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dîr ye maksada kâfidir. Onun için müsaade eder
seniz kifayet takriri okunmazdan evvel bu ciheti arz
edeyim. Takririmi izahen söyleyeyim.
REtS — Evvelâ kifayeti reye koyacağım.
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bu mesele
mühimdir. Bir iki şeyde bendeniz söyleyeceğim.
REİS — Takrirleri okuyoruz:
Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Encümen tadilinin müzakeresi
ne geçilmesini teklif ederim.
Sinop
Recep Zühtü
Riyaseti Celileye
Encümen mazbatasının reddini teklif ederim.
Bayezıt
Şefik
Riyaseti Celileye
İdarei Umumiye Vilâyat Kanununun 138 nci mad
desinin tadiline mütedair takdim ettiğim lâyihadaki
maddei muaddclenin müzakereye vaziyle kabulünü
Dahiliye Encümeni mazbatasının reddini arz ve tek
lif eylerim.
Yozgat
Ahmet Hamdı
Riyaseti Celileye
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 138 nci mad
desinin tadüine dair Bozok Mebusu Hamdi Beyin,
teklifi kanunisi muvafık olmakla teklif? mezkûrun
kabulünü arz ve teklif eylerim.
Çanakkale
Şükrü
Riyaseti Celileye
İşbu lâyihanın mahallî idareler Kanunuyla müza
kere ve tevhicl edilmek üzere Encümene iadesini tek
lif cyîerim.
Karesi
Mehmet Vehbi
REİS — Efendim, evvelâ kifayeti reyiniz? arz
edeceğim. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın... Kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın... Müzake
re kâfi görülmüştür.
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Paşa Hazretleri! Takri
rimi izah etmek için birkaç kelime söylememe mü
saade buyurunuz.
REİS — Reye konulduğu zaman söylersiniz. Bir
ret takriri vardır. Bir de encümene iade takriri var
dır. Bir de Hamdi Beyin teklifinin müzakeresi var
dır. Reddi mutazammm olan Şefik Beyin, takririni
tekrar okuyoruz.
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(Tekrar okundu)
REİS — Encümen mazbatasının reddini kabul
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen
e3 kaldırsın... Ret teklifi kabul edilmiştir.
Şimdi iki teklif vardır ki Hamdi Beyin teklifinin
müzakeresi hakkındadır.
VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz de meselenin
mahiyetinin encümene gitmesi taraftarıyım.
REİS — Nasıl olur? Esas reddedildi. Hamdi Bey
kendi takririnin müzakeresinde Israr ediyor.
VEHBİ BEY (Karesi) — Esas reddedilmedi.
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kanun lâyi
hası halinde teklif etsin.
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Kanun halin
de işte.
REİS — Ahmet Hamdi Beyin takririni tekrar oku
yoruz:.
(Takrir tekrar okundu)
Efendim! Hamdi Bey teklifinin müzakere edil
mesini taîep ediyor. Kabul ederseniz bunun üzerine
müzakere cereyan eder. Eğer Encümene iadesi mu
vafık görülürse Encümene veririz. Yahut bu da Meddolîunıır meseüe kalmaz.
REŞİT BEY (Malatya) — Efendim! Hamdi Beyin
tekîlfi eski maddenin tsdifi mahiyetindedir. Binaen
aleyh teklifi kanunî Encümene gitmiş, Encümen maz
bata yapmış, Encümen mazbatası reddoîmımuş eski
kanun kalmıştır. Buna binaen o teksifte reddolunmuştur. Onun için müzakeresine hacet kalmaz.
REİS — Efendim! Sahibi teklif kendi teklifinin
müzakeresini istediği halde ve Meclisi Âli kabul et
tiği takdirde ruznameye alınır, emsali vardır. Bütçe
nin Encümenden gelen fasılları reddolunur, Hükü
metin teklifine geçilir. Biri reddolunur diğerine geçi
lir. Şimdi Hamdi Bey teklifinin ruznameye alınarak
müzakere edilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul
edilmemiştir. Ruznaemnin altıncı maddesine geçiyo
ruz.
6 .1341 senesi Muvazenci Umumiye
Kanununun
45 nci maddesinin tefsirine lüzum olmadığına dair
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası
fi)
REİS — Okunacaktır.
(Mazbata okundu)
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Muvazenci Umumiye Kanununun 45 nci maddesinin
A. B. C. D. fıkralarında Maliye Vekâlbtfnin uoktai
(I)

— 118 —

Zaptın sonuna

merbuttur)

