafsilât vere
yim, arzu buyurursanız hülâsa edeyim - birincisi 
Ereğli havzasındaki kömür şeysini istiyorlar, ikincisi 
Bitlis, Van taraflarında petrol taharrisini istiyorlar. 
Üçüncüsü de Menderes nehrinde işletmek ve orada 
birtakım tesisatı ziraiyede bulunmak istiyorlar. Bina
enaleyh, İtalyan'ların bizden istedikleri, muhterem 
Mebus arkadaşımızın sorduğu suale cevaben arz ede
rim. Bunları tabiî Hariciye Vekâleti doğrudan doğ
ruya ait oldukları vekâletlere arz etti. Vekâletler mü
talâalarını bildireceker, Heyeti Vekile bittabi bir ka-
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rar ittihaz edecek. İcabeden şeyi, yani icabeden şey j 
dediğim gerek (menfi) ve gerek müsbet tabiî Heyeti 
Celilenize arz edilecektir. 

3. — Amasya Mebusu Rıza Beyin; Rusya'daki 
sefarethanemizin Rus Hükümeti tarafından taharri 
edilip edilmediği, esbabı taharri ve tarafeyn leynin-
deki vaziyet hakkında Hariciye Vekilinden sual tak
riri, 

YUSUF KEMAL BEY (HARİCİYE VERİLİ) 
(Kasltamonu) — Üçüncüsü; olarak, Amasya Mebusu 
Rıza Efendinin suali: Hadise henüz kapanmamıştır. 
(Ne hadisesi sadalan) Sual Rusya'daki sefarethanemiz 
taharri edilmiş mi ve esbabı taharrisi nedir ve ne 
gibi şeyler alınmıştır? Hükümetimiz bu hale karşı ne 
gibi bir harekette bulunmuştur, hah hazırda şimdi 
vaziyet nedir? 

Şimdi bu sualle hadisenin bidayetinden ta nihaye
tine kadar Hariciye Vekâleti ne aldı, ne verdi, bütün 
onları Heyeti Celilenize nakletmek suretiyle arz et
mek vardır, bir de hulasaten arz etmek vardır. (Mu
fassal sadalan) 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Hadise henüz 
kapanmamıştır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz ben arz edeyim de ondan sonra arzu eder
seniz bütün evrakı değil, hulâsa arz edeyim. Yok arzu 
ederseniz bütün dosyayı arz edeyim. (Hulâsa sesleri) 

REİS — Yusuf Kemal Bey; Hariciye Vekâletince 
hangisi daha münasipse onu Heyete söyleyiniz. 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Haricî siyaset 
için bir fena tesir varsa şimdilik sualimden vaz geçi
yorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Hariciye Vekâleti şimdiye kadar Heyeti 
Celilenize mühim bir şey arz etmedi. Teahhürünün 
mesuliyetini tamamiyle idrâk ederek arz etmedi. Fa
kat gerek dün Grupta tesadüf ettiğim bazı arkadaşla
rın söylediği sözler, gerek burada işittiğim şeyler ha
riçte meselenin izam edildiğini ve mahiyetinin de
ğiştirildiğini bana anlattı. Onun için kendim, bugün 
kendim, hulasaten arz etmdk istiyordum. Maksadım 
da meselenin mahiyetini hulasaten arz etmektir. İzam 
olunan şeylere Heyeti Celileye ehemmiyet vermemek, 
ne olmuşsa Meclisi Alinin bilmesi lâzımdır. Fakat bu 
sırada bizim onlara, onların bize nota içerisinde söy
lediklerimiz sözlerin zikrine lüzum görmezsiniz. Mü
saade buyurunuz hadise kapandığı zaman da mufas-
salan arz ederim. Evrakı Hariciye Encümenine arz 
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etmişimdir, okumuşumdur. Ne olursa tabiî arz ede
ceğim. Rusya'daki Sefarethane Rus Hükümeti tara
fından taharri edilmiş mi? Cevap; sefarethane «taharri 
edilmemiştir. Moskova Sefirimizin tahirinoe Sefaret
hanenin şubesi olan ve içinde kâtiplerimizden bazıları, 
ezcümle ateşemilıter muavinimizin bulunduğu daire 
çeka memurları tarafından müsellahan basılmış, 
üzerleri taharri edilmiştir. 

I LÜTFİ BEY (Siverek) — Esbabı nedir? 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Esbabı ta

harrisi nedir bilmiyoruz. Ne gibi şeyler alındı, bir 
şifre miftahı alınmıştır. Hükümetimiz bu hale karşı 
ne gibi harekâtta bulunmuştur? Dost bir devlete karşı 
riayet etmek icabeden her türlü hususata riayet etmek
le beraber hukuku düvele ve ötedenberi bütün dev
letlere milletler tarafından kabul edilmiş olan örfe 
göre vukubulan bu hareketten dolayı haysiyetini mu
hafaza ederek ne gibi tedaibir icrası lazımsa onu hü-

I kûmeıiniz yapmıştır. 

I Hükûmeteyn beyninde şimdi vaziyet nedir? Son 
I bundan üç gün evvel Rus Sefiri Aralof gelmiştjir, 

dostluğumuz hakkında her türlü teminatı vermiştir. 
7.5.1338'de gelmiştir. Bu ayın yedinci gününde Ara-

I lofla mülakatımız esnasında kendisi mesele hakkında 
layikiyle tafsilât alacağını söylemiştir. Çür&i Ali 

I Fuat Paşa bize tarziye verilmediği takdirde Mayısın 
üçüncü günü merkez Rusya Hariciye komiserliğine 
yazılmıştır. Fuat Paşa döğülmüştür gibi birtakım 
sözler söylenmiştir. Bunların aslı yoktur, katiyen gayri, 
varittir. (Ya ne olmuştur sadalan) O halde biraz taf-

I silat verelim öyle ise. Efendiler hadise şöyle olmuş-
I tur. Nisanın yirmi birinci günü Çeka memurları bi-
I zim kâtiplerden İdris Çora Beyin oturduğu Ziya Bey, 
I Saim Bey, üseraya memur Emin Efendinin hazır bu-
I lunduğu bir daireye gelmişler. Onlar gelmezden evvel -

vaktiyle Rus harbiye «mektepleri müdürlerinden veya 
memurlarından olupta bizim sefaret mâmurlarına 

I harbiye mekteplerinden bazdarını gezdirmeği vaat 
I eden ve ondan biraz evvel İdris Çora Bey ile görüş-
I mek istiyen Aljasker namına bir adam da orada bu-
I lunulyormuş ve ellerinde silâh olduğu halde... 

BİR MEBUS BEY — Çeka memuru ne demek? 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — İhtimal env 

I niyet memurları. Girmişler, memurlarımızın üzerleri-
I ni taharri etmişlerdir. Bir şifre bulmuşlardır. Sonra 
I bazı evrakı resmiye diyor sefirimiz, onu bulmuşlar

dır. Bunlar çantaya konmuş, bir tarafı bizim me-
I murlarımız, diğer tarafı onlar tarafından m'ühürlen-
I miş, Emin Efendiye tevdian doğruca çeka idaresine 
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götürmüşler. Fuat Paşa bunu haber almış, derhal 
protesto etmiş, çantayı iade ediniz ve Emin Efendiyi 
de gönderiniz demiş. Göndermiş olduğu kâğıt ertesi 
günü yani 22 Nisan sabahı olduğu halde o gün öğ
leden sonra saat iki buçukta Ali Fuat Paşanın nakline 
göre hariciye memurlarından, Hariciye Müdürü Pas-
kof çeka dairesine giderek Emin Efendiye çantayı 
vermeği cebretmiş ve hapis ile tehdüt etmiş. Emin 
Efendi çantayı vermemiş. Sonra Paskof oradan çık
mış, altı kişi gelmiş, Emin Efendinin elinden çantayı 
zorla almış. Bu esnada Emin Efendi dayak yemiş ve 
Fuat Paşanın verdiği malumata nazaren Fuat Pa
şanın Rusya hükümetine gönderdiği resmî kâğıdın 
muhteviyatına nazaren Emlin Efendinin elinde asarı 
darp varmış, cerh varmış. Hadise bu suretle cereyan 
etmiştir. Yani doğulmuş, filan olmuş hadise budur, 
başka bir şey yoktur. Binaenaleyh, mesele ehemmi
yetsizdir biz burada ancak .istiklâl ve haysiyetimiz 
için bulunuyoruz. Başka bir şey değlil. Blizim davamı
zın başında hürriyet ve istiklâl vardır. Bizi sevenler 
elbette ve elbette bu gururlu bu haysiyetine aşık mil
letin hissiyatına riayet ve hürmet edeceklerdir. Onun 
için şimdi burada müzakereye mahal yoktur. îyli ve 
fenayı takdirde şimdilik: mazuruz, bilâhare müzakere 
ederiz. Hadise bundan ibarettir. Fuat Paşa 3 Mayısta 
çikacağım diyordu. Çıktı mı, çfkmadı mı haber alma
dım şimdiye kadar. Kendisine tarziye verildi mi, yok
sa tarziye verilmediğinden dolayı oradan çıktı mı, yol
da mı? Henüz haber almadım. Fakat buradaki Rus 
Sefareti her türlü teminatı veriyor. Hatta meselenin 
buradan halline taraftardır. Fakat tabiî hükümet nasıl 
icaibediyörsa öyle yapacak, size bilâhare arz edecektir. 
Ümit ediyorum ki inşaallah tasvibinize mazhar olacak
tır, tenkidinize değil 

Hariciyede başka bir sual kalmadı. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Teklifimize ce
vap gelmedi mi? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Teklifimize 
henüz cevap yoktur. Ceneve konferasından son aldı
ğımız haberler de malumu âliniz Rusya'ya birtakım 
notalar vermişlerdir ve onda da bize ait bir şey vardı, 
bir kayıt vardı. Rus'ları bizden çökmek istliyorlardı. 

Şimdi aklığımız bazı haberlerde Çiçerin zannederim 
arzularına muhalif fikir cereyan etmiş. 

ŞEVKET BEY (Beyazıt) — Efendim, italya'da 
dört yüz esir zabitimiz vardır. Onlar için blir teşebbüs
te bulundunuz mu? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Evet, onun 
için teşebbüste bulunduk. Hilâli Ahmere verilen cevap
lara nazaran zannederim alacağız. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
Konferansa iştirak etmek üzere resmen mi gitmiştir?. 
Celâdettin Arif Beyin Ceneve'ye gittiğini buyurdunuz. 

YUSUF KMEAL BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, lâzımdı oraya gitmek değil mi efendim. Bekir 
Sami Beyi evvelce de arz ettim, hükümetçe bir vazife
si yoktur, mezunen gitmtiştir. Meclisi Âlinizce verilen 
mezuniyet üzerine ailesi yanına gitmiştir. Bekir Sami 
Bey meselesini Avrupa'da mesele yapanlar var, ligara-
zin mesele yapanlar var. Deyli telgraf yazıyor; bu bi
zim düşmanlarımızdır, onun için bunlara ehemmiyet 
vermeyiniz. (Cami Bey ne oldu sadaları) 

Cami Bey meselesine gelince; son zamanda bir 
telgraf çekmiş ki; bir dava meselesi vardır, onunla 
meşgulüm. Onu hitamına kadar tehir edeyim mi etmi-
yeyim mi Diye Makamı Riyasetten sordu. Makamı 
Riyaset te tekrar bizden sordu ki kalması mı muvafık
tır? Bu gün cevap aldım Cami Beyin bir an evvel gel
mesi için, bizce o davayı başkası da yapabilir. Yani 
Celâletten Arif Bey de yapaibilir. Makamı Riyasetten 
aldığımız emir üzerine Cami Beye tebligatta bulundum. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Efendim, 
Siirt tüccarlarından beş, on kişi Halep'te tevkif edil
miştir. Mütekabilen affi umumî olduğu halde oralar 
affi umumîye riayetkar değillerdir. Makamı devlet
lerine müracaat edilmiştir, ne gibi bir semere zuhur et
miştir. Rica ederim izah edin. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Rica ederim. 
burada haslbihal edüyoruz. Bir haftadanberi bunlar ile 
uğraşıyoruz. Ne varsa burada söyledik. Hariciye Ve
kâleti bütün vazifesini yapmıştır elinden ne gelmiş ise. 

REİS — Efendim, hafi müzakerenin kifayetini ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın Hafi müzakere kâfi 
görülmüştür. Müzakere alenîdir efendim. 
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