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menlerinden mürekkep bir heyet teşkiline dair 

RBıS PAŞA — Celseyi acıyanım. Efendim, cel
seyi bundan itki saat evvel açmak icabederken süite-
fetihtim neticesi Heyeti Afiyenfiai 'İki saat kadar in-
ıtfearda bıraktığını anladım. BUttaıbn caiz degMir. Hiç 
bir vakit kimseye beni iki saat beklesin demedim 
ve demem. Onun için daha evvel açılabilirdi. 

Bnlnci Cebe 

Reisisani CelâlCttin Arif Beyefendinin tahtı ri
yasetinde birinci celse badezzeVal saat 2.30'da küşad 
edSMi. Zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
ve bu kere taffl&S nefse muvaffak olarak İstaribırf*dan 
gelen altı mebus Heyeti îcraiye namına Makamı Ri
yasetten Mecttee takdim olundu. Sivas mebuslarının 
TeHkiki m'ezabtt encümeninden mevrut maabatafi in-
tiha'biyderi okunarak mebuslukları kabul edikfi. Şİr-
nakda bulunan Oİzre Kaymakammm telgrafı okuna
rak Makamı Riyasete cevap yazritaası takarrür etti. 
Seyyar jandarma teşkilatı haklkında Müdafaai Milli
ye Vekâletince tanzim edilen lâyihali kanuniye Mü
dafaa! Milliye Encümenine havale olunduktan sonra 
Mahkeme! temyiz teşkitatı hakkı'nda Adliye Vekâle
tinin lâyi'hai kanuruyesiyle buna dair Adliye Encü-
morfinin mazbatası kıraat edilerek müzakeresine baş
lanırdı. Reisisani Celâleftin Arif Beyefendi Adliye 

Sayfa 
Dahiliye Vekâleti tezkeresi ve Dahiliye ve 
Adliye encümenleri mazbataları. ti& 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 68 
,1. — Muvakkat bir temyiz heyeti teşkili

ne dair kamın lâyihası ve Adhye Encümeni 
mazbatası. 68 

HAŞİM BEY (Çorum) — Estağfurullah bir beis 
yoktur. 

<Zaptı sabık hulâsası Kâtip Haydar Bey tarafın
dan okundu). 

Vekili sıfattyle lâyihai kanutfiyeyi bizzat müdafaa 
edebilmek için Makamı Riyaseti Birinci Reis Vdkîü 
Çelebi Efendi Hazretlerine tevdi ve lâyihai kanunî
ye hakkında izahat ita etıti. Kanunun heyeti umumî-
yesinin nazarı itlibara alınması kabul edUdîkiten sonra 
birinci tmJddenîn müzakeresine geçilerek müzakere
nin kİfayetimıe dair Tokat Mebusu Hamtii ve Elâzız 
Mebusu Hüseyin Beylerin takrirleri kabul ve Kırşe
hir Mebusu MüSit Efendinin tadil takriri Ue Adlîye 
Encümeninin teklifi röddedüerek birinci madde hak
kında Heyeti İcraiyenîn teklifi aynen kabul ve beş 
dakika idtürahatt edilmek üzere celse tatM olundu. 

İMnc* Cefee 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetinde İkinci celse badezzevat saat dört buçukta 
içtima ederek Zonguldak'a İstanbul'dan gelen bilcüm
le memurin ve polislerin kuvayi milKye emrine gir
di ler ine ve evvelce tayin kılınan mutasarrıf vekili 

BİRtNCt CELSE 

Acthna Saati : Badezzevaf 3,55 

REİS — Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 

KÂTİP ; Haydar Bey (Kütahya) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

— 64 — 
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Cevdet Beyin yeniden işe mübaşeret erittiğine ve sai-
reye dair Kastamonu Vilâyetinden mievrut tolgrafm 
kıraaltrnı müteakip Mahkemei temyiz teşfcifi hakkın
daki lâyÜhari kanuntyenkı müzakeresin© devam edfiİe-
inek Heyeti Icraiyenin tetfcSf ettig ikinci madde ta-
diten ve üçüncü madde aynen kabul olundu. Dör
düncü ımatdde olarak Adliye Encümeninin tefcfif etti
ği şekil taddten ve beşinci ve altmcı maddeler Adliye 
Encümeninin teklifi veçhile aynen kabul ve Heyeti 
icraliyetün teklif ettiği yedinci maddenin tayyı tensip 
otundu. Müteakiben Adiye EncümenMn araya vaze
dilen yedinci ve sekizinci maddeleri aynen kabul 
edÜfc&kten sonra on beş daMca istirahat edilmek üze
re celseye nihayet verildi. 

î. — İstanbul'dan gelen Ankara Mebusu tflıistem 
ve İstanbul Mebusu Muhtar Beylerin Meclise takdi
mi. 

7. —MUHT 

1. — Türk tayyarecileri tarafından Meclise nidan 
kâğıt. 

REİS PASA — Efendim, dün uçan tayyareleri
miz Meclisi Afinize bir şey takdim diniştir. Onu 
okuyacağız : 

(Okundu) % 

î. t— Düveli İtilâfiye tarafından yapdan mezali
min protesto «dilmesine dair Karahlsan sahib mebu
su Metned Şükrü Bey tarafından verilmiş tfan takri
re cevaben Büyük Millet Meclisi riyasetinden mev-
rud tezkere* 

[KMp Haydar 'Bey .(Kütahya.) Karabasan Sahib 
mebusu Şükrü 'Beyin Heyeti tersiyerim takririne ce-
vafemı oktodu]: 

Büyük Mitte* Meclisi Riyaseti CeHtesme 
THJveS İtilâfiye tarafından vaki olan işgal ve teca-

Vüzatm te*İ*i Üe protesto edifcnesi hakkında Kara-

Üçüncu Cebe 
\BMncİ Reis VekliÜ Cetebi Efendi Hazretlerinin 

tahta riyasetinde üçüncü celse badezaeval saat altoda 
inilkad ederek içtimain yarınki Perşembe günü badez-
zeval saat üdye talik edüdtğî ve raznamei müzalce-
ratm zaptı sa'bık hıdâsaaiyte evrakı varide ve ruzna-
mei sabddtan müdevver tevayM kanunsiyedlen ibaret 
bulunduğu bittebliğ saat altıyı beş geçe celseye niha
yet veriML, 

Reis Kâtip 
'M. Kemaâ Haydar 

KMp. 
Cevdet 

REİS PAŞA — ZabJt hakkında bir şey söyleye
cek var mı? (Muvafft: sadakan). 

REÎS PA§A — Efendin, istanbul'dan mebus ar
kadaşlarımızdan Rüstem, Muhtar Beyler teşrif et
mişlerdir. Meclisi Alinize takdim olunur efendim, 
(Tesettür ederiz sadalan) 

ÎLÎF EVRAK 

JSureft 
Büyük Mittet Medl&dninı zükıymet azayi muhterem 

meşine selâm ve irteamtoj. 
Ankara : 31 . V . 13M 
Türk tayyereciter) 

'(Afflcışîar), (Teşekkür ederiz). (Allah muvaffaJdryeC 
insan etsin saıdaitarı). 

REÎS PAŞA — Tensib buyurursanız motmunuye* 
tîwiz* kendilerine liblâğ ,ed!ettn*. (Hay hay sadafan), 

hisarı sa&îb mebusu Şükrü Beyni Adüye encümeni 
tarafından ilamen Heyeti İcraiyeye havale oîıman tak
riri mütatea olundu teklif edilen protestonun evvelce 
yapıtoıif ofcıası hasebiyle mezkûr tafcıfir iadeten tak
dim kılındı. OJbabda etnrufennan Hazretft MenlebÜ-
fenırjndm 

28 Mayıs 133« 
BüyüM Mitten Mect» Reisi 

Mustafa Kemal 

REİS PAŞA — Bu protesto meselesi efendim, ev
velce yapdmıstı. 

2, — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

S. — TEZKERELER 

— 65 — 
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2. — tstanbula kimsenin bırakümamasma 've ora
dan gelecek yolcuların da içeriye alınmamasına dair 
Tokad mebusu Jtİfat Bey ve wkadaslarmtn takririne 
cevaben Büyük Millet Meclisi Riyasetinden mevrud 
tezkere. 

[Kâtip Haydar Bey Tokat Mebusu Rıfat Beyin 
•takriri üzerine Heyeti tcraiyeden gelen cevabı okudu] :• 

'Büyük M'iİet Meclisi 'Riyaseti Cd'üasine 

Ticaret ve 'sair vedîHeterle fetattfouüia gidip gelenn 
lerin bazıları taraâodan îstaabulda neşredilmiş olan 
fetvaların Anadotuya getirilerek ahaliye tevzi edjl-
ımekıtte atmasından bahiste ahvalin inkişafına fcadar 
Istanbuü kimsenlin btraikjibnamaisına dair Mebus Rîfat 
ve Hamliİ Beylerin müştereken vererek Heyeti Icrai-

3. — LÂ1 

1. — Muhacirin. Müdüriyeti Umuırtiyesinbı Sıh
hiye Vekâletine raptı hakkında kanun lâyihası 

KÂTİP HAYDAR BEY — Umuru Sıhhîye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekili tarafından teklif edile
rek Heyeti İcraiyece kabul ediken madde! kanuniye-
ye »M tezkereyi okuyorum: 

Büyük Millet Msclfer Riyaseti Oetilesine 

•Numara r 3 

Umuru Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaîye Vekili ta
rafından teklif edilerek Heyeti İcraiyece kabul edi
len maddei münıferidei kanunîye lâyihası Büyük 
M ilta Meclisince müzafcere ve tasdik buyurultnak 

2. — Bitlis valiliğinden mevrud, Büyük Millet 
Meclisinin küsadı münasebetiyle mevlûd okutuldu
ğuna ve Meclise muvaffakiyet temennisine dair tel
graf, 

['BStlîs Valisi Hüseyin Hüsnü Paşa tarafından 
gelen telgraf okundu]: 

Suret 
Amali mîHiyenın muvaffakiyeti baMrei müfoec-

celesinden olarak mudHâtı umura mİUeti tedvire baş
layan 'Büyük Millet M edişinin küşad ve içtimaını te
mden ımsumen memurin ve afcalSi memleketin İştira
kiyle bu günkü cuma namazını müteakip mevlûdu 

yeye havale buyurudan takriri mütatea oturmuş ise 
de Heyeti îeraiye Vekillerince evvelce bu husus na
zarı dikkatle alınarak bir karar verilmiş olduğunda» 
mezkûr takrir iadeten takdim kılındı olbabda. 

Büyük 'MiaW MecM Reisi' 
(Mustafa Kemal] 

REİS PAŞA — Tüccaraoa aid ve fstanbufdan ge
len yolcuların getirdikleri fetvaların meni hakkında 
(Karar ne? sadalan). Sureti mUEtakada gkSp gefrnek 
menedilmemüslir. Fakalt gidip gelenler hakkında tak-
yida'tı lâzitnede 'bulunması icapedenlere tebliğ edil
miş ve bu hususta tedabir alınmıştır. (Münasip efen
dim sadaları)j, 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Hattâ kuşlardan 
bile şüphelenmek icapeder, 

üzere Riyaseti CelHetertne takdim krimdı. Olbabda 
erorü ferman Hazreti Mentehiülemrindir, 

29 Mayıs 4336 
Büyük M'rtlet MecM Reisi 

Mustafa Kemal 
Maddei münferide! kanuniye lâyihası 
MADDE 1, — Muhacirin müdüriyetti umumiye-

sitıin Dahiliye Vekâletinden irtibatı fek ve Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaîye Vekâletine rabtolunmuBtur. 

MADDE 2. — Bu kamanın icrasına Dahiliye ve 
Srtıhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri memurdur. 

REİS PAŞA — Dahiliye, Muaveneti İçtimaiye 
encümenlerine havale edelim (Münasip, münasip, 
«adaları). Havale edildi efendim. 

nebevi 'kıraat 'ile fuyuzatt kudtfyet âyati' cenabı pey-
gamberiden istifazaya ve istianeye müsaraat ve bu 
suretledb Meclisin aaim ve İradesinde muvatffakiyaıtı 
kâmiteye mazhariyetleri hakkında ediyei mesurei re-
ffi barigahı ahadiyet kılmkhğı maruzdur. 

3Q Mayıs 1336 

'.Bitlis Valisi 
Hüseyin Hüsnü 

((Cevap veretfm sadalan), (Cevaptan müstagniddr 
ısesleri). 

AıBDÜLKIADİR KEMALİ BEY <Kas#aımonu) 
— Vazifelerini ıKa «örtister, 

7. —MUHTELİF EVRAK 

— « — 
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6, — TAİKRİRLIR 

I. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, merhum 
Reşat Hikmet Beyin çocuklarının tahsil ettirilmelerine 
dair takriri. 

(Trabzon Mebusu Hüsrev Bey tarafından verilen 
takrir okundu]: 

Suret 
Süytik MiMet Meclisi Riyasetine 

Mefsuh CtemanJı MedM Mebusa Reisi Reşat 
Hikmet Bey merhumun müatüman terbiyesi' ve Türk 
seciyesi ife büyütmeye muhtaç lîfci yavru teıfcetfciğinü 
$stanbu1d& iken öğrenmiş ve çocukların büyük vali
delerine tevdi olunarak: temini istîklbaneri İçin hide-
znatı vataniye fashndan muavenette bulunulması İçin 
o zaman Meclisi mezkûr riyasetine bir takrir vermiş 
idim. İiKgflizlerîn payitahtımızı işgal etmeleri ve mfl1-
feCin Karimi islmets olan Meclisi Mebusan dairesine 
kadar tecavüzlerini -ileri götürmeleri yüzünden bu 
babdaki maruzatım Mecliste dloınaımamıştı. 'Bu gün 
rriittettaizin Büyük Meclîsi huzurunda milletin kadir-
şmasbğını talep eylemeyi bir vazîfei raiHİye ve vic
daniye tefâkki eyîiyorum. 

Trabzon 
Hüsrev 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Bu meyanda Paşa 
Hazretleri maslûp Kemal Beyin yavrularını da unut
mamalı. 

»EtS PAŞA — Maliye encümenine havale edel:im. 
CELALETTJN ARİF BEY — (Erzurum) — Yal

nız efendim, takrirde b'İr nofldta vardır. Onun istir
dadım talep «diyorum. Mefsuh Meclisi Mebusan di
yorlar, halbu ki Meclisi Aliniz fstaabuldaki Mectism 
mensubiyetim tanımıyor onun için tayymı talep edi-
yorum, 

RBtS PAŞA — 'Kendisine tashih ettiririz. Maliye 
encümenine tovale edelim. -(Muaveneti İçtimaiye 
Encümenline sesleri') MaSüye ve Muaveneti 'İçtimaiye 
EncümenfİMe havale edelim. 

'HAŞÎM BEY (Çorum) — Müsaade buyurursaoe 
bir şey arzedeyttriı 

CelSJdtMn Arijf Beyefendi Hazretlerinin buyur-
dufcfan gibi de değildir. Çünkü Büyük Millet Mecft-
sine öltfihak ve azalık unvanım ihraz etmişlerdir. Şu 
unvanda bir fark vardır. Zannederim. Bendeniz o su-
rettfc tashlı edilmesini rica edeceğin 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Mebusanm fese-
dMğine dair bir şey yüktür. (Gürültüler). 

REİS PASA — Rica ederim sükut ediniz. 
2. •— Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, şüheda aile-

ler'min vergi borçlarının affına ve saireye dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Erkeğini miHet uğrunda gaib etmiş yaşamak için 
büyük bir sefalet ve müşkülât içinde yuvarlanan şü
heda ailelerim» mafraSuerinçe adilâne ve müdekkikane 
(tahfcrkato istinat ettirilmek şarttyfe ntazerettUeri tebey-
yün edenlerin sabık vergi borçlarmdan affı ve bir 
kaç sene müddetle tekalifden istisnaları ve hatta. 
cfaltermden dolayı aiteterinin ıhiç bir kusur ve alâka
sı olamayacağı bedihi olan eşhastan hıyaneti vatani
ye kanununa tevfikan idam ohmantarıa atfelerîne da
hi aynı surette muamele ifasını teklif ederim. 

Trabzon 
Hüsrev 

{Ret ret «adaları, Malîye encümenine sadaları). 
REtS PAŞA — Müsaade buyurun efendim, tak

tiri nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsınlar. 
(EHer kalkar) nazarı dH&afte alınmamıştır efendim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Paşa Hazretleri 
takrir sahibi izahat versjofer. 

REİS PAŞA — Nazarı itibare alınıyor mu? {Ha
yır, hayır sesleri) nazarı itibare alınmadı. 

3. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, Jandarma 
efradı muhassasatmm tezyidine dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Alİyesİne 

'Haflc nazarında Hükümeti tmiöryamfizin kadir ve 
•itibarım yükseltecek köylünün itimat ve teveccühünü 
kazandıracak vesaitin en mühimmi jandarma olduğu 
cümtarazce malûmdur. Etraflı .tahkikatıma nazaran 
bu gün jandarma neferinin muhassasatı maalesef ken
disini köylüye bar olmaktan kurtaramıyor. Usulü 
idaremiz ne kadar halkçılığa doğru inkişaf etse asayi
şi temin edecek, adalete vasıta olacak jandarma nefe
ri bu vaziyette kaldıkça köylünün kendi Hükümetini 
candan sevmesi güç olacaktır. Bu günkü yaşayışı na
zarı dikkatte atarak gerek köylülerden ve gerekse 
jandarmalardan iora eylediğim tedkîkata nazaran pi
yade neferinin yevmiye ellişerden tara beş yüz, sü
vari neferinin ise iki bin beş yüz kuruş muhassasat 
atması zaruridir. Saltanatı milîiyenin esasım kuran 
Büyük Mûtat MedfıVhrtizm bu babda acilen bir karar 
MOıaz eyfemesSni teklif eylerim. 

Trabzon 
Hüsrev 
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(izahat versjriler sadata) 'CMaİye encümenine 
sadaian), 

REtS PAŞA — Takrir sahibi burada yoktur. 
NURİ EFENDİ ı(Bohı) — izahata hacet yok efen-

idim. Dahiliye Encümenine havale edelim. 
RElS PASA — Ne söylilyörsuııuz? 
SAĞDAN BÎR MEBUS BEY — Vaziyeti maliye

miz tavazzuh edinceye kadar nazarı dikkate alınma
sın* 

BÎR MBBUS BEY — Bütçemiz gelip vaziyeti ma
liyemiz tavazauh edinceye kaklar bu takriri nazarı M-
fere almamalı 

REtS PAŞA — O halde müsaade buyurursanız 
reye koyalım efendim. Bu takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen «ÖertnJİ ka'Mırsa*. (EHer kalkar) nazarı 
dikkate alınmadı. 

4. <— Trabzon Mebusu Htisrev Beyin, düğünler
de israfatm menine dair takriri. 

KATIP HAYDAR BEY — Hüsrev Beyin bir tak
riri daha "var. 

{Düğünler hakkında takriri okundu): 

Büyük Mftlet Meclisi Riyasetine 

(Köylümüz !d!ügün 'yüzünden pek perişan oluyor. 
saadet ocağı diye Ocundan aKe düğün israfatı yützün-
(dea borç 'İçinde kabyor. Ailenin sonu sefalete varı
yor. Köylüler Hükümeti mÜEiyererİzden bu gH>i Bsra-
fatın 'Önüne geçecek eVamirm fedaimi bekliyor. Ahî-

/. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, düğün
lerde meni israfat hakkında teklifi kanunisi (2/23) 

9. — MÜZAKERE I 

1. — Muvakkat bir temyiz heyeti teşkiline dair 
Kanun Lâyihası ve Adliye Encümeni Mazbatası. 

REİS PAŞA — Efendim, dün1 temyiz heyeti teş
kiline dair kanun lâyihasının müzakeresi madde mad
de blOmişJi. Şimdi fetısip ıbuyunırsaıruz heyeti umıam-
yesinin müzakeresini yalpalım, heyeti umumiyesüni 
reye koyalım, 
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ren anMığKna göre Bursa Valisi kendiliğinden bu 
mühim derdi gönttüş Vilâyetine evamiri lâzimeyi 
(vrermiştlir. Fakat umum! ttir dendi 'içtimaî olan bu 
hale karşı Büyük MİEtet Meclisinin bir karar verme
si pek lâzımdır. 

'Meselâ : Kma gecesi, içkili, caigfb, davetler cihaz 
asmak, temhir ethıek, düğün bohçadan, hediye takdi-
rrti, cihaz tedariki için mal ve mülk satmak, borç et
mek ara'ba alayları gibi israfaıtm meni fufcaranmı 
rencide olmaması içim vakit hah olanlara bile müsa
ade atamaması nikâhın bir zarureti elime karşısın
da erkeğin menJkühesintt bosayamayacak kadar yük
sek, fahiş olmasına seran mesağ verilmemesi için ica
bına tevessül olunmasını teklif eylerim, 

Trabzon 
Hüsrev 

XlBu baibda mzamraame var zaten sadalan). 
REflS PAŞA — Takriri nazan dikkate alanlar 

lütfen ellerini kaldırsın. Alındı efendim. 
BASRÎ BEY (Balıkesir) — Bu madde hakkında 

ayrıca kanun fâyihanus var. 
REtS PASA — Buna merbut mudur7 
BASRt BEY — Hayır efertditn. Ayrıca verilmiş

tir, 
^Seriye encümenine sadaları). 
(REtfS PAŞA — Bu *akrMn Seriye ve Dahiliye en

cümenlerinle bavalte edilmesini arzu ediyormuşunuz?. 
(Hay, hay sadal'aTt) pek âla havale edildi. 

«HÎS PAŞA — Mevaddı kianun'iye teklif ediyor
lar. 
(Oda oraya sesleri). 

ABDULLAH AZM't EFENDİ (Eskişehir) — BSr 
defa müzakere ile iktifa edilmesi 'Meclisçe tekerrür 
eltni; midir? 

»BÎS PASA — TensSp 'buyurursanız heyeti umu-
rrüyesini nazarı dikkate alacağız (Muvafık sesleri), 

Temyiz heyeti 'teşkiline dair dün kabul edifen me-
vadd» tıeyeüi umum'iyesind reye vazediyorum. (Ka
bul edildi). 

4. — TEKLİFLER 

>HJEN MADDELER 
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S< — MAZBATALAR 

/. — Memurin Muhakematı Kanununun Şûrayı 
Devlete Müteallik ahkâmının tatbiki için Meclis 
Dahiliye, Nafıa ve Maarif encümenlerinden mürek
kep bir heyet teşkiline dair Dahiliye Vekâleti tez
keresi ve 'Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları. 

<HBÎS PAŞA — Memurin muhakematı hakkımda 
Kanını Lâyihasını müzakere edeceğiz, 

"NECATİ BEY — Bendertiz Datoitiye Vekâleti na
mına bazı şeyler araettnek isterim efendim. Memurin 
muhakematı hakkındaki kanun lâyihası Adliye encü
menince ve Datrffiye encümenince tetkîk edimiş ve 
ayrı, ayn lâyiha yapdmüjltar. DahÜrye Vekâletince 
<butıun hattında bazı hususat ıtalkarrur etmiş ve tespit 
ddıhtTİştLr. Onu da ayrıca kanun lâyihası halinde Mec
lisinize teklif «ktecekıtıir. (Bdnaenateyh bu kanun lâyi
hasının tehirini İcra Vekâleti namına töklif ederim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bu kanu
nun tanzüminı Dahiliye Vekâleti doğrudan doğruya 
Dahiliye encümenine müracaatla talep etmiştir. Da
hiliye Encümeni DaMlye Vekâlaüiın&n fou (teiabkıj 
esas İttihaz ederek bir teklifte bulunmuştur. Yani 
DaMtye VekâSetS bir tektifi kanunide bulunmamış, 
DahüKye Encümenine müracaat etmiş. Heyeti Âtiye-
otze encümenm mazbatası geldi ve geldikten sonra, 
yine Heyeti Muhteremenin karariyte, bir defa da 
DahSfiye Vekilinin huzurunda Adliye Encümtenfoncte 
hu kanunun müzakeresi tensip edildi. Binaenaleyh 
AdKye Bncümenlitıîn yapmış olduğu teMf, He
yetti Muhteremenin kararıyla Dahiliye Vekâleti 
huzurunda yapmış olduğu tekliflür, Nitekim şim
di kürsüden iüıeft arkadaşımız Necaîtfı Bey de Da
hilîye Veleiti namına hazır bulunarak mütaleaSta bu
lunmuş vo onun huzurunda tanzim olunmuştur. Da
hiliye Vekâleti evveffiâ vazifeli ve şekli kanuniyi en-
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cümenden 'istemek somyen Adliye Encünıeriindle va-
ztifedar bk zait bulundurmak suretiyle fifcrinü derme-
yan etmek vazifei esasiyesirii ifa etmiştir Zannetmem 
•ki, başka miitalea dermeyanına lüzum kalmış olsun 
zaten Dahiliye Encümen'i yazdığı tekfininde «Mese
le çoğajryor tesrii lâzımdır» diyordu. Meselenin zaten 
bidayetten haBedümiş otma&t ve süratin lüzumu nOkttaK1 

nazarından bendeniz, Heyeti fcraiye Vekn'İnin gelip 
burada kendi rnütalâataıı bitdirmesi lâzımdır fikrin
deyim ve encümen de bu fikirde efendim, 

IBÎR MEBUS BEY — Doğru. 
DOKTOR SUAD BEY (Kastamonu) — Efendim, 

Refik Şevket Beyin beyanatına nazaran encümenlerde 
cereyan eden safhalar dja Dahlİtöye Nezareti ımizaıke-
rata İştirak etmiştir ve ibuna istinaden diyorlar ki, 
bir diyecekleri ofaıaması lâzımdır. Madem ki, onun 
takdiri Dahiliye icra Vdk'iKne aittir. Madem ki, ken
dileri Hükümet namına bir 'iki gün sonraya kalmasını 
teklif ediyorlar, kabul edilmesi ve kendi huzurlarında 
icrayi münakaşa edilmesi lazfmdn\' 

NECATI BEY — Memurin muhakemâîtı hakkın
daki kanun lâymasv her ne kadar Adlîye ve Dahffliye 
encümenlerinden ayrı ayrı yapnmış İse de ikisinin 
arasındaki, odan büyük mübayenet hasebiyte Dahi W ye 
Nezareti uzun uzadıya düşünüp ayrıca bir teklifi 'ha
mini yapmak selâhiytfrine haizdir. Binaenaleyh, bu 
suretle bir iki gün sonraya tehirini Dahiliye Vekâle
ti namına tekrar teklif ediyorum. 

REİS PAŞA — Bu teklifi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar. (Kabul sadalan). Müzakere te
hir edilmiştir efendim. 

Cumartesi günü öğleden sonra her vaikiöd saatte 
içtima ettnek üzere celseyi taltif ediyorum. 

tçömaa HaH altıda ûVtoşndt vetfldi), 
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