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kili Beyefendi buyurdular ki, memleketin, zürram muhtaç bulunduğu meblâğ hakkında her taraf
la muhabereye giriştim ve bunu takip ediyo
rum. Alacağım malûmat üzerine tekrar Heyeti
Umumiyeden tahsisat istiyeceğim. Zaten esas maksad da bu idi. Binaenaleyh, bendeniz istirham
ederim, İktisat Vekâleti bu muhaberatını tesri et
sin ve çift zamanı, zeriyat zamanı geçmeden ev
vel muhtacini zürraa lâzımgelen muavenet yapıl
sın. Sualden maksadım budur efendim .
ÎKTÎSAT VEKALETİ VEKİLİ MAHMUT
CELÂL B. — Efendim zürraa muavenet, tohum
vermek o tohumu verirken hüsnü istimal edebil
mek ve zürraa hayvan mubayaa etmek ve zürraı bu suretle müstefit etmek şüphesiz efendiler
iyi şeylerdir ve bu bapta yapacağımız işlerin en
hayırlılarındandır. Biz yeniden hakikî ihtiyacı
- ki pek çoktur - tahakkuk ettirip Meclisinize
müracaat etmezden evvel Meclisinizin ne miktar
da bu hususta para tefrik edebileceğini bilsem
vazifemi daha kuvvetle yaparım. Bu 300 bin
liradan fazla olarak yeniden bir tahsisat veribilecek midir? Yeniden bu ihtiyacı bendeniz
tetkik edeyim.
YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Eğer ihtiyacı
hakikî varsa vermek mecburiyetindeyiz.
5. — TAKRİRLER
1. —. Genç Mebusu Celâl Beyle rüfekasınm,
muhtacini zürraa ayrılan 300 bin liradan Lâzis
tan, Muş ve Genç livalarına da hisse tefrik edil
mesine dair takriri
REİS — Efendim bu hususta takrir vardır.
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Muhtacini zürraa tevzi edilmek üzere Mec
lisi Âlice tahsis edilmiş olan üç yüz bin liradan
Harbi Umumide fevkalâde mutazarrır ve pe
rişan bulunan vilâyatı şarkiye mey anında Er
zurum, Erzincan, Van, Hakkâri vilâyet ve li
valarına tevziat icra ve hattâ menatıkı harbiye
haricinde kalan mahallere de mebaliği münasebe ita edilmiş olmasına rağmen bu meyanda
mağduriyet ve harabiyet ve sefaleti umuma mü
reccah ve faik olan Lâzistan ve Muş ve Genç
livalarına hisse tefrik edilmemiş olması muva
fık olamıyacağından bu hususta nazarı dikkati
celbeder ve biranevvel muktazasmın ifası zım
nında İktisat Vekâletine tevdi ve havale Duyu
rulmasını temenni eyleriz efendim.
Genç
Celâl

Genç
Fikri"

Lâzistan
Ziya Hurşit

R E İ S — Kabul buyuruluyor m u ! Efendim
bunun İktisat Vekâletine havalesini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi
efendim.
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8. — ÎKÎNCİ DEFA REYE KONAN MADDELER
1. — Konya teşkilâtı
kanun lâyihası

mülkiyesi

hakkındaki

REİS — (Kâtibe hitaben) okuyun. Konya
teşkilâtı mülkiyesi hakkındaki Divanı Riyaset
kararını okutuyorum:
Divanı Riyaset karan
Konya teşkilâtı mülkiyesi hakkındaki kanu
nun talep üzerine tâyini esami ile reye vazedi
lerek âra istihsal edildikten sonra tadattaki
yanlış üzerine âra Divanı Riyasetçe yeniden
tadat edilmiş, elli dört redde karşı elli beş rey
kabul cihetinde bulunmuş ve mebusun ismiyle
dairei intihabiyesi muharrer olmayan üç beyaz
kâğıt üzerine yalnız iki ret ve bir kabul keli
mesi yazılı varakalar da reylerden madut olma
dığı cihetle bunlar âra haricinde bırakılmıştır.
Defter üzerine reyi işari istihsali hakkında ve
rilen takrir ise âra istihsal edildikten sonra
verildiğine ve aynı imzalarla tâyini esami tek
lifi dahi daha evvel teklif edilerek tatbik olun
duğuna ve hususiyle on beş imzayı ihtiva etme
diğine binaen kanunu mezkûr elli beş rey ile
kabul edildiğinden zaptın o suretle tashihi ve
keyfiyetin berayi malûmat Heyeti Umumiyeye
de tebliği lâzımgelir.
• HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reye işti
rak edenlerin adedi nedir, yazılı mı? (Elli beşMAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Yine
okunsun. (Gürültüler).
R E İ S — Efendim, Hakkâri Mebusu Mazhar
Müfit Beyin bir takriri var.
VEHBİ B. (Karesi) — Bu Divan kararını
Heyeti Celile kabul ediyor mu efendim?
R E İ S — Müsaade buyurun arzedeyim. Me
sele bir maruzattan ibarettir.
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip)
— Meclisin söz söylemeğe hakkı yok mudur?
Hakkı yoksa zaten Meclis yok demektir.
R E İ S — Bir yanlışlığın tamir ve tashihin
den ibarettir efendim. Meclisi Âlinize arzı ma
lûmat ediyor, Divanı Riyaset.
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip)
— Bizim de bir takririmiz vardır. Burada bu
lunmayan arkadaşların da reyleri atılırken gör
müş ve akabinde bir takrir yermiştim. Binaen
aleyh reye fesat karışmıştır.
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Muamele
herhalde tam değildir. Muhtacı tashihtir...
HASAN F E H M İ B. (Gümüşane) — Konya
teşkilâtı mülkiyesi hakkındaki kanun reyi âli
nize arzedildiği zaman âra istihsal olundu. Di
van Kâtipleri Beyler kırmızılarla beyazlan ta
dat ettiler. (54) redde karşı (57) rey ile kanu
nun kabul edildiği Makamı Riyasetten tefhinr
edildi.
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