
D E V fi E : 2 C İ L T : 2 İ Ç T İ M A S E N E S İ : 1 
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REİS — Efendiler, ekseriyetimiz hâsıl oldu, Mec
lisi küşâd ediyorum. 

Zabt-ı sabık okunacak. 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

OTUZDOKUZUNCU İNİKAD 

11 Temmuz 1328 Çarşamba 

Birinci Celse 
Reis Halil Beyefendinin taht-ı Riyasetinde içti

ma saat bir buçukta vuku buldu. 
Zapt-ı sabık hülasası Kâtip Feyzi Bey tarafından 

okunarak aynen kabul edildi. 

Yekûn-u umûmisinde noksan görülen Düyûn-u 
Umûrniyye Bütçesinin lieclit tahsih iade olunduğuna 
dair Ayan Riyaseti Tezkeresiyle. 

1321 senesinde Ümerayı Bahriye nısıf derecesin
de verilen zamaimin tamamen tesviyesi zımnında 
Bahriye Bütçesine 357.200 kuruşun ilâvesine dair 
tezkere-i saamiye Muvazene Encümenine havale 
olundu. 

Tahlifleri icra edilmemiş olan mebuslar Kanun-u 
Esasinin 46 ncı maddesi mucibince tahlif olundular. 

Taraf-ı Hazreti Padişahiden Meclis-i Mebusan 
Riyasetine tahsis kılman konağa nakledilmemşsi es
babının ve konaktan bazı eşyanın zayi olup olmadı
ğının Makam-ı Riyasetten sualini mutazammın Dı-
raç Mebusu Esat Paşa tarafından verilen takrir oku
narak Reis Halil Beyefendi lâzım gelen izahatı ita 
eyledi. Ve bu babda cereyan eden müzakere netice
sinde tahkikat icrası teklifini havi Berat Mebusu Sü
reyya Bey ve rüfekasının takriri, tayin-i eshami ile, 
reye konuldu ve saat üçbuçukta berayı teneffüs Bi
rinci Celseye nihayet verildi. 

İkinci Celse 
Saat dörtte İkinci Keisvekili Hallaçyan Efendinin 

taht-ı Riyasetinde olarak İkinci Celse müzakeratına 
iptidar edildi. 

©kinci Celsede tayin-i eshami ile reye vazedilen 
Berat Mebusu Süreyya Beyin ve rüfekasının takriri' 
14 reye karşı 94 rey ile kabul edilmiş olduğu taraf-ı 

Riyasetten tebliğ edildi ve tahkikatın suret-i icrasına 
dair olan takrirlerden İzmir Mebusu Seyit Beyin 
Heyet-i İdare marifetiyle tetkikat ifası hakkındaki 
takriri ekseriyetle kabul olundu. 

Mülkiye Baytar mektebinden neşet eden ve Av
rupa'da ikmal-i tahsil ile avdet edecek olan efendile
rin tahsisatı ile. 

Tab' -olunacak umûmi istatistik için 65 bin ku
ruşun ticaret ve ziraat bütçesine ilâvesi hakkındaki 
tezkerei samiye Muvazene Encümenine havale edil
di. 

Basra Mebusu Abdülvahap Paşa ile Bağdat Me
busu Fuat ve Kerbelâ Mebusu Fuat efendilerin 
maZbata-i intihabiyeleri okunarak mebuslukları ka
bul ve tasdik edildi. 

Üsküp-Gostvar Hattı Mukavelenamesinin Ayanca 
icra edilen tadilâtın aynen kabulünü mutazammın 
Nafıa Encümeni Mazbatası kabul edildi. 

Badehu, Erzak ve Tarîk müteahhitlerinin temet
tü vergisiyle mükellifİyetleri hakkındaki fıkra-i ka-
nuniyenin müzakeresine iptidar edilmiş ise de Halep 
Mebusu Âli Cenanî Beyin teklifi veçhile Nizamna
me-! Dâhilinin 21 inci maddesi ahkâmına tevfikan 
berayı tetkik Muvazene Encümenine havale edildi. 

Ruzname-i müzakere dahil bulunan Adliye Neza
reti Bütçesinin Nezaret namına gelen memur-u mah
susunun teklifi üzerine birkaç gün tehiri karargir 
oldu. 

Müteakiben Reis Halil Beyefendi Makam-ı Ri
yaseti işgal edip dünkü gün idi millî münasebetiyle 
arz-ı tebrikat etmek üzere Mâbeyn-i Hümâyûna gi
derek huzur-u Şahaneye kabul ve taraf-ı Hazreti Pa
dişahiden mebusana selâm-ı Şahanenin tebliğine me
mur buyurulduğunu beyan eyledi. Mebusan tara
fından teşekkürlerle mukabele olundu. 

— 442 — 

BİRİNCİ CELSE 
Küşad Saati : 2.25 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (İzmit), Feyzi Bey (Diyarbekir). 
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ABDULLAH BEY (Basra) — Abdülmecit Bey 
hakkında hiçbir itiraz yoktur. Diğer refiki hakkında 
Ammâre Naibi şikâyet ediyor. Onun sebebi de, ken
disi namzet bulunduğu halde, Ahımâre'lilerin kendisi
ni intihap etmediğidir. Bundan muğber olduğu için 
itirazatta bulunmuştur. Tabiîdir ki, Encümende bu 
tetkik olunacaktır. Abdülmecit Hey hakkımla itiraz 
yoktur, kabulünü rica ederim. 

REİS — Arif Fâzıl Efendi Hazretleri! Zat-ıâliniz 
o Encümene memur musunuz? 

FÂZIL ARİF EFENDİ (Amasya) — Hayır, de
ğilim. Şube Reisi olduğum için havale ettim. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — İkisi bir
leştirilerek tetkik edilsin efendim. 

ARİF FÂZIL EFENDİ (Amasya) — Efendim, bu 
zâtın arkadaşının mazbatası Dördüncü Şubeye havale 
olunmuş, Nâib tarafından bu intihabat hakkında uzun 
boylu itirazlar vuku bulmuş. Bir de, itiraz telgrafı var. 
Her ikisini birleştirerek Encümene havale ettim. Ev
rak, Sadullah Efendidedir. Çıkarınız diye kendisine 
söylemiştim. Bugün gelmemişler, o evrak gelmedikçe 
mazbatanın okunması nasıl olur bilmem. 

REİS — Evrak-ı iştikâiyyede her ikisi hakkında 
şikâyet var mıdır? 

ARİF FÂZIL EFENDİ (Amasya) — İtiraz, öyle 
bir itiraz ki, filânca Kazada birtakım aşâir ittihabata 
iştirak etmedi diyorlar. 

REİS — O halde, o iştikânamede bu zat hakkın
da da şikâyet vardır. Şu halde, bu mazbatanın da di
ğer mazbata ile birleştirilerek tetkikatın icrası daha 
muvafıktır. 

— İNTİHABAT 

— 443 — 

Taraf-ı Riyasetten Perşembe Ruznamesmde Harp 
vergisi lâyihai kanuniyyesinde Heyet-i Ayanca icra 
edilen ta'dilatm kabul edildiğine dair Kavanini Ma
liye Encümeni' Mazbatası, Sadaret Bütçesi ve düyu
nu gayri muntazamanın sureti tesviyesi hakkında 
Kavanini Maliye ve Muvazene Encümenleri mazba
tası dahil bulunduğu bittefhim içtimaa nihayet ve
rildi. 

Reis 
Halil 

Kâtip Kâtip 
Karesi İzmir 

Hasan Ferhat Ahmet Müfid 

II. 

İntihab Encümeni Mazbatası 
1. — Müntefek Mebusu Abdülmuhsin Beye ait 

mazbata-i intihabiyye. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu) 
REİS Bu mazbata hakkında bir söz isteyen var 

mı? («Yok» sadaları) Kabul edenler ellerini kaldırsın... 
(Eller kalkar) Kabul olundu. 

2. — Ammâre Mebusu Abdülmecit Beye ait maz
bata-i intihabiyye. 

REİS Mazbata okunacaktır. 
(Mazbata okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz isteyen var mı?.. 
Emanüelidi Efendi, buyurunuz. 

EMANUEL EMANÜELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Bütün mazbatalar geliyor; hiçbirinin itiraz evrakı yok
tur değil mi efendim? 

REİS —- Encümenlere gelen itiraz evrakı tetkik 
ediliyor, onun üzerine icabeden evrakı buraya veri
yor. 

REŞİT TALÎ BEY (Havran) — Başka bir maz
bata vardır, onda itiraz edilmiştir. 

(Müfit Bey, Ammâre Livası Mebusu Abdülmecit 
Beyin mazbata-i intihâbiyyesini okur) 

ARİF FÂZIL EFENDİ (Amasya) — Abdülme
cit Beyin refikinin mazbatası Dördüncü Şubeye ha
vale olunmuş idi. Onda bâzı tadilât var. Havale olu
nan Encümen henüz tetkikatını ikmâl etmedi. İtiraz, 
her ikisi hakkında da vârid olmuştur. İki mazbata bir
leştirilip tetkik edilse daha iyi olur zannederim. 

REİS — Zabıt hakkında biı mütalâanız var mı 
efendim? 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) 
O;ıtı, Zât-ı Akdes-i Hazret-i Pâdişâhîye arz-ı teşek
kürle beraber, hiss'iyyât-ı müteşekkirânemizin de 
Atebe-i Ulyâya arzını zâtıâlînizden rica etmişlerdi, 
siz de kabul buyurmuştunuz. 

REİS —• Evet efendim, bu suretle zabıt tashih 
olunur. Bendeniz de Meclisin tevdi ettiği vazifeyi 
ifa ederim. 
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FÂZIL ARİF EFENDİ (Amasya) — Dördüncü 
Şubeye havale olunan evrak Üçüncü Şubeye alınmış 
deniyor ki, benim bundan malûmatım yoktur. 

REİS — Müzakerenin Cumartesi gününe talikim 
kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Tâlîk 
olundu efendim. 

III. EVRAKI VARİDE 

Tezkireler 
1. — 1328 senesi birinci üç aylık raporun irsal kı

lındığına dair Divan-ı Muhasebat Riyaseti Tezkiresi. 

REİS — Tezkireyi okutuyorum. 

(Tezkire okundu) 
REİS — Tahsisat havalenameleriyle îtâ emirleri 

hakkında icra edilen tetkikatı havi 1328 senesi birinci 
üç aylık raporun gönderildiğine dair Divan-ı Muhase
bat Riyasetinin tezkeresi tab ve tevzi olunacaktır. 

Mektuplar 

1. — Meclis Reisi Halil Beyefendinin hanesine bı
rakılan «Halaskar Zâbitân Grubu» mühürlü tehdit 
mektubu. 

REİS — Heyet-i Aliyyeye bir şey arz edeceğim. 
Dikkatle dinlenmesini rica ederim. (Sükût, «Dinle
yelim» sadaları) 

Dün akşam Meclis-i Mebusandan avdetimde evi
me açık bir mektup bırakılmış buldum. Bir zabit ta
rafından getirildiğini söylediler; fakat zabit kimdir? 
Tabiî evde bulunan eşhas, kim olduğunu tâyin ede
miyor. Mektupta şu kırmızı mühürle (Halaskar Zâ
bitân Grubu) mühürüyle geliyor. Binaenaleyh, bu 
mektubu Meclis-i Mebusan Reisine geldiği için He
yet-i Umûmiyyeye arz etmeyi evvelâ bir vazîfe-i va-
taniyye, sonra da bir vazife-i kanuniyye addettim. 
Binaenaleyh, bu mektubun okunmasını teklif ediyo
rum. 

Meclis-i Mebusan Reisi Halil Beye 
Gerek İttihat ve Terekkî muhitinde ve gerek Mec

lis-i Mebusan sahasında vatan için hiç de hayırlı ol
maksızın vukua gelen bunca harekât-ı sakîmenize 
zamîmeten bu defa da nezd-i Şahanede sebkeden 
teşebbüsat ve entrikalarınız, Grubumuzca malûm 
olmakla ve bu da mûcib-i cezâ-yı azîm görülmekle 
beraber, pis kanlarla lekelenmek arzu etmediğimiz 
İçin ihtara lüzum görüyoruz ki, milletle beraber Or
dunun mutâlebât-ı muhikkasının en mühimmini teş
kil eden Meclis-i Hâzır-ı Mebusanın ve daha doğru
su Fındıklı Kulüp ve Tiyatrosunun feshi husuusnda 
bir engel olmadığınızı ve hattâ tervîc-i matkabımız 
yolunda bilfiil! çalıştığınızı kırsekiz saatte izhar ve 

ispat etmezseniz, üzerimize terettüp eden . vazife-i 
vatanîyyeyi tamamen icra edeceğimizi ihbar ediyo
ruz. 

11 Temmuz, sene 1328 
Halaskar Zâbitân Grubu 

Şu da malûm ola ki, kendilerinde hiçbir kıymet 
ve meziyyet görmediğimiz eşhasa hitaptan kendimi
zi müstağni addediyoruz. («Söz isteriz» sadaları, gü
rültüler)! 

REİS — Şimdiden söz vermeyeceğim, söz söyle
yeceğim. Lütfen dinleyiniz. (Ayağa kalkarak) 

Efendiler, Meclis-i Mebusan Reisi, evvelâ vazi
fe-i vataniyyesini, sonra da vazife-i nizamîyye ve 
kanuniyyesini ber-sâbık kemâl-i serbesti ve meta
netle ifa eyleyeceğini müvacehe-i millete ilân eyler. 
(Gayet şiddetli ve sürekli' alkışlar) 

SEYYİT BEY (İzmir) — Muhterem efendiler, 
şimdiye kadar malûm-u ihsanınız olduğu üzere, bu 
memleketin muhitinde şimdi Reis Beye verilip de, 
Kâtip Beyefendi tarafından kıraat edilmiş olan va
rakanın münderecatı dairesinde ötede beride birçok 
rivayat ve şâyiât işittiniz. Bunların bendeniz hiçbirine 
şimdiye kadar inanamıyordum ve hiçbir vakit de 
Ordudan bir cüz'ü kalîl tarafından olsun velevki bir 
zabit efendi tarafından olsun, Meclis-i Mebusan Ri
yasetine hitaben böyle bir tezkere yazılacağını hatı
rıma getiremiyordum. 

Çünkü, bendeniz hiç şek şüphe etmem ki, cüm
leniz de ve belki bütün millet şimdiye kadar Orduyu 
en küçük neferinden, en büyüğüne varıncaya kadar 
bütün Osmanlı Ordusunu Meşrutiyyetin nigehbânı 
olmak üzere tanıyordum. («Yine öyledir» sadaları) 
Şüphe yok. Hakikaten şu sözü söylemekten maksa
dım, bunun mefhûm-u muhalifini murad ederek, 
bugün Osmanlı Ordusu nigehbân-ı Meşrutiyyet de
ğil demek istemiyorum. 

Demek istiyorum ki, Ordudan bir ferdin, bir fer
di âfefîdenin dahi 'Meşrutiyyet-şikenâne ve kendisi
nin başlarında Zât-ı Akdes-i Hazret-i Pâdişâhî oldu
ğu halde, müctemian ve cümleten yemin ettiği Ka-
nun-u Esâsiye ve nâm-ı Akdes-i İlâhîye muhalif ve 
sîfat-ı merdânegî-i Askerîye külliyyen mugayir, böy
le bir talepte bulunacağını hiç tasavvur edemiyor-
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dum. Şimdi kalbimde hissettiğim şu teessürü hiç şüp
he etmem ki Osmanlı Ordusu da kendi hakkında his
sedecek ve duyacaktır. 

'Efendiler! Metanetinizi muhafaza ediniz. 
MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Kim kay

betmiştir ki bunu söylüyorsun? 
SEYYİT BEY (Devamla) — Bu gûyâ Meclisi Me

busan üzerine Mebus efendilerin kalplerinde bir tesir 
yapmak maksadına müsteniden yapılmış bir hareket
tir. («Aksi tesiri yaptı» sadaları) 

Halbuki, düşünmüyorlar ki bugün bu Meclisi 
Âliyi teşkil eden zevat-ı kiram bu Millet-i Muazza
ma-i Osmâniyyenin en namuslularından, en fedakâr
larından teşekkül etmiştir. Vazife-i vataniyye-i mu-
kaddesesi uğrunda ölmek mukadder ise, ondan hiçbir 
vakit çekinmeyeceklerdir. (Şiddetli alkışlar) 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Ölümden korkan alçaktır. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Bendeniz Fırka Reisi 
olmak sıfatiyle, Mebusan Reisi olmak sıfatiyle Mec-
lis-i Mebusan Reisinin ifade-i âliyyelerine iştirak ede
rek, bu kürsî-i muallâ-yı milletten, o millet-i muaz
zama-]' Osmaniyyeye hitaben derim ki, bu Meclis va
zife-i vataniyyesi uğrunda fedayı cana her vakit ama
dedir. (Sürekli alkışlar) 

Efendiler, biz buraya geldiğimizden şu güne ge
linceye kadar, şu mazbata okununcaya kadar intiha
bat hakkında şikâyat vâki olmadı değil, lâkin bunları 
bir yere toplayacak olursanız, adedi onbeşi tecavüz 
etmiyor ve şimdiye kadar vâki olan şikâyatın hiçbirisi 
de kanunî değildir. Yalnız bugün okunan şu şikâyette 
bir şemme-i kanuniyye görülüyor. Meclis, her zaman 
olduğu gibi, her hususta vazife-i kanuniyyesini ifa 
eder ve etmektedir. Eğer intihabat-ı vakıa bâzılarının 
rivayet ettiği veçhile hilafı kanun olsaydı, hiç şüphe 
edilmesin ki, bu Meclis-i Mebusan intihabını hâvî 
olarak getirilmiş mazbataları kabul etmezdi. Gelen 
şikâyetler, sırf umumî tâbirattan ibaret idi. Bu Meclis 
doğrudan doğruya milletin efkâr ve âmal-i umumiy-
yesinin muhassalası olmak üzere meydana gelmiştir. 
Farzedelim ki, hilâf-ı kanun, hilâf-ı usul bir intihap 
vâki olabilmiş olsun; fakat bunu bütün intihabata teş
mil etmek, hiç insafı hâmil olmamak demektir. Bu
gün üçyüze karîb mebusuz, buraya geldik; ne için 
her taraftan denildiği veçhile intihabattan şikâyet 
vâki olmadı? Şimdiye kadar tertip ve tasnî ettikleri 
halde vâki olan şikâyat ancak, dediğim gibi, onlar da 
kanuna mutabık olmamak şiartiyle adedi onbeşe ba
liğ olmaktadır. 

Sonra, bu Meclis-i Mebusan keeenne, sabık Ka
binenin doğrudan doğruya aletidir, Meclis-i İdaresi
dir. Sabık Kabine, her ne suretle bu Meclise bir şey 
teklif edecek olsa kabul ettirir. Bu Mebuslar, onların 
âdeta dalkavuğu idi diyorlardı ve şimdi Reis Beye
fendiye verilmiş kâğıtta tiyatroya teshil edilmek iste
niyor. («Reddederiz» sadaları) 

Halbuki, bu Meclis, onların da malûmu olsun ki, 
otuzbeş milyonluk Millet-i Necibe-i Osmâniyyenin 
nâkes-i efkârı olan bir Meclis-i âlidir ve kendi vazi
fesini de o suretle ifa etmiş ve etmektedir. Nitekim, 
onlara karşı en celi bir burhan olmak üzere arz ede
rim ki, sabık Kabine, bu Meclisi- Mebusana Kanun-u 
Esasinin tadilâtına mütaallik bâzı mesaili gönderdi. 
Cümleniz bilirsiniz ki, onun içerisinde yedinci mad
dede Meclisin ledeliktiza feshi suretinde tâdilini tek
lif etmişti. 

Bilirsiniz ki, bu Meclis-i Mebusan değil, hattâ bu 
Meclis-i Mebusanın intihab ettiği Kanun-u Esasî En
cümeni bile o teklifi kabul etmemişti. Dûr-u-dirâz ce
reyan eden müzakerat neticesinde bu Meclisin rey ve 
fikri Kabinece kabul edilmiş ve tadilât o suretle icra 
edilerek Meclis-i Ayana gönderilmiştir. Eğer dedikleri 
gibi bu Meclis-i Mebusan, sabık Kabinenin elinde bir 
âlet mesabesinde bir Meclis-i İdare kabilinden bir 
meclis olsaydı, işte o vakit o tadilâtı Hükümetin tek
lifi veçhile kabul ederdi. Halbuki etmedi. 

Her vakit olduğu gibi, bundan sonra dahi vicda
nından başka hiçbir şeye imtisal etmeyecektir ve yal
nız vicdanının sadasını dinleyecektir ve tekrar ederim, 
icabederse vazife-i tavanıyyesı uğrunda feda-yı can 
edecektir. İşte benim son sözüm budur. Bunun için, 
bu babda yalnız Hükümetin nazar-ı dikkatini ceibet-
mek ve bu hususta vazife-i Hükümeti icraya davet et
mek lâzım gelir. Çünkü bu kâğıdın haddizatında Or
duya taallûku yoktur. Ordu münezzehtir, bu gibi itira-
zattan ârîdir. Ordu, yalnız bu memleketin bu vatanın 
muhafızıdır, harisidir. Karşısında bir düşman, bu 
Memlcket-i Osmâniyyenin harîm-i payitahtının kapı
sına kadar gelmiş olduğu bir zamanda, Milletin, ken
di eliyle kuşatmış olduğu kılıcı, o milletin vekilleri üze
rine istimal etmez, karşısında bulunan düşmana isti
mal eder. Emin olunuz ki, Ordu, Millete karşı nankör 
değildir. Onun için Orduyu ben de takdis ederim ve 
bundan Orduyu tenzih eylerim. 

ÖMER NACİ BEY (Kırkkilise) — Kardeşlerim, 
bütün kuvvetler, dünyada hak ve hakikat namına cidal 
olduğu günden beri tehditten, tahviften korkmadılar. 
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REİS — Muazzez refiklerim. İtidali muhafaza 
ederek müzakeremize devam edelim. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Sinop) — Bu, mühim 
bir meseledir ve mühim bir müzakere karşısında bu
lunuyoruz. Bugün şu memleketin kuvve-i idare ve 
eczasını elinde tutan ve elinde tuttuğu matbuatla ilan 
olunan bu Memlekette bir Hükümet var. Ve Meclis-i 
Mebusan da, hâsıl olan şöyle mühim bir mesele kar
şısında elbette Hükümete ve Harbiye Nazırının bura
da isbat-ı vücud etmelerini ve o suretle müzakere edil
mesini ve o vakte kadar müzakerenin tehirini ve ke-
mal-i sabr ve metanetle son derecede intizarda bulun
duğumuzu bildirelim. (Alkışlar.) 

MEHMED EMİN EFENDİ (Konya) — Hayır 
efendim, Hükümete haber vermemiz cebanete hamlo-
lunur. 

BEDROSON HALLACYAN EFENDİ (İstanbul) 
— Efendiler, gün yeni, cinayet yeni. Canilerin cesa
reti gittikçe artıyor. Bunun sebebi onlara karşı gös
terilen cebanettir. Biz burada Millet Meclisiyiz. Her 
birerlerimize ayrı ayrı ve hususiyle muhterem Reisi
mize tehditnameler gönderiliyor. Bu tehditnameyi ya
zanlar. Demin refik-i muhterememin söylediği gibi, 
hakikaten bu tehditnameye imza koymaya bile ce
saret gösteremeyenler, hakikat-i halde Ordu-yi Os
maniye lâyık zabitan değildir, Ve hiçbir zaman biz 
onları o muntazam Ordu-yi Osmanî azasından telak
ki etmeyiz. Efendiler, ben, uzun söylemek istemiyo
rum. Ve rica ederim, refiklerim bu bapta uzun söy
lemeye ihtiyaç göstermesinler. 

Biz, esasen bu gibi tehditleri istihkar ederiz. 
Memleketin menafi-i âliyesi namına yalnız bir şey 
tadep ederiz. Memleketin menafii namına bu mem
lekette inzibatın mevcudiyetini ispat etmek için ve 
bunun için her şeyden evvel hemen Hükümetin ve 
Harbiye Nazırının ve Reis-i Vükelanın buraya gel
mesini talep etmeliyiz. («Reye» sedaları) (Gürültüler) 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendiler, beşinci senedir ki, Meclis-i Mebusanda 
bulunuyorum. İlk defa Erzurum'dan çıktığımda söy
lediğim veçhile ya hürriyet bayrağını elimde götü
receğim veyahut hürriyet bayrağı kefenim olacak. 
(«Yaşa, bravo» sedaları, alkışlar) Ben öyle zannedi
yorum ki, benim gibi umum arkadaşlarım, ya hür
riyet bayrağı ile kendileri Ölecekler veya hürriyet 
bayrağım kefen edeceklerdir. 

Bugün büyük bir Milleti temsil eden bu Meclis-i Me-
busan da tehditten, tahviften, ölümden korkmaz. (Al
kışlar) 

Söz söylemek ve çok söz söylemek isterdim; fakat 
talîm, ne elim oldu ki, beni bugün bu memleketin fena 
bir hakikatine temas etmiş olmak için buraya kadar 
sevkediyor. 

Efendiler, bu kâğıdı yazanlar Büyük Osmanlı Or
dusuna mensup, büyük Osmanlı zabitleri değildir. 
(Alkışlar) Çünkü, yediyüz seneden beri Osmanlı Or
dusu, Osmanlı Ordusu olalı bu koca imparatorluk 
tesis edileli, bu büyük ocak Şarkta ve Garpta fütu
hatlar yapalı, bir Osmanlı zabiti çıkmamıştır ki, teh
didini imzasız yapmak denaetini kabul etsin. (Alkış
lar.) Hiçbir vakit olmamıştır ki, millet, Ordu-yi Os-
maniden hiçbir zabit Padişaha ve Büyük Padişaha ent
rika yapılıyor demek zilletini izhar etsin. (Alkış) Hiç
bir vakitte Osmanlı Ordusu mevcut olmamıştır ki, 
kendi eliyle, kendi kavliyle, mücahedesiyle getirdiği 
büyük bir Meclisin üzerine tehdit ile gelsin; bu, kim
senin tasavvur edemeyeceği bir fedadır, Bütün Os
manlı Milletini temsil eden bu Meclis, her hakikati 
söyleyecek, söyleyecek ve hakikati ila etmekten bir 
dakika geri durmayacaktır. (Alkışlar) 

Sözlerim, buradaki beyannameye aittir. İddia edi
yorum ve ispat etmeye her zaman hazır bulunuyorum 
ki, Osmanlı Ordusu, bugün Sabah ve İkdam gazete
lerinde olan beyannamede dendiği gibi, hiçbir Os
manlı Ordusuna mensup olan bir fert ve zabit de
memiştir ve demeyecektir. «Bu vatan batarsa biz aç 
kalacağız» (Alkışlar.) Bunu yazanlara söylüyorum. İş
te benim sinem açık, işte eğer onlarda mertlik, na
mus varsa, hak varsa, hakikat varsa bizde de ölme
ye hazır bir sine, bir sine-i hamiyyet vardır. (Alkışlar) 
Ve sonra size hakikî Ordudan, bugün kan ağlayan va
tanın şarkı, garbı tehlikede iken, hakikaten bu va
tanı tutmak için azmetmiş olan Osmanlı Ordusundan 
bahsedeceğim. O da bizimle beraberdir, ölünceye ka
dar ve öldürünceye kadar. (Alkışlar) 

(«Müzakere kâfi» sadaları.) 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Bugün ef-
rad-ı Millet bütün Mebuslarının sözünü dinleyecek 
tir. Müzakere kâfi değildir. Herkes bizim sözümüzü 
dinleyecektir. Bununla hakikî Meşrutiyyet meselesi 
hallolunacaktır. 

YUSUF ZİYA BEY (Lazistan) — Harbiye Nâ
zın buraya gelmeli. (Gürültüler) 
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Biz eğer hakikî vatanperver isek, bir hâkimiyyet-i 
milliyeyi hakikî surette muhafaza etmeye lâyik zat
lar isek, hâkimiyyet-i askeriyyeyi hiçbir vakit Os
manlı Milleti, Osmanlı memleketi görmeyecek. Bu 
zabitler, güya kendilerinin kuvvetiyle bir Kabine te
sis ettikten sonra, bu Kabine vasıtasiyle iş görme
yip, Meclis-i Mebusanı tehdit ederek fesh etmek ve 
bizi, hatta kadın gibi korkutmak istemeleri, kendi
lerinin hain olduklarını ispat ediyor. («Yapanlar» se
daları) Evet, yapanlar. (Gürültüler) 

NAZIM BEY (Siirt) — Hepsine teşmil edilmi
yor, Ordu münezzehtir. (Gürültüler) 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Yapmayanlara söz söylemek burada kimsenin fikrin
den geçmez. Naci Beyin dediği gibi, bu tehditname-
ye imza atmaya cesaret etmeyip bir adi ihtilalciler 
gibi kırmızı mühürlerle bizi korkutmaya teşebbüs 
etmek buradaki ihtilâlcileri hiçbir vakit korkutamaz. 
(Alkışlar) 

Efendiler, biz, ihtilâlci olduğumuz vakit, öyle sah
tekârlığı kullananları katleltirmişizdir. Ve bugün 
Millet Meclisi, bu sahte mühürlere asla tenezzül et
meyip kendilerinin asıl Osmanlı Mebusu olduklarını 
ispat edeceklerdir. (Alkışlar) Hiçbir vakit Meclis-i 
Mebusan, haricî bir kuvvet tesiri altında fesh olun
maz, korkmaz. Meclis-i Mebusan re'y ile intihap 
olunmuştur. 

Meclis-i Mebusan, kendisine verilen salahiyetli' 
kendisini tasdik etmiştir, bunu fesh etmek, Kanun-u 
Esaside musarrah bulunan şartlar dairesinde kaabil 
olabilir. Başka kuvvete asla ittiba edemez. Onun 
için efendiler, siz eğer hakikî Meşrutiyeti müdafaa 
etmek isterseniz, ölmek ve Meşrutiyeti muhafaza 
etmek için bugün burada yemin etmelisiniz. («Zaten 
yeminliyiz» sedaları) 

MEHMET TALAT BEY (Edirne) — Yeminimiz 
daha eskimedi. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Yemin ettik. Efendiler, yemin ettiğimizi ben de bi
liyorum. Şimdi böyle dakikanın tesiri altında kuş
kulanıp söz söylemiyoruz, bunu iyi biliniz. Herkes 
kendi kalbinden tuğyan eden, kendi kalbinden çıkan 
hislere tabi olarak ölmeye hazır olmalıdır. 

Başka bir şey yoktur. Hal-i hazırın tesiratında his
siyatımız heyecana geldi. Fakat bu gibi tehditlere as
la ehemmiyet vermeyerek kemal-i itidal ile kendi iş
lerimize devam edelim ve aynı zamanda Hükümet-i 
hazırayı çağırıp buna ait olan izahatı talep etmeli
yiz. 

Eğer gelen Hükümet onların kuvvetine istinaden 
mevki-i iktidara geldilerse, buraya gelip ispat etsin
ler. Yok, onların kuvvetiyle meydana çıkmamışlar 
ve onların kuvvetiyle iktidara geçmemişler ise, onları 
zaptetmeye ve onların önüne geçeceklerine burada söz 
versinler. (Alkışlar) («Re'ye» sedaları) 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) -
Hükümet gelsin de sonra konuşalım. 

Riyaset-i Celileye 
Halaskar Zabitan Grubu mühürü altında Meclis-i 

Mebusan Riyasetine verilen tezkireye dair izahat ita
sı için Sadrazam ve Harbiye Nazırı Paşaların mü-
saraaten Meclise davetine karar verilmesini teklif 
ederim. 

Serfice Mebusu 
Osman 

AHMET KEBSİ EFENDİ (San'a) — Kabineyi 
buraya getirmeye kat'iyyen lüzum yok. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) 
Yalnız burada Hükümet hazır bulunsun. Sorulmak 
lâzım gelen bir şey olursa sorulur. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengiri) - İzah 
ve isti/ah için değil, müzakerede Hükümet ha/.ır bu
lunmak, müzakeratımızı istima etmek üzere Hükü
meti davet edelim. 

REİS — Efendiler, Serfice Mebusu Osman Bey 
tarafından müzakerede Sadrazam ve Harbiye Nazırı 
Paşaların bulunması ve kendilerinin müsaraaten Mec
lise davet olunması hakkında verilen takriri re'ye ko
yuyorum. 

SEYYİT BEY (İzmir) Bu mesele yalnız, Har 
biye Nazırı Paşa Hazretlerine taallûk eder. Çünkü, 
Orduya ait bir keyfiyettir. Zabitan namına verilmiş
tir. Bunun için yalnız Harbiye Nazırının huzuruyla 
müzakere edelim. 

ABDURRAHMAN BEY (Şam) Sadrazam da 
gelmelidir. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Yalnız Harbiye Nazırı
nın vücuduyle müzakere edilmelidir. 

NİŞİM MAZELYAH EFENDİ (İzmir) Bu, 
asayişe taallûk ettiği için Sadrazam da bulunmalı
dır. 

AHMET PAŞA (Lazistan) - - Meclis-i Vükela 
vardır. Ayrıca mehamm-ı umur-u Devlet de vardır. 
Harbiye Nazırının yalnızca iftirakı kabildir. He-
yet-i Vükelayı tatil ettirmeye o kadar mucip sebep 
yoktur zannederim. 

ABDURRAHMAN BEY (Şam) — Siyasî me
seledir; o da gelecektir. Sadrazam da gelmeli. 
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MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Burada 
hâkimiyyet-i milliyye, Meclis-i Mebusan tehdit edi
liyor. Ondan daha mühim milletin hangi işini göre
cekler. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Bun
dan daha mühim iş olur mu? 

AHMET PAŞA (Lazistan) — Harbiye Nazırı 
gelir, kâfidir. 

OSMAN NALİ BEY (Serfice) — Sadrazam Pa
şanın gelmesinde İsrar ediyorum, çünkü Dahiliye Na
zın vekilidir. 

(Feyzi Bey, İzmir Mebusu Seyyit Beyin takririni 
okur): 

Yalnız Harbiye Nazırının huzuruyle müzakere 
edilmesini teklif ederim. 

İzmir Mebusu 
Seyyit 

KiRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Bu, 
kat'iyyen kâfi değildir. 

NİŞİM MAZELYAH EFENDİ (İzmir) — 
Kat'iyyen kâfi değildir. Reis Bey bir söz ilâve edece
ğim. Mesele, memleektin asayiş-i umumiyyesine taal
lûk ettiği cihetle, asayiş-i memleketten mesul olan 
Dahiliye Nazırının burada bulunması icap eder. Da
hiliye Nazın burada bulunmadığı için vekâleten ida-
re-i umur eden Sadrazam Paşanın burada bulunma
sı lâzım gelir. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Sey
yit Beyefendi, bu varakparenin bir Osmanlı zabitin
den sadır olacağına ihtimal vermedi. Binaenaleyh biz, 
aksi sabit oluncaya kadar bunu esafilden sadır olmuş 
bir varaka olarak telâkki ederiz. Binaenaleyh, Ordu 
namına Harbiye Nazırının behemehal burada bulun
ması lâzım gelmez. Maamafih, asıl Sadrazam bulun
malıdır, Harbiye Nazırı da ihtiyaten bulunur. («Doğ
ru» sedaları) 

REİS — Şimdi Serfice Mebusu Osman Beyin 
takririni re'ye koyuyorum. Az evvel okuduğumuz 
bu takriri kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar) Kabul olundu. Efendim, takrir, ekseriyetle ka
bul olundu. 

ÖMER NACİ BEY (Kırkkilise) — Muvafık gö
rürseniz, Vilâyattan Meşrutiyete darbe vurulduğuna 
dair gelen telgraflar okunsun. 

REİS — Sadrazam gelinceye kadar müzakereye 
devam edelim mi, etmeyelim mi? Sadrazamı ve Har
biye Nazırını müsaraaten davet ettik. Şimdi ruzna-
memizde olan mevaddı müzakere edelim. Vükela el
bette müsaraaten cevap verecektir. («Teneffüs ede
lim» sedaları) Öyle ise efendiler, yarım saat tenef
füs. 

Hitam-ı Celse 
Saat : 3.10 

İKİNCİ CELSE 
Küşad Snati 6.10 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (İzmit), Feyzi Bey (Diyarbekir) 

REİS — Meclisi küşâd ediyorum. 

Meclis-i Âlî, deminki meselenin Sadrazam ve Har
biye Nazırı Paşalar hazerâtının huzurunda müzake
resine karar vermişti. Meclis-i Âlînin kararını Sad
razam Paşa Hazretlerine telgrafla tebliğ ettim. Sad
razam Paşa, beyan-ı mazeret ettiler, Harbiye Nazırı 
Paşa Hazretlerinin yalnız gelip, izahat vereceğini 

bildirdiler. Harbiye Nâzın Paşa da izahat vermek 
üzere hazırdırlar. (Harbiye Nazırına hitaben). Paşa 
Hazretleri, cereyan eden meseleden haberdar ol muş-

| sunuzdur. Bu mektup bir zabit tarafından dün ben-
dehaneye getirilmiş ve aşçımıza verilmiş ve mektup 
dahi açık bir halde imiş. Kırmızı bir mühür ile mem-
hurdur. Eğer arzu buyurursanız mektubu bilâhara 
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Efendimize irae ederim. Şimdi izahat verecek misiniz 
efendim? 

'BİRİNCİ FERİK NÂZIM PAŞA pa rb iye Na
zırı) — Sabit oluyor ki bu mektubu bir zabit getirmiş 
polise vermiş veyahut polis ona delâlet etmiş. Bunun 
ahvâl-i müessifeden olduğunda hiç şüphe yoktur, fa
kat bu da sabittir ki, Meşrutiyetin ilânından beri 
böyle bir oyuna getirildi, blöfler filan yapıldı, bu da 
o kabildendir. Onun için bu vak'a-i müessifeye çok 
teessüf ederim. 'Ne yapalımki bu hâle gelindi. Buna 
karşı yapılacak tedâbîr ittihaz olunmuştur, her tara
fa memurlar gönderdim, o adamları arıyorlar. Şimdi 
Reis Beyefendiye de söyledim, bu aşçı bendeleri ve
yahut polis her kim ise, yarın Daire-i Harbiyyeye 
göndersinler, orada gösterilir. Bulunan adam umûr-u 
tabiiyyedendir ki cezaya duçar olacaktır, yapılacak 
başka bir şey yoktur. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Paşa hazretleri! matbuat 
hakkında ne muamele edilecek? 

HARBİYE NAZIRI (Devamla) — Evet efendim, 
birtakım tuhaf isimler var ya, bir kısmı da bugün as
kerlerin arasında halâskâran ismi ile çıktı; onların 
beyannamelerini gazetelerde gördüm, onu matbaaya 
kim vermiş ise onu taharri ettiriyorum. O beyanna
mede Osmaniser Layd var. En ziyade teessüf oluna
cak cihet, gazetelerin bunu mal bulmuş mağribî gibi 
hemen dereceylemeleridir, onuda arayıp bulduraca
ğım. Hepiniz biliyorsunuz ki, ben Pazartesi günün-
den beri Orduyu elime aldım. Ordunun inzibatını te
min etmek için biraz zaman lâzımdır, ona gayret 
ediyoruz, başka yapacak bir şey yok. Matbuat hak
kında da Sadrazam Paşa ile karar verildi, Adliyece 
onlar hakkında tahkikat yapılmk üzeredir. Beyhude 

yere halkın fikrini tehyiç ediyorlar, halkta da buna 
istidat var, işte bu kadar. -(«Kâfi» sadaları) 

SEYYİT BEY (İzmir) — Paşa Hazretlerinin cüm-
le-i ifâdâtından anlaşıldığı veçhile, kâğıdı bu suretle 
temhir ederek Reis Beyin hanesine götüren zâtlar 
kimler ise onların ve bâzı matbuata, Halâskâran Ce
miyeti namı altında verilen beyannamelerin kimler 
tarafından verilmiş ise onlar hakkında takibat-ı ka-
nûniyye icra edileceği anlaşılıyor. 

Kezâlik, Matbuat Kanunu mucibince bu gibi 
neşriyata vasıta olan matbuat hakkında da mevadd-ı 
mahsusasınca müstelzim-i mücazat cürüm olması ha
sebiyle, tahkikat-ı kanuniyye icra edileceği Hükümet
çe nazardı dikkate alındığını ifade buyuruyorlar. Şu 
halde Paşa hazretlerinin şu ifadâtı taraf-ı Hükümet
ten vuku bulan bir ifade-i resmiyyeyi biz de şim
dilik onu senet ittihaz ederiz ve matbuat hakkında ve 
bunların failleri hakkında da beyan buyurdukları 
veçhile takibat-ı kanuniyyenin bir ân evvel icrasını 
temenni ederiz. Bu suretle ruzname-i müzakereye ge
çilmesini teklif ederim. 

REİS — Efendim, şu teklifi kabul edenler ellerini 
kaldırsın, (eller kalkar) Binaenaleyh müzakere kâfi 
görüldü efendim. Ruznamemizde diğer mevadd var 
ise de saat altıyı çeyrek geçiyor. Cumartesi günü 
yine saat bir de içtima edeceğiz. Ruznamede Harp 
Vergisi Lâyiha-i kanuniyyesi üzerine Âyânca icra 
edilen tadîlâta dair, Kavânîn-i Maliyye Encümeni 
mazbatası ile Sadaret, Adliye ve Nafıa bütçeleri var
dır. 

Hitam-ı İnikad 
Saat : 6.15 
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