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R E İ S — Efendim Divanı Riyasetin bir kararı
var okunacaktır:
2. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin,
Bursa Sanayi mektebinden Konya'ya nakl&dümiş
olan talebenin tahsisatına dair suali ve İktisat
Vekâleti Yekili Majımut Celâl Beyin şifahi cevabı.
tKTİSAT VEKÂLETİ VEKÎLÎ MAHMUT
CELÂL B. — Müsaade buyurunuz efendim,
ikinci bir sual takriri daha var. Bursa Sanayi
mektebi talebesinden Konya'ya nakil olunan ta
lebelerin tahsisatının şimdiye kadar verilmediği
Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey tarafından
sual olunuyor.
R E İ S — Sahibi sual burada bulunmadığı
için ...
MAHMUT CELÂL B. — Fazla bir şey
söyliyecek değilim.
SALÎH Ef. (Erzurum) — Ben bu takriri
deruhde ediyorum.
RE IS — Sual sahibine aittir. Hiç kimse der
uhde edemez.
İKTİSAT VEKÂLETİ V E K Î L l MAHMUT
CELÂL B. — Sanayi mektepleri malumu âliniz
idarei hususiyelere aittir. iktisat Vekâletiyle olan
derecei münasebetleri tanzim edilememiştir ve
bu mesele istanbul'dan bu âna kadar sürüklenip
geliyor, yakında Heyeti Celilenizle bu hususta
ayrıca görüşeceğiz. Yalnız Bursa'nın istilâsi es
nasında Bursa'dan ayrılan bu gençler Konya'ya
misafireten yerleştirilmişlerdir. Bunların tah
sisatı olmadığından dolayı vali Dahiliye ve Mali
yeden tahsisat istemiştir. Muvazenei Umumiyeden bunlara tahsisat yapabilmek imkânı olmadı
ğından İktisat Vekâleti
bunu üzerine almıştır.
21 Teşrinisani 1336 tarihinde bir lâyihai kanu
niye tanzim ederek üç bin lira istenmiştir. Bu Encümeninizdedir. Rica ederim hep beraber çalışıp
bunu çıkaralım .
V E H B Î B (Karesi) — Para hakkında söyliyeceğim, müsaade buyurunuz. Bu para muavenet
faslında para kalmışsa verilir. Kanun teklifine
hacet yoktur. Çocuklar sokakta kalmasın. Bu
nun için kanuna lüzumu yoktur. Maliye Vekili
Bey söylesinler, öyle değil mi? Eğer Maliye Vekili,
muavenet faslından verilmek imkân varsa biran
evel sefaletlere nihayet verebilir.
MEMDUH B. (Karahisarı Şarkî) — Zaten
Zaten kanun onun için
Encümende duruyor.
Zati âlilerinden sorulacaktır, izahat verirsiniz.
MALİYE VEKİLİ F E R İ T B. — Efendim,
Vehbi Beyefendinin buyurdukları veçhile vilâye
te muavenet faslından tediyesini talep buyurur
larsa heyeti karariyle yapılır. Yalnız Encümen
tesri etsin, Bu kanunu çıkarsm.
V E H B İ B .(Karesi) —-Muavenet faslında pa
ra olmadıkça Encümen ayrıca bir kanun tanzim I
i
edemez
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3. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Ye
nişehir'de hayavanatı gasbedilen köylülere
çift
hayvanatı verilib verilmediğine ve Kağızman
memlehasına dair suali ve İktisat Vekâleti Vekili
Mahmut Celâl Beyin şifahî cevabı
İKTİSAT VEKÂLETİ V E K l L l MAHMUT
CELÂL B. — Üçüncü bir sual takriri daha var.
Erzurum Mebusu Salih Efendi biraderimizin, Ertuğrul livasına ne miktar tahsisat verildiğini ve
şimdiye kadar niçin geciktiğini soruyorlar. Şimdi
okuduğum listede gördünüz ki, oraya yetmiş bin
lira verilmiş.
Sonra bu defa istirdat edilen Kağızman 'da tuz
•madenlerinin ne suretle idare edildiğini de soru
yorlar ki, bu tuz madenleri Düyunu Umumiyeye
aittir. Vekâletimizin bununla bir münasebeti
yoktur.
4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, odun angaryacılığı hakkında suali ve İktisat Vekâleti Ve
kili Mahmut Celâl Beyin şifahi cevabı
İKTİSAT VEKÂLETİ V E K Î L t MAHMUT
CELÂL B .— Dördüncüsü Kütahya Mebusu Ce
mil Bey tarafından soruluyor. Kendilerinin tak
ririni kemali dikkatle okudum. Takrirlerindeki
ruhu mesele, vukua gelen odun katiyatmda halkın
angarya suretiyle istihdamıdır. Geçenlerde bu
odun meselesinden dolayı diğer bir arkadaşımız
izmit Mebusu Hamdi Beyefendi de iktisat Vekâ
letinden bir sual sormuşlardı. Sualleri de odun
mesailine müteallik idi. iktisat Vekâleti bu hu
susta üstüne düşen vazifeyi yapmıştır. Eğer Kü
tahya Mebusu arkadaşımızın sual takrirlerinden
maksat bu angaryadan başka olarak iktisat Ve
kâletinin ifası lâzımgelen vazifesindeki noksanın
dan ibaret ise lütfen izah etsinler. Kendilerine ce
vap vereyim. Bendeniz angarya hakkındaki su
alle doğrudan doğruya alâkadar değilim.
CEMÎL B . (Kütahya) — Bu köylere ilân edil
melidir ve köylere denilmelidir ki, sizden angar
ya odun isterlerse vermeyiniz, böylece tamim edil
melidir.
YUSUF ZIYA B. (Mersin) — Vekâlete muhtacini zürraaa 300 bin lira tevzii hakkındaki sual
takririni bendeniz verdim, ilk sözüm vardır,
müsaade ederseniz .
Efendim geçenlerde İktisat Vekâleti tarafın
dan harp, istilâ, seylâp gören yerlerle muhacirine
tevzi edilmek üzere 300 bin lira tahsisat istenmiş
tir. Bu Encümende tetkik edildi ve Ruznameye it
hal olunmuştur. Fakat son iki aylık muvakkat büt
çenin esnayi itasında iktisat Vekâleti namına be
yanı mütalâa buyuran Nafia Vekili Bey tarafın
dan bu üç yüz. bin liranın bütçeye ilâvesi rica
edilmişti ve Heyeti Umumiyede müzakere et
miş olduğu için bu hususta müzakere edilemedi.
Onun için bendeniz bu meblâğın muhtacini fukaraya gayri kâfi bulunduğuna kani olarak böyle
bir sual iradına mecbur kalmıştım, iktisat Ve-
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