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KIRKDÖRDÜNCÜ İNİKAT 

22/23 Nisan 1340 Çarşamba 

DÖRDÜNCÜ CELSE 

REİS : Aü Sünni Efendi 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zon guMak), Talat Bey (Kângırı). 

REİS — Efendim, 150 kişilik defterin tetkiki için 
celsei hafiyeyi kabul buyuranlar el kaldırsın.. Aksi-

nli reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el »kaldırsın. 
Celsei hafiye kabul edilmiştir. 

Efendim zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

OTUZ DOKUZUNCU İNİKAT 

16 Nisan 1340 

İKİNCİ CELSE 
Feth'i Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde inikat 

ederek; Lozan Muahedenamesi mucibince ilân olu
nacak affı umumiden hariç tutulması meşrut 150 ki
şilik liste üzerinde cereyan eden müzakere neticesin
de, listenin Hükümete tevdii ve müzakerat esnasında 
serdolunan ve verilen takrirler 'istikametinde Hükü

metçe yen i den tezekkür edilerek tekrar Meclisi Âli
ye getirilmesi kabul olundu ve aleni celseye geçildi. 

Reis Kâtip 
Fethi Kütahya 

Ragıp 
Kâtip 

Yozgat 
Avni 

REİS — Zaptı sabıkı kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Lozan Muahedesi mucibince ilân olunacak 
affı umumiden hariç tutulcak 150 kişilik liste üze
rinde müzakerat. 

REİS — Müzakereye başlıyoruz. 

Bu ikindi defter Heyeti Vekile 
olunmuştur. Okunacaktır. 

karariyle tesbit 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Re
is Beyefendi müsaade buyurur musunuz? Efendim, 
celsei hafiye istirham etmekden maksadımız, bazıları 
bu deftere dahil değildir. Malûmu âliniz veçhile bir 
iskat defteri getirmişizdir. Fakat alenî celsede diye
meyiz ki filân dahil değildir, fakat tabiiyetten iskat 
ediyoruz. Bu naktai nazardan bu deftere dahil olan
lar diğer deftere dahil değildir. Fakat onu tabiiyet
ten iskat edeceğiz. Bunun için kâfi delâil vardır, u-
nu tabii alenî söylıiyemeyiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
iskat defteri evvelâ okunmalı, sonra alenî celseye ge
çilip alenî de söylenmelidir. 

(Liste okundu) 

İSMET BEY (Çorum) — Gazetelerde bunlara 
ait liste neşrolunmuştu. Halbuki Meclisi Âlinin Yoz
gat isyanı hakkında bir kararı vardır. Çapanoğullan-
na da şâmil değildir. Meclisin kararı hilâfına böyle 
bir şeyin icrası muvafık olmıyacağını söyleyecektim. 
Heyeti Vekile bunu nazarı c'iklkate alarak çıkarmış 
olduğunu gördüm. Yalnız bu listede Vahidettin'in 
bütün tedbirlerini idare eden bir adam vardır. Hazi
neci Refik'dir, maliyeci Refik. Defteri Hakânıi Emi
ni olmuştur ve Maliyeye devredilen ne kadar emval 
varsa onun namına kayıtlarını tashih etmeğe çalış
mış ve onun yanında bütün plânlarını yapan Refik 
mevcuttur. Refik'in yenni tutacak ve ona muadil 
burada kimse yoktur. Refiki koymak ve onun yeri
ne bir çerkes çıkarmak lâzımdır. 

MEHMET BEY (Karesi) — Şamlıdan bir Türk 
çobanı var, onu çıkaralım. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendiler; bu gün 
b;lmem kaçıncı defa olmak üzere yine dâirei intiha-
biyemden bir mektup aldım. Arkadaşlarıma da gel
miştir. Eşme kazasının Garaplar kariyesinden Ma-
van oğlu Mustafa. Bu adam İzmir'in işgali günün-
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den beri Yunanlılara rehberlik etmiştir. Uşak'ın su
kutuna sebep olmuştur. Onlara yardım etmiştir. El-
yevm Kule Hapishanesinde mevkuftur. Bu adam mü-
tegallibedendir. Maatteessüf Divanı Harpçe şimdiye 
kadar mahkûm edilmemiştir. Çünki bir taraftan mü
temadiyen para yedirmektedir. Agniyadir. Bu ada
mı zannediyorum Kütahya Mebusu arkadaşlarım da 
tanıyacaktır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Evet, bendeniz de bi
liyorum. Çok şeni bir adamdır. 

HACIM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Ben de 
biliyorum. Şimdi anlatacağım. 

REŞAT BEY (Devamla) — Bu adamın 150 ki
şilik listeye ithalini bendeniz de istirham ederim. 

REMZt BEY (Gaziantep) — Efendiler, bu liste 
ile b/ir kısım haini vatanların aftan istisna edilmesin
den maksat, her halde bunların seyyiatı maliyesinden 
daha fazla olarak âtide memleket ve millete iras 
edecekleri zarardan dolayıdır. Bu meyanda bu g'bi 
hainlerin 150 kişilik listenin içerisl'nde bulunması 
epiyce bir ehemmiyeti haizdir. Millet haini vatanla
rının adedi 150. olmadığı halde daha fazla olduğu, 
fa»kat bu aded'i Lozan Konferansında kabul ettiği 
ahitname dolayısıyle diğerlerini affetmiştir. Binaen
aleyh efendMer, biz 150 kişiyi her halde gerek sey-
yiâti maziyesi itibariyle ve gerekse memlekete âtide 
yapabileceği zararları itibariyle çok muzurlarını in
tihap ederek bu listeyi o şekilde tanzim etmeliyiz. 
Dahiliye Vekili Beyefendi daha mühim haini vatan
lar bulunabilir. Bunların tabiiyetten iskat suretiyle 
çareleri vardır diye mütalaa buyurdular. İştirak ede
ceğim. Fakat tabiiyetten iskat suretiyle mazarratla
rı def olunacak adamlar her halde ehemmiyet ve 
mazarratlarının derecesi itibariyle bu 150 kişilik lis
te içerisine gereceklerle mukayese edilmelidir. 

Bunun için bendeniz çok rica ediyorum, bu üste 
okunurken de dikkat ettim, bilmem ne kariyesinde 
Mustafa oğlu Mehmet, bilmem ne Kariyesinde Mus
tafa oğlu Remzi gibi muhtelif isimler var. Zanneder
sem vaktiyle harekâtı lisyaniyede bulunmuş, kurşun 
atmış, fakat şahsı itibariyle o kadar mühim olmıyan 
gerek mazide ve gerek âtide yaptıkları ve yapacak
ları seyyiat itibariyle mühim olmıyan ıkimseler var
dır. Bunun için bunların listeden çıkarılması ve bu
nun-yerine muhtelif mıntakalarda bilhassa burasını 
nazarı dikkati âlinize arzediyorum. Muhtelif mınta
kalarda seyyiatı sabit olmuş ve bilâhare âtiyen sey-
yiatları vukubulacak mazarratları behemahaıl memul 
olan kimseleri ilâve etmek elzemdir. 

RASİM BEY (Sivas) — Yani fikirli adamlar. 
REMZİ BEY (Devamla) — Ben kendi mıntaikam 

itibariyle eksik olarak bir şahıs biliyorum. Onu tek
lif edeceğim. O da Galip'tıir. Müddei umumi olmuş
tur. Fransız teşkilâtının başında ve hâlâ Halep'te bu
lunuyor. Yarın buraya gelirse ve hudut boyundaki 
memleketlimizin emniyeti siyasiyesini ve emniyeti da-
hiJiyesini ihlâl etmek onun 'iktidarı dahilindedir. Bu
nun için ben kendim memleketim için misâl olarak 
bunu bildiğim için arzediyorum. İsterseniz bu, be
nim gösterdiğim adamı kabul etmeyiniz. Fakat liste 
okunurken nazarı dikkatimi celbetti. Bilmem hangi 
köyden ne çavuş. Bu isimler üzerinde münakaşa ede
lim, çok rica ederim. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim; arkadaşlan-
w. ı izah ettiler. Hakikati halde bu listede ilki kısım 
eşhas mevcuttur. Birisi şu, şu gibi meşhur ve muay
yen eşhas. Bunların kimisi kuvayı inzibatiyeyi teşkil 
etmişler. Kimisi Sevr Muahedesini imza etmişler, on
lar malûm. Bunlardan başka bir de fiilen köyden 
filân oğlu filân vardır. Filân oğlu. Bu bence bizde.. 

ŞEREF BEY (Diyarıbek'ir) — Meselâ Saraçoğ
lu... 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Şey, gayri maruf eş
has demektir. Müsaadenizle efendim; bu listede is
mi zikredilnViıyen hainler var. Adana Müdafaai Hu
kuk Halk Fırkası Heyeti buraya müracaat etmiştir 
ve gazeteler bununla çok meşgul olmuşlardır. Ez
cümle Posta Gazetesini çıkaran İlhami var. Fransız
ların müşavirliğinde bulunmuştur ve mühim hizmet
le: ini yapmıştır. Esasen bizim askeri binbaşımızdır. 
Sonra Sito Garip Fuat var, Sito Garip Sarık var. 
Şeyh Galipler. Bunlar onların Reisi idi. Sonra bun
lar orada bulunan Nusayrilerin Rüesasındandır. Bir 
de Fransızların Belediye Reisl'iğini yapmış Hafız 
Mahmut ismünde bir adam vardır. Bunlar fetvalar 
neşretmişler. Anadolu davasının bâtıl olduğuna dair 
ha!kı iğfale çalışmışlar. Bu tarzda adamlardır. Ben
deniz böyle ufak tefek adamlarla uğraşmak dan ise 
150 kişiye ithal edilecek esaminin böyle muharrik 
olarak tanınmış olan eşhasın listeye ithaDini rica edi
yorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Hepisi de öyle. 
TALAT BEY (Ardahan) — Ne vakit yapılır? Bu, 

ne vakit tetkik olunur. Vakit mi kaldı bu işe? 
AHMET MUHTAR BEY (stanbul) — Ben bir 

kişinin listeye niçin dahil olduğunu soracağım, dahil 
olmadığını değil. Şebin Karahisar Mebusu Feyzi 
Bey vardır. Fakat dünya kadar itilafa vardır. Bu 
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adamun memlekete bir fenalığını işitmedim. Bir çok 
kişiye sordum. 

HACİM BEY (Giresun) — Köke kadar da ha
ini vatandır. 

MUHTAR BEY (Devamla) — İtilafçılık mem
lekete hariç olmağa kâfi değil gibi geliyor. 

FİKRET BEY (Kozan) — Kuvayı imzibatiyeyi 
teşkil edenîerdendıLr bu adam. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Eğer böyle bir fe
nalığı varsa varsın gitsin. Ben sordum Daihüliye Ve
kili Ferit Beye, böyle istediler fenalığını ben de bil
miyorum dedi. 

HACÎM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Arka
daşlar; Reşat Beyin Heyeti Celileye arzettiği Mavan 
oğlunu ben şahsan tanırım. Yunan işgali zamanında 
filhaMka bu Lain şahsiyetin bu memleket aleyh ne 
ve Yunanlılar lehine yapmadığı şenaat ve cinayet 
kalmamıştır. Yakuz bu memlekette bir dakika yaşa
tılması caiz olmayan bir şahsiyettir. 

Sonra, Osman Nuri isminde biır adam unutulmuş
tur. Bu adamı bendeniz Karesi Mutasarrıfı iken bu, 
Ayvalık'da Kaymakamdı. Mehmet Beyi işhât ederim, 
Karesii Mebuslarını işhât ederim. İngilizlerle teşnki 
mesai etmiş, casusluk yapmışlardır. Bolu'yu berbat 
etmiştir. Sonra biz Balıkesir'de uğraşırken ve tırnak
larımızla siper kazmağa uğraşırken bu hain İstan
bul'dan Balıkesir Mutasarrıflığını taahhüt ve kabul 
etmiştir ve 300 gönüllü Arnavut jandarma ile gel
mek istedi. Fakat gelemedi. Çünki ölüm vardı ora
da. Ondan sonra yine bu Osman Nuri Bolu Muta
sarrıfı olmuştur. Ferit Hükümetinin Bolu Mutasarrı
fı olmuştur. Orada da yapmadık fenalık bırakmamış
tır. Sonra Dersim Mutasarrıflığına tayin edilmiş. Bu
nu Heyeti temsiliye tevkif etmiş, fakat her nasılsa 
yakasını kurtarmış ve Bulgaristan'a kaçmıştır. 

Arkadaşlar; bu kâfi gelmiyormuş gibi bu melun 
şahsiyet elan daha bu memlekette valilik almak için 
veya bu memleket namına ecnebî memleketinde me
muriyet kabul etmek için müracaatta bulunuyor. Bu
na da Karahisar Mebusu Ali Beyi isnat ederim. Bu
nu kendisinden isterim Bu adamların elan bu mem
lekette laf söylemeğe ve memuriyet istemeğe nasıl 
hakkı vardır? 

Sonra İzmir'de bir köylü gazetesi çıkıyordu. Ar
kadaşlar; Köylü Gazetesinin yaptığı fenalıkları he
piniz bilirsiniz. Bu gazete ve bu gazetenin sahibi Re-
fet ve bu lain şahıs, ki bütün memleketçe tanınmış 
lain bir şahsiyettir. Neredendir, malum ve meçhul
dür. Dahil değildir. 

. 1340 C : 4 

AVNt BEY (Cebelibereket) — Dahildir efendim. 
HACİM MUHİDDİN BEY (Devamla) — Mü

saade buyurun. 150 kişi de dahil değildir. 
Sonra İzmir'de Belediye Reisli bulunan Hacı Ha

san Paşayı da tanırsınız. Bir çoğumuz vicahen, bir 
çoğumuz giyaben tanırsınız. Bu adam İzmir'in ve 
memaıliki müsteviyenin Yunanlılar elinde kalması 
için en büyük fenalığı yapmıştır. Bunlar da dahil 
değildir. İthal edilmesini rica ederim. (Nereye ses
leri) 

REFİK BEY (Konya) — Iskat defterine konur. 
REİS — Efendim vaktin dar olduğu malomiu 

âlinüzdir. Kifayeti müzakere hakkında da üç tane 
takrir vardır. Kifayeti reyi âlinize vazedeceğim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bu Osman Nuri listeye 
girmedi ise bu l'istenıin hiç kıymeti yoktur. 

AHMET FERİD BEY (Dahiliye Vekili) (Kü
tahya) — Efendi; bazı isimlerden bahis buyurdular. 
Bu isimlerin bazısı 1922 TesrinAsanfeinden sonra 
Yunanistan, Yunan ordusundan maaş almak, yahut 
Yunan Hükümetinin bazı hidarnatında bulunmak 
itibariyle tabiyeti ecnebiyeyi kabul ettükleri cihetle 
tabiiyetten iskatları kaihil olan adamlara aittir. Bi
naenaleyh defterde bulunanların ya bazıları henüz 
mevkufturlar. Veyahut tabiiyeti ecnebiyeye girme
miş Avrupanın muhtelif yerlerinde bulunmaktadır. 

Bu suretle oraya koyabilmek için diğerlerini ıs
kat difteri diye tabiiyetten isikait etmek üzere yüz 
kişük, 150 kişilik bir defter yapıyoruz. Bu 150 kişi
lik defterden başka afivle alâkası yoktur diye diğer 
bir defter yapıyoruz. Doğrudan doğruya Tabiyet 
Kanunumuzla teması olanları ihtiva etmek üzere bu 
şeyi yapıyoruz. Meselâ köylü gazetesi sahibi Refe't, 
İzmir Belediye Rdisi Hacı Hasan Paşa gibi adamlar 
tabiiyetten Iskat edilebileceklerdir. Eğer öteye kor-
sâk tabiiyet defterinden çıkaracağız. Binaenaleyh ta
biiyetten iskat defterine koymayı Heyeti Vekile mü-
na^'p görmüştür. Bir de Mavan oğlu Mustafa'dan... 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Osman Nuri 'dm bah
settiler. Bize müptezel efendiler demiştir. 

A. FERİT BEY (Devamla) — Bir de Osman Nu
ri vardır. Şimdi eğer müsaade ederseni'Z nihayetten 
üç kişi çıkararak.. 

HULUSİ BEY (Karesi) — Hayır, hayır. Bunların 
gelmek ihtimali yoktur. Bu 3 şaki memlekete gelirse 
jandarma bile tenkil edemez. Rica ederim. Onlar 
Midilli'den ara sıra memlekete tecavüz ediyorlar. 

A. FERİT BEY (Devamla) — Esaisen geçen defa-
ki müzakere neticesinde rüfekayı muhteremeden ba-
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zıları buyurmuşlardı 'ki firariler vardır, bunların hep
sini defterden çıkarınız. 150 kişilik defterden çıkar
dık. Yani 19 teşrinisanide ya Yunan ordusu ile gel
miştir, yahut Yunanlıların teşvikatı ile çete halinde 
gelmişlerdir ad ve telâkki ederek, bunların heyeti 
umumiyesini tabiiyetten iskat ediyoruz. Yalnız beye 
fendinin buyurduğu veçhile hakikaten siyasî bir su
rette şökavet yapan ve bugün elimizde mevkuf olan 
adamlar vardır ki bunlar Yunanlılarla teşriki mesai 
etmiştir ve bunları iskat defterine koymanın imkânı 
yoktur. Çünkü bugün topraklarımızın üzerindedirler. 
Fevkalâde muzur adamlarmış. Onlardan mümkün 
olanlarını koyduk. 15-20 kadarı girememiştir. Şim
di iki, üç kişiye çıkarırsak o on beşin üzerine üç ki
şiyi daha ilâve etmiş olacağız. Binaenaleyh bunların 
heyeti mecmuasını daha ilâve etmiş olacağız. Bina
enaleyh bunların heyeti mecmuasını zaten 150 kişi
lik deftere dahildir, suretinde huduttan dışarıya ata
cağız. Yaptığımın bundan ibarettir. Şimdi onları koy
mak lâzım gelirse diğerlerini çıkarmak lâzımdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) Osman Nuri Beyi bu 
listenin haricinde bırakmak dünyada olacak ş-.-y de
ğildir. Ankara'yı tehdit etmiş bir adamdır. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Ağyan'dan Abdül-
kadir Efendinin yeğenidir. Bu adamcağız harbi umu 
mOden evvel Ruslarla birleşmiştir. Harbi umumî içe
risinde bir çok işler yapmıştır. Son zamanlarda Re-
vandis'de bulunan bir müfrezemizi harben kaçırarak 
orada ingilizlere valilik etmiştir. Bu adamın gerek is
kat defterine gerek 150 kişilik listeye ithali imkânı 
yok mudur? 

A. FERİT BEY (Devamla) — Efendim; iskat 
defterine ithal etmenin imkânı vardır ve hiçbir mah
zuru yoktur. Yalnız düşündüğümüz şey şudur. Bu 
söylediğiniz adam icrayı faaliyeti Revandisdedir ve 
bu elan Revandisde bulunuyor. Halbuki biz hiçbir 
zaman Revandisi hududumuzun harici addetmedik 
ve orada olan hükümeti de İngiliz Hükümeti addet
medik ve edemeyiz. Halbuki orada memleketin bâzı 
aksamını tefrik suretiyle icrayı hüküm tuttuğundan 
dolayı orada kaldığı süratte mücrim olarak hapse ata
rız. Olmadığı takdirde her dakika düşmanla teşriki 
mesai ediyormurcasına iskat defterine ithal ederiz ve 
iskat defterine ;+hal etmek elimizdedir. (Müzakere 
kâfi sesleri) 

NİYAZÎ BEY (Mersin) — Reis Beyefendi; mü
saade buyurulur mu? 

REİS — Buyurunuz. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim; mademki 
bunlar şaki idiler, mücrimi âdi idiler. Mücrimi siyasî 
olmakla beraber, aynı zamanda hiyanet işlemiş adam
lardı. Bunları af kanunu olmadan, evvel, henüz bir 
taahhüt altına girmeden evvel bunları idam etmek 
kanunen mümkün değil mi idi? 

A. FERİT BEY (Devamla) — Efendim; bunlar 
divanı harp tarafından mahkûm edilmişlerdir. Fakat 
evrakı gitmiş, divanı temyiz nakzetmiştir. Bir kısrru 
elan tahtı tevkiftedirler. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bunların 
henüz gelmeleri kesbi katiyet etmemiştir. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — İkinci nokta; tabiiyet
ten ıskatı mümkün olmayanların bir kaçının bu 150 
kişilik listeye ithali mümkün değil midir? 

A. FERİT BEY (Devamla) — Efendim; burada 
üç kişi vardır. Refik, Mavan oğlu Mustafa. Osman 
Nuri. İşte bu üç kişiyi koyacağım. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Vekil Beye
fendi, Uşak Belediye Reisi Hulusi'yi listeye ithal et
mişsiniz ve bunda Hükümet hakikaten isabet etmiş
tir. Fakat onunla çalışan, ondan fazla hiyanet eden. 
şenaat irtikâp eden topal Lütfi yardı. Bu adam el-
yevm Anadoluya çete şevkine memurdur. Bu niçin 
ithal edilmemiştir? 

A. FERİT BEY (Devamla) — Efendim; tahkikat 
icra ederiz. Bu Topal Lütfi'nin Yunanistan'da bulun
ması dolayısiyie iskatı mümkündür. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

REİS — Efendim: Avni Bey âdemi kifaye hak
kında söz istemiştir. Karar verirseniz söz vereyim. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Karar vermeye 
hakkınız yoktur. 

REİS — Riyaset yapamaz. Fakat Heyeti Celile 
karar verebilir. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Nizamnameyi ba-
dettadil. Efendim; Lozan muahedesi mucibince lis
teye dahil olacak kadar bir kıymet ve kemmiyette 
olan şahsiyetler hakkında ifade etmek istiyorum. He
yeti celileniz elde herhangi bir kimsenin dosyası mev
cut olmadıkça şunun veya bunun listeye ithal veya 
tenzil veya tayyını teklif etmekle hiçbir vakit doğru 
hareket etmiş olamaz. Elhaleti hazini başka bir cel-
seyimkân yoktur. Lozan muahedesinin tasdiki affı 
umuminin ilânı dolayısiyie zaruret meydandadır. O 
zaruret dolayısiyledirki ikinci bir sureti hal vardır ki, 
14 aydanberi bu Lozan muahedesine göre 150 kişi
lik listeye dair arkadaşlar Heyeti Vekileye malûmat
larını iblâğ ettiler mi? Ettilerse nazarı dikkate alındı 
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mı, alınmadı mı? Elyevm şurada, şu vaziyette zatî 
beyanatla listeye şahıs ithal veya ihraç etmek en müt
hiş bir badireye sebep olur. Tay veya tamzil hiçbir 
zaman doğru olamaz. Ancak yapılacak ikinci bir şe
kil daha var. Anlaşılıyor ki daha bir çok üste ha
ricimde kalmış habisin vardır. Arkadaşlar tekliflerini 
esbabı mudibe ile vaka zikri ile, takrirle, suveri saire 
ile rapor halinde dermeyan ederek Heyeti Vekileye 
irsal etsinler. Heyeti Vekilede bunları i'skalt işteşine 
ithal ettsin. Bugün affı umumî zarureti karşısında 
bulunduğumuza ve bir de demin arz ettiğim üzere 
başka bir celseyede imkân olmadığına bOnaeın madd'i1 

ve mânevi mesuliyetii Heyeti Vekileye ait olmak üze
re hükümete havale ederiz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim; bendenizin 
maruzatım hakkımda Kâzım Paşa Hazretlerinin de 
malûmatları vardır. Bu şahsın ithalini rica ederim, 
(GürüMler) 

REÎS — Efendim; müzakerenin kifayetini reyi 
âlilertoe koyacağım. Kabul edenller lütfen eller imi 
kaldırsın... Aksini reye koyacağım. Kabul etmeyen
ler 1'üLfen ellerini kaldırsınlar... Müzakerenin kifayeti 
ka'bul olunmuştur. 

Takrir vardır. Okunacaktır efendim. 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Hükümetin teklif ettiği İrs te
rim. aynen kabulünü teklif eylerim. 

Denizli. 
Necip Ali 

Riyaseti Celileye 
Adana'da Fıransız zamanında hiyanet etliği hal

de bu listede mezkûr olmayan bervechi âti eşhasın 
bu Usiteye iithalıini teklif eylerim. 

Mersin 
Niyazi 

Poslta Gazetesi Sermuharriri İlhami 
Şeyh Garip Fuat 
Şeyh Garip Sadık 
Şeyh Gariip Kemal 
Fransızların Belediye Reisi Hafız Mahmut 

Meclis Riyasetine » 
1. Müzakerenin kifayetini reye koymanızı. 
2. Heyeti VekilenÂn cetvelini tasVip ederek ruz-

nameye geçilmesini teklif eylerim. 
istanbul Mebusu 

Ali Fethi 
Riyaseti Celileye 

Affı umumiden istisna edölecek 150 kişfi meyanma 
Urfalı Mtrsavîzade Mehmet RaifMn de itthalirii bu 

meselenin esnayı müzakeresinde bir takrirle Uklif 
otmiştim. Teükikatıma nazaran bu adam listeye it
hal edilmem'iştir. Merkum Mehmet Raif'in İncil'iz 
ve Fransız işgalleri zamanında Urfa'da ne kadar nef-
i'ct vc gayıi kabili af melaneti ihanetkâranede 'bulun
duğu Erzurum Mebusu Münlir Hüsrev ve Kozaın Me
busu Ali Saip ve Urfa Valisi sabıkı olup Genç Vi-
lâyuinde bulunan Aili Rıza Beyler de yak'inen ve te-
fasıl ve teferruatı yie bittiler. Urfa gûbi müdafaa ve 
• j-jklâl harbi esnasında en pürüzsüz ve cansiperane 
fcdakârl.klarda bulunmuş olan vaitanperver ve m'il-
iiyoipcıver bir muhitte bulunduğu itibariyle nevi şah
sına münhasır böyle bir halinOn feri'h ve fahur gezip 
tozması ve affı umurniiden istifade e'tmesi münkül-
iiivücuh caiz olamayacağından, icabederse muruzül 
emsali zevatın şehadaltına da müracaat olunarak 
rniıkurnun müstesnalar l'istesiine ithalini tekrar arz 
w Ukif ederim efendim. 

Urfa 
Ali Fuat 

Riyaset»! GeMleye 
Müzakere kâfidir. 

Fena adamları ta'bi'iyetten iskat suretiyle haikla-
rındak'i muameiei m ük taziyenin ifasına devam edi
lebileceğinden 150 kişilik listemin aynen kabulünü 
teklif ederim. 

Aydın 
Mazhar 

Riyaseti Celileye 
İsmet Beyefendünin şahaddtindeln Çapaınoğlu'lan-

nın masumiyeti hakkında bana da kanaat gelmiştir. 
Binaenaleyh istiklâl madalyalariyle taltiflerini teklif 
eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

ŞÜKRÜ BEY (izmir) — Ayıptır yahu. Meclisle. 
alay ediyor, böyle şey olur mu? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Niçin ol
masın. (Gürültüler) Çapanoğlu'larını tezkiye etmek 
ayıp değ'1 m id/ir? 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Bey burada cere
yan eden müzakere miiletifn mukadderatına taalluk 
eden en mühim rnesaildir. ÇapanöğuHarı dahakit 
edikleri surette tahribat yapmayacaklarına dair vr.it  
yapmışlardır ve o suretle oturmuşlardır. Oğulları as
kere gitmiştir. Salih Bey, hâkimdir, bugün Kırşehir'in
de. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Kuvayı 
adiyeye kumanlda effltiği halde hâkimdiir. 

http://vr.it
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İSMET BEY (Devamla) — Meclis böyle hissiyatı 
şahsiye üzenine karar ittihaz edemez. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Meclisin 
kararı yoktur Beyefendü. istiklâl mahkemesi aza-sı 
buradadır. Söylesin Refik Bey. 

Riyaseti Celiileye 
F^r.'t Hükümetin/in Ayvalık Kaymakamı ,iJe Ka

resi, Bolu ve Dersim mütasarrıfMdarını kabul eden 
ve vatan ve gayemiz al'eyhkıe bütün mefs'zdetlerin1: 
icra eyleyt/n ve bugün Bulgaristan'da bulunan Os-
mnn Nuri nam vezirin 150 kişilik Il'isteye üthalM tek
lif eyleriz. 

Giresun Mobusu Karesi 
Hacfm Mu'h'ddİn Mehmet Cavid 

Riyaseti Celileye 
22/23 . 4 . 1334 

Muhip Mağmumî ism'inde ziraat mühendisi bir 
melun vardır. Büyük MiMelıim'izin ebedî düşmanıdır. 
Macaristan'da hiyafmete devam etmektedir. M'ilkO'me 
hakareit:.nden dolayı kâfire o kadar hıncım vardır ki 
eMhıe geçse dişlerimle parçalayacağım. Melunun mut
laka listeye ithalini Heyetli Celiledten rica ederim. 

Malatya 
Mahmud Ned'im 

Riyasetti Celileye 
Listeye muttali olduk, terasının Heyeti Vekideye 

havalesini teklif ederim. 
Konya 
Refik 

Riyaseti CellîJeye 
Ş'md;. ı'siml'c-ri gösterilen üç şahsın ithali ile bun-

îard?n: şerri ehven olan üç kişinin ihracım teklif ey
lerim. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
IBütün harekâtı milliye esnasında Yunanlılarla teş

riki mesai ederek bir çok hanümanların sönmesinle 
sehdbiyet veren Eşme'nin ihrakiyle Uşak'm iskatına 
bâis olan ve ahvali hakkında mukaddema biddefeat 
Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa Hazretlerine 
beyanı malûmat edilen Eşme'nin Garanköy Kariye-
sinden Hacı Maden Oğlu Mustafa ve mahdumu Nu-
ı'i'nin affı umumia^n istifade ettirilerek elyevm mev
kuf bulunduğu Kule hapishanesinden tahliyesini Kü
tahya ve Sarüh: .ı havalisi asayişini ehemmiyetle ih
lâl edeceğinden merkumanın 150 kişilik listesine itha
lini teklif ederiz. 

Saruhan Saruhan 
Reşat Ethem 
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Saruhan Saruhan 
Kemâl Abidin Ali 

RElS — Efendim; takrirlerin kıraeti hitam bul
muştur. Müsaade buyurursanız Heyeti Celilenizin 
müta'aasına bir noktayı arzedeceğim. Şimdi, takrir-
br iki kısımdır. Bir kısmı vardır ki listede tadilât 
icrasını takp ediyor. Bir kaç takrir de vardır ki ay
nen kabulünü talep ediyor. Şimdi bu takrirlerin han
gisinin evvelce reye konması için Heyeti Celilenizin 
izharı mütalaa etmesi lâzımdır. Malumu âliniz içtimai 
sabikda listenin tertibi mesuliyeti Hükümete veril
mişti. Eğer bu kararında Heyeti Celileniz sabit ise 
listenin aynen kabulünü reye vazedeyim. (Sabitiz ses
leri) Tercihan reye konması lâzım gelir. Eğer listede 
tadilât ciheti tercih buyurulursa ona dair olan tak
rirleri ayrı ayrı reyi âlinize vazedeyim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır, ha
yır mesuliyet Hükümetin. Meclis yalnız tenevvür edi
yor. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Takrir
lerle beraiber ittilağ ettik. Heyeti Vekileye veririz. 
Heyeti Vekile nasıl isterse yapsın. (Hayır sesleri) 

MAZHAR BEY (Aydın) — 150 kişilik listeyi oku
dunuz. Reye koyacaksınız, biz de kabul edelim. Bu 
meselenin mesuliyeti filan yoktur. Heyeti Celile bü
tün hissiyatını göstermiştir. 

SABRI BEY (Saruhan) — Efendim, zaman geç
miştir. Daha müzakere olunacak mevat vardır. 

A. FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — 
Beyefendiler; malumu âliniz bir affı umumî kanunu 
çıkmıştır. Riyaseticumhur tarafından da tasdik edil
miştir. Onun için ilânı zaruridir. Binaenaleyh derakep 
ilân ve tatbiki lâzımdır. Tekrar bir Heyeti Vekile ka
rarı filan uzundur. Üç kişiden bahis buyuruldu, ki 
en mühim denildi. Beyefendinin buyurdukları Mavan 
oğlu Mustafa, Osman Nuri, bir de Refik. 

NURİ BEY (Kütahya) — Rica ederim Hafız 
Mahmut unutulmasın. Bu da dördüncü olsun. 

FERİT BEY (Devamla) — Binaenaleyh listenin 
nihayetinden üç kişiyi çıkarır yerine bu üç kişiyi ilâ
ve ederiz. 

HULUSİ BEY (Karesi) — En şakileri çıkarıyor
sun. Emin ol ki en fena, en müthiş şakileri çıkarıyor
sun. (Gürültüler) 

FERİT BEY (Devamla) — O halde bu üç kişi
nin tebdil edilip edilmemesi reye vazedilsin. (Reye 
sesleri) 

ALİ ŞUURl BEY (Karesi) — Efendiler; daima 
fikirlerden bahsediyorsunuz. Fikir sahai icraya gel-

461 — 
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mezse ne kıymeti kalır? Listenin aşağısındaki adam
lardan çıkarmak istiyorsunuz. Bunlar en şakilerdir. 
Bir fırkayı elinde tutar. Yunanlılar altınlara gark et
tiler. Başına Ferik serpuşu koydular. Böyle düşman 
için kıymetli, bizim için namussuz adamlar vardır ki 
bir fırkaya muadildir. (Dışarıda mı sesleri) (Dışarı
dadır. Dışarıda dediğim memleketin kenarındadır. 
Midilli'dedir bu adam. 

REİS — Efendim: müsaade buyurursanız Dahi
liye Vekili Beyin teklifi veçhiyle reyi âlinize koya
yım. Dahiliye Vekili Beyin teklifi veçhile defterin 
nihayetinden... 

RECEP BEY (Kütahya) — Defterin nihayetinden 
demek doğru değildir. En hafif demek lâzımdır. 

ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Ehveni şer olanlardan. 
(Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, vakit ge-
çirmeyiniz. Heyeti Vekilece ehveni şer olanlardan 
3 kişinin çıkarılarak yerine isimleri zikrolunan 3 şah
sın ilâvesiyle defteri kabul buyuranlar el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum... Ekseriyeti azime ile kabul 
olunmuştur. 

İSMET BEY (Çorum) — Aleni celseye geçelim 
Reis Bey. 

ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Mesele iki şıktan mü
rekkeptir. Efendiler; tabiiyetten iskat edilecek diye 
ikinoi bir liste var. Fakat bu nasıl iskat edilecek ve 
kimlerdir? Tabiiyetten iskat demek hu suretle dışa
rıya çıkarılacak adamlardan daha ağır bir şeydir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Hayır efendim: o ida
rî bir muameledir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
bunun kanunu mahsusu mucibince tefsiri lâzımdır. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Mevzuubahsolan 
150 kişilik listedir. Tabiiyet meselesi başkadır. Her bi
rinin karara iktiranı lâzımdır. Müstacel bir iş de de
ğildir. Heyeti Vekile defterini yapar, sonra getirir. 

ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Tavazzuh etmelidir. Mec
lisin değil midir bu hak? (Evet sesleri) O kadar. Bi
naenaleyh bunun da Meclisten geçmesi lâzım gelir. 

ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Celsei aleniyeye 
geçilmesini teklif ederim. 

KÂZİM PAŞA (Müdafaai Milliye Veküi) (Ka
resi) — Müsaade buyurulursa arzedeyim. Tabiiyet
ten iskat için tabiî kanuna istinaden muamele yapı
lacak ve bu Hükümete ait bir meseledir. Hükümet 
t! nde mevcut kanunlara göre tabiiyetten iskat ede
cektir. Malumu âlinizdir ki bir adam memleketten 
kaçar, düşman ordusu dahilinde bulunursa, kanunu
muz bunların tabiiyetten ıskatına mesağ vermekte
dir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Peki, kabul 
ettiğimiz Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz iskatı tabiiyet 
hakkını Meclise veriyor. 

RECEP BEY (Kütahya) — Yoktur, yoktur. 
ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Tabiiyetten iskat berayi 

malumat Meclise gelir. 
KÂZİM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Ka

resi) — Onu müsaade buyurunuz, celsei hafiyede... 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — 
Beyefendiler; mesele şimdi mühim bir şekil alır: 
böyle. Çünki tabiiyetten iskat ettiğimiz adamlar var
dır ki hakikaten 150 kişilik listenin içerisine girmeli
dir. Fakat yer olmadığı için girmemişlerdir. Şüoadi bu 
adamları affı umumiye tabi tutarak yüz elliden ma-
dasının tabiiyetten iskat için bundan bir kaç ay son
ra Heyeti Ceülenize arzetmek usulünü takip edecek 
olursak bu olamaz. Çünki bu tarzdaki müfsitleri, bir 
takım eski ya! arı sonra içeriye sokmak demektir. Şim
diye kadar iskat, tabiiyet kanunları mucibince He
yet; Vekile tarafından Heyeti Âliyenize arzolunur. 
Taamül de böyledir. Binaenaleyh bunlar hakkında 
da 150'lik defter olarak yapacağız. Diğerlerini bu 
tarzda muameleye tabi tutarak büroları da kapı dışa
rı atacağız. Başka türlü yapmanın imkânı yüktür. 

REİS — Efendim; celsei hafiyeden celsei aleni-
yeyo geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldiısın... 
Ak sn i reye koyuyorum... Kabul edilmiştir efendim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Yoklama isteriz. 
REİS — Celsei aleniyeye geçilmiştir. 
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