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1 SABIK ZABIT HULASASI 

Kâzım Basanın riyaset lerile aktnl t tnarak 1930 se
nesi bütçesinde münakale yapı lmasına dair kanun lâ
yihası müzakere ve kabul edildikten ve 1012 ııuıııarulı 
kamımın birinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki 
kanım lâyihasının birinci müzakeresi yapı ldıktan sonra 

Jjihjihdhtr 
1 Askerî Fabr ika la r Umu in Müdürlümü 1930 se

nesi bütçesinde 151 liralık münakale yapı lması hakkında 
kamın lâyihası (Bütçe Encümenine) 

2 — Bazı mahal ler menkul mallar ında hususî ola
rak mevcut bulunan t a sa r ru f şekillerinin tasfiyesi 
hakkında kanun lâyihası (Dahil iye, Adliye, Maliye ve 
Bütçe Encümenler ine) 

3 — Davar ve ehlî hayvan la r vergisi hakkında ka
nun lâyihası ( İk t i sa t , Maliye ve Bütçe Encümenler ine) 

4 — Evkaf Umum Müdür lüğü 1930 senesi bütçesin
de 11 100 liralık münakale yapı lması hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe Encümenine) 

5 — Gayri menkul mal la r hakkında kanun lâyihası 
(Dahil iye, Maliye, Adliye ve Bütçe Encümenler ine) . 

(i — Her sene bütçesine konulacak disfofajin tahsi
satının mütedavil se rmaye olarak ist imali hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

7 —- İht i ra berat ı kanununa bir madde tezyili hak
kında kanun lâyihası ( İk t i sa t , Maliye ve Bütçe Encü
menler ine) 

8 — Kadas t ro ve tahr i r kanunu lâyihası (Dahiliye, 
Adliye, Maliye, İk t i sa t ve Bütçe Encümenler ine) 

î) — Konya Ovası Sulama İdaresinin 1929 senesi he
sabı kaf i s i hakkında kanun lâyihası (Divanı Muhasebat 
Encümenine) 

10 — Maliye Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 3 000 
liralık münakale yapı lması hakkında kanun lâyihası 
(B»t t;e Encümenine) 

11 — Mudanya - Bursa demiryolunun mubayaası 
hakkında kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

12 — Nafıa Vekâleti 19)50 senesi bütçesinde t 010 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe Encümenine) 

13 — Kuşumu bahriye kanununa merbut tarifenin 
T> inci maddesinin tadiline dair kamın lâyihası ( İkt isa t , 
Maliye ve Bütçe Encümenler ine) 

11 — Seyrisefain İdaresinin 1927 senesi hesabı kaf
isi hakkında kanun lâyihası (Divanı Muhasebat Encü
menine) 

1,1 — Sınaî mülkiyet hakkında kanun lâyihası ( İkt i 
sat, Adliye, Dahiliye, Maliye ve Bütçe Encümenler ine) 

Ki — Tahlisiye İdaresi memurlar ın ın asker î ve mül
kî tekaüt kanunu ahkâmına tabi olmaları hakkında ka
mın lâyihası (Maliye ve Bütçe Encümenler ine) 

cumartesi j^ünü toplanılmak üzere celse (alıl edildi. 

Keis Kâtip Kâtip 
<v'anakk;ıle Denizli 
Zina (Ur/ur Ihıydıır JtitşUi. 

17 — Tahlisiye Ununu Müdürlüğü 1931 senesi biil-
çesile memurlar ı maasa t ımn tevhit ve teadülü hakkın
daki kanun lâyihalar ı (Bütçe Encümenine) 

18 — Tahlisiye U m u m Müdürlüğü 1929 senesi hesa
bı kaf i s i hakkında kanun lâyihası (Divanı Muhasebat 
Encümenine) 

19 — Tahlisiye Umum Müdürlüğü müstahdeminim; 
verilecek tayin ve elbise bedelleri hakkında kanun lâ
yihası ( İk t i sa t ve Bütçe Encümenler ine) 

20 — Türkiyede ecnebi tebaası ta raf ından yapı lması 
memnu olan sana ' t l a r hakkında kanun lâyihası ( İk t i 
sa t , Hariciye ve Adliye Encümenler ine) 

21 — Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk t ramvay
lar ı t ürk anonim şirket ine Evkaf Umum Müdürlüğü
nün de iş t i rakine mezuniyet verilmesi hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe Encümenine) . 

Teklifler 
22 — Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin, Konya 

Ovası Sulama İdaresinin teşkilât ve vazaifi hakkındaki 
kanunun 1 inci maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
(Naf ıa ve Bül«"t' Encümenler ine) 

Tezkereler 
23 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 18 inci 

maddesinin tefsiri hakkında Başvekâle t tezkeresi (Mil
lî Müdafaa, Maliye ve B ü l ^ Encümenler ine) 

21 — Bilûmum askerî malûllerin terfihi kanununa 
merbut emraz cetvelindeki bazı f ıkra lar hakkında bir 
k a r a r i t t ihazına dair Başvekâlet tezkeresi (Millî Müda
faa, Maliye ve Bütçe Encümenler ine) . 

21 — (»ümrük tarifesinin 147 numaras ın ın te fs in 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ( İk t i sa t , Maliye ve Bütçe 
Encümenler ine) 

2(> — ikt isat Vekâleti 1931 senesi bütçesinin (itil 
inci faslının 4 üncü maddesine mevzu tahsisat ın ayni 
faslın 2 inci maddesine nakli hakkında Başvekâlet tez
keresi (Bütçe Encümenine) 

27 — Tahlisiye İdaresinin teşki lât ve vazaifi hak
kındaki kanunun 3 üncü maddesinin tefsirine dai r Baş
vekâlet tezkeresi ( İk t i sa t , Maliye ve Bütçe Encümenle
r ine) 

28 — Tapu harçlar ı kanununun 23 üncü maddesinin 
2 inci f ıkrasının tefsiri hakkında Başvekâle t tezkeresi 
(Maliye ve Bütçe Encümenler ine) 

29 — Teşviki sanayi kanununun 7 inci maddesinin 
(' f ıkrasının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ( İk t i 
sat ve Bütçe Encümenler ine) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



Bİ HİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14.30 

Keis — Refet B. 
Katipler : Avni B. ( YOZOAT ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ) 

MALÎ KANUNLARI TETKİK ETMEK ÜZERE MUHTELİT ENCÜMEN TEŞKİLİ HAK
KINDA MÜZAKERAT 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
'Encümeni erim iz faaliyettedir. Fakat henüz ça

lışmağa başladıktan için Heyeti Umumiyede mü
zakere edilecek işleri ihzar edememişlerdir. Yalnız 
malûmu âlinizdir ki, bu devrei içtimaiydim en mü
him kanunlarını vergi kanunları teşkil etmektedir. 
.Fakat bu kanunların her birinin dört, beş encüme
ne taallûku nıünasebotile bu encümenlerde ayrı 
ayrı müzakereleri icap edeceğinden işler gecike
cektir. Bu kanunların ise bütçe kanunundan ev
vel çıkması lâzımdır. 

Binaenaleyh vaktinde yetişebilmesi için, mü
nasip görürseniz, Muhtelit bir encümen teşkil ede
lim. (Muvafık sesleri). 

İsmet B. (Çorum) — Efendim; Heyeti Celile 
muhtelit encümeni kabul ederse İm muhtelit encü
menin sureti teşekkülüne ait mütaleaıııı arzedecc-
ğim: 

Nizamnamei dahilimizin bir maddesinde «He
yeti Umumiye arzu ederse mevcut encümenlere 
âza ilâve ettiği gibi muvakkat veya muhtelit en
cümen de teşkil edebilir» diye musarrahtır. 

Muvakkat encümen; icrasına bütün vekâletle
rin memur olduğu kanunlar, bütün encümenlerle 
alâkadar olduğu için, bu kanunların tetkikinin 
teahhur etmemesi lâzım geldiği zamanlarda yapı
lan bir encümendir. 

Muhtelit encümen de; icrası bir iki vekâlete 
mevdu olan kanunlar ait olduğu encümenlerde sı-
rasile tetkik edilirken bunların tetkikatmın teah
hur etmemesi maksadile bu encümenlerin birleşe
rek muhtelit bir encümen teşkil etmeleri meselesi
dir. 

Meclise altı adet vergi kanunu lâyihası gelmiş
tir. Arazi vergisi kanunu, sayım kanunu, müsak
kafat kanunu, kazanç vergisi kanunu, veraset ka
nunu ve bina iratları vergisi kanunu lâyihalarıdır. 

Arazi vergisi kanunu lâyihası; aslî encümende 
yani Maliye Encümende, Bütçe encümenine havale 
edilmiş, Maliye Encümeni bu arazi vergisi kanun 
lâyihasının tetkikatmı ikmal etmiş, Bütçe Encü
menine tevdi etmek üzere bulunuyor. 

Muamele vergisi kanun lâyihasını da bundan 
evvelki İktisat Encümeni arizü amile tetkik ettik
ten sonra yeni İktisat Encümeni de tetkikatmı bi

tirmiştir. Binaenaleyh; Maliye ve Bütçe, Dahiliye 
Encümenlerine tevdi edecektir. Şu halde bu kanun
ların hepsinin icrasına Maliye Vekili memurdur. 
Binaenaleyh bunlar malî kanundur. 

yalnız mevzuları itibarile muamelâta taallûk 
eden bazr kısımları alâkadar encümenlerce teamü-
len tetkik edilmektedir. 

Şimdi muhtelit encümen teşkil ederken bazı 
teyidat kısımları ile ve bazı maddeleri ile alâka
dar olan diğer encümenleri de bu muhtelit encü
mene ilâve edecek olursak yüz âzalı bir encümen 
husule gelir. Bu vaziyette bu kadar mühim kanun
ların tesirini, şümulünü güzelce tahakkuk ettir
mek imkânı olmaz. Onun için bendenizce, İm ver
giler aslî encümeni olmak itibarile Maliye Encü
menine ve bütçeye tealluku itibarile Bütçe Encü
menine, mevzuları itibarile de İktisat Encümenine 
tealluku iktiza eder. Binaenaleyh bu üç. encümen 
birleşerek muhtelit bir encümen halinde bunları 
tetkik ve müzakere etsinler. 

Cezaî hükümler dolayısile Adliye Encümeni ve 
bina iratları vergisi, belediye müsakkafat dola
yısile de Dahiliye Encümeni bilahara tetkik edebi
lirler ve tekliflerini Heyeti Celileye arzederler. Bu 
suretle vakit geçmemiş olur. Bu itibarla bu üç 
encümenden gayri encümenlerin ilâvesi suretile 
büyük bir encümen yapmanın, bu kanunların lâ-
yiki veçhile tetkikine imkân bırakmiyacağı kana
at inday im. Onun için muhtelit encümenin, Maliye, 
İktisat ve Bütçe Encümenlerinden terekküp etme
sini teklif ediyorum. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Arkadaşlar, 
elli veya seksen maddelik bir kanun lâyihasının 
bir maddesinin talî bazı hükümler münasebetile Da
hiliye veya Adliye Encümenine tevdi edildiği va-
kidir. Encümenlerin salâhiyetlerini kasru tahdit 
edecek elimizde bir hüküm mevcut lomadığına ve 
elimizdeki bütün maddeler üzerinde behemehal en
cümenlerin imali fikir etmesi lâzım geleceğine göre, 
hakikaten bu kanunların encümenlerde uzun müd
det müzakere edilmesi tabiî bir netice olacaktır. Bu 
itibarla alâkadar encümenlerden üçer, beşer zatın 
tefriki ile muhtelit veya müşterek bir encümen teş
kili, bizim usulümüze de muvafıktır. Dcrhatır buy-
rulur ki tarife kanunu, damga kanunu ve buna 
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şebih kanunları muhtelit encümen vasıtasile, yani 
her alâkadar encümenden üçer, beşer zat tefrik et
mek sretile müzakere ve intaç ettik. 

Şimdi de bu vergi kanunlarını ki, hiç şüphe yok 
bu kanunların teknik ciheti doğrudan doğruya Ma
liye Encümenine aittir, ve bu kanunların asıl alâ
kadar encümeni orasıdır, tetkik ederken zaten Büt
çe Encümenine iş kalmış değildir. Esasen bundan 
evvelki muhtelit encümen teşkilâtında da bu encü
meni hariç bıraktığımızı derhatır buyurursunuz. 
Bütçe Encümeni, yalnız verginin, varidatın teza-
yüt veya tenakusu nisbetleri üzerinde tevakkuf eder. 
Bir de ifadeler üzerinde gözden kaçmış bir eksiklik, 
fazlalık varsa bunları tetkik eder. Bütçe Encüme
ninin evvelce de olduğu gibi şimdi de muhtelit en
cümenden hariç bırakılması doğrudur.' Çünkü: esa
sen şimdiye kadar Bütçe Encümenine gelmiş bir lâ
yiha mevcut değildir. Bu lâyihaların miktarı her 
ne kadar olursa olsun, tetkik edip kısa bir zaman
da Heyeti Umumiyeye arzedilmeleri için Bütçe 
Encümeni namına söz verebilirim. Diğer encümen
lerde de tetkik edilecek işlerin muhtelit bir suret
te görüşülmesinde fayda vardır. Daha ziyade tek
nik cihetleri Maliye Encümenine, ait olduğu için 
Bütçe encümeni bunlar üzerinde fazla tevakkuf ede
cek değildir. Bu sene gayet mühim meselelerle kar
şılaşacağız. 

Meselâ: Mühim bir meblâğ tenzilâtı yepmak 
zaruretindeyiz ve bunu, Devlet idaresine hazmet
tirmek mecburiyetindeyiz. O itibarla bendenize ka
lırsa, Bütçe Encümenini Muhtelit Encümene iş
tirakten hariç bırakınız. Bütçe Encümeninde işle
rin teahhur etmiyeceğine emin olunuz arkadaşlar. 

Süleyman Sırn B. ( Yozgat ) — Efendim, ka
nunların sık sık tadil edilmesi, süratle çıkmasın
dan ileri geldiğine şüphe yoktur. Bendenizce isti
cale mahal yoktur. Muhtelit encümen teşkili mu
vafıktır . Ancak, Bütçe Encümeni Reisi Muhtere
minin de dediği gibi, Bütçe encümeni bundan ha
riç bırakılsın. Bendeniz de bu fikre taraftarım. 

îsmet B. ( Çorum ) — Efendim, muhtelit en
cümen teşkiline Heyeti Celile karar verdiği tak
dirde sureti teşekkül hakkında arzı mütalea ettim. 
Bütçe Encümeninin hariç bırakılması meselesi üze
rinde ısrar edilemez. Mezkûr encümen Reisi, Bütçe 
Encümeninde işlerin teahhur etmiyeceğini ve günü 
gününe tetkik olunacağını söylüyorlar ve tetkik 
ederler. Yalnız muhtelit encümen mefhumuna mu
tabık bir encümen teşkili meselesini nazarı dikkati 
âlilerine arzediyorum. Vergi kanunlarının mahalli 
tetkiki aslî encümen, yani Maliye Encümeni oldu
ğuna ve mevzuları itibarile iktisat Encümenine 
teallûku bulunduğuna bakılacak olursa, diğer en
cümenler ancak kendilerini alâkadar eden madde
lerle meşgul olabilirler. Eğer Bütçe Encümeni ha-1 
riç bırakılmak isteniliyorsa, muhtelit encümen di
ğer encümenlerden üçer, beşer âza intihabile değil, I 
iktisat Encümeni ile Maliye Encümeninin heyeti 
umumiyesinin muhtelit olarak çalışmaları lâzımdır. 
Muhtelit encümenin manası budur.. Vakıa biz bu' 

ı suretle, beşer, üçer âza tefrik etmek suretile encü
men yapıyorsakta bu gibi encümenler muvakkattir. 
Çünkü bunlarda her encümenden nihayet bir kaç 
âza vardır. Aslî encümenin salâhiyetine mevdu 
olan bir kanunu muvakkat bir encümene tevdi ede
cek olursak burada mutahassıslar akalliyette kalır. 
Yani kanunu asliyi müdafaa edecek mutahassıs bir 
ekseriyet ya bulunur veya bulunamaz. Bundan 
dolayı bu kanunlar layikile tetkik edilemez. Onun 
için bu işleri tetkik için behemahal muhtelit en
cümenin, encümenlerin heyeti umumiyesinden te
rekküp etmesi lâzımdır. Belki taamül bunu ifade 
etmemişdir. Bu gün yapacağımız şey de bu mef
humla tam mutabakatı olan bir şeydir. Eğer Büt
çe Encümeni hariç bırakılacak olursa, İktisat En-
cümenile Maliye Encümeninin heyeti umumiye-
leri buvergi kanunlarını müzakere ederler. Diğer 
encümenler de alakadar oldukları maddeler hak
kında isterlerse noktai nazarlarını bildirirler. 
( Güzel, güzel sesleri ) 

Arzettiğim şekil bundan ibarettir. 
Reis — Buyurunuz Mazhar müfit Bey. 
Mazhar Müfit B. ( Denizli) — Mesele tezahür 

etti efendim; söylemekten vazgeçtim. 
Recep Zühtü B. ( Sinop ) — Efendim, memle

ketin ve halkın üzerinde en büyük tesiri yapacak 
olan malî kanunlar üzerindeyiz. Bunların böyle 
alelacele çıkarılması taraftarı değilim, geçen gün-

I lcrimizde, kül halinde veyahut alelacele çıkarılmış 
bazı varidat kanunlarının memlekette ne kadar 
adaletsiz ve nisbettiz bir manzara husule getir
diği gözümüzün önündedir. Binaenaleyh ne kadar 
uzun zamana mütevakkıf olursa olsun bunların 
encümenlerde birer birer müzakeresi taraftarıyım, 
bunu arzediyorum. ( Bravo sesleri ) 

Reis — Efendim, şimdi esas itibarile muhtelit 
encümen teşkiline karar verirseniz diğer teferru
atı da ayrıca reyinize arzedeceğim. 

Süleyman sırn B. ( Yozgat ) — Muhtelit encü
men teşkili için bir teklif mi vardır? 

Reis — Hayır, fakat Divanı Riyasette görüşül
dü. 

Şimdi muhtelit encümen teşkilini reye arzedi
yorum. Kabul edenler . . . ( Gürültüler, anlaşılmadı 
sesleri ) . 

Erendim, mevzubahs olan lâyihalar şunlardır: 
Arazi vergisi, kazanç vergisi, muamele vergisi, mü
sakkafat vergisi, veraset ve intikal vergisi ve bu 
gün tevzi edilen davar ve ehlî hayvanat vergisi ki 
altı lâyihadan ibarettir. Bunların havale edildiği 
encümenler de şunlardır. İktisat, Maliye, Dahiliye, 
Adliye, Bütçe Encümenleridir. Şimdi muhtelit en
cümen teşkiline karar verirseniz ikinci derecede re
ye arzedeceğim cihet şudur: Muhtelit encümene ha
vale ederek tetkik edilmesi ve sonra Bütçe Encüme
nine gönderilmesi şıkladır. Bunu da ayrıca reyini
ze arzedeceğim. Şimdi muhtelit encümenin teşkilini 
tekrar reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar el
lerini kaldırsın .. (Gürültüler, anlaşılmadı sesleri). 

Efendim, müsaade buyrunuz. Muhtelit encümen 
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teşkilini kabul buyuranlar ayağa kalksın. 
(Anlaşılmıyor sesleri). 
Efendim, tekrar izah edeyim. . Bu lâyihaların 

taaluk ettiği encümenler, İktisat, Dahiliye, Mali
ye, Adliye, Bütçe Encümenleridir. 

I(]sas itibarile muhtelit encümen teşkilini kabul 
buyurduğunuz takdirde bu dört encümen de behe
mehal müzakerede bulunacaktır. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Efendim, ben
deniz zannediyorum ki eğer Maliye ve İktisat En
cümenleri müştereken bu kanun lâyihalarını tet
kik etsin diye reye arzedilirse, ekseriyetin muva
fakat ine iktiran eder. (Doğru sesleri). Dahiliye, Ad
liye, şu, şu encümenler işe karışınca bunun mahi
yeti değişiyor. Meselâ sayım kanununun Dahiliye 
ve Adliye Encümenlerde münasebeti yoktur. Belki 
bir maddesinin alâkası vardır. Fakat bu da Heyeti 
lTmumiyede müzakeresinde, encümenin talebi üze
rine Heyeti Ceüleniz, hattâ kararsız dahi o mad
deyi encümene gönderebilirsiniz. Bu demek değil
dir ki; lâyihanın Heyeti Umumiyesi üzerinde uzun 
zaman kendine taallûk etmiyen mevzu üzerinde 
uğraşılsın. Benden izce, reye vazedilecek şekil şudur: 
İktisat ve Maliye Encümenleri müştereken bu lâyi
haları tetkik etsin, Dahiliye ve Adliye Encümen
leri de kendilerine taallûk eden maddeler nelerse 
bunları Heyeti Umumiyede istesinler. Bütçe Encü
meni de lâyihanın son şekline göre varidat ve mas
raf cihetinden bütçeye taalluku noktasından, tetkik 
eder. Bu şekle göre karar alırsak hem tetkiklerde 
isabet olur, hem de zamandan kazanmış oluruz, ar
zu edilen de zaman kazanmakla iyi tetkikat yap
maktır. 

Abdülhak B. (Erzincan) — Efendim; madam 
ki bu lâyihalar teyidat itibarile Adliye Encüme
nini de alâkadar ediyor, heyeti umumi yesin in mü
zakeresi esnasında maddelerin müzakeresinin kısa, 
bir zamanda intacı için ya Adliye Encümeni de 
muhtelit encümene iştirak etmelidir veyahut bu 
encümenler, Adliye Encümenine ait maddeleri en
cümen müzakeresi esnasında oraya göndersinler: 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Muhtelit en
cümenden vaz geçelim efendim, işi cereyan i tabii
sine bırakalım, acelesi yoktur. Bu boyacı küpü 
değildir, kanun böyle acele çıkmaz. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Beyefendiler; 
muhtelit encümen dediğiniz; Maliye, İktisat, Da-i 
biliye ve Adliye encümenlerinden ibarettir. Ta
savvur buyurunuz ki ; bu dört encümeni teşkil eden 
azaların adedi aşağı yukarı yüz kişiden ibaret 
olacaktır. Şimdi bir defa düşünelim. Bu nasıl olur? 
Encümeni ikten çıkar. Çünkü; heyeti umumiyesi-
nin nısfı toplanıyor demektir. 
Onun için bendenizce, Hasan Beyefendinin tek
lifleri çok muvafıktır. İktisat ve Maliye Encü
menleri birleşir, diğer encümenler de kendilerine 
taalluk eden maddeleri alırlar. 

Zalen mevcut olan (i - 7 kanun lâyihasıdır. | 
O halde böyle muhtelit encümen teşkil edil inceye { 

kadar kanunlar taalluku itibarile encümenlere 
tevdi edilir ve bunlar yekdiğerile mübadele etmek 
suret ile kanunları ihzar ederler. Bu meselenin 
zamanla alâkası yoktur. (Jünkü, memleketin ha
yat meselesidir. Hayat meselesinde zaman düşü
nülmez. Hep bu suretle acele ettiğimizden değil 
midir ki; geçen sene çıkardan kanunların bu sene 
de tekrar İslah edilmesi mecburiyeti hsıl oluyor. 

Binaenaleyh bence zaman kazanmaktan daha 
ziyade encümenleri serbest bırakırsak daha nafi 
olur. ( Doğru sesioi ) 

Reis — Müzakere biraz karıştı, tahlil etmek 
lâzım geliyor. 

Evvelâ, esas itibarile muhtelit encümene lü
zum var mıdır? yok mudur? Bu hususu reyinize 
arzetmek mecburiyetindeyim. Sonra bu encümen 
hangi encümenlerden terekküp edecektir? Bunun 
için de ayrıca reyinize müracaat edeceğim. Bun
dan sonra da Bütçe Encümeninin hariç bırakıl
ması teklif ediliyor. Bunu da ayrıca reyinize ar-
zedeceğim. 

Şimdi müsaade buyurursanız evvelâ muhtelit 
encümene lüzum görülüyor mu, bunu reye ar/e
deceğim. 

Muhtelit encümenin teşkilini kabul edenler . . . 
(Buna hangi encümenler dethil olacak sesleri). Han
gi encümenin dahil olacağı sonra mevzubahs ola
caktır. Esas itibarile şimdi muhtelit encümenin vü
cuduna lüzum var mı yok mu? bu mevzubahistir. 

Muhtelit encümenin teşkilini kabul buyuranlar 
lütfen ayağa kalksınlar . . . Kabul buyurmıyau-
lar . . . Muhtelit encümen teşkili kabul olunmamış
tır. (Alkışlar). 

îsmet B. ( Çorum ) — Efendim, Heyeti Celile, 
muhtelit encümen teşkilini kabul etmedi. Fakat ; 
havalelerin tashihi meselesini, yani lâyihaların İk
tisat ve Maliye Encümenlerine yeniden havalesini 
teklif ediyorum. Dahiliye ve Adliye Encümenleri 
kendilerine taallûk eden maddeleri istedikleri za
man alabilirler. ( Doğru, muvafıktır sesleri ) . 

Reis — Efendim, İsmet Beyefendinin bir tek
lifi vardır, havalenin tashihini teklif ediyorlar. 

Süleyman Sırrı Bey ( Yozgat ) — İsmet Beye
fendinin teklifi tahrirî değildir. Saniyen nizam
name mucibince encümenler istediği şeyin her 
maddesini tetkik ederler. Buna kimse müdahale 
edemez. 

Reis — Efendim, bu lâyihalar Bütçe, Maliye, 
İktisat, Dahiliye ve Adliye Encümenlerine hava
le edilmişti. Maliye Encümeni reisinin bu husus 
hakkında teklifi şudur: Evvelemirde İktisat ve 
Maliye Encümenleri tetkik etsinler, Diğer encü
menler kendilerine taallûk eden cihetlerini tetkik 
ötmek üzere istesinler diyor. 

Bu teklifi reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın . . . Teklif kabul edilmiştir. 

- 6 1 



İ : 5 2 3 - 5 - 1 9 3 1 C : 1 
Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Reis Bey, ak

sini niçin reye koymadınız. Teklifi kabul etmiyen-
ler de var. Meselâ ben kabul etmiyorum. 

Beis — Perşembe günü saat 14 te toplanmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 14,55 

T. B. M. M. Matbaan 


