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ALTMIŞ BEŞÎNCt İNİKAD 

22 Ağustos 1337 Pazartesi 

İkinci Celse 

REİS : İkinci Reisvekili Adnan Beyefendi. 

KÂTİP : 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası var, okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

ALTMIŞDÖRDÜNCÜ İNİKAT 

11 Ağustos 1337 Perşembe 

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CELSE 
İkinci Reis Vekili Adnan Beyefendinin riyasetlerin

de iki celse halinde içtima olunarak; Müdafaai mem
leket hususunda ittihazı icap eden âcil tedabir, jandar
ma teşkilâtının ıslahı ve Teşkilâtı Esasiye kanununun 
bazı mevadının yeniden tanzimine dair mevzular üze

rinde müzakeerler cereyan etti ve azayı kırma tara
fından takrirler teşkil olunan bir encümeni mahsusat 
havale olunarak birleşime son verildij 

Reis Kâtip 
Adnan Kütahya 

Ragıp 
REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş-
tir. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Dahiliye Vekâleti bütçesinin harcırah faslına 
tahsisatı munzamma itasu 

REİS — Refet Paşa Hazretleri, buyurunuz. 
REFET PAŞA DAHİLİYE VEKİLİ (İzmir) — 

Efendim, bugün sıkı bir vaziyette bulunduğumuz için 
müstacelen arz etmek mecburiyetinde kaldım. O da 
Dahiliyenin bütçede altmış bin liralık harcırah faslı 
vardır. Halbuki otuz bin lira da Muvazenei Maliye 
Encümeninin. Esasen o da ya bitmiş ya bitmek üzere
dir. Bugün bu tertip tamamen kapanmıştır. Yani Mu
vazenei Maliye Encümeni tarafından bütçeye konu
lan bu altmış bin liradan otuz bin lirasının sarfına 
halen Maliye Vekâleti muvafakat edemiyor. Çünkü 
bir karar varmış. O karar Muvazenei Maliye tenkiha-
tı Temmuzdan itibaren göstermesi imiş. Bu hususta 
Maliye Vekili Bey de izahat verecek. Bize lütfen biraz 
para veriniz. Maruzatım bundan ibarettir. 

NAFİZ BEY (Canik) — Celse, celsei hafiyedir. 
Bu celsei aleniyede görüşülecek bir meseledir. 

REFET PAŞA (Devamla) — Mesele aynı mesele 
ile alâkadardır. Celsei hafiyenin icap ettirdiği mesele 
ile alâkadardır. Bu şimdiki nakliyat meselesiyle alâka
dardır. Bu meseleyi halledelim. Elimizde para bulun
malı iyi olacaktır, Celsei hafiye ile az çok alâkadardır. 

NAFİZ BEY (Canik) — Celsenin nihayetinde ale
nî bir celse aktederiz. O vakit bunu müzakere ederiz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Son vaziyetten mütevellit harcırah sarfiyatı vardır. 
Bu, Hükümetin tensibiyle, ihtiyariyle yapılmış masraf
lardan değildir. Zaruretin ilcaatiyle kendi kendine hâ
sıl olmuş bir zarurettir. Bütün 'bu terkedilen sahalar
dan memurin kafilesinin harcırahla ha'ktkı kanunîleri 
vardır. HaJlbuikıi Encümenin teükik ve Temmuz ihtida
sından itibaren mevkii taJbike vaz ettiği ve bunun içini 
de Heyeti Celi'lenizin kararı vardır. İttihaz ett!iğmıiz 
bu karar mucibince, tasarruf maksadına binaen ye
niden para veremıiyoruz, Halbuki geçen günkü ka
nunla on milyon liralık; avanis vererek HüMimetin 
bununla Ağu'stos gayesine kadar (belkıi daha ileriye 
kadar idaresi için on milyon ilira vermdşöiniz. Tahsi
satın mevcudiyetine rağmen 'biz ne kadar zaruri, ne 
kadar âoil olursa olsun para veremiyoruz. Bu me
seleden dolayı gerek Dalhüüye vekâlefime ve gerek di« 
ğer Vekâletlere karşı imsak ediyoruz. Heyeti Cefflüend-
zîn kararanı oikuduk. Orada '(Tasarruf) kelimesi var
dır. Tasarruf kelimesini masanif kısmına da şamil 
gördüğümüz 'için, velev Muvazenei Maliye Encüme
ninin kararı dahi olsun, bizim no'ktai nazarımızda 
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tahsisatları bitmiştir. Fakat yeniden tahsisat Jkaibuî 
edilinceye kadar masarifi durdurmanın da imkânı 
yoktur. Muvazene] Maliye Encümeni azalarile is
tişare ettik ve ikarar verdik. Bu gibi şeylere vermiş 
olduğunuz paradan, mevadı müstacele için vermiş 
olduğunuz avanstan Maliye Encümeninin tespit et
tiği miktardan fazla muayyen masarifi yapmak için 
para istiyoruz. Bu mezuniyet verilmedikçe Vekâlet
lerin Muvazene Encümeninin tespit ettiği miktardan 
başka parası kalmamışsa vertmemek mecburiyetin
deyiz. Bu vaziyeti idamesini zannetmiyorum ki He
yeti Cel ileniz tasvib 'buyuiSsun. Yani esaslı bir kararla 
vermiş olduğunuz tahsisattan buraya para verebi
lirim. Bir maddei kanuniye ile değil, ittihaz edilmiş 
bir karardır. Şimdi ikinci bir kanunla bendenize ver
miş olduğunuz tathsisattan para sarfına bendenize 
mezuniyet verirsentiz yaparım. Harcırah vesair masa-
riıfimden Muvazenei Maliyenin tesibit ettiği mAktan 
parası tükenmiş olan fasıllara son avans (kanunale ve-
ıtiîraliş olan ımebahğden yüz hm Una sarfıma Maflıiye 
Vekili mezundur, denirce mesele hallolur. Bu sarfiyat 
için yeni Ibir ikarar istiyorum. Bu ikarar, tensip 'buyu-
nıüursa gerek Dalhıilyenta ve gerek d&ger Vekâtetierin 
töikîeldilecek memurlarına Muvazenai Maitiıyenin tes-
bit ettiği... Esas ıbür karardır, ve yeni 'bir IkajrarJa 
'bendeniz© mezunıiyet verilebilir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Dahiliye Vekili 
Refet Paşa hazretleri burada harcırah kelimesini te
laffuz ederlerken, herhalde harcırahın tükenmiş ol
duğunu ve yemden harcırah 'isteyeceklerini anladım. 
Çünfkü Dahiliye Vekâletinde yapılan dama taşı oyu
munu hepimiz gördük, ©endeniz .isterdim 'ki hu ahvali 
fevkalâde 'karşısında gerek Dahiliye Vekili muhteree-
mİ ve gerek Maliye Vekili (bundan bahis buyurmasın-
îar. Bendertiz isterdim loi ıbir az hesablaşalım. 

MALİYE VEKİUÎ -HASAN BEY (Trabzon) — 
Otuz bin Jüraıya inmiş 'bir «paradır. Dahiliye Vekâle
tinin harcırah tertibinin bu miktarın ruıbuaıu fazla-
süa gokerebüirseniz tortkidatınaz vafkli olabilir ve 
bendeniz de tounu tamamen Ikalbul ederim. 

tHAKKI HAMİ 'BEY ^Sinop) — Memurinin «a-
yijtinde ona göre hareket etmek lâzarjdzr. MemnıurJi-
yebı mttctâb ojmanrı^tır diye, ibeş gün sonra, sui istimal 
yapaugtor «üye darca taşı pfai oradan oraya gönde-
mrsoHZ fclöyie ottur. Siz baoden son panatyj alamaz-
«faojzL tNe yapahrn fci butgliirtkü ahtvafan münaikaşa-
ya tahammiM yoktur ive haüufcaten ceisei nalfiyeye de 
afedoası vaDdnr- tMaaaye art olan sual haklarımızı 
tnUhaifazıa tıfnrtıek ve zacnamotda istimal ederek mü-

I sebbibîeri kim ise jonlar hakkında bir karar ittihaz 
etmek; meciburiyetindeyiz. 

REFET PA$A (Dahiliye Vekili) (îzmir) — Ben 
de çok müteessirim ki Dahiliye Vekâletinde para iça'n 
ihtiyaç vardır. Bunu istemek mecburiyetinde idim. 
Hakikaten Dahiliye Vekâletinde memurların bir ta
raftan bir tarafa gitmesi o (kadar çok vaki olmuş-

I tur ki bunun en birinci müştekisi benim; fakat efen-
I diler hesab vermek mecburiyetinde bulunan gerek 
I ben - evvelce de aynı mevkii işgal etmiş olrnaklığım 
I itibariyle - ben ve gerek benden evvel gelenler dahi 
I vardır. Ben zannetmem kî o zevat da kendi hislerine 
I düşen ve şahıslarına ait olan bir mesuliyeti almasın-
I Iar. Çünkü onların da bir çok günahfan vardır. On-
I 1ar da oradan oraya atılması için çok yorulmuşlardır. 
I Bundan sonra da Dahiliye Vekili kalabilirsem bana 
I harcırah verilmemesini rica edeceğim. 
I REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini kabul 
I edenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüs-
I tür. 

I 2. — Meclisin Kayseri'ye tutktL 

I REİS — Buyurun Fevzi Paşa Hazretleri. 

(MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ) FEV2Î PAŞA 
I HAZRETLERİ (Kozan) — Dernân verdiğimiz ka-
I rar mucibince Meclîsi Ali Kayseri'ye nakîolumacak-
I tır. Düşman şimdilik faaliyetim tatil etm%tSr. Fakat 
I düşman yakında yine harekete başhyalbİlir ve bu ha-
I rekât on beş günde Ankarayı yine tehdtid edebilir. 
I Bunun için bendenizin bir tekh'fim vardır. Bu me-
I sele bir hafta içinde mevkii fiile konulmalıdır. Yan** 
I bir hafta içinde ağırlıklar naklolunman. Meclisin mü-
I zakere edecek bir kısmı burada kalır. Kısmı diğeri 
I KayseriMe gerek Meclis binasını ve gerek salonunu 
I temin etmek üzere Kayseriye gider (Gürültüler) Bir 
I krsmı kalmak lâzımdır. Tehlike olmazsa MecKs yme 
I burada kalır. Bunu karara vazediyorum. Bir hafta 
I zarfında bu ikmâl edilmelidir. Karar verilirse Hükü-
I met.. (GücüMler) Efendim Mecfein bir kısmı ka-
I Ur, nisabı ekseriyet kalmak şartiyle... Afleter nak-
I îdlunur. Ailelerin ve diğer ağırlıkların bir hafta zar-
I frnda taşınacağını Hükümete tebliğ ederiz. Hükümet 
I buna çalışır. Bunu teklif ediyorum. 

I SALİH EFENDİ (Erzaram) — Betfdcıriz stara is-
I trirharn ederim ki haBcnı elinden ^vesaitim' atmak hoş 
I bir şey değildir. Gitrtte*i icab eden zaibütem ve me-
I murini Yahşihana kadar gönderefim. Yatışmandan 
I size gelmiş olan nakfryeden istifade kabil değil mi 
1 dir? 
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MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ FEVZİ PAŞA (De
vamla) — Bundan ve dekovilden vesaireden İstifade 
olunur. Bunlar teferruattır. Teklifini bundan, ibaret
tir. 

Efendiler, bendeniz Meclîsi Âlînize teşekkür ede
rim. Ecdadınıza lâyık bir karar verdiniz. 

Şimdi bundan sonra gelelim nakliyeye. Nakle 
bendeniz inanmıyorum efendiler. İçinizden hakaret 
görmek isteyen varsa dekovile binsin. Ben bu sabah 
gözümle gördüm. Erkân Müdîranı, zabıtanı herkes 
birer süngülü arabaların, dekovüKn başına koymuş 
Onun için efendiler maalesef Meclisin nakil felâketi 
millîyesi karşısında eğer bu aileleri naktedeceksemiz 
Meclisi Millî azasından başka hiç kimse bunlara 
vazMyet edemez. Yarın siz işe başladığınız dakikada 
emin olunuz ki, tüfek dibeiği yiyeceksıiniz. Bunun 
için Meclisin tayin edeceği azalar bu işi yapmalıdır 
Böyle olmazsa haydi bininiz, binemezsiniz. Netekîm 
Paşa Hazretleri emir verecekmiş. Dinleyen kim. Gö
reyim Paşa emir versin. Bu benim başımdan dördün
cü defadır geçiyor. Sonra biz kalırız. Bu acıyı dör+ 
defadır görüyorum. Onun için şimdri bu Meclis ken
di mukadderatına hâkimdir. Ailelerini nakledecekse. 
Meclis kendisi nakledeceğinden 100 r 150 araba lâzım. 
Yalnız Müdafaai Mîllîye ve Hükümet lâzım olan> 
size verecek ve başka bir şeye kanşmıyacak. Sözüm 
budur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler, Mer
kezî Hükümetin Kayseni'ye nakli hakkında bir ka
rar verildi. Fakat ne vakit nakledileceğine dair bir 
şey söylenmedi. Söz istemiştim, sıra da gelmedi. 
Şimdi ağırlıkların nakli taleb olunuyor. Bu taleb bu 
işle alâkadardır. Onun için ufak hir şey hatırlatmak 
istiyorum. Bugün biz ağırlıklarımızı naklediyoruz. 
Yalnız bir şey var ki Merkezî Hükümetin, Meclis ve 
Heyeti Vekilenin bir tarafa nakli keyfiyetinin hariç
te yapacağı tesiratı pek güzel izah buyurdular ki bi
zim lehimizdedir. Fakat dahildeki tesîratını da ken
dileri güzel buyurdular. Bir heyetin izahat vermek 
üzere orduya gi'tmesini taleb buyurdular. Şimdi de
mek ki ordu üzerinde büyük bir tesiri vardır. Çün
kü halkın irşadı mümkündür. Ordu üzerinde tesir 
yapmasını kendileri de kabul ediyorlar. Bu verdiği
miz karardan rücu etmemek üzere başka bir şekil 
bulabiliyoruz. Gerek orduya ve gerek dahile karşı. 
Bu da; Meclis nakletmiştir sözünü ortaya atmayız. 
Hakkı Hami Beyin biraz noksan olarak söylemiş ol
duğu gibi Heyeti Vekile de ve Meclis de burada bu
lunur. Gitmek isteyen zevat için daima vesait ihzar 
olunur ve bu suretle ağırlıklar gider. Eski ihtilâller 

zamanında malumu âliniz Meclisler Fransa'da ordu 
yanında bilfiil kumanda etmiştir. Bizim de ordumuz 
vardır, teşkilâtımız vardır. İhtilâl zamanı değil. Fa
kat MectiS Hükümet demektir. Heyeti Vekile Mec
listen çıkmıştır. Heyeti Vekile ördü nezdintle... Yarin 
mecbur olup da cephe değiştirirse Meclis naklolu
nur. Ordudan alacağımız talimat üzerine buradan 
başka yere nakledebiliriz. Fakat ne olur? MecMs Kay-
seri'ye naklediyor sözünü ortaya atmamış oluruz. 
Ordu ile beraber bulunuyor de îlSr ve bu suretle de 
propagandanın önüne geçilir. 

NECATİ BEY (Saruhan) — Efendim, Meclisi 
Ali vaziyet hakkında görüşerek bunun üzerine Kay-
seni'ye nakle karar vermiştir Fakat bu karan icab 
?t!tiği zaman istimal edecek ve birer birer nakloluna-
caktır. Yalnız bir iki defa muhaceret gördüğüm için 
bu hususta basiretkârane davranmak icaibeder. Biz 
Balıkesir'den gitmezden evvel bütün manatıkın biz
den evvel boşaldığını gördük. Geliyor, hissd başlar ve 
garip tesirler yapar. Onun için nakil meselesinde da
ha ehemmiyetle ve daha basiretkârane hareket icap 
eder. Bunun için de bir kaç arkadaş bazı esaslar dü
şündük. O da Meclis burada devam ve inikad ede
cektir. Aileleriyle birlikte gittikçe tabii Anadolu dahi
linde vaziyeti hazırayı izah ederek halkı irşat ede
cekler. Bu suretle memleket dahilinde ailelerin nak
li neden icap ettiği anlaşılacak. Emin olunuz ki kadın 
vaveylası Anadolu içinde aleyhimize cereyan edecek
tir. Burada arkadaşlarımızın kısmı küllisi bekârdır. 
Bunlar aileleriyle birlikte gidecek olurlarsa iyi olur. 
Bu itibarla aileli arkadaşların evvelâ gitmesi lâzım 
gelir. Bunun için Meclis kendi işlerine vaziyet etme
lidir. Üç komisyonun teşkili kanaatindeyiz. Bu mesele
nin hüsnü suretle ve istikâmetle devamı için bu ko
misyonlar lâzımdır. Bunlardan birisi vesaiti nakliye 
komisyonudur. Emin olunuz ki bunlar hüsnü suretle 
iş yapacaklardır. Meselâ bugün vilâyet 150 araba ile 
100 hayvan askeri dairesi emrine vermiştir. Hakika
ten dairei askeri bu işe bakarsa bir şey verilmeyecek
tir ve suiistimal edilecektir. Binaenaleyh kendi ailesini 
kendisi taşıyacaktır. Onun için beş kişiden mürekkep 
vesaiti nakliye komisyonu Hükümetin herhangi dai
resine vesaiti nakliye bulursa aileleri nakledecektir. 
İkinci komisyon, vesaiti nakliye temin olunduktan 
sonra beş arkadaş bunları orada iskân edebilecektir. 
Bazı arkadaşlar veyahut salâhiyettar kimselerse üç 
komisyon teşkili lâzımdır. Şu takriri veriyoruz. Kabul 
edilecek olursa meseleye başlarız. Meselenin halli in
tihap veyahut ne şekil ile olacak ise olsun, bu husus
ta teşkil olunacak komisyon askeri emrindedir ve 
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Büyük illet Meclisi komisyonundan maada hiç bir ko
misyon salâhiyeti icraiyeyi haiz değildir diyeceğiz. 

BASRÎ BEY (Karesi) — Efendim, îskân Komis
yonu emrinde bir de doktorla bir eczacı bulunmalı
dır. 

FEVZİ PAŞA HAZRETLERİ (Kozan) — Şimdi 
efendim benim, teklifim Necati Beyin teklif ettiği 
komisyonla, Hükümetin teklif ettiği komisyon birleş
sin, beraberce iş görsün. Bendeniz bunu teklif edi
yorum. Şimdi efendim Hükümet Vekâletlerin Müste
şarlarından mütehassıs zevattan mürekkep bir komis
yon teşkil eder. Buradan Kayseriye vukua gelecek nak
liyatta vesaiti nakliye tedariki, yolda iaşe ve iskânla
rının temini ile iştigal eder. Şimdi bu bilumum nak
liyata aittir. Bir de Meclisi Milli için ayrıca bir ko
misyon teşekkül ederek ayrıca bir vazife görecek olur
sa ikisi temas eder. Halbuki ikisi de aynı vazifeyi gö
receğinden bunlar tevhit edilsin. Nakliyat umumi ya
pılmış olur. Yani düşman Hükümeti ve Meclisi zap
tetmek istiyor, mesele budur* Müdafaai Milliyenin 
Müsteşarı vardır o heyette. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Efendim, 
eğer Meclisten böyle on beş kişilik bir heyet intihap 
edip de bizim işlerimizle uğraştıracak olursak, halk 
diyeceklerdir ki, bakınız kendileri için uğraşıyorlar. 
Bu davanın başında Mebuslar vardır. Muhacerete se
bep olanlar Mebuslardır. Elbette bu davayı yapmış
lardır. Halbuki evvelemirde Mebuslar başkalarını dü
şünmeye mecburdurlar. Yani mesuliyeti omuzlarına 
alan Mebuslar bir parça fedakârlık etmelidirler. Yalnız 
şeklini tespit etmek lâzımdır. Bu zavallı halk Eskişe
hir'den, şnradan buradan gelmişlerdir. Biz hükümete 
sormalıyız : Bizim ihtiyacımızı biliyor musunuz? Mem
lekette ne kadar araba vardır? Bunların tespit edilme
si icabeder. Kaç araba lâzım olduğuna dair bir tahki
kat heyeti lâzım. Böyle iş olmaz ki. Şimdi biz burada 
beş kişi bu vazife ile iştigal edecek Mebus ayıracağız. 
Bunlar işe vaziyet edecekler. O vakit Hükümet gayri 
mesuldür. Mebus ailelerini biz nakledeceğiz. Muha
cir aileleri ne olacak? Bu, adaletle kabili tevfik olur 
mu? Zabitan aileleri burada kalsın nasıl olur? Mebus 
ailelerini takdim ettiniz. Zabitan ailelerini, ahaliyi, mu
hacirini arkada bıraktınız demezler mi? Hükümet va
zifesini yapsın. Yaptığı surette bu mesuliyet... (Gürül
tüler.) 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Efen
dim; bendeniz zannediyorum ki biz bir tehlikeli 
oyuna giriyoruz. Bu bizim için çok tehlikelidir. Her-
şeyi üzerimize almayalım. Bize lâzım olan bir şey 
vardır* Kontrol vazifesini ifa etmek. Kaç araba la

zımsa tespit edelim, bu işin içinden çıkahm. Kendi
leri kaçıyor dedirtmeyelim vesselam.. Fakat şurası en 
mühim bir meseledir ki düşmanı mağlup edebilmek 
için köylerdeki mevcut hayvanattan istifade ettirmemek 
lazımdır. En ziyade bu cihet düşünülmelidir. Düşma
nı âciz bırakmak için ne lazımsa yapılmalıdır. Bu he
yet ötesini düşünmelidir. Bendeniz burasını daha ehem
miyetli görüyorum. Şimdi gerek Heyeti Vekilenin ve 
gerek arkadaşların izahatından anlaşılıyor ki Mecli
sin gidebilecek aksamı için bir heyet olsun. Bu he
yet aileleri göndermek için bir tedbir düşünür. Bu 
işi yapacak beş kişi toplansın ve Hükümete desin ki 
şu kadar araba lâzımdır. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini arz edi
yorsanız reye koyayım. (Kâfi sesleri.) 

Efendim bu meseleye dair beş takrir vardır. Bun
ları arz edeceğim. Üç komisyon teklifi vardır. (Ret ret 
sesleri.) Müsaade buyurun efendim. Sonra bir de Hü
kümetin teklif ettiği komisyonla Meclisin teklif ettiği 
komisyon tevhit edilsin deniliyor ki bu da Fevzi Pa
şa Hazretlerinin teklifidir. Dr. Suad Beyle rüfekasının 
teklifi vardır ki ailelerin şevki için... 

HAMDI NAMIK BEY (İzmit) — Efendim beş 
dakika müsaade buyurunuz. Şimdi aileler, komisyon 
muvafık görülsün görülmesin kaç arabaya ihtiyaç varsa 
Hükümetten istiyoruz. Fakat ailelerle beraber Mebus 
arkadaşlarımız da aileleri başında gidecekse arkadaş
lar beş defa hicrete uğramış bir adam sıfatiyle söylü
yorum... 

REİS — Efendim tekrar takrirler geldi. Konya 
Mebusu Refik Beyin takririni okuyorum. 

(Refik Beyin takriri okundu.) (Reye, reye sada-
ları.) 

RASİM BEY (Sivas) — Müdafaai Milliyenin bir 
kâğıdı var, münasibse okunsun. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Böyle şey
leri burada görüşemeyiz. Yirmi kişilik bir mesliste 
bile bu görüşülemez.; 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, benim bir tak
ririm vardır. Lütfen reye koyunuz. Beş zatın intihabı 
lâzımdır. Divanı Riyaset de böyle işler için intihap 
edilmiştir. (Olmaz, olmaz sadaları.) 

REİS — Efendim bu teklifi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Red edilmiştir. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Yapacak ze
vat yaparım desin, çıksın. 

RElS — Efendim takrirler münakaşasız birer 
birer reye konur. Efendim; usulü intihaba dair söz 
istiyor musunuz? (İstemiyoruz sadaları.) 
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Efendim; Azmi Efendi Meclisten intihap oluna
cak heyetin Divan tarafından intihabını teklif ediyor. 

Dr. RIZA NUR BEY (Sinop) — Efendim kadın
lar yalnız başına gidecekse kadınların hali malum. Te
lâş içinde gideceklerdir. Bünyeleri, mizaçları böyle
dir. Gittikleri mahallerde de telâşlarından muhaceret 
başlayacaktır. Kılü kalleri tevlit etmek ihtimali pek 
ziyadedir. Nitekim heyeti celile de kani oldu. İster
seniz heyeti celile kontrol vazifesini ifa eder. Herkes 
aileleriyle beraber gitmek lâzımdır. Hem irşadatta 
bulunurlar, halkı tenvir ederler. Eğer heyeti celile 
bunu kabul buyurmazsa bu tesirden korkulur. 

REFİK BEY (Konya) — Zannederim ki tekmil 
meseleler konuşuldu. Hükümete bizim şu kadara ihti

yacımız vardır denilsin, Hükümet onu düşünsün. (Mü
zakere kâfi sadalar.) 

REİS — Bir çok takrirler vardır efendim. 
Efendim Refik Beyin takririni reye vazediyorum. 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Efendim Abdullah Azmi Efendinin takririni kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Zaptı tevhit edenlerin notu : 
Perakende kâğıtlardan tevhit edilmiş olduğundan 

son sahipleri bir dereceye kadar muntazam değildir.» 
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