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SEKSENİNCİ İNİKAT 

9 Teşrinievvel 1336 Cumartesi 

İkinci Celse 

Açılma Saati : 1.35 (Z. S.) 

REİS : Reisisâni Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Celsei hafiyeyi açıyorum. 
Zabtı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Yetmişikinci İnikat 

25 Eylül 1336 Cumartesi 

İkinci Celse 
Vehbi Beyefendi riyasetlerinde, saat 2,20'de içti

ma ederek Hilâfet mevzuu ve istanbul Hükümeti ile 
noktai nazar üzerinde anlaşmak üzere gelmiş olan 

/. — Azayı Kiram tahsisatı ve harcırahı hakkında. 
REİS — Efendim müsaade buyurun bunu fıkra 

fıkra müzakere edelim... Mezun olan zevattan mezu
niyetlerini tamamen istimal etmiş veyahut avdet har
cırahını aldığı halde dairei intihabiyesine gitmeyip 
kalanlardan harcırahların iadesi lâzım geldiğini ka
bul edenler ellerini kaldırsın... Kabul olundu. Yani 
harcırahın istirdadı kabul olundu. Mezuniyetlerini 
ikmal etmeden avdet eden zevattan meselâ Hasan 
Beyin ifadesi veçhile üç ay mezuniyet alıp yirmi gü
nünü istimal ettikten sonra geriye gelmiş daha iki 
ay mezuniyeti var kâğıt elinde duruyor. (Bu vaziyet
te olanlar için de iade icap edip etmeyeceğinin karara 
raptı lâzımdır.) (1) (İcap eder sesleri) Müsaade buyu
runuz bu hususa dair söz isteyen varsa yazayım. 

HAMDÎ NAMİK B. (İzmit) — Bendeniz bir me
seleden bahsetmek üzere söz istemiştim. Hakkı kelâ
mımı muhafaza ediyorum, söz istiyorum. 

RElS — Müsaade buyurunuz efendim şimdi me
zuniyetini tamamen istimal etmemiş, elinde bir izin 
kâğıdı var, bir miktarını istimal etmiş, bir miktarını 
da istimal etmemiş Divanı Riyaset diyor ki bu izin 
kâğıdı alınsın, sonra bir vakit gidecek olursa... (Ha 
yır, hayır izin sakıt oldu sesleri) Dursun icap ettiği 
zaman istimal etsin... Şimdi mezuniyetini tamamen is-

heyetler hakkında yapılan müzakerelerden sonra bir
leşime nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Vehbi Kütahya 

Haydar 
REİS — Zabtı sabık hulâsasını kabul edenler... • 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

timal etmeyip bir miktarını istimalden sonra izin kâ
ğıdının istirdadını arzu buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın... İzinin istirdadı kabul olundu... Elâziz Mebusu 
Tahsin Beye ait Maliye Vekâletinin tezkeresi var oku
nacak.. (Okundu) 

HASAN B. (Trabzon) — Tahsin Beyin vaziyeti 
telgrafla okundu. Fakat Eiâzizden buraya gelen zeva
tın ellerindeki mazbatalar - ki bütün intihap defterin
den kopya edilmiş, birden beşe kadar haizi ekseriyet 
olan zevatın isimleri - istihsal ettikleri reyler o maz
batalarda mevcuttur. Mazbata burada okunmuş, beş 
zatın mebusluğu Heyeti Celilece tasdik edilmiş. Tah
sin Bey orada defterdar iken bir mazbata üzerine 
beş zatın mebusluğu da tasdik edilmiş. Çünkü inti
hap defterinin kopyası halinde imiş. Şimdi vali ve
kilinin ve orada bulunan ordu kumandanlarının bir 
telgrafı var. Diyor ki Tahsin Beyi ya mezun adde
din buradaki vazifesi de mühimdir, veyahut başka 
bir sureti tesviye bulun yolunda birtakım mütalâa ser-
dediyorlar. Tahsin Beyefendinin görülen telgraf üze
rine defterdarlığı bırakıp (mebuslukta kalmayı tercih 
ettiği) (2) anlaşılıyor. Fakat istifaname Heyeti Celi-

(7, 2) Parentez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi.. M. Ünver. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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lenize gelmemiş. Defterdarlıkta bir kaç gün kaldık- | 
tan sonra Maliye, Nezareti muhassasatı zatiye müdü
riyeti teklif olunmuş, oraya gelmiş, orada da üç beş I 
gün kalmış... Çok da evvel değil, o zamana tesadüf I 
ediyor. Muhassasatı zatiye müdürlüğünde bir kaç gün I 
kaldıktan sonra diyor ki, madem benim mebusluğum 
Büyük Millet Meclisince tasdik edilmiştir, diğer maz
batalar üzerinde zabıtlara geçmiştir, ben mebusluğu I 
kabul ederim. Kanunu ahir çıkıyor. O vakit memuri
yeti bırakıp mebusluğu tercih ediyor. Tahsin Beye I 
ait bir mazbatai intihap ibraz edilmemiş. Maliye Ve
kâletinin de bu tezkeresi şu tetkikatı ve neticeyi hâsıl 
etmiştir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efendim Tah
sin Bey Elâziz vilâyeti defterdarı idi. Heyeti Âliyeni-
zin içtimaından evvel heyeti temsiliye vilâyata tebli
gat icra ettiği zaman Tahsin Bey de diğer Elâziz me
busları gibi mebus intihap edilir. Bittabi o zaman ge
lenler bilirler ki yapılan mazbatalar, meselâ bir vi 
lâyetteh bir livadan kaç mebus çıkacaksa ona göre 
yapılan mazbatalar heyeti lâzime tarafından temhir 
olunuyor idi. Bu mazbata buraya geldiği esnada şim
di tstanbula giden Mümtaz Bey her nasılsa - ister
seniz o izahatı da verebilirim - Tahsin Bey aleyhinde 
buraya bir iş'arda bulundu. Dedi ki, burada aşar 
ambarı memurunun ihtilası var, firar etmiştir. Bina
enaleyh aşar memurunun hesabının neticesine kadar 
defterdar (da mesul olduğundan, Tahsin Beyin maz
batasının tasidilk olunmaması iktiza eder.) (1) O gün 
burada cereyan eden müzakerede Şükrü Bey birade
rimizle Ferit Beyin müdafaası üzerine Tahsin Bey 
müttefikan diğer arkadaşları gibi mebusluğa kabul 
edildi. Mümtaz Beyden sonra bendeniz Elâziz valisi 
tayin olundum. Ahzi Asker Heyeti Reisi bulunan Mi
ralay Vehbi Bey vali vekâletinde idi. Miralay Vehbi 
Bey Tahsin Beye bir emir verir. Para meselesi... Tah
sin Bey hilafı kanun gördüğü bu emri jfa etmediği 
için işten el çektiriliyor ve bendeniz Malatyaya mu
vasalât ettiğim zaman bu mevzu hakkında bir şifre I 
alıyorum. Bunda Tahsin Beyi işten el çektirdiğini bil
diriyordu. Elâzize gittiğimiz zaman Tahsin Beyin iş
ten el çektirildiği neye (istinat ettiğini öğrenmek müm-
'kün öldü.) (2) Fakaft ne çare ki Maliye Vekâletine 
keyfiyet arzedildiği için Tahsin Bey yirmi dokuz gün 
eli işten çekilmiş olduğu halde meseleyi beklemeye 
mecbur olmuştur. Nihayet bir telgraf geldi ki vali ve- ı 
kilinin bu muamelesi hilafı kanundur. Bu telgrafı 

(I, 2, 3, 4) Parantez içindeki kelimeler tarafım
dan eklendi. M. Ünver 

| Vehbi Beyin işten el çektirdiğim dediği telgrafının 
üçüncü günü yazılmış, maalesef bize yirmi dokuz 

I günü gelmiştir. Bittabi bu yirmi dokuz gün zarfında 
I Tahsin Bey buraya gelemezdi. Sonra Tahsin Bey aca-
I ba istifa etmiş mi, etmemiş mi? Vali vekili Mümtaz 

Beyin aleyhindeki iş'arı üzerine bir istifa vermiş, fa-
I kat sonra düşünmüş ve valiye girerek istifanamesini 
I geriye almış, iki saat sonra ver geriye istifamı der 
I isem vermeyecek mi? Beş gün sonra, yirmi gün sonra, 

kırk gün sonra... Buraya gelmeden Tahsin Bey istifa
sını geri alıyor. Heyeti icraiye soruyor. Tahsin Bey 
istifa etmiş mi etmemiş mi? Mümtaz Bey doğrusu 

I garezdir. Daha ziyade müessir olur diye bu telgrafı 
I heyeti temsiliyeye yazmış, Tahsin Bey kabul edilme

sin diye. Sonra muhassasatı zatiye müdürü tayin bu-
yuruluyor. Heyeti Âliyenizin yaptığı kanun mucibin
ce memurluğu bırakıp mebusluğu tercih ediyor. Zan-

I nederim ki herhangimiz olursak olalım bugün kıza
rak istifamızı (verdiğimiz bir yere dönmek istemeyiz.) 
(3) Hepimiz miitehayyiriz. Zannederim ki istifa he
yeti celileye gelecek - evet bir mebusun istifası Heye
ti Âliyenize gelir, kabule iktiran ederse istifa eder, 
yoksa valiye istifa vermekle mesele bitmiş değildir. 
Tahsin Beyin (memuriyetten istifası) (4) diğer arka
daşlar gibi Heyeti Âliyenize gelmemiştir. Geri almış-

I tır. Zannederim ki Tahsin Bey mebustur. 

HAMDİ NAMİK B. (İzmit) — Mazhar Müfit 
Beyefendinin verdikleri izahate göre gayet garip ve 

j gayri kanunî bir intihaptan bahsedeceğim. Dikkatle 
dinlemenizi istirham ederim... 

REİS — Efendim Tahsin Beyin istifası kabul olu
nup olunmamak... (Gürültüler) Efendim; reye koya-

I cağız. (Gürültüler) Tahsin Beyin istifası buraya gel
mediğinden dolayı ademi kabulünü arzu edenler lüt
fen... 

HAMDİ NAMIK B, (Devamla) — Heyeti tem
siliye intihabat için tebligat icra ettiği zaman îzmit 

I livası İngilizler tarafından meşgul bulunduğu cihetle ... 
liva merkezi itibar etmiş Geyve, İznik, Kandıradan 
birer kişi, iki mebus intihabını yazmıştı. Bilâhare Kan
dıra kaymakamının vaziyetin intihabat icrasına gayri 
müsait bulunduğuna dair ... iş'arı üzerine Adapaza-

I rından liva olmak itibariyle üç ... İznikte, Geyvede 
I Adapazarında intihap yapılmış... Tahir Beyin Heyeti 
i Celilenize 23 tarihli çektiği telgrafla - O telgraf za-
I bit ceridelerinde aynen münderiçtir - Diyor ki Gey-

veden falan, İznikten falan ve Adapazarından da fa-
I lan ... ki beş kişi intihap edilmiştir. Bunlar da ha-
| reket etmişlerdir. Tahir Bey azledileceğim haber alır 
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almaz altıncı olarak fazla ve fuzulî olarak kendisini 
mebus intihap öMrtriiştir. Evvelâ içimizde bulunan İz-
mtilt mebuslarından A'bdu'llah Efendiyi çağırıyor. Ona 
rica ediyor. Sen Mfa et, ben gideyim diyor. Abdullah 
Efendi istifa etmiyor. Onun üzerine meclisi idare, 
müdafaai milliye, belediye heyetlerini toplayıp diyor 
ki, İznik namına bir mebusa ihtiyaç vardır, bunu ben 
Adapazarına gittikten sonra şikâyet ettiler ki ... Rica 
etti beni azlediyorlar dedi, biz de intihap ettik. Sonra 
buraya geliyor bu intihap mevzubahsediliyor ... izah
ta verdikten sonra bidayeten reddediliyor. Yani ilk 
inthap 23 nisan da kendi telgrafiyle altıncı olarak ken
disini intihap ettiriyor ... diyor ki aynı zamanda Bolu-
dan da intihap edildiniz... Halbuki Bolu intihabı da 
yapılmamış. ...istifa ediyor... İzmit namına intihap 
edilmiştir. Bilâhara Boludan da intihap edilmiş Pa
şa Hazretlerinin istifa etmesiyle malûmu âliniz ye
niden intihap yapılması lâzım gelirdi. Çünkü aynı şa
hıs 23 nisanda benim livam namına beş mebus inti
hap edilmiştir ve bir ay sonra biri daha intihap edili
yor ve geliyor. Şu suretle Yusuf tzzet Paşa burada. 
Heyeti Celileniz bu hakayika vakıf olmadığı için ka
bul ediyor... Hem fuzulidir, hem sahtedir. Gayri meş
ru, gavri kanunî bir intihaptır. Binaenaleyh bu zatın 
mebusluktan iskatı lâzımdır. İhtimal ki onu tercih 
edecektir... İzahatını Adapazarında verdiği zaman de
mişti ki bilâhare buna vakıf olduk ve Ankaraya yaz
dık. Dedik ki bizi iğfal etmiştir, altıncı olarak bize 
kendisini intihap ettirmiştir ... olmaksızın Akyazı na
mına Müdafaai Milliyeye gelen bir paradan harcırah 
namına gitmiştir. Bunu da istirdat ediniz. O evrak da 
mevkii muameleye konmamıştır. Rica ederim bu ta
mik edilsin. İcap ederse mahallinden bir sureti cel-
bedilsin ve mebusluktan iskat edilsin. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşhane) — Efendim 
Hamdi Bey arkadaşımızın söylediği sözler doğru ola
bilir. Fakat Meclisi Âlinizce mazbatası tasdik edilir
ken söylenmek ve tetkik olunmak iktiza ederdi. Maz
bata ibraz edilmiş, tasdik olunmuş ortada bir mebus
luğu vardır. Mebusluğu mu, memurluğu mu hangi
sini tercih edeceği bugün yarın taayyün edecek. Yal
nız buna evvelce izafe edilen mebusluk sahte (midir, 
değil mütfir, bu hususlta) (1) bunun tetkiki için de 
bir tahkikatı teşriiye icrasına şube tetkikatını yapar, 
heyeti celilenize gelir. (Bu tetkikat neticesinde seçi
mlin gayri meşruluğu tahakkuk) (2) eder mii, etmez 
mi, ona göre bir karar verirsiniz. Böyle bir vaziyet 

(/, 2, 3, 4, 5) Parantez içindeki kelimeler tara
fımdan eklendi. M. Ünver 

iddia edildikten sonra tahaddüs edecek ahval ya bir 
mahkemei temyizden tasdik edilmiş ilâma veyahut bir 
tahkikatı teşriiyeye istinat %derek (bir neticeye vasıl 
olunabilir,) (3) başka suretle olmaz. Bu şeye auttur. 
Binaenaleyh Hamdi Bey hakkında oradan gelecek 
mazbataya göre muamele edilir. Vaktimiz kıymettar
dır, zayi olmasın. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hamdi Beye son 
derece teşekkür ederim. Şimdiye kadar onun vicdanı 
bu kadar çirkin... 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim; ben
deniz arzettim ki Adapazarına gittiğim zaman mutta
li oldum. Heyeti celileniz bir cürme vakıf olduğu an
da tahkik etmeye mecburdur. 

REİS — Efendim; Hamdi Beyin takririni okuta
cağım, dinleyiniz. (Takrir okundu) (Şubeye sodaları) 

Canım rica ederim, hangi şubeye havale edelim... 

BİR MEBUS B. — Efendim müsaade buyurun, 
diğer bir mesele var. 

REİS — Malûmu âlinizdir ki Ankaraya gelirken 
azimet harcırahlarını avans suretiyle almıştık... Hesa-
batı tasfiye için verdiğimiz beyannameler tetkik edilir
ken harcırah tertibinden mahsubunu icra ettirmek için 
istenilen cetvellerde bazı açıklıklar husule geldi. He
yeti idare ve divanı riyaset burada ise tahsisatından 
veya tazminatından fazla alınan paralar gelecek se-
neki istihkakından mahsup edecektir. İsim tasrih et
miyorum. Resmi verilen beyanname ile memleketleri
nizden veyahut güzergâhınız üzerinde tesadüf eden 
mahallerden aldığınız harcırah miktarı arasında, bil-
muhabere mühim bir fark bulunması Meclisin şere
fiyle, azanın haysiyetiyle hiç de kabili telif değildir. 
Şunu da arzedeyim ki henüz tasfiye muamelesine (ye
ril başlanacağına göre noksanlarımız) (4) Var fee be
yannamelerimizi tashih edelim. 

Senei atiye hesabatı umumiyesi içerisine girerek 
daha açık bir şekle gelmekten ise heyeti idare ile ka
patmak daha makuldür. Meselâ on bin kuruşa bir 
dairei intihabiye dolmuştur. Fakat oradan otuz bin 
kuruş alındığına dair (şayialar da mevcuttur. Böyle 
bir vaziyet olduğu takdirde) (5) o memurlar dahi bi
zim yaptığımız bu gayri tabiî mesaile muttali olu
yorlar. Bütün memurini maliye muttali oluyorlar. 
Bunlar Meclisin ve azanın şerefini tenkis edecek me-
saildir. Divanı Riyaset çok istirham eder ki bu gibi 
hassas mesaile rüfekayı kiram itina etsinler ve mua
melelerini islâh etsinler. 

ŞÜKRÜ B. (Karahisar) — Efendiler, şu beyanat
tan o kadar müteessir (ve mûtellim oldum. Bir me-
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busiO (1) tekedar edecek, tarihe karşı fena bir vazi- j 
yete (düşürecek bir hareketin bir mebustan sadır ol- ı 
masını hiç arzu etmezdim.) (2) Yine hiç arzu etmez- j 
dim ki, hiçbir arkadaş arzu etmezdi ki hilafı hakikat | 
beyanname verenler içimizde bulunsun. Ne haldir bu I 
sahtekârlar, hilafı hakikat beyanname verenler... On
ların hakkında muamele yapılsın, içimizden iskat ede- I 
lim. (Alkışlar) Böyle fena, böyle rezilâne şeyler ya- I 
pilsin... Herhalde hilafı hakikat beyanname vermek 
müstelzimi mücazat halattandır. (Böyle mürtekip bir I 
insan) (3) içimizde bulunsun... Bu MecMe oturul
maz.. (Hepimiz tahtı zandayız. Kim ise söylensin sa- I 
daları) I 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim üç gün 
evvel bir takrir vermiştim. İstiklâl mahkemeleri âzala- I 
rina altı bin kuruştan harcırah veriliyor. Halbuki I 
dört bin kuruş verilmek lâzım geliyor. Trenle gidi
yorlar. Şimendifer üzerine de. harcırah alıyorlar. Hal
buki mebuslardan tren ücreti alınmamaktadır. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Esas söylensin rica ederim. ' I 

REİS — Bitlis, Muş, Urfa, Genç tarikleriyle 
memleketlerine avdet eden ... Urfa mebuslarının da
hi Diyarbekirden ... Efendim müsaade buyurunuz ri
ca ederim ... Hasan Beyefendi bunu sahtekârlık şek
linde tasvir ettiler. Esamiyi söyleyemem. Hiçbir aza
ya icbar olunamaz ki şunu söyle bunu söyle. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Efendim harcırahları filân ve filân almıştır diye söy
lemelidir. 

REİS — Maliye Vekâletinin tezkeresi var ister
seniz okuyayım. Ortada kayıtta vardır. Bendeniz aza
yı kiramın nazarı dikkatini celp için söylüyorum. Ar- I 
zu ediyorsanız, talep edersiniz, evrak birer birer 
okunur. 

BİR MEBUS B. — Biz buraya parasız gelmişiz J 
efendiler. Diyarbekir bize yirmi bin kuruş avans ver
miş. Biz memleketten harcırah almadan geldik. Çün- | 
kü ahvali maliyesi müsait değildi. Diyarbekirden al- I 
dik. Hasan Beyefendi bunu bir sahtekârlık tarzın- I 
da ifade ettiler. Bize bu kürsüden fazla para almış
lar diyenler, yani bize sahtekârlık isnat edenler gelip | 
burada ispat etmelidir. Bunu kat'iyyen kabul etmem. 
Hiçbir mahal bize beş kuruş, on kuruş verdiği yok- I 
tur. Bunu iddia ediyorum. Bunu aldığım tahakkuk j 
ederse namussuzluğu kabul ederim, ben Meclisten is
tifa ederim. Ben bugün sizin vicdanınıza müracaat edi
yorum, harcırahlarımızın tesviyesi için defatla emir 
verilmiştir. j 

j HASAN B. (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efendim. 
ı ortada bir muamelei resmiye var. Muamelei resmiye 
] yanlış ise arkadaşım haklıdır. îşte Maliye Vekâletinin 
ı tezkeresi. Tezkere diyor ki; otuz altı bin kuruş alın-
I mıştu. Beyanname diyor ki; yirmi bin kuruş alınmış

tır. Bu meseleye şebih bir kaç mesele daha çıkacak-
I tır. Beyanname imzaları altında işte evraka merout-
I tur. Şimdi rica ederim, bir evrakı resmiyenin hilafı 
I sabit olmadıkça bu yanlıştır denilir mi? Bendeniz bu-
I nu ileride tahakkuk edecek,, taayyün edecek hale gö-
j re... Eğer gelen resmî telgraf yanlış ise tabiî muamele 
I kalmadı. Eğer fazla ise bu fazlai mehuzatın tahsisat-
I larından mahsubunu icra ederiz dedim. Telgraf yan-
I lış ise bunun mesuliyeti de bunu yazan makama aittir. 

I Efendim Maliyeden bir tezkere yazılmış, fakat 
I bendenizin gördüğüm bir tezkere değil. Mesalihi ca

riyeyi müsteşar idare ettiği için ... Tezkerede Bitlis 
azalarından iki mebusa Muş sancağınca altışar bin ve 
Diyarbekir vilâyetince otuz bin kuruş tediye olunduğu 

I falan diyor. 

I Malûmu devletiniz mebusanı kiramın harcırahları-
I na mahsuben mahallî mal sandıkları harcırahları teca

vüz etmemek üzere ... bu tarzdaki tediyat mahalle
rinden merkeze bildirilir. Merkez de bu telgraftan ida
re heyeti âliyesini haberdar eder. Meselâ sizin âzanız-

I dan bulunan filân mebusa, filân zata şu para verildi
ğini haber aldık, muamelei mahstıbiye yapılmak üzere 
buraya yazılmıştır. 

I Azayı kiramdan Ziya Beyin ifadatından anlaşılı
yor ki burada bir telgraf hatası olmak ihtimali var
dır. Müsaade buyurunuz da bu kâğıdı alayım. Bizim 
kaç kuruş aldığımıza dair senetlerimiz var. Bu yan-

I lışlık tahakkuk ederse yanlışlığı yapan hakkında mua
mele yapılsın. 

BİR MEBUS — Muş mebusları harcırah- almış 
olabilirler. O suretle beyanname vermişler. Olabilir 

f ki isimde yanlışlık vardır. 

I REİS — Tehirini arzu edenler ellerini kaldırsın.. 
(Eller kalkar) Kabul edildi. 

Efendim şu cevabı kâfi görüyor musunuz?.. Kâ-
j fi görenler lütfen ellerini kaldırsın... 

I Efendim, bir mesele kaldı. Onu müzakere ede-
I lim. 

(1,2, 3,) Parentez içindeki kelimeler taraf tm-
I dan eklendi. M. Ünver 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Benim takririm 
vardı. 

REİS — Aman şu Hilmi Beyin takririni okuyayım. 
Yevmiye ve harcırahların istirdadını teklif eyle

rim. Tunalı Hilmi (Muvafık sadaları) 

REİS — Bir mesele var, efendim dinleyin. Mü
him mesele. (Tokat mebuslarının takriri okundu) 

Efendim şu cevabı kâfi görenler lütfen ellerini kal
dırsın, kâfi görülmüştür. Haber verilmesini Heyeti Ve
kile yazacak. 

Efendim, ruznamei müzakerattan bakiye olmak 
üzere pazartesi günü saat birde içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

MAKAMI RİYASETİ CELİLEYE 

Memuriyetle mebusluğun, bir zat uhdesinde içti
ma edemeyeceği 6 eylül 1336 tarihinde kabul edi
len kanun iktizasındandır. Mebusluk asıl ve memuri
yet feri bulunduğundan kanunu mezkûr ahkâmına ıt
tıla hâsıl eden memur mebusların şimdiye kadar me
busluktan istifa eylediklerine dair bir gûna müracaat
ları bulunmayanların feri olan memuriyetlerinden 
derhal müstafi addedilmesinin Heyeti Vekileye tebliği
ni teklif ederim. 

Canik 
Ahmet Nafiz 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

Mebusların tahsisatlarının tetkiki hesabı için üç 
kişilik bir heyeti tetkikiye intihabını teklif ederim. 

8 Teşrinievvel 1336 
Karahisart Sahip 

Memet Şükrü 
RİYASETİ CELİLEYE 

1. — Mühim vakitlerimizin böyle tahsisat mesele
lerine ait müzakerat ile öldürülmesi hakikaten günah
tır. 

2. — Müzakere kâfidir. 
3. — Divanı Riyasete bir salâhiyeti vasia verelim. 

Gerek kanun ve gerek taamül ve vicdan dairesinde 
tahsisat işlerini istediği .gibi halletsin. 

4. — Bu teklifimizin kabulünü heyeti celilenin 
ulüvvü vicdanından istirham ederiz. 

9.10.1336 
Karesi Karesi 

H. Basri Abdülgafur 
MAKAMI RİYASETİ CELİLEYE 

Azayı kiram dört ay devam etmek suretiyle ikmal 
edilerek tahsisatlarını alarak diğer ayların tazminat 
devrine ait olarak ifayı muamele olunması suretiyle 
tahsis olunmasını teklif eylerim. 

8 Eylül 1336 
İçel 

M. Şevki 
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