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ne diğerlerinin intihabına dair Nafıa ve Lâyiha encü
menlerinden mevrut takrirler kıraat ve intihap icrası 
lüzumu Heyeti Umumiyeye tebliğ olundu. Zongul
dak'ta hastaneler küşadı hakkında Kastamonu Me
busu Dr. Suad Bey tarafından verilen teklifi kanu
ninin müzakeresine geçilmiş İse de Suad Bey tarafın
dan tanzim edilen bütçe müzakere edilmek üzere ka
nunun Muvazenei Maliye Encümenine havalesi hak
kındaki teklif kabul ve aynı meseleye dair Bolu Me
busu Tunalı Hilmi Beyin teklifi Muvazenei Maliye 
Encümenine havale edilerek beş dakika teneffüs edil
mek üzere celse tatil edildi. 

ikinci ve üçüncü celseler hafidir. 

Seksen Beşinci İçtima! 

17 Teşrinievvel 1336 Pazar 
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ıBttRÎNCI CELSE 
Açılma Saati : 1,30 Badezzeval 

REİS — İkinci Reis Vekili Vehbi Efendi HamtierJ 
KÂTİPLER t Haydar Bey (Kütahya), Cevdet Bey (Kütahya) 

REÎS — Efendim, ekseriyetimiz hâsıl oldu. Mec- lisimizi açıyoruz. Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 90 — 
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Gerek birinci ve gerek .ikinci celse sureti hafiye
de inikat etmiştir. 

REÎS — Zaptı sabık hulâsasına bir diyecek var 
mı? (Yok efendim sadaları) 

/. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin valiliği ter
cih İle mebusluktan istifası, 

REİS — Efendim, evrakı varideye geçiyoruz. 
Van Valisinin mebusluktan istifasına dair bir tel

graf var, o okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
C. 7 Teşrinievvel sene 1336 buradaki mühim hiz

met maatteessüf bu âcizi Meclisi Âliden ayrılmaya 

A — Düşmanı memleketten tard için ahdettikle
rine dair Pütürgelilerden mevrut telgraf. 

REİS — Efendim, müdafaada İsrara dair trol i 
aşireti reisi ile Pütürge'den mevrut bir kaç telgraf 
Var. 

(Okunsun sadalan) 
Ankara Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Yunanlıların mübarek vatanımız üzerine açmış ol
duğu mücadelenin bizce tahammülsüz bir merkeze 
dökülerek ecdadımızın ruhu mübareklerini İnletmek
tedir. Cemiyeti milliye önünde icra kılınan içtimai 
umumide heyecanı bir mahşer halini alarak umumî 
kıyam halinde vatani muazzezimizi tathir için cephe
lerdeki kardeşlerimizle birlikte düşman ile çarpışma
ya ahdedildi, vürudumuza kadar oradaki düşmanı hâ-
kipayı vatandan def ve tarda çalışmalarım arz ve İs
tirham ederiz. 

Pütürge Müdafaai 
Milliye Cemiyeti Rs. Aza 

Emin Hüseyin 
Âza Belediye Reisi 

ismail İbrahim 
Âza Âza 
Reşit Murtaza 

Aza 
Hüseyin 

Zaptı sabıkı aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Zabıt hulâsası aynen kabul edilmiştir efen
dim. 

sevkediyor. Cenabı Haktan cümleye muvaffakiyet di
lerim. 

14 Teşrinievvel sene 1336 
Van Valisi 

Kadri 
KÂTİP — Valiliği tercih ediyor efendim. 
REİS — Mebusluktan istifası kabul olunuyor de

ğil mi? Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 
(Kabul sadaları) 

2. — Meclise sadık olduklarına dair Dersim'İn 
tzoli aşiretinden mevrut telgraf. 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Arnavut ve Arap kardeşlerimizin başlarına getiri

len İbret âmiz felâkete kürtleri de maruz bırakmak 
isteyen birtakım vicdansızların teşebbüsatı hainanele-
rini bütün mevcudiyetimizle reddediyoruz. Yedi asır-
danberi islamiyeti muhafaza eden din ve kan kardeş
lerimiz olan yüksek Türk milletiyle tevhidi mukad
derat etmeye ahdi peyman eyledik. İngiliz ve Fransız 
parasiyle aramıza girmek isteyen bu mülevves nifakı 
kırmaya azmettik. Meclisi âlinin arzu ve emeline ha
dim ve muvaffakiyetine duahan olduğumuza İtimadı 
fahiman elerini İstirham eyleriz. 

Dersim'İn İzoli Aşireti 
Reislerinden 

Aziz 
REİS — Efendim, Riyaset tarafından tabii cevap 

yazılır. 
BİR MEBUS BEY — İmza kimin? 
KÂTİP — tzoli Aşireti Reisi Aziz. 

3. — Müdafaada sebat edilmesine dair Muğlddan 
mevrut telgraf. 

KÂTİP — Aynı mealde Muğla'dan da bir telgraf 
var. Ona da cevap yazılır efendim. 

RA 

XI 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

5. — MUHTELİF EVRAK 

— 91 — 
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2. — ÂZAYİ KtRAM 

2, — Birinci şubeden muhtelif encümenlerdeki 
münhallere intihap edilen âza hakkında şube riyaseti 
tezkeresi. 

REtS — intihabat hakkında Birinci Şubeden mev-
rud mazbata var : 

Hulusi Bey (Karabasan Sahip) Nafıaya, 
Nüset Bey (Kângırı) Adliyeye! 
Naim Efendi (içel) Adliyeye, 
Hacı Nuri Bey (Siirt) Adliyeye, 
Cemil Bey (Kütahya) Lâyihaya, 
Hüseyin Hüsnü Bey (Istaribul) irşada, 
Hulusi Efendi (Yozgat) irşada, 
Hacı Nuri Bey (Sürt) irşada. 
Şubemizce balâda isimleri hizasında gösterilen ze

vatın encümenlere tayin edilmiş olduğu arz olunur. 

16 Teşrinievvel 1336 
Birinci Şube Reisi 

Ferid 

MALÎYE VEKİLİ FERtD BEY — Bunları oku
maya lüzum yoktur efendim, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Hangi şu
beden geldi? 

KÂTlP — Birinci Şubeden efendim. 

3. — Âzayi \kiramdan bazılarının mezuniyetleri
ne dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi, 

REtS — Riifekamızdan bazı mezuniyet isteyen
ler hakkında Divanı Riyaset karan var, onları oku
yacağız : 

1. — Evkafın 1336 senesi bütçesi hakkında kanun 
lâyihası. 

1. — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin mes
ken icarları hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası. (21114) 

RElS — Mesken İcarları hakkında Yozgat Me
busu Süleyman Sırrı Beyin teklifinin kabulüne dair 
Lâyiha Encümeninin mazbatası var. 

MUAMELÂTI (Devam) 

Heyeti Umumiyeye 
Bugün inikat eden Divanı Riyasette âtideki âza

yi kirama hizalarında gösterilen müddetlerle mezu
niyet itası tensip edilmiş olmakla Heyeti Umumiye-
nin nazarı tasvibine arz olunur. 

B. M. M. 
İkinci Rs. V. 
Hasan Fehmi 

Doktor Mazhar Bey (Aydın) dört man, Ali Süru-
ri Efendi (Karahisarı Şarki) aldığı mezuniyet müd
detinin beş maha temdidi, Sırrı Bey (Siverek) beş mah, 
Hasan Tahsin Bey (Mardin) aldığı mezuniyeti tem-
diden beş mah, Necip Bey (Ertuğrul) iki mah, Ham
dı Bey (Genç) beş mah, Hamdullah Suphi Bey (An
talya) iki mah temdiden, Mustafa Bey (Antalya) iki 
mah, Hasan Tahsin Bey (Antalya) iki mah, Bekir 
Efendi (Kırşehir) bir buçuk mah, Hulusi Bey (Kas
tamonu) iki mah. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu arka
daşlarımızın gaybubetinde acaba ekseriyete halel ge
liyor mu, gelmiyor mu? 

REÎS — Divanı Riyasetçe ekseriyete halel gel
mediği anlaşıldığından mezuniyetleri tensip olunmuş
tur. Heyeti Aliyeniz de tensip buyuruyor musunuz? 
(Hay, hay sadaları) 

BtR MEBUS BEY — Dört ayı ikmal etmişler mi 
efendim? 

REÎS — Mezuniyet dört ayı ikmal edenlere veri
liyor efendim. Divanı Riyasetin kararını kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Esamisi zİkrolu-
nan rüfekaya mezuniyet verilmiştir efendim. 

REİS — Efendim, Heyeti Vekileden mevrud Ev
kaf Bütçesi var, tabii Muvazenei Maliye Encümenine 
havale olunacak. 

SÜLEYMAN SBR'RI BEY (Yozgad) — Reis 
ıBeyefenizi, müsaade buyurursanız maruzatta bulu
nayım. 

;R*EÎS — Efendim okunsunda.. 
lOPERiATÖR EMİN IBBY UBursa) — 'Encümen

den-geldikten sonra (Geldi sadaları). 

3. —LAYİHALAR 

6. — MAZBATALAR 

— 92 — 
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iAİt olduğu encümene gidecek. Bir fcerre Adliye 
Encümenine de gitsin efendim, 

REİS — Efendim, rica ederim, bir kerre mazba
ta okunsun bakalım, kabul olunuyor mu? 

Riyaseti Celileye 
Mesken icralarının bir haddi makul ve münasip-

de bulundurularak ashabı emlâkin ihtikârına mey
dan verilmemesi ve mucirlerle müstecirlerm hukuk 
ve vezaifi mütekabillerinin muhafaza ve temini lü
zumuna matuf Yozgat (Mebusu Süleyman Sırrı »Be
yin Heyeti Umumiyeden müstaceliyet karariyle mu
havvel '12 teşrinievvel 1386 tarihli teklifi kanunisi 
Encümenimizce mütalâa ve icabı müzakere olundu. 
Levazımı hayatiyeniıı emrii tedarikinde haran duça
rı müşkülât olan bir takım gureba ve fukaranın 
mesken tedariki hususunda da maruzu- mahrumiyet 
bir halde kalmaları muvafıkı hak ve nısfet olamı-
yacağı ve filhakika son zamanlar da derecei İhtikârı 
bulan mesken İcarının bîr haddi sabit ve muayyen 
ircaı lüzumu da mertebe! vücupta görüldüğü cihet-
ıle fevkalâde ımısip ve şayanı kabul olan teklifi 
mezkûr encümenimizce de muvafık görülmekle tes
rii muktazası zımnında iadeten Makamı Celili (Ri
yasete takdimi hususuna fcarar verildi 

16 Teşrinievvel 1536 
Lâyiha En. Rs. (Na. M. M. 

Sinop Yozgat 
Şerif Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Antalya 
AH Vefa 

jREİS — Efendim layiha encümeninin şu maz
batasını kabul buyuyor musunuz? 

SÜLEYMAN S1RJR1 İBEY (Yozgat) — Zaten 
kabul edildi, müstaceldi nazarı itîbare alındı, en
cümene gitti. Lâyiha Encümeni de kabulüne dair 
mazbata yapıyor. 

REİS — Lâyiha Encümeninin mazbatasını kabul 
buyuranlar ellerini kaldırsın. (Kabul olunmuştur. 

Bundan sonra 'Adliye Encümenine havalesini ka
bul buyuranlar lütfen ellerini 'kaldırsın. Adliye 'Encü
menine gitmiştir efendim. Adliye Encümeninden rica 
ederiz, müstaceliyet kararını unutmasın. 

2. — Genç Mebusu Âli Haydar Beyle rüfekast-
nın, mütekaidini mülkiye ve askeriyenin maaşlarına 
zam icrasına dair takriri ve Lâyiha Encümeni maz
batası. 

REflS — Efendim, Mütekaidin ve aytam ve 
eramil maaşatı için Genç (Mebusu Ali Beyle rü-

— 93 

f«kasının tekliflerinin ademi kabulüne dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Onu okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
(Bilcümle memurin ve müstahdemini Devlete, 

maaşlarıma üç midi zantaûm verildiği halde, hayat 
ve kudreti bedeniyelerini va-tan ve millet uğrunda 
duçarı zaaf ve taap eden bir takım mütekaidini mül
kiye ve askeriyenin bu nimetten mahrum edilmele
ri muvafık olamıyacağına dair Genç Mebusu Ali 
Beyin encümenimize muhavvel takriri mütalâa ve 
tetkik olundu. Teklifi mezkûr haddi zatinde bir tek
lifi kanuni değildir ve nimet külfetin mukabili ol
duğuna göre; maişetleri maaşlarına münhasıran baş
kaca vesaiti maişete müracaatta kudreti teşebbüsiye* 
den mahrum bulunan memurine lâyik olduğu merte
be zamaim icrası lâbüttür. Mütekaidin? gelince, ti
caretle iştigal ve sair güna esbabı refahı taharrileri
ne bir mâni olmamakla beraber fazlaca zamadme 
kesbi istihkak için ihtiyarı külfet kaydinden vareste 
bulunduklarına binaen teklifi mezkûr gayri varit ve 
şayanı ret olmakla Makamı Celiü Riyasete takdimi 
tezekkür kılındı, 7 Teşrinievvel (13Î6 

Lâyiha En. Rs. Na, M. M. 
Sinop Yozgad 

Şerrf Süleyman 'Sırrı 
Kâtip 

Antalya 
Ati Vefa 

REİS — Efendim, Lâyiha Encümeni mazbata
sını 'kabul buyuruyor musunuz? Kabul buyuranlar 
ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

ZIYA BEY «[Bitlis) — Ekseriyet yok efendim.. 
S. — Camit Mebusu Hamdi Beyin, bekârlardan 

vergi ahzi hakkmda teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası, (2/100) 

ıREÎS — Bekârlardan vergi ahzi hakkında Canik 
Mebusu Hamdı (Beyin teklifinin kabulüne dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası var. «(Handeler, kabul sa-
daları). (Ret sadalan, gürültüler). 

ıRBfS — Rica ederim efendim, bir kere okunsun, 
gürültü olmasın. <Okunsun dinliydim, sesleri). 

Lâyiha Encümeninin mazbatası okunuyor. 

Riyaseti Celileye 
Yirmi beş yaşım ikmal «dip te henüz teehhül et

memiş olan veyahut her ne suretle olursa olsun 
zevcesinden müfarakalt ederek bekâr kalan erkek
lerden vergi ahzi lüzumuna dair Canik Mebusu Ham
di Beyin, Heyeti Umumiyeden muhavvel 23 Eylül 
133)6 tarihli teklifi kanunisi Encümenimizce tetkik 
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olundu. Teksiri nüfusa yegâne çara gayrimüteehhiue-
rm şu suretle teehhüle sevk ve İcbarlariyle beraber 
izdivaç emrü ehemmi meşruunu bir takım gayri-
meşru takyidatla duçarı 'tağyir eden ve her tarafta 
muhitim adatma göre ihtiyarına mecburiyet hâsıl 
olan masarifi zaideden fukarayi halkı âza-Je bırakacak: 
ahkâm ve usulü katiye vazı lâzım ve lâbüft olmakla 
encümen im İzce şayanı kabul görülen iş bu teklif ile 
beraber bu cihetin de pişi nazara alınmak üzere bir 
kerre de Dâhiliye Encümenine lüzumu tevdii tezek
kür kılındı. 7 Teşrinievvel 13-36 

Layiha En. iRs. Na. M.M. 
Sinop Yozgad 

Mehmet Şerif Süleyman Sırrı 
Katip 

Antalya 
Ali Vefa 

(Kabul, kabul sadaka, gürültüler). (Red sadada-
n). 

TUVALİ HtLMt MEY ((İBolu) — .»avanini Ma
liye Encümenine havale edilskı.. 

RBtS — Kürsüye ders okutmayın rica edenim, 
Müsaade buyrun. 

İM ALİ'YE VEKlLl PEKİT BEY — Sıhhiye ve 
Muaveneti içtimaîye Encümenine havale olunsun. 

iMUSTARA HEY (KaTahİsan Şarki) — Reis »ey! 
söz istiyorum. 

ıREltS — Evveiâ şu mazbatayı 'kabul «diyormu-
sunuz? (Kabul sadaları), (Kabul buyuranlar ellerini 
kaldırsın. Ekseriyetle kabul olundu, 

MUSTAFA BEY (Karahisan Şarki) — Mazbata 
aleyhinde söz söyliyeceğim. 

ıRBtS — Efendim, mazbata kabul olundu. 
MUSTAFA »EY <Karahi«anşarki) — Mazbata 

aleyhinde söz söyliyeceğim. ı(Gürüliüler), (Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Encümenine sesleri). 

•REİS — Efendim, mazbaltayı Adliye Encümeni
ne mi? (Gürültüler). 

MALİYE VBKItLt FBR'fT BEY — Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtİmaiyeye. 

REİS — Sıhhiye ve (Muaveneti içtimaiye Encü
menine gönderilmesini kabul edenler ellerini kaldır
sın. Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Encümenine git
miştir efendim. 

4. — Bolu Mebusu Cevat Beyle refikinin, ordu 
mensubininîn, maasatının tezyidine dair teklifi kanu
nisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası.-

ıREİtS — Ordu mertsubirıioiıı tezyidi maaşatı 
hakkında Botu Mebusu Cevat IBeyle refikinin teklif-
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terinin, kabulüne dair Lâyiha Encümenimin mazbata
sı var : 

Riyaseti ıCelileye 
Bilûmum ordu kumanda heyeti ve zabıtan ve 

mensubini askeriye ile cephe 'gerilerinde bulunan ve 
cephe ile alâkadar olmıyan gayri muharip efrat ve 
zabitanın tezyidi maaşları lüzumuna dair Cevat Bey 
(Bolu), ve Cebelibereket Mebusu frisan iBeyterin, He
yeti ITmumiyeden muhavvel ieklifi kanunileri ve es
babı mucibesi (Encümenim izce mütalâa ve 'tetkik 
olundu, Gayei milliyenin istihsali uğrunda vücutları
nı bezleden mukaddes ordu efradiyle onu sevk ve 
İdare eyüyeıt kumanda heyetinin gerek şahıslarının-
ve gerekse ailelerinin esbabı refah ve saadeti hayati-
yelerini düşünmek bir vecibet millîye olduğundan 
teklifi mezkûr şayanı kabul olmakla bir kerede 
Müdafaa i Milliye Encümenine havale edilmek üze
re Makamı Celili (Riyasete takdimi tezekkür kılındı, 

Layiha En. Rs. Na. M.M. 
Sinop Yosgad 

Mehmet -Şerif Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Antalya 
Ali Vefa 

(Müdafaa i Milliye Encümen ine havale edilsin 
sesleri). 

HASAN BEHMT ©EY (Gümüsane) — Ayni 
mevzuda Heyeti Vekilenin de bir lây.ihai kanuaiye-
si vardır. 'Encümene göndermeğe lüzum yoktur, o 
encümenden çıkmıştır. Bunu da onunla tevhtden mü
zakere ederiz. (Doğru sadaJarı). 

MUSTAFA BEY (Tokad) — Daha İyisi odur 
efendim. (Doğru, doğru sesktri), 

MAZHAR MÜPTT BEY (Hakkâri) — Müdafaai 
Milliye Encümeni namına maruzatta bulunacağını. 
(Kürsüye, işitmiyoruz sesleri). Efendim, Bu bapta 
Hükümetin 'teklifi ait olduğu encümenlerden 'geçtik
ten sonra encümenimize tevdi edilmiştir, dün tetkik 
edecektik. Müdafaai Milliye Vekâleti Celilerine ma
ruzatı çafceranam'İM takdim ettik ise de lütfen hiç 
bir kimse 'teşrif buyürmadığından mazbata uykuda 
efendim. Ne zaman teşrif buyururlarsa biz de o 
vakit bakacağız (Bu da oraya sesleri). 

RfEtlS — Efendim Müdafaai Milliyeye havale 
olunmuştur. 

5. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, Mat
buat ve istihbarat tnüdiriyeıi umumiyesinin Dahili
ye vekâletine raptma dair teklifi kanunisi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası. (2/103 M.) 

94 — 
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KıEİS — -Matbuat ve .istihbarat müdiriyeti umu-
miyeskıin Dahiiiye Vekâletine raptı hakkındaki Bur
sa Mebusu Emin Beyin -teklifinin şayana kabul ol
duğuna dair Lâyiha Encümeninin bir mazbatası var, 
okunacak : 

Riyaseti Celikıye 
'Matbuat ve istihbarat müdiriysti umumiyesinin, 

'Dahiliye Vekâletine rapt ve ilhakı lüzumuna dair 
Bursa Mebmu Emin Beyin Heyeti limumiyeden mu-
havvel (teklifi kanunisi encümenimize muvafık ve 
sayam kabul görülmekle ifayi muktazası zımnında 
Makamı celili riyasete takdimi tezekkür kılındı. 

7 Teşrinievvel ıfflö 

Layiha En. *Rs. -Na, M.M. 
Sinop Yozgad 

Mehmet Şerif Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Antalya 
Ali Vefa 

. tfjKabul, kabul sadaları). 

BİR MIBBUS NBEY — ©u evvelce reddoİunmuş-
tu. Rek Paşa Hazretleri teklif etmişlerdi de redde
dilmişti. O vakit kabul edömadi. 

/„ — Gümiisane Mebusu Hasan Fehmi Beyin, 
taşra teşkilâtında tadilât icrasına ve memurin kad
rosunda ıslahat yapılmasına dair teklifi kanunisi. 
(11116 mükerrer)* 

[RiFJİS — Efendim evrakı varide bitti. Şimdi nız-
namemûze geçiyoruz. Masan Fehmi 'Beyin geçen 
günkü teklifi kanunisi vardır ki onu mevkii müza
kereye koyacağız. Bu da bütçeye ait olan teklifi ka
nunidir. Onu müzakere edeceğiz, tab ve tevzi olun-
muştur.. 

TeMİft kanuni J 

MİADfDE 1. — Müstakil livalara vilâyet unvanı 
verilmiş tin. 

'MADDE 2. — İşbu 'kanunun neşrinden mukad
dem vilâyet merkezlerinde mevcut memurin kadro
ları her şubei İdarİyece memleketin tihtiyaç ve kabi
liyetine göre âzami birinci sınıf müştaka livalara 
mahsus memurin kadroları derecesine tenzil edilmiş
tir. 

MıADDE 3. — '1$3£ semai iptidasından itibaren. 
vilâyet meerkeziaden irtibata katolunarak müstakilen 

SÜLEYMAN SIRRI IBEY (Yozgad) — Müsta
kil vekâlet olması için tekiif edilmiş ve reddolun-
muştu. 

HASAN 'FEHMİ ıBEY (IGümüşane) — IBu tek
lifi kanuni Lâyiha 'Encümenine sehven gitmiştir. 
Esasen tstıhbaratt ve matbuat müdüriyetine ait bir 
mesele müzakere edilirken bunun Riyaseti Umumiye-
dem irtibatının fekfcila Dahiliye Vekâletine rapttna 
dair olan teklif Heyeti Cetöenizce nazarı mütalâaya 
alınmış ve Dahiliye Encümenine havale edflrmsti. 
Dahiliye Encümenine gidip alelûsul orada; merasimi 
ifa edildikten sonra kabulü kati muamelesi icra edil
mek üzere buraya gelmek 'iktiza ederken sehven lâ
yiha Encümenine gitmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI IBEıY t(Yozgad) — Bu ayrı 
bir meseledir,, 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Sehven Lâ
yiha Encümenine gitmiştir. Esas mesele budur. Ma
demki Heyeti Celilerüzce şayanı müzakere olduğuna 
dair ıtakrir kabul edilmiştir, doğrudan doğruya Da
hilîye Encümenine gitmesi lâzım idî. 

IREİS — Dahiliye Encümenine havalesini arzu 
buyuruyor musunuz? Dahiliye Encümenine havale 
edilmiştir. Oradan geddikten sonra uzun boylu mü
zakere ederiz. 

idaıre edilen ıfeayri mülhak sancaklar) vilâyetlerin 
mülhak sancak bulundukları zamana ait memurin 
kadroları teşkilâtı idariye kanunu tanzim edilinceye 
kadar Büyük Millet İMedisinm kararı olmadıkça 
tevsi edilmiyecektir. 

İMADDE 4. — Vilâyetler beş sınıf olup birinci 
sınıfa (10 000), ikinci sınıfa <8 000), üçüncü sınıfa 
(7 000), dördüncü smıfa (6 000), beşinci smıfa <5 000) 
kuruş maaş tahsis edilmiştir. (İşbu derecelerin vilâyet
lerin mevkii iktisadi ve idarisi ve nisbeti nüfusuna 
göre tertibini muhtevi cdtvel senej haliye bütçesine 
raptedilecektir, 

tMADDE 5. — (İkinci ve üçüncü maddeler ahkâ
mı tamamiyle tatbik edilmek şartiyle vilâyetlerde 
mevcut müstahdeminden memuriyetleri bilüzum gö
rülenlerin mahallerinde en büyük mülkiye memuru
nun tahtı riyasetinde Meclisi idarenin âzayi tabiiye-
s-itıden müteşekkil heyetten alınacak mütalâaya göre 
nihayet bir aya kadar o memuriyetler kadrodan tay-
yedilecefctir. 

'MADDE 6. — Düşman işgali altmda bulunan 
mahallere ait bütçede mevzu maıasat ve masarifatı 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 95 
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mukannene ve 'gayri mukannene o mahallerin istir
dadın dan işbu kanun ile kavaokvi saire ahkâmına 
tevfikan sarfclunmak üzere senei haûiye muvazenei 
umumiye kanununda fusul Ve mevaddına göre kuşat 
edilen cetveli 'mahsusuna ithal edilecektir, 

MADDE 7. — tora vekâletlerindeki hukuk mü-
şavîrlikleri lâğvedilerek vazifeleri Heyeti Vekile Ri
yasetine merbut bir müdür ila ika muavinden ve lü
zumu kadar dâva Vekilinden mürekkep teşkil edile
cek hukuk müşavirliğime devredilmiştir. 'Mukadde
ma Heyeti Umumiyeden müstaceliyet karariyle tas-
viben Muvazenei maliye lEftcümeni Üt Heyeti Ve-
fctleye tebliğ edilen takrirdeki esasat Muvazene En
cümenince kabul edilmiş ise de lâyihai kaıuın'iyenia 
bütçe Üe beraber müzakere edilmesi nazariyesini 
serdehmekte olmasun» ve halbuki bütçenin Heyeti 
Umumi yede tetkikine esas olmak ve ayni zamanda 
•işbu kanunun tâyin eylediği hududa göre Heyeti Ve-
kilece ;de memuriyet kadroları ıslah edilmek İçin 
müstacetan kesbi kanortiyet etmesi menafü memle
kete daha muvafık görüldüğünden lâyihai kanuni-
yeıûn taıb ve tevzüyle Heyeti 'Umomlyede Mlmiİza-
kere kabulümü arz ve teklif eylerim. 11 Teşriniev
vel 13İ36 

GUmüjane Mebusu 
Hasan Fehmi 

•OPERİATÖR lEMfJN (BEY (Burca) — Söz iste
rim Reis-Bey. 

RBİ5 — Söz 'istiyenier Emin Bey, Vehbi Bey.. 
'Bu hususa dair heyeti mecmuası hakkında daha söz 
istiyen var mı? 

İOPBRİATÖR BMİN «EY (Bursa) — Efendim 
Hasan Fehmi "Beyefendinin büyük bir vukuf ile yap
tıkları şu teklif hakkında uzun boylu bir şey arzet-
miyeceğüm. Yalnız birinci maddesine 'itiraz edece
ğim '(Heyeti umumiyesi hakkmda söyleyiniz sesleri). 

IOPHRIATTÖIR BMİN HEY (Bursa) ı(Devamİa) — 
Peki «özüm mahfuz kalsın. 

IRBDS — Birinci maddede evvelâ söz Emin Be
yindir. 

VEHBlt .BEY ıfKaresi) — Efendim Hasamı Fehmi 
Bey arkadaşımızın şu teklifleri bu seneki bütçe iti
bariyle şayanı takdir ve şayanı tasvip bir tekliftir. 
Fakat bumu böyle fcanuo taızmda tedvin etmek., 
fBmvo sadalan). 

MUSTıAJFA EFENDİ (Diyarbekir) — İşitmi
yoruz. 

VEHBİ BEY Revamla) — Biraz kulağınızı açar
sınız, Bendenizce doğru bir şey değildir. Su kanun 
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denilen şey mânası İtibariyle hepimiz biliriz fcû az 
çok lâyetegayyer bîr şeydir. Her ne kadar tâyetegay-
yer dünyada bir şey yoksa da kanunlara lâyetegay
yer denir. Halbuki şu tanzim edeceğimiz kanunun 
hükmü, birinci maddesi müstesna olmak üzere, di
ğer mevaddt, muma'Meyfıin daha evvel kabul ettiği
miz Itakrirlerinde münderEç olduğu üzere, bu seneki 
bütçeye art bulunan mevaddan ibarettir. Binaenaleyh 
bu, 'Bütçe kanununun maddelerinden başka bir şey 
değildir. Buna ister kanun deyin, isterseniz Bütçe 
kanununun maddeleri deyiniz. Bunu bu suretle ted
vin etmekle vakit geçirmek yazıktır. Bunu; karar 
tarzında bütçeye ilâve edilecektir tarzında kabul ede
riz ve Muvazene Encümenine göndeririz. Bunda ka
nun olarak yalnız bir madde vardır ki o da birinci 
maddedir. Onu kanun olarak tedvin edebiliriz. O bir 
maddeleri kamun değiMir. IBütçe kanununun madde
leridir. 

HASAN FEHMÜ BEY '(Gümüşane) — Vehbi 
-Bey ankadaşımız bumun kanun olarak ıtedvinine lü
zum yoktur, Muvazenei umumiye kanununa mad-
dei mahsusa olarak İJâve edecek olursak maksat hâ
sıl olur buyurdular. 'Mütalâalarının hulâsasını bende
niz böyle anladım. Malûmu âlileri, Bütçe kanunu bir 
sene için yapılır, hükmü katisi on iki aydır. İki ay 
için de tediyata ait bir devresi vardır, esas tnevad-
dıntn ihtiva edeceği ahkâm, on iki aydır. Seneı hali-
ye muvazene kanununa bunları ilâve ettiğimiz tak
dirde bir kere sen«İ haliye bitmek üzeredir, marta 
bir kaç ay kalkmıştır. IBütçe kanununun belki encü
menden çıkıp Heyeti Celüenİze gelmesi, Heyeti Çe
likçe tetkik edilip kabul edilmesi için ihtimal ki da
ha bir ay zaman geçecektir, sene nihayetime ise iki 
«mah kalmış oluyor. İki mvah içim ju maddeleri ted
vin etmiş oluyoruz. Halbuki efendiler; biliyorsunuz 
ki, teşkilâtı idariye kanunlarının yapılıp Meclisi Ali
nizin tetkik ve tasdiktnıza iktiran ettirömesi daha 
epeyice bir zamana muhtaçtır. O zaman icabeder fcj 
1536 senesi 'Muvazene! umumiye kanunu için de ye
ni yeni bir takım esaslar vazetmiş olalım ve senet 
haliye Muvazenei umumiye kanunu Heyeti Gerileni -
ze gelmezden evvel îbuniun tedvin edilmesi lâzımdır 
ki, yami kanun mahiyetini iktisap etmesi lâzımdır ki, 
bu esasa 'göre tetfcifcat yapılsın, harta Muvazenei Maliye 
'Encümeni de bu hesaba göre tahsisatı bütçeye vazet
miş olsun. 'Encümen evet 'biz bu esasatı bidayeten 
ilik verilen takrirle nazarı dikkate alarak tetkikaitı-
mızı • yaptık diyorlar, ithtimat öyledir. Hattâ Maıriye 
Vekiti (Beyefendi de «Bu, heyeti mecmuasiyle saya-
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mı kabuldür. Ben de maliyeye ait teşkilâtlımı bu esa
sa göre tadil ediyorum» buyurdular. Fakat bütün 
suabatt idareye teşmil olunacak şey, rica ederim, 
kanundan başka ne olabilir? '(Meclisin karan sada-
ları). (Müsaade buyurun. ıftir şey mecbur etti yapıyo
rum demek başkadır, kanun emretti yapıyorum de
mek başkadır, ve sonra bu, kısmen Teşkilâtı idariye ka
mımın da bir m uk ad demesi, bir mebdei olmuş olur. 
Eğer bendeniz ümit etseydim ki TeşkMâtı idariye ka
nununu iki ay zarfmda şurada müzakere etmek •im
kânı vardır, bittabi bendeniz de bu teklifi bidayeten 
hiç vermezdim. Fakat müzakereye bugün başlasak 
bile biliyorsunuz ki Teşkilâtı esasiye, bilhassa Teş
kilâtı idariyei vjlâyat kanununun encümenden çık
ması için lââkaıl üç ay 'bir zaman lâzımdır. Bu ise 
belki bir devrei İçtİmaİyeyi sarfettirir. Bunun İçin 
bendeniz menafii memleketi, bunun kamun olarak 
kabulünde görüyorum. Kabul buyurursanız Bütçe 
kanuniyle kabul etmekle bugün kabul etmek arasın
da hiç faik yoktur. Hattâ bugün kabul etmekte şu 
tayda vardır ki, bu kanunun iki, üçüncü maddeleri 
mucibince, vilâyet merkezlerinde mevcut olan o azim 
teşkilâtı müstakil livalar kadroları dairesine 'indir
mek için Heyeti VetoHeye bir zaman ve fırsat ver* 
iniş olursunuz. Bütçe Üe müzakere ettiğiniz takdirde; 
bütçe bu esasaıt dairesinde katiyeti e kabul edildi faırz-
edelim, bütçe neşrinden itibaren oıeriyyüliera oldu
ğuna göre o gün Heyeti VekâBain bunları tetkik et
mesine imkân var mudır? Efendiler vaziyet ne olur? 
Bu şimdiden çıkmalıdır ki bütçe tasdika iktiran edin
ceye kadar Heyeti Vekile de kadroları bu esasa göre 
tadil etsin. Bütçe tasdiki âlinize iktiran ettiği' gün
den 'itibaren işe başlansın. ((Muvafık, doğru sesleri). 

HAMDt NAıMIK. (BEY .(tzmİt) — Vehbî (Beye
fendi biraderimizin buyurdukları gibi bendeniz de 
bu kanunum bütçe müzakereleri esnasında tetkiki 
için şimdilik talikini teklif ediyorum. Hasam Beye
fendi buyurdular ki; bu şimdiden yapılmazsa Bütçe 
kanunu müzakeresi esnasında aym günde yapılması 
kabil olamaz. Zaten de maddelerde tenakuz vardır. 
Meselâ ikinci maddede, Vitâyat kadroları her şubei 
•idariyece memleketlin ihtiyaç ve kabiliyetine göre 
âzauni birinci smı>f müstakil livalara mahsus memu
rin kadroları derecesine tenzil edilmiştir, dedikleri 
İıalde besinci maddede diyorlar ki: Vilâyetlerde mev
cut müstahdeminden memuriyetleri bilüzum görü
lenlerin mahallerinde en büyük mülkiye memuru
nun tahtı riyasetinde meclisi idarenin azayi ta
hliyesinden müteşekkil heyetten alınacak müta

lâaya göre nihayet bir aya kadar o memuriyetler 
kadrosu tayyedüecektir. 

HASAN FEHMİ IBEY ((Gümüşaıne) — (Madde
lerin müzakeresine geçiyorsak her madde hakkında 
ayrıca izahat vereceğim. (Bu zaten yekdiğerini nak
zediyor sesleri). 

HAMCKt NAMİK IBBY (Devamla) — Heyeti 
umumiyesinden bahsediyorum. Bunların telifi için 
ancak Bütçe kanununun müzakeresi sırasında bir 
şekli muayyen vermek lâzımdır. Yani şimdiden bu
nun (müzakeresine lüzum yoktur. 

(MUSTAFA BEY (Karahisart Şarki) — Reis 
efendi söz istiyorum, 

.Dr, İMA2HAIR ©EY (Aydın) — Bendeniz teşki
lâtı mülkiyeye taallûk eden bu kanun lâyihasının 
şimdilik müzakere edilmesinıin muvafık olmadığım 
iddia edeceğim. Hassan Fehmi Beyin buyurdukları 
gibi; -teşkilât programının geç geleceği doğru değil
dir. Teşkilât programını müzakere eden encümende 
geçen güın Heyeti Vekile azalarından bir kaç zatın 
da huzuriyJe bu programın müzakeresi 'icra edilmiş 
ve karan katiye^ İktiran etmiştir ve teşkilâtı idariye-
ye ait olan bir kısmı yakm bir günde Meclisi âlini
ze verilecektir. Binaenaleyh [Bütçe kanunundan da
ha evvel gelecek olan teşkilâtı 'idariye kanunu müza
kere edilirken ancak bunlar mevzuu müzakere ola
bilir. 'Binaenaleyh şimdilik münakaşa ve müzakere
ye mahal yoktur. 

RIBlS — 'Müzakerenin kifayetine dair ibir takrir 
var, okunsun mu? <Hay hay sadaları) '(Hükümetin 
de bu bapta mütalâ;âsını almak lâzımdır sesleri). 

TUNALI İHtfUMl BEY fCBelu) — Bendeniz le
hinde söyliyeceğim, hepsi aleyhinde söylediler. 

R'BİS — Kifayet takriri okunsun da kabul etmez
seniz yine başlarız. 

ÜASAıN FEHMİ IBEY <Gümüşane) — Madem* 
ki kifayet takriri var, müsaadenizle cevap vereyim. 
•Bu takriri takdim ettiğim vakit Heyeti Celilenİz bel
ki ittifaka yakın bir ekseriyetle tasvip ettiğiniz hal
de bugün kanun olarak tedvini veyahut Bütçe kanu
nunun müzakeresinde nazarı itibara alınması hu
susunda tereddüt ediyorsanız. (Bendeniz, her geçen 
günün, memlekette mevcut olan teşkilâtı hâzırayı ip
ka etmek azim bir sarfiyatı İstilzam ettiğine göre, 
memleketin zararına geçtiğine kailim. Binaenaleyh 
bu teklifin bir gün evvel kesbi kanuniyet etmesi mem
leketin menafime muvafık olduğu fcanaatıdM- kj ben
denizi buraya tekrar tekrar sevkedip huzuru âlîniz
de mütalâa serdettiriyar. Or. Mazhar Bey encümen 
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namına veyahut kemdi namlarına buyurdular ki, teş
kilâtı idariye kanunu uzun bir zamana muhtaç de
ğildir. Yakın bir zamanda gelecektir. ©emdeniz de 

' kendilerine söylüyorum' iki tetkik ettikleri şey teşki
lâtı İdariye programıdır, kanunu değildir. Program 
"başkadır, kanun başkadır. (Müsveddesi •bile yapılma
mış, belki kıâğut üzerine konulmamış olan bir ka
mımı kari ben 'getirip müzakere edeceğiz demesini 
bendeniz anlayamadım. 'Program belki yarın gelebilir. 
belki üç gün sonra da fcesbi katiyet edebilir, fakat 
bu müstakbel teşkilâtı idarİyenİn hututu esasiyesini 
tayin eden bir programdır, kanun değildir. Sonra 
kanun tanzimine gelince, onun da keabi kat/yet et
mesi ne 'kadar zamana muhtaçtır, bendeniz onu tak
dir edemiyorum. Binaenaleyh Heyeti Celilenİz nasıl 
arzu ederseniz, isterseniz müzakere edersiniz, ister
seniz tehir edersiniz, yalnız şunu arzederim' ki, her 
geçen güm memleketin zararına 'geçiyor. 

•REİS — 'Müzakerenin kifayetine dair takrir var, 
•Riyaseti Celileye 

Heyeti umumiyesi hakkında müzakere kiâifidir, 
maddelerin müzakeresine geçilmesini teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Dr. Buad 

ıREÎS — Efendim, şu takriri kabul ediyomıusu-
nuz? 

HAMöt (BEY {İzmit) — IBir takririm var, talik 
hakkında. 

REtS — Suaıd (Beyin 'takririni kabul edenler el
lerini kaldırsın, kabul olunmuştur. 

VEHBİ ıBBYKJKaresi) —Ekseriyet yok. 

REİS — Efendim bir daha reye koyuyorum: 'Be
yefendiler; şunun heyeti mecmuası hakkında müza
kerenin kİf ay esini kabul edenler ©Herini kaldırsın 
<Kabul «adaları) Kabul olunmadı mı Vehbi Bey? 

•VlEHlÖr .BEY (Karesi) — ©izim arkadaşlar ev
velce ellerini kaldırmaddar ((Gürültüler). 

ıRtitS — Efendim, şu halde maddelerin müzake
resine geçiyoruz. 

HAMDİ NAMIK 'BEY «İzmit) — Efendim, ben-
denizim bir teklifim var okunmadı. 

iREfÜS — Müzakerenin kifayesiyle maddelere ge
çilmesi kabul edildi efendim. 

MAIMDI NAMIK, IBEY *Izmit) — 'Kifayesi baş-
ka, taliki başka. Yalnız müzakeren-in 'kifayeti kabul 
edML 

IMÖSTIAJFA BEY fTokad) — Kabul edildi, ka
rar verildi. Ondan sonra bir şey olur mu? 

SÜLEYMAN SIK/RI IBDY (Yozgad) — Hükü
met de noktai nazarını lütfen izah etsin. 

'BİR. MEBUS BEY — Hükümet memuru bura
dadır efendim. Noktai nazaran «öylesin, 

ıRElllS — fetediği zamaa döyleyebiMr. Ayrı gayrı 
şeye hacet yoktur. Şimdi okunan teklif hakkındaki 
takrir mucibince müzakerenin kifayesiyle maddele
re geçilmesi kabul olunmuştur. 

HAMDİ İNAM'IK BEY Iftzmit) — Kanunun mü
zakeresinin talikini .Htiyoruz efendim. 

iVEHBİ ıBEY ^Karesi) — Efendim, takririm var, 
reye koyun. 

REÎS — Birinci madde okunacak. 
VEHBİ (BEY k]Karesi) — Benim ftektİfimin mad

deden evvel okunması İazımgeİİr. Niçin okunmu
yor? 

HAMDİ INİAMIK BEY Ifllzmit) — Bendenizin de 
teklifim okunmadı. 

•RidİS — <Vehbi (Beye hitaben) kifayet kasrart ve
rildikten sonra. 

VEHfelt »BEY UfKaresİ) — JBu kifayet kararma 
ait bir şey değildir. Kifayetten başka bir tekletir/ 

RIEJS — Haytr maddelere geçilmesi kabul «dil
di. 

VEHBİ IBEY UfKaresİ) — [Maddelere geçilir, fa
kat teklif okunur kabul olunursa olunur, olunmaz
sa olunmaz. 

Riyaseti (Celileye 
İşbu mevadın birinci maddesinden maada di

ğer maddelerin karar tarzında Muvazene Encüme
nine havalesini teklif eylerim. 

(Mehmet Vehbi 
Karesi 

MUOTAFIA IBEY IfKarahisart Şarki) — Madde
lere geçilmesine karar verildikten sonra başka, bir 
teklif olamaz. 

RBİİS — Vehbi İBeyin Itafcpirini kabul edenler el
lerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

IB. M. (Meclisi Rtiyaseti Celilesine 
Teşkilâtı hazırai müMyenin tebdil ve tadili hak

kındaki .teklifin (Bütçe kanununun müzakeresi esna
sında tetkik edilmek üzere talikim teklif ederim. 

İzmit 
Hamdı 

ıRlEİİS — Hamdi (Beyin teklifini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. (Kabul olunmamıştır efendim. 

IMADDE 1. — Müstakil livalara vilâyet unvanı 
verilmiştir. 
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RBÎS — Efendim, «öz alanların isimlerimi okuyo
rum ': 

•Emin 'B- Süleyman Sum B„ Besim Atalay <B„ 
Ragıp ıB. daha isti yan varsa yazalım. 

HASIAİN FEHMİ BEY l(Gümüşane) — Müsaade 
bruyurulursa bendeniz iki kelime ile izah edeyim. 
Sonra -Beyler söylesinler. '(Gürültüler), Efendim, mü
dafaa şeklînde arzetmiyorum. Mutasarrıflrklar den-
meyipte vilâyet denmesindeki sebebi izah edeceğim.. 
Efendim malûmu âlileri mülhak livaların ekseriyeti 
âzamiyest müstakil olduktan sonra mülhak olmak 
üzere iki veya üç liva kalmıştır. Vilâyetlere ve bu 
cüzütamı idarelere bir isim vermek icabetti. Arzede-
ceğim veçhile o vakit vilayet veyahut liva .diye bir 
isim tasrih etmemiştim ve bunu Heyeti Celbenizin 
Itakdirine bırakmıştım. "Vilâyet veyahut liva her han
gi birisi Heyeti Celilece tensip buyurulunsa demiş
tim. "Bu lâyihai kanuoİyede tasrih etmeklikteki sebep, 
malûmu âliniz (Kanunu esasimizin henüz fesih ve 
•iptalini resmen ilân etmiş değiliz ve bir takını meva-
dı bugün haâbeticap mühmel kalıyor. Fakat diğer bir 
-takım mevaddan da İcabı hale göre istane ediyoruz. 
Orada teşkilâtı idarîyeyi üç kısma ayırarak vilâyet, 
liva, kaza namlarını sarahaten kaydettiği İçin onun' 
•la bir taaruz teşkil etmemek ve aynı zamanda da va
li ismi mutasanrıf isminden, ihtiva ettiği mâna itiba
riyle mahalline .daha ziyade masraf olmak dolayısiy-
Je, vilâyet kelimesini teroihan •birinci maddeye der-
cet t İm. Lİva 'denildiği zaman evvela Kanunu esasi
nin o maddesiyle bir taaruz teşkil etmiş olacaktır. Sa
niyen de mutasarruf unvanı mahalline okadar mas
raf değildir ve mâna itibariyle her halde valilik ismi 
daha ziyade cüzi tamlar İçin kullanılacak bir İsim 
olmadığı cihetle aırzettim. 'Binaenaleyh musir deği
lim, Heyetti Celileniz arzu ederseniz, fikrinize daha 
muvafık ve mülayim geliyonsa mutasarrıf unvan* 
verilmesine de muvafakat ederim. 

OHERJATÖİR EMİN iBEY (Bursa) — Eskiden 
efendim «ekiz on tane vilayetimiz vardı, yani mah-
dud derecede idi. Şimdi eğer bu valilik unvanını ka
bul edecek olursak ikiyüz 'tane valimiz oluyor, yani 
valilik unvanı ucuzluyor. Şimdi eğer bu vaiflik unva
nı kabul edilecek olursa bendeniz bunun bir eksik
liğini görüyorum. Geçenlerde IBesim Atalay Bey gü
zel izahat etmişlerdi, (İran'da olduğu (gibi bir çok «r-
faüddevle, «iizamüsaltana yahut her kesin kabiliye
tine göre ben de flâve edeyim; muhribiüddevle, ber-
badüknemalik ve saire gibi bir takım elkap da lâ
zım. 'Biz bir tarafdan halkçılığa doğru gitmek isti-
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yoruz, bir taraftan yine şatafatlı unvanlar arıyoruz. 
Doğrusu bunu daha açık söylemek icabederse be
nim de bit parça iştahım açıldı, ayranım kabarıyor. 
Şimdi valilik ucuzladı, on tane iken iki yüz tane ol
du. Bundan her fceste bir hırs uyanacaktır. Sonra 
eskiden meselâ kaza merkezi olan yerleri, ezcümle 
son zamanlarda Ereğli, Zonguldak, Aksaray, şurası 
burası, kaza merkezi iken şimdi liva yaptık. On beş 
gün sonra da vilâyet yapacağız. Bir kere koskoca, 
Fransa kadar olan arazimize vilâyet namı vermiştik, 
yani hudut itibariyle vâsi olan yerleri vilâyet yap
mıştık. Şimdi pek mahdud yerleri vilâyete kalbetmiş 
olacağız. 

Sonra efendim İkinci bir mesele, eşhas meselesi. 
Dünkü kaza kaymakamını bugün başında vali ola
rak gören halk bunu pek hüsnü telakki etmez zan
nederim. Düşününüz eskiden Sivas vilâyetinde va-
târik yapan 'Reşit Akif Paşaların, Halil Paşaların, 
yok bilmem ne Paşaların bu gün yerlerine koyaca
ğımız adamlar her halde onların yerini doldurâ-
mazlar. Onun 'için bendeniz bu valilik, aleyhinde-
yim. (Hatta bu yolda da bir takrir veriyorum, ister 
kabul edin, İster etmeyin. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Bendeniz En
cümeni mahsus mazbata muharririyim. Müsaade 
ederseniz bu hususta söz söyleyeceğim. 

REİS — Program encümeninin tn&zbajta muhar
riri encümen namına söz söyleyecek dinleyin. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendüm, 
Program Encümeni, yahut Encümeni mahsus bu me
seleyi tetkik etmiş ve müstakil livalara vilâyet nam* 
veritmeSini tahtı karara almıştır. Çünkü bugün Kon-
ya, Erzurum ve Trabzon gibi ehemmiyeti fevkalâdesi 
olan yerlerin isimlerinin mutasarrıflığa indirilmesi 
müşküldür. Bilirsiniz ki, bu gibi şeyler bir çok ademi 
hoşnudu tevlit eder. Ondan Ibaşka vilâydt kelimesin
de hukuki mana da vardır. Emin (Beyin buyurduğu 
gtfbi vilâyet kelimesi şatafatlı manayı haiz değildir.. 
En yüksek 'bir mertdoei Jdariyenin manasıdır. Encü
meni mahsusun da 'bu ismi. kabul ettiğini arz ediyo
rum. Talbİi reyi âlinizde hürsünüz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat)' — Efendim, 
mafumuâiirıiz biz de teşkilâtı mülkiyei vilâyet, san
cak, kaza, nahiye olmak üzere dört sınıftır (Gürültü
ler), 

REİS — (Beyefendiler müsaade buyurun dinleye
lim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Devamla 
— Şimdi vilâyetlere mülhak 'livaların ekserisi mıüslta« 
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ikil oldu. Zannederim müstakil olmayan üç beş liva
dan İbaret kafcyor, eğer bu mülhak livalar bundan 
Sonra da ilelebet mülhak olarak kalacaksa, bu birinci' 
maddede zikrolunan müstakil livalar tabiri doğrudur, 
yok 'bunlar da bir gün gelip müstakil olacaksa şu 
halde müstakil livalara vilâyet urovanı verilmiştir de
mekten ziyade, livalara vilâyet unvanı verilmiştir de
mek lâzımdır. Binaenaleyh derecei teşkHât üçe in
dikten sonra «müstakil livalara vilâydt unvanı veril
miştir.» maddesindeki «müstakil-» kelimesi fazladır.! 

'BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim 
Hoca Nasreddin'e sormuşlar, «Ay eskiyince ne ya
parlar?'» «bunu ibitaeyecek ne var; kırparlar kırpar
lar da yıldız yaparlar» demiş. Onun dediği gibi, biz
de vilâyetleri kuyruğundan budadık, kanadından btı-
datdrk, (birtakım livalar yaptık. Şimdi farzedıelim Ho
ca Nasreddin'in dediği gibi o&uo, ku^pıp yrklrz yapa
lım. Vilâyetleri kırpıp liva yaptık. Yıldız yapılmış 
şeylere bîr daha ay denir mi? Denmez. Onların ken
dileri de Myümfelı. Biz 'bunun aklskue gidiyoruz. Ma-
kûsen mütenasip hareket ediyoruz. Bütün harekâtı
mız, küçüklükçe isâmlerli 'büyütüyoruz. Sonra arka
daşlarımın 'birisi '«vilâyet» kelimesinde hukuki bir 
mama göndü, ben görmedim. Bizim taksimata mülki
yemiz kadim en eyalet ve sancak İdi. Efendim iyice 
hatırlıyorum, (Bundan bir buçuk ay evvel Türkiye'de 
yapdmak üzere, güya Sosyalist, bitmem ne birtakım 
gençler toplanmışlar, bir Bolşevik programı yapıyor
lardı. Aüah şattıid. Bunlar frizim bir asır evvelki teş
kilâtı mülkiyemizi bitmiyorlardı. Şimdi gelelim esasa1 

bizim eski teşkilâtımız eyalet ve sancak tarzında idi. 
Eyaleti kaldırdık. Öyle Übehetlü, DevletSû paşalar 
kalmadı. 'Binaenaleyh sancak hem türkçedir, nem de 
daha yakışıklıdır, Sonra Hasan «Bey buyurdular ki; 
Kanunu esasiye muhaliftir, çünkü bizim teşk'ilâtı 
mülkiyemiz vilâyet, sancak, kazadır. Bugün zanne
derim ki ıtûr sancak müstesna olduğu halde hiç mül
hak sancak kalmamıştır, hemen hepsi naili' istiklâl 
olmuştur. 'Binaenaleyh vtîJâyet kalmamıştır. Eğer Ka
nunu esasiye taarruz teşkil ediyorsa ortada vilâyet kal* 
mamışur. Sancak, 'diyelim ve sancak beyi diyelim. 

BİR (MEBUS — Mâna çıkmıyor ki efendim. 

rRAGIP BEY (Kütahya) — Efendim rüfekayı 
muhteremenin hemen ekserisi vilâyet kelimesi yerine 
sancak veya liva debsiftnetsünıi tercih ediyorlar. Bende
niz de aynı fikirdeyim. Çünkü maUımuâlüınlz bizini' 
taksimatı mülfciyemizde ve bilhassa şu madde elyevm 
meri olan Teşkili Vilâyat Kanununda vMyet, liva, 

kaza, nahiye olarak (kabul edilmiştir. Şimdi biz teşkili 
Vilâyat Kanununun yalnız vilâyete ait olan kısmım 
Iâğvediyonız demektir. Madümuâ'linfz ta bidayeti in
kılâptan 'yani Meclisi Mebusanın birindi devrei İçti-
maiyesinden beri geçen Heyeti teşrfflyede vilâyetlerin 

lâğviyle müstakil mutasarrıflıklar tarzında idaresi içini 
bir cereyan vardı ve zaten kulağımız müstakil muta-
sarınfîıklara alışmıştır. Vilâyet denlirlnee hakikaten 
gözümüzde büyüyor, MlnküllitvUcım vilâyet kelimesi 
burada zaittir. Liva denilmesini teklif ediyorum ve bu 
mealde bir de takrir veriyorum, 

DR. AlBtotıN BEY (Lâzistan) — Muhterem ar
kadaşlar, tabı beşer müstebittir, beşeriyette İstibdat 
vardır. Binaenaleyh biz arzu edelim ki küsülelim ve 
halka yanli köylülere yaklaşailım. Yoksa öyle vatii vi
lâyetin arkasında dört 'tane jandarma ile ortalığı ez
mesini istemeyelim. Biz bundan sonra ister İstemezi 
küçüleceğiz, yani Hükümetçtler küçülecektir ve bîr 
köyfrtnün alıp istidasını havale edecek ve doğrudan 
doğruya o köylünün muamelâtını yapacak ve eline 
verecektir. Yoksa vaHii vilâyet ofcjpta dört jandarmaı 
arkasasda, dört jandarma ilerisinde, vali geliyor, vali 
pasa geliyor... Artdt bunun modası geçmiştir ve hanr-
dolsun geçiyor (bravo sadaLarı) ve geçecektir. Rica 
ederim demin arkadaşlarımdan birisi ismini unuttum, 
çünkü ben hastayım, SoysaHı zade midir nedir? Bur
sa valiliği yok bilmem ne dedi. (Handeler) çünkü' 
onun da tabında istibdat vardır. 'Binaenaleyh ben de 
arzu ederim ki Erzurum'da küçülmeli küçülmeği Er
zurum da kabul eder. Erzurum müstakil livası veya,-1 

hut Erzurum sancak beyi otsun. Fakat yeter ki halka 
yaklaşalım. Halk ve çarıklı köylü gelsin, sokulabil-
sin... Valii vilâyet oldumu evvelâ diyecek ki; git ya
veri gönder sonra benim nezdioıde sel, geçti o yaver 
beytik, geçti, geçti. Bundan sonra hiç bir vakitte yok 
yaver beyi görde sonra gel. Yaver beyi gördükten 
sonra nazır beyi göreceksin. O da kalkacak : O da 
vız gelir. (Handeler, affloslar)'. Binaenaleyh hepsi livaı 
olsun, yani küçülttelîm (Alkışlar). 

DR. MAZHAR BEY (Aydını) — Efendim bura
da söz söyleyen mülteaddit rüfekayiı kiram bir teki 
kelimeden ibaret olduğu zannoHuaıan fakat az çok 
ruhlar üzerinde bir "tesir hâsa ettiği arttaşdan bu vilâ
yet ve üva kelimeleri üzerinde az çok gezindiler, oy
nadılar, hakikaten vilâyet deyince insan kendisinin 
mahcur olduğunu zannediyor, mutasarrıf tabiri de 
tapusunu almış da benim üzerinde tasarrufu var gibi 
geliyor. Millet bütün serbestiye gittiği bir zamanda 
hakikaten bu kelimelerden şüpheleniyor, acaba bu 
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ketmeler arkasında gizli duran o zulüm ve tahak
küm avdet mi ediverecek gibi insanı düşündürüyor. 
Rüfekadan biri (sancak beyi) tabir buyurdular. Ben
deniz bu kelimelerden bilhassa (sancak) denildiği za
man daima bir kütdiyet, bir ruhaniyet, miSletin daima 
İtilâya nehaya doğru yükseldiğini temsil eder bir şey 
görüyorum. Ve bütün tarihi düşündüğüm zaman en 
kudretli adamlara Sancak beyi ve Sancak ağası de
nediğini düşünüyor ve ırultefirmin bir şeref olan ma
zisi gözümün önüne geliyor ve bu itibarla diyorum 
k-i 'bunlardan, A'bidin Bey biraderimizin dediği gibi 
yaver, Jandarmaları ifade eden vilâyetten, pet tadı 
olmayan <bu 'hatıratı ihtiva eden bu kelimelerden uzak-
taşaltm, daha ziyade şanlı zamanlarımıza ait, tarihi
mizi hatırlaman kelimelere doğru gidelim icaibedarsfe 
Sancak ağası cdsun, icabederse Sancak beyi olsun, 
Sancak bası olsun. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Sancaktar, bay
raktar densin (handeler). 

VEHBİ BEY (Devamla) — Efendini bir madde 
müzakere editör kabul edilir, ikinci müzakeresi de 
olur, sonra tay edilir, red edilir esasen müstaceliyeti' 
de yok. (Var sadaları)'.. Varsa pekâlâ, simdi efendim 
encümende bu program var. Bendeniz tabii encümen 
namına söylemeye sal&hiyeRar değilim. Yalnız ma
lumat ve fikri mahsusum olmak üzere arz ediyorum. 
Teşkilâtı idariye esas atı mevzuubahis olduğu bir SH 
rada Memaliki Osmaniye veya Türkiye nelere mün-
kasemdir. Teşkilâtı müüdiye idari şekilde Vilâyetlere, 
vilâyetler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar sıa* 
hiyeîere ki eÖerMüzdeki programda var. 

• TUNALI HİLMİ BEY (Bollu) — Zavallı köy dai
ma unutulur. 

VEHBİ BEY (Devamla) — (Hilmi Beye hitaben) : 
Maalesef köyün alâkası yoktur, öyle zannedildiği gi
bi değildir. Şİmdİ vilâyet unvan», memleketin -baz* 
aksamı daha ziyade nazarı dikkate alınarak verilmiş-! 
tir. Şimdiye kadar vali unvanına alışmış olan mahal
ler, îiva ve mutasarrıf unvanını az göreceğinden (is* 
terse kabul etmesin sesferi). Müsaade buyurun efen
dim, memlekete eğer herkes biam gibi düşünmüş 
olsaydı fealara hacet kalmazdı, kazalar halinde bile 
idare ederdik. Binaenaleyh, esasen mutasarrıf kelime
sinin; arkadaşlarımızdan birinin buyurduğu veçhile, 
mânayı tamı böyle livalarda vaki olamayacağı için bu 
mutasarrıf kelimesini kabul etmedik: vilâyeti âmme 
dolayısıyla vali kelimesini kabul ettik ve bunu şimdi
ki esas üzerine 'kazalara, kazaları nahiyelere taksim 
ettik. Eğer bu mahzuru buradan bir nefhai kutsiye 
ife kaldırmak mümkün ise sancak olunca eski vaziye
tin tebeddül etmeyeceğine Meclisi Aîİ kani olursa 
liva denilebilir. Sancakbeyi denilmesini de düşündük. 
Fakat cereyanı umumî emperyalisttik aleyhinde oldu
ğundan (bey) kepmesinde de derebeylik mânası mün
demiç bulunduğundan bu ta/biri kabul edemedik. 
Yoksa (Sancak) Türkçe ve herkesin anlıyalbileceği bir 
kelime ve (Sancakbeyi) de gayet güzel bir tabir dldü» 
ğu hakle sancakbeyinde eski sancakbeyKği kokusu ol
duğu için bunu da kabul etmedik. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Sancak1 

boylerini Hükümet tâyin ederdi Beyefendi... 
VEHBÎ BEY (Devamla) — Binaenaleyh, bunu 

kabul etmed?k. Bu suretle (Vüayet) kelimesi kabul 
edildi. Fakat bunu böyle uzun uzun müzakere edip 
de bir madde île 'burada tespit etmektense bendemiz-
ce, bunun zaten bütçe ile alâka ve münasebeti yok
tur. Bütçede verilecek maaşat ayrıca tespit edilebilir. 
İdare memurlarına verilecek maaşat şu derecede ola-

MAZHAR BEY (Aydın) Devamla — Her halde 
Hilmi Beyefendinin bu hususta bayrağı çekerek, önü
müze düşeceğine, kaniim. Bendenizde tamamen tek
rirlerine iştirak ediyorum ve bunun için bir takrir ve-
Tİyorumj 

VEHBÎ BEY (Karasi) — Efendim işte deminki 
meselenin ruhu meydana çıktı. Mecliste vilâyet mi di
yelim, sancak mı diyelim. Bey mi diyelim, Paşa mı 
diyelim diye bir JhtUâf başladı. Halbuki bu madde 
esasen buraya konacak değildi. Büyük Miüet Mecli
sinden çıkacak bir Teşkilâtı esasiye programı vardı 
ve o programda bu mevzubahis olacakıtı. Esasen böy
le müstakil livalara vilâyet unvanı verilecektir dİys 
ileride atılacak bir adımın temelini kurmak bütün 
teşkilâtın esasını şimdiden kalbul etmek demektir. 
Halbuki teşkilat hakkında buna dair Dahiliye En
cümeninde veyahut altt olduğu encümende bir müza
kere cereyan etmemiş, 'imali fikir edilmemiştir. Böyle 
hemen havadan iner gibi müstakil livalara vilâyet 
unvanı verilmiştir dliye bir ösas kîoymak, Büyük Mil
let Meclisinden çıkacak bir kanımda münasebeti ol
mayan bir yerde bunu bir madde ile halletmek ben-
denizce zannederim kusurlu bir iştir. (Doğru sodala
rı). Sonra kimisi vülâyet diyelim kimisi liva diyetim 
dediler. Bendeniz bunun müzakere edilmeyeceğine 
•kani olduğumdan bu bapta fikrimi saklıyorum. Eğer 
müzakere ediUecekse buna ait mütalaamı o zaman 
arz ederim. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Çocufc gibi 
hareket etmeyin Vehbi Bey!.. 
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çaktır denilebilir. Vilayetle, mutasarrıflıkla kaza ile 
alakası yoktur. Azami şu maaş verilecek, asgari şu 
maaş verilecek, şu derece verilecek denilir, tespit edi
lir. Teşkilata art böyle bir madde Meclisten çıkma
sın. Bu Meclise böyle karmakarışık bir kanun ya
kışmaz, 

fR'BİS — Birçok söz isteyen daha var, Tahsin 
Bey, Nafiz Bey, Abdullah Bey, Dahiliye Vekili Ad
nan Bey. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ DR, ADNAN 
'BEY (İstanbul) — Müsaade buyurur rnusunuz efen
dim? Böyle bir kanun teklif edildiğini ve ruznameye 
konulduğunu, ruznamenin bize tebliğiyle haber aldık. 
Biz de biliyorduk ki, Hasan Fehmi Bey böyle bir 
takrir vermişlerdi ve bu takriri Muvazenei Maliye 
Encümenine havale edilmişti. Şimdi sordum, bu ka
nun (Dahiliye Encümenine havale olunmamış, ve ev
velce Hükümete verilip mütalaası alınmamıştır. Ma
mafih esas (itibariyle bunların birçok kısımlarını He
yeti Vekile de kabul edecektir. Bunda hiç şüphe yok
tur. Yalnız şimdiden bunun kanun halinde tedvân 
edileceğinden Heyeti Vekilenin haberi yoktur. Öyle 
bir şey yapılıyor ki, <Beyefeadiler; bütün teşkilat de
ğiştiriliyor, Mesela birtakım sancakları vilayet yapı
yorsunuz. 'Bendeniz Dahiliye Vekâleti Vekili sıfatıyla 
arz ediyorum ki, bu doğru değildir. Mesela Antalya 
vilayeti diyecek misiniz? Misal olarak arz ediyorum. 
Aksaray vilayeti diyebilecek misiniz? 'Bunların coğ
rafi ve iktisadi nokta! nazardan taksimatı derdesti 
teşkildir. Mütehassıslar Dahiliyede uğraşıyor. Bunu 
yeniden tetkik edelim, teşkilatı beraber yapalım. 

iMasraf meselesine gelince; -Hasan Fehmi Beyefen
dinin teklif ettiği bu maaşlar esasen kabul edilmiş
tir. Yalnız bizim de bazı ufak tefek isteyeceğimiz 
şeyler vardır. Onları da sırası gelince söylerim. Son
ra birtakım memurini kadro harici bırakmak lazırn-
geliyor. Sunun için de tabii bir şey düşüneceğiz, bı
rakmayacağız demiyorum, fakat bir şey düşünmek 
lazım. Böyle ceffelkalem yapılmış kadro harici tensi
katların cezasını gördük. Müsaade buyurunuz, biraz 
tetkik edelim. Heyeti Vekileye havale buyurun, bu 
işe de bakalmı. (Gürültüler, Dahiliye Encümenine 
gitsin sadaJarı, reye müzakere kâfi sadaları) Heyeti 
Celileniz nasıl arzu buyurursanız öyle kabul eder
siniz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bende
niz hu cihetten Adnan Beyefendinin sözlerine hak 
veriyorum. Fakat bu teklrf yapılalı yirmi beş gündür. 
ikinci layiha suretleri Heyeti Celileye tevdi edileli 

yina bir hafta oluyor. Bunun teşkilatı idariyeye taal
luk edecek kısmı yalnız birinci maddesidir. 

MAZHAR MÜFİT HEY (Hakkâri) — Bir zat 
iki defadan fazla söz söyleyemez. 

ABDULLAH EFENDİ <tzmrt) — Beş defadır 
kürsüye çıkıyor, herkes bir defa söz alamıyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Birinci maddesidir. Birinci maddesini ister 
tehir ediniz, ister tadil ediniz, o size aittir. Bu teklif 
sırf sene haliye bütçesinin tanziminde tasarrufu te
min için arzu edilmiş bir noktai nazardır. Binaen
aleyh, bunu gerek Vehbi Beyefendinin idareİ masla
hat politikasını takip ederek atiye atmak veyahut 
müzakere edip bir karar vermek gibi tekliflerini ben
deniz efendiler, bir memur zihniyetiyle düşünmedi
ğim için, kabul etmiyorum. Efradı milletin israf edi
len paralarının daha ziyade israf edilmemesini vic
danım bana emrettiği için bu teklifi yaptım. Heyeti 
Celileniz isterse şimdi müzakere eder, isterse Heyeti 
'Vekilenin arzu ettiği gibi beş ay sonra müzakere 
eder. Fakat atiyen müzakere zamanına kadar yapıla
cak fazla sarfiyatın mesuliyeti maneviyesinden tecer-
rüt ediyorum. 

VEHBİ BEY {Karesi) — Nizamname mucibince 
söz söylemeye hakkım var. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Usulü 
müzakereye dair söyleyeceğim. Hükümet kanunu 
berayi mütalaa talep ediyor. 'Bana veriniz diyor. Ni
zamname mucibince mecburuz, vereceğiz. (Heyeti 
Vekileye sadaları) 

REİS — Efendim, rica ederim, gürültü etmeyin, 
kabul ederlerse gider. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz idarei masla
hat politikasını hiçbir vaktt takip etmedim. Hasan 
'Bey biraderimiz ya ifadeleriyle karşısındakini daima 
incitmek istiyor, yahut kendilerinde, kasdetmeyerek, 
İdareİ lisan ederken, karşısındakini daima cerihada? 
etmek mazhariyeti var. Bendeniz memur zihniyetini 
kendilerine kamilen iade ediyorum. (Gürültüler) Mü
saade buyurun efendim, hakkımdır. 

HASAN FEHMİ 'BEY (Gümüşhane) — Ben
deniz ikmal edeyim, sözüm anlaşılmadı, rica ederim. 

REİS — Sonra söyleyiniz. 
VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendiler; bendeniz 

idarei maslahat etmedim. (Bunun ikinci maddesinde; 
memurin, liva kodrasuna tenzil edilecektir, deniyor. 
Bugün bir misal olmak üzere, bu vilayette on tane 
mühendis var, bunu yeni kadro ve geçenki karar 
üzerine sancaklara verdiler veyahut Van'a, Bitlis'e 
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verdiler. Şimdi burası bir livaya tenzil edilecek, eli
mizde bir mühendis var. Bunları ne yapacağız? (San
caklara gitsin sesleri) Zaten gidiyor. Fakat bu ka
rar üzerine gidemezler. İkincisi; memur zihniyetiyle 
diyor. Fehmi Beyin herkesten evvel beni tanımaları 
lazımgelir ki, en eski arkadaşları burada bendemızim 
zannederim. Ondan daha ziyade bendeniz halkçıyım 
ve ben çiftçiyim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
de buyurun efendiler. (Gürültüler) İki kelime ile arz 
edeyim. (Gürültüler) Vehbi Beyin yanlış, telâkkileri
ni izah edeceğim. Bendeniz idarei maslahat sözünü 
Vehbi Beyin ne şahsına, ne de arkadaşlarımdan biri
ne izafe ederek arz etmedim. Muamelemizin şekli 
itibariyle bu üçüncü tekliftir. Bunu böyle birtakım 
esbap ve sevaik dolayısıyla tehir etmek, menfaati 
um um iyeye muvafık değildir, idarei maslahatı, işin 
sekli itibarma matuf olarak arz ettim. Yoksa hiçbir 
arkadaşım içtin isi idarei maslahata talik ediyor de
medim. 

BİR MEBUS — Reis Beyefendi müsaade buyu
run. 

REİS — Rica ederim müsaade buyurun, şimdi 
söz isteyenler var. Hilmi Bey, Tahsin Bey, Nafiz Bey, 
Abdullah Efendi, Abidİn 'Bey. Bir de müzakerenin 
kifayeti takriri var. 

/. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, Ankara beledi
yesi hakkında Dahiliye Vekâletinden sual takriri. 

Makamı Riyaseti Celileye 
Merkezi Hükümet olan Ankara şehrinde vazaifi 

belediyeye ait hususat tamamen ihmal edilmektedir. 

Riyaseti Celileye 
'Birinci madde hakkındaki müzakere kâfidir. Reye 

vazını teklif eylerim. 
Kütahya 

Besim Atalay 
KÂTİP — .Başka takrirler var efendim. (Gürül

tüler) 
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) '— Bir teklif var, 
REİS — Efendim, müsaade buyurun. Beyefendi

ler kanunun heyeti mecmuasını müzakere ettiniz, bi
rinci madde de müzakere olundu. Müzakerenin kifa-
yesi ve maddenin tadili hakkında birçok takrir var. 

Şimdi Hükümet geliyor diyor ki : Biz bunu gör
memişiz, duymamışız, haberimiz de yok. (Handeler) 
Biz şimdi duyduk, şimdi gördük. (Handeler) (Uyu
yor mu idi? sadaları)) Bu kararınızdan siz dönün, 
tetkik için bir kere de Hükümete verin diyor. 

DR, ADNAN BEY (İstanbul) — Tefsir ederek 
reyo koymayın, (Yok dönmeyiz sesleri) 

REİS — Yok, ihsası rey değil, vukuu hali, cere
yan eden ahvali anlatıyorum, vuzuhan beyan ediyo
rum, ("Doğru sesleri) Şimdi şu hulâsa veçhi üzere 
Hükümetin teklifi mi reye koyalım, yoksa müzake
reye mi devam edilsin? Hükümetin teklifini kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Hükümetin teklifi kabul 
edildi. 

Beş dakika teneffüs. 

Lokantalar pis, yağları mülevves, maJzemei saireleri 
mağşuş olup vazifedaranca hiçbir teftiş ve tetkike tabi 
tutulmamaktadır. Ekmekler kabili ekil olmayacak de
recede taşlı, kepekli ve hamur halindedir, halen mev
cut olan izdiham derecesinde misafirhaneler mevcut 

IKINCI CELSE 
Açılma Saati : 3 ftodezzevai 

REİSİ SANİ VEKİLİ — Vehbi Efendi Hazretleri 
KÂTİP : Reflft Bey (Konya) 

PJBÎS — Efendim celse açıldı. Bazı rüfekanın tak- rirleri var, okunacak, onları dinleyelim : 

7. — SUALLER, CEVAPLAR 
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olmadığından Ankara'ya gelmiş yolcular günlerle so
kaklarda (kalmaktadır. Memleketin bu gibi ihtiyacatı-
m tefti; ve temin belediyenin vazaifi esasiyesi cüm
lesinden bulunduğu halde esbabı ihmalinin Dahiliye 
Vekâletinden sorulmasını teklif eylerim. 

1* Teşrinievvel 1336 
Canik Mebusu 
Ahmet Nafiz % 

'MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Sıhhiye 
Vekâletinden sorutsun. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Dahiliye 
Vekâletinden sorulsun. 

REİS — Efendini müsaade buyurun. Takrir an
laşıldı. Şimdi... 

NAFİZ BEY (Canik) — Efendim bir daha okun
sun. 

REİS — Peki bir daha okuyun. (Takrir tekrar 
okundu) 

REİS — Efendim bu sual takririni... 

MUSTAFA BEY (Kara'hisanşarfci) — Reis Bey, 
bu bir «mal varafcasıdır. Hiç reye müracaat etmek la
zım gelmez. Doğrudan doğruya Dahiliye Vekâletin
den sorutsun. 

REİS — Suali kabul buyurur musunuz? Kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın, kabul Duyurul
du. Dahiliye Vekâletinden sorulacak yani Vekâlete 
yazılacak. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI (Devam) 

4. — Arzuhal Encümeni münhalâtma. şubeler
den âza intihap olunmasına dcdr Encümen Riyaseti 
tezkeresi. 

KÂTİP REFİK BEY (Konya) — Efendim İsti
da Encümeninin bir müzakeresi var. (Okur) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine 
Mezuniyetler hasebiyle İstida Encümeninin âzası 

altıya tenezzül ettiğinden mezunen azimet eden reis 
ve mazbata muharriri İle kitabet için intihap yapıl
mak mümkün olamadığından şubelerden daha birer 
azanın İstida Encümenine intihap edilmesi hususun
da encümenlere havalesini temenni eylerim. 

Reis Namına 
Tahsin 

REİS — Efendim şube rüesasından ve mazbata 
muharrirlerinden rica ederiz. İstida Encümenine birer 
âza intihap olunsun. (Peki «adaları) 

5, — Bursa Mebusu Şeyh Servet Efendinin teca
vüz eden müddetinin mezuniyetten addedilmesine da
ir takriri. 

REİS — Şeyh Servet Efendinin bir takriri var, 
okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Vazifeİ irşat ile Bursa'ya gönderildiğim müddet

ten yedi gün tecavüz ve bu kıstelyevme tabi tutul
muş. Halbuki bu tecavüz Bursa'nın hâdîsei ellmesi 
günlerine tesadüf ettiğinden Bursa'daki umuru zaru-
riyenin tesviyesi ve o mühim günlerde belki tenvir 
ve irşada faideli olacağına binaen devamı irşadın lü
zumunu makamı vilâyetin tebliği gibi esbabı meşrua-
nın tekevvünü icabından olmakla bu günlerin de va

zife! irşat ile geçmiş addolunmasını Heyeti Umumi-
yeye arz ve emsali mİsillû kabulünü rica ederim-

Bursa Mebusu 
Şeyh Servet 

REİS — Efendim Divanı Riyasete havale ede
lim mi? 

ŞEYH SERVET EFENDİ (Bursa) — Divanı Ri
yasete gitmiştir efendim. Emsali misİUÛ reye koyu
nuz. 

MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Bu mesele Di
vanı Riyasete aittir, oraya gitsin. 

ŞEYH SERVET EFENDİ (Bursa) — Divanı Riya
sete gitti. 

REİS — Efendim bu takriri kabul buyuruyor 
musunuz? (Kabul sadaları) Kabul buyuranlar elleri
ni kaldırsın. Kabul olundu. 

Efendim çoktanberi mekâtipi sultaniye ve darül-
mualliminlerin lağvı hakkındaki lâyihai kanuniye ruz-
namede kalıyor onu müzakere edeceğiz. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Reis Bey, 
ondan evvel sulh hâkimleri hakkındaki kanun lâyi
hası var. 

TUNALI HlLMİ BEY (Bolu) — Reis Bey, Zon
guldak Kanunu dört, beş aydanberi kalıyor. 

REİS — Müdafaai Milliye Vekili yok efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — İstirham ede
lim, lütfen telefon edilsin, teşrif etsinler. 

HACİ ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Gelecek
lerdi. Şimdi bendenize söylediler. 

REİS — Gelinceye kadar bunu müzakere edece
ğiz, 
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6. — MAZBATALAR (Devam) 

6. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, da-
rülmuallimlerin lağvına ve sultanilerin idadiye kalbi
ne dair teklifi kanunisi ve Lâyiha ve Maarif encü
menleri mazbataları. (2/85) 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Meşrutiyetten sonra (Tuba ağacı) nazariyesine is

tinat İle yer yer bir çok sultani ve darülmuallimin 
müesseseleri vücude getirildi. Muallim, bina, ders le
vazımı ihzar edilmeden evvel açılan bu mekteplerin 
hemen bir faide temin etmediğini - bir maarifçi sıfa
tıyla - İddia edebilirim. İptidai tahsil ve maarifi ta
mim etmeden önce bu gibi gayri tabii ve esassız teş
kilâtın yaşayamayacağı pek bedihi İdi. Bu hakikat 
bir çok yerlerdeki sultanilerin ve darülmualliminlerin 
lağvı veya nihariye kalbi gibi hâdiselerle teeyyüt et
ti. Millete yüz binlerce liraya malolan bu muallimsiz 
ve çürük müesseselerin bir gün evvel makul ve tabu 
bir şekle ifrağları vücub derecesindedir. Arz edece
ğim şekle göre bir taraftan gerek milletin - zaten 
boş bulunan - Hazinesi İstifade edecek ve gerek mu-
a'llimsizlik dertlerine bir çare bulunmuş olacaktır. He
le terbiye ve talimin yeknesekliği her şeyden ziyade 
gözönüne alınmaya muhtaçtır. Teklif ettiğim şu şekil 
bu ciheti dahi temin edecektir. Binaenaelyh aşağıdaki 
maddelerin müstacelen müzakere ve kabulünü istir
ham eylerim efendim : 

Teklifi kanuni : 

MADDE İ. — Sultaniler teşkilâtlı idadi haline if
rağ olunacaktır, 

MADDE 2. — Darülmuallİmlerdekİ talebe idadi
lere naklolunacak ve darülmuallimler lağvedilecektir. 

MADDE 3. — Darülmualliminden idadilere nak
ledilecek efendiler leyli olacak, arzu eden idadi tale
besi de ücretini vermek şartıyla leyli olabilecektir. 

MADDE 4. — Muallim olacak talebe bir sene 
ayrıca meslek dersleri görecektir. 

MADDE 5. — 8u Kanunun icrasına Maarif Ve
kâleti memurdur. 

Kütahya Mebusu 
Besim Atalay 

Marif Encümeninin teklifi; 
MADDE 1. — Sultaniler teşkilâtlı idadi haline 

ifrağ olunacaktır. 
MADDE 2, — Anadolunun münasip mahallerin

de iki mükemmel sultani ve darülmuallimin tesis edi
lecektir. 

MADDE 3. — işbu Kanunun icrasına Maarif 
Veütâleti memurdur. 

Reis M. M. 
Besim Atalay Cevdet 

Âza Aza 
Hamdullah Suphi Halil 

Aza Aza 
Esat Abdülgaffur 

RElS — Efendim, lâyİhaı kanuniye hakkında söz 
söyleyecekler isimlerini yazdırsın. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Teklif eden 
bendenizim, evvelâ izah edeyim. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Aleyhinde söy
lensin, sonra söylersiniz. 

REİS — Efendim, söz alanların isimlerini okuyo
rum daha isteyen varsa yazalım : 

Besim Atalay Bey, Şükrü Bey, Tahsin Bey, Hilmi 
Bey, Atıf-Bey, Basri Bey, Ragıp Bey. 

Besim Bey buyurun... 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Büyük 
adamların sözleri de büyük olur. Allah kabrini püru-
nur etsin. Emrullah Efendi bir söz söylemişti : Maa
rifi tuba ağacına benzetti. «Kökü gökte, dallan da 
yerde olur» demişti. Bİz de şimdi maarifi tuba ağacı
na değil, haceri muallaka benzeteceğiz. Hani muallak 
bir taş varmış, yerle gök arasında, kutsu şerifte. Hiç
bir yerde noktai istinadı olmaksızın duruyormuş. Bu
günkü maarif de Maarif Vekâleti ile Meclisi umumi
ler arasında muallak, hiçbir noktai istinadı yok, öyle 
duruyor, Allah her şeye kadirdir. Nasıl ki, kürrei ar
zı hiçbir yere istinadı olmaksızın dur duruyorsa bu
günkü maarifimizi de hiçbir tarafa istinat ettirmeksi
zin durduruyor. Meclîsi umumiler bir tarafa çeker, 
Maarif Vekâleti bir tarafa çeker. Nitekim makine İl
minde bir şey vardır, bir cisim on beygir kuvvetle 
bir taraftan ve on beygir kuvvetle diğer taraftan çeki
lirse hiçbir tarafa müncezip olmayarak o cesim baş
lar oynamaya, dönmeye. İşte bugünkü mekteplerimiz 
de böyledir. Maarif Vekâleti bir taraftan çekiyor, 
Meclisi umumMer bir taraftan çekiyor, zavallı mek
tepler ortada dönmeye başlıyor, girdap gibi, ha işte 
bunun, bir Haceri muallaka benzemesinin en canlı 
misali şu karşımızdaki darülmuallimindir. Hâlâ bu da
rülmuallimin açılmamıştır. Neden açılamıyor acaba? 
Gözümüzün Önündeki darülmuallimin açılamazsa gö
zümüzden uzak kalan, bizim görmediğimiz, bizim bil
mediğimiz mektepler acaba ne haldedir? 
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MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Sürt) — Maarif 
Vekâletinin liyakatinden... 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Sultani 
açıldı, nasıl açıldı, biliyor musunuz? Tekmil muallim
ler, tekmil talebeyi bir odaya dolduruyorlar, bir müd
det işgal ettikten sonra «Haydi oğlum gidiniz» diyor
lar. İşte böyle açıldı. Binaenaleyh mektepleri tezeb-
züpten kurtarmalıyız. Ya meclisi umurnlere verelim, 
ya Maarif Vekâletine verelim. Böyle gayri tabii ola
rak, Sünnetullaha muhalif bir Haceri muallak yok
tur. Varsa keramet devrine aittir. Bugün yapacağı
mız şeyler hakikate, ilme, sağlam esasa istinat etmek 
şekliyle olur. Yalnız bendenizin teklifim yanlış anla
şılmış; darülmualliminlerle, sultanilerin lağvı şeklin
de anlaşılmıştır. Hayır efendiler, medreseden çıkan, 
mekteplerde uzun müddet dirsek çürüten bir efendi 
mektepleri kaldtrtamaz. Buna (Kara tehlike) namı ve
rilir. Bendenizce tehlikenin karası, akı olmaz, tehlike, 
tehlikedir. Bilmem İstanbul'da bazıları pembe hülya
lar, mavi emeller, beyaz gölgeler tahayyül ederler. 
Bunlar tehlikenin de, gölgenin de karasını, akını bi
lirler. Bizim bildiğimize göre kara tehlike, ak tehli
ke ve bilmem ne demek doğru değildir. Fikirlerine 
her uymayanı kara tehlike ile itham muvafık değil
dir. Bakınız efendiler, ben ne diyorum? Bendeniz; 
bugünkü haliyle darUlmualliminleri ve sultanileri İb-
ka etmek muvafık değildir diyorum. Çünkü; evvela 
muallim yoktur. Bİz her türlü şuabatı İdarede rical 
kahtına uğradığımız gibi bilhassa, İlimde de Harbi 
Umumi, Balkan Harbi gibi felâketler, memleketteki 
gençleri, münevverleri, okur yazarları sildi, süpürdü. 
Bugün elimizde kalmış olan muallimlerin büyük bir 
kısmı da... (Sadede sesleri) 

REİS — Rica ederim, lâyihayı kabul edelim mi, 
etmeyelim mi, bunu söyleyiniz? (Devam, devam ses
leri) 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Evvelâ el
de muallim yok, arz ettiğim gibi... Bir çok harpler bu 
muallimleri kemirdi, götürdü. Bugün elde kalan mu
allimler; bu ayrı ayrı iki müesseseyi idareye kâfi de
ğildir. Nitekim darülmuallimm muallimleri bir taraf
tan sultaniye devrediliyor. Bugün yine darülmualli-
minler bir fakri teallüm içinde kalıyor. Bir darülmu-
allımin muallimi, sultani muallimi olamaz. Maaşı ter
fi edilir, bulunduğu meslekte yükselir, fakat darül-
mualüminler dahilinde kalır. 

Darülmualliminden sultaniye atlamaz, sıçramaz, 
hoplamazdı. Bugün darülmuallimini iptidai kısmı ri
yaziye muallimliğinde bulunan bir efendi sultani 
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devrei âliyesine muallim oluyor. Şüphesiz herkesten 
ziyade kendisine yüreğimde hürmetler beslediğim, 
sevgMer duyduğum Maarif Vedli Beyefendi bunu 
ımuallıim fıkdanından yapıyor, bunu mualümsizük 
ıstırarından yapıyor. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyaıbefcir) — Rüşveti ke-
Envİye varıyorsunuz. 

iBBSÎM ATALAY BEY (Devamla) — Hayır de
ğildir. Siz nasıl telâkki ederseniz ediniz. Sonra bir 
darülmuaüimin müdürü birden bire hoplayarak maa
rif müdürü oluyor. Neden? Çünkü muallim yok. Bir 
taraftan meselâ o bu muallim, şeriatı tafcfcir ettin diye 
aziolunoryor. Bir taraftan diğer bir yere terfian gön
deriliyor, Gittiği memleket de islam memleketidir. 
Şüphesiz adanı yok da ondan gönderiliyor. Darül-
muaUimirkden itile kakıla çıkan bir efendi birden bire 
sultani müdürü oluyor. Çünkü muallim bulunmu
yor. Binaenaleyh böyle muaüimsizHk içinde darül-
m nailim inler açmak muvafık olmaz. Beş sene tica
retle meşgul, idadi derecesinde bir mektepten nasıl 
çıktığı belli olmayan bir efendi sultantiye Türkçe 
.muallimi oluyor, hem de bin dört yüz kuruşla. Türk
çe muallimliği kolay değildir efendiler, o lisanın 
esaslarını, isjtiksklarmı bitecek, bilmezse muallim ola
maz. Demek ki muallim yok efendiler. Muallim ol
saydı bunların hiç birisi yapılmazdı. Binaenaleyh 
bugün ayn, ayrı; bu sultanidir, bu darülmuallimirı-
dir, bu idadidir demek nazariyatÇıUKitır. On M se
neden beri kuru lâfların çoğunu duyduk, kuru me-
vaidin çoğunu İşittik. Bugün artık duymaya vaktimiz 
müsait değildir zannederim. İş zamanı çoktan geldi 
ve geçiyor. 

İkincisi; bina yok, şüphesiz bugün şu darütanıal* 
ümûı çoktan açılabilirdi. Nasıl ki Maarif Vekili Be
yefendi bu darüknuallkrtinin açılacağını bir M ay 
evvel bu kürsüden vadettikleri halde hâlâ acıtamadı. 
Neden açılamıyor? Yatak yok, Çürrkü darülmualli-
min üst tarafını maarif dairesi, Maarif Vekâleti, ah 
•tarafını matbaa ve Matbuat Müdiriyeti işgal etti. 
Bunlar başka bina bulabilirdi. Bina bulamamışlar da 
'açılamamış.. Burada olduğu gibi başka taraflarda da 
böyledir şüphesiz. Efendiler iki senedir Konya*da 
çocuklar sırtlarında yataktan, binadan binaya göçebe 
hayatı geçiriyorlar. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Dİyarıbetİr) — Orada kü
lah giydiriyorlar. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Allaha bin 
Şükür .kendileri grydi külahı.. Sonra alit ve edevatı 
dersi ye yok. Beyefendiler, öyle idadiler, öyle suita-
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niler biliyorum ki memalilki Osmaniyeyi gösterir bir 
haritası yok. Her dağ başına bir darulmuallimin 
açalım, her dağ başına bir sultam açalım. Bunu şid
detle arzu ederim, fakat bugün bunu yapmanın im
kânı yok. Beyefendiler; elde harita olmaksızın coğ
rafyayı nasıl okuyabilirsiniz? Elde alât ve edevatı 
kimyeviye olmadan hikmet ve kimya tecrübelerini 
nasıl yaparsınız? Bunları kuru kuruya ezberletecek 
isek hiç faydası olmaz. Eğer bunları öğretmek isti
yorsak herhalde tecrübe is'ter.. Alât ve edevatı dersi-
yeden mahrum, arz ettiğim gibi; yatak, muallim yok, 
diğer bîr şey para da yok. Sonra mektep açaltm. Ne
ye yarar? Aylardan beri maaş alamayan muallimlerin 
•sızıltılarını tabii işitiyorsunuz, görüyorsunuz. Böyle 
darülmuallim indir, sultanidir, idadidir demektense 
bunları birleştirelim. 

Valktİyle Maarif Vekili Beyefendinin de fikirleri 
böyle idi. Bunları birleştirelim ve leyli yapalım-. Ay
rıca bir kanun da geüyor. Onu bendeniz teklif etme
dim, başka bir arkadaşımız teklif etmiş, Lâyiha En-
cümenindedir. idadilerin ve dariilmuatliminlerm ma
sarifi muvazenei umumiyeden verilsin diye bir tek
lif. Maliye Vekili Beyefendi de bunu kabul ederlerse 
fenimelmatlûp. Kabul etmezse Allah bilir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Biz biliriz. 
Sonra Maliye Vekili bey kalbul etmezse... 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Ciheti ma
liyemiz de bu müesseseleri ayrı ayrı idare etmek için 
kâfi değildir. Bunları tevhit etmekle hem muallimden 
istifade ederiz. Sonra bir cihet daha var. İdadiler 
sultaniler veyahut sultanilerle darühmıalliminler ara
sında eskiden beri nasılsa bir yan bakışla birbirini 
çekememezliik var. Biri diğerini çekemiyor. Mesltikî 
terbiyede fark var, ayrılık var. (Sultanili, idaditi, da-
rülmuallirninli) diye araya bir şey girmiş. Terbiyedeki 
yeknesaklığı muhafaza etmek için bu müesseseleri 
bir araya toplamak icap ediyor. Bendenizin ük teklifim, 
arz ettiğim gibi, darülmuatijm'inleri idadileri -kaibet-
mektir, yoksa lâğvetmek değildir. Bir maarifçi mem
leketin yükselmesini tenevvürde gören, İrfanda gören 
bir adam (mektep kapatalım) demez. Fakat her köşe
de bir mektep açalım, ehliyetsiz muallim göndere
lim, bundan ne çftar? On talebeye yirmi muallim 
•var, otuz hademe var. Böyle acubeler, iskeletler mey
dana getirmekten ve hiç bir şey yapamamaktansa 
bunları makul ve meşru bir hale ifrağ etmek doğru 
değil mi? (Pek muvafık sesleri). 

Dr. ABtDİN BEY (Lâzİstan) — Bir şekil söyle 
şekil... 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Şekil arz 
ettiğim gibi, darüİmuallimİnleri idadiye kalp ve ora
da ayrıca leyli bir sınıf açılarak o sınıfta bir sene 
meslek ve terbiye dersleri göstermek, terbiye ve mes
lek dersleri gösterildikten sonra onlar muallim ola
bilirler. Bu bir şeddidir. 

Bir de ikinci şekil ki, - Maarif Encümeninin teklif 
ettiği şekildir. • Onun müdafaası da mazbata muhar
ririne aittir. Bendenizin teklifim hulâsatan bundan 
ibarettir. Başka arkadaşlardan İtiraz edecek olursa 
onlara da akimim yettiği kadar cevap veririm. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY (Si
nop) — Efendim, evvelâ bir şey arz etmek istiyorum. 
O da perşembe günü- bu kanun lâyihası mevzuu 
müzakere edildiğinde bulunmamıştım, itaba uğramı
şım, zannederim mazeretimiz, vardı ve o günlerde 
belki de üç gün kadar hali iç t imada bulunduğunuz
dan dolayı gelemedim. Bundan dolayı atfınızı rica 
ederim. Yani muatep değilim. (Estağfurullah sesleri). 

İkinci mevzua gelelim. Bendeniz i*d üç aydan beri 
tedrisat kanunlarıyla uğraşmaktayım. Ve bunu bizde 
mevcut müdürlerden mürekkep bîr encümende mü
zakere ediyoruz. Hattâ Besim Atalay Bey de maiyeti 
âcizide bulunuyorlardı. O vakit mebuslukla memuri
yet meselesi de halloknamujtı. Bu bendenizin tama
mıyla kabul ettiğim bir esastır. Kendilerine çok te
şekkür ederim ki, o kanun gelmeden acele bu mühim 
şeyi Meclise arz etmişler. Bendeniz de tamamıyla 
kendi fikirlerin/n taraftarıyım. Onu İzatı edeceğim ve 
esbabı mucibesini de arz edeceğim. Ancak Besim 
Atalay Bey sözleri arasında da aşikâr tarizde bulun
du.. Taarruz demeyeceğim. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Bir şey arz 
edeceğim. Maiyeti âcîzanemde bulunmuştur deme
yiniz, refakelti âcizanemde bulunmuştur deyiniz. Çün
kü bir mebus maiyete giremez. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY (De
vamla) — O vakit memur olarak bulunuyordu. 

Dr. ABİDİN BEY (Lâzistan) — Bendeniz de 
•kaymakam bulundum. Falkat maiyette İdim, vatan ve 
memleket namına ben kendi maaşımla hizmet et'tkn. 
Fakat maiyet idim, Mutasarrıfın verdiği emri tama
men ifa ederdim... (Mesele o değil sesleri).. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY (De
vamla) — Şimdi diyemem efendim. 

Buyurdular ki: Esbabı mucibe arz ederlerken, bu 
suretle arzu ettikleri tarzda teşkilât yapmak için 
muallim azdır dediler. Evet, hakikaten doğrudur ve 
(herkesin malûmu olan bîr şeydir. Zaten bundan do-
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layı Maarif Vekaleti de pek çok hatalara düşüyor 
dediler. Hatanın birisi; bir mektepte muallimlerden 
bir kaçı, şeriat aleyhinde söz söylediklerinden dolayı, 
değil yalnız onları, bakmadıkları için maarif müdü
rüne varıncaya kadar heyeti umumiyesini azlettim. 

Bilmem kabahat mi işledim? (İyi yaptın, teşek
kür ederiz sesleri). Bilâhara bunları memuriyete tâ-
yin etmem hata addedildi. Fantat efendiler ceza ka
bahat işleyeni imha ipin yapılmaz. Ceza tediptir, ıs
lahtır. İmha, mı edelim? Hem de ihtiyaç karşısında.. 
Onları ceza olsun diye azlettim ve iki, üç ay da ma-
zul kaldılar... Senei dersiye başlamadan evvel her biri
sini bir yere tâyin ettim dağıttım, salâhı hal yapsınlar 
diye.. 
- 'BÎR MEBUS BEY — Salâhı hal ettiler mi acaba? 

Dr. RIZA NUR BEY (Devamla) — Ettiler mi, 
ötmediler mi? Etmedilerae, bir daha yaparlar, hiç is
tihdam edilmemek üzere azlederim. Birden mi azle
deyim? 

VEHBİ BEY (Niğde) — Tahvilen tayinlerinde 
harcırah almışlardır değil mi efendim? 

Dr. RIZA NUR HEY (Devamla) — Almışlardır. 
Ne yapalım? Peki isterseniz o da bir kabahat olsun. 
(Gürültüler).. Müsaade buyurun efendim. Şeriatı 
Muhammediye aleyhinde olanları orada mı bulun
durayım? 

VBHBf BEY (Niğde) — Mattkemei Adliyeye ver
meli idi.. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY (De
vamla) — O benim vazifem değil. Mahıkeme mevcut
tur değil mi efendim ora ahaMsmce? BaM ora müf
tüsü taraıfından şikâyet vardı, müftü efendi hazret
leri yapabilirdi 

'ikinci tarizleri; efendim Darülmuallİrnin binasını 
bizim maarif dairesi İşgal ederek mektebin açılama
ması.. Halbuki efendiler, maarif dairesi oraya geç
mekle bir zarar vermezdi mektebin açılmasına ve 
münasebeti vardı. Maarif dairesi de o mektepte bu
lunabilirdi. Çünkü İşgal ettiği nihayet üç ufak oda
dır. Mektep yalnız bundan dolayı açılamadı değil, 
muvazene! hususiye tahsisat vermiyordu. Buna dair 
müzakere de geçmiştir. Sonra mektebin bazı aksamı 
meskûn idi. yatanlar vardır orada. Sonra efendim 
yalnız maarif dairesi değil, sum mahkemesi orada, 
bilmem ne orada. Biz bir taraftan çıkarmaya çalış
tık, diğer taraftan haberimiz yok iken gelmiş birisi 
bîr levha asmış, işgal etmiş. 

MUSTAFA SABRI EFENDÎ (Siirt) — Boş bul
muş.. 

Dr. RIZA NUR BEY (Devamla) — Evet ne ya
palım? Boşaldıkça başka birisi giriyor. Ben ne yapa
rım? Bilmem ki bunda da benim taksiratım mı var
dır? 

MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek) — Çıkarabilir
siniz. 

MAARtF VEKtLİ Dr. RIZA NUR BEY (Devam
la) — Çıkarmak meselesinle gelince elimde malûmunuz 
icra vasıtası yoktur, ben yapamam. Bu hususta de-
faatla vilâyete ve başka yerlere de yazdım. Mamafih 
şunu da arz edeyim ki yine bina aramakla meşgulüm, 
'bu sene başlka bir şehİre nakledilecekti, masarifi naık-
liye verilecekti. O parayı da bulmak zor. Binaenaleyh 
yine bina bulacağız ve açacağız ve tahsisatı da hepsini 
temin ettim. Yalnız bina meselesi kaldı. Ev buhranı, 
biliyorsunuz. 

Sultani mektebine gelince: Vakıa dedikleri gibi 
mektep açıldı, ama nasıl açıldı. Dershaneye çocuk
ları tkıyorlar, şöyle bir iki saat İştigalden sonra gi
diyorlar buyurdular. Ben hattâ bmnefis fırsat bul
dukça teftiş ediyorum, muallimler var, dershanede 
çocuklar var. Her mektepte ne yapılıyorsa tıpkı ora
da da o var. Dershane orada da mevcut ama orası 
perişan çünkü orası MUdafaai Milliye tarafından iş
gal edilmiştir. 'Bir çok müzakeraıtla bir kısmı tahliye 
edildi. Onlar sıkıştılar, biz genişledik, bir bina da 
bulundu, bir mektep de açıldı. Bu zannedersem hiç 
yoktan daha iyidir.. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Mektep hasta
lığı ispanyol nezlesi gibi b'ir şey mekteplere ârrz 
olmuş. 

MAARtF VEKİLİ Dır. RIZA NUR BEY (De
vamla) — Mekteplerin işgali meselesi yalnız burada 
değildir.. (Kütahya'da da, Maraş'da 'da bu. Bir çok 
şikâyat geliyor, makamatı aîdesine bildiriyoruz. Be
nim yapacağım buradan ibareStir. Bilmem başka yapa
cak şey varsa başka arkadaş yapsın. Başka arkadaş 
intihap buyurun, ben bukadar yaparım ve ben bu ka
dar biliyorum. Aklım bukadar eriyor, varsa İmkân 
yapayım. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmir) — Ortada yapıl
mış Wr şey yok ki yapabileceğim bu kadar buyu-
ıruyorsunuz. 

MAARtF VEKtLt Dr. RIZA NUR BEY (De
vamla) — Hoca efendi haareteleri, biç sultani ytfk 
iken bir sultani açtım, bîr dershane var, talebe gi
riyor, hoca giriyor, ders okutuluyor. Daha ne yapa
yım, ne istiyorsunuz? Veriniz bir sultam binası bana. 
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iMAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Efendim, 
'kanunu mu müzakere ediyoruz? Beyanat, istizah gibi 
oklu, zannedersem mesele sual değil. Müsaade eder
lerse kanun 'hakkında «buyursunlar, 

[MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY (De-
vamla) — 'Efendim, sualleri izalh edeyim.. Maksada 
gelelim şimdi. Burada bir Besim A t alay Beyin tek
lifleri var ki 'beş maddedir. Diğeri de encümenin 
yaptığı teklif var ki üç maddedir. Bendeniz tama-
miyle beş maddelik kanunun taraftarıyım., esbabını 
arşedeyim. Bir defa sultaniler idadi haline kalbo-
lunsun deniliyor. Hakikaten bu doğru bir şeydir. 
Çünkü bugün ekmde mevcut istatistik mucibince yir
mi sekiz sultani mevcuttur. Bunun da bir kaçı işgal 
altında bulunuyor. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Kâğıt üstün
de... 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY (De
vamla) — Tabii -kâğıt üstünde... Efendim, bu yirmi 
sekiz sultaninin adı büyük, mektebin leyli olarak 
(340), nehari olarak (2591) talebesi var. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Muallimi 
ne kadar?. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY — Arz 
edeceğim efendim, muallim ve mamuru beş yüz sek
sen yedi tanedir. Beher mektepte ancak yüz dört ta
lebe bulunuyor. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Talebe ile muallimle
riniz yekdiğerine müsavi. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RİZA NUR BEY (De
vamla) — Beher muallime yirmi talebe isabet ediyor. 
Yirmi talebe için bir muallim istihdam etmek ica-
ibediyor. Beher sultani mektebine senevi altı bin lira 
masraf yapılıyor. Her leyli mektep malûm, Avrupa-
mn lise dedikleri, kanununda bir adı da (İse dir, o 
tarzda olan mekteplerdir. Bunların bizde en 'iyi nu
munesi. İstanbul'daki Galatasaray sultanisi dir. Hal
buki o mektebin mesarifi seneviyesİ 40 bin ile 50 bin 
lira arasında tebeddül etmektedir. Hakiki bir sultani 
mektebi yapılacak olursa bu parayı vermek lâzımge-
lir. Bu para verilmediği takdirde altı bin lira ile bir 
sultanî mektebi İdare edilemez. O vakit mualliminin 
adedi talebesinden ziyade olur, ve bugün herkesçe 
(hemen müsellemdir ki: Meşrutiyetten evvelki maarif. 
meşrutiyetten sonra yoktur, evvelki daha 'İyidir. 
Maatteessüf terakki yapacaktık, yapamadık. fhti-
malki bu tteşkilâün bunda bir 'tesiri oldu, yalhutta 
ıteşkilât esasen güzeldir. Fakat tatbikat yapılatmadı 
veya üzerinde çalışılamadı. Benim itikadıma kalırsa, 

i zannım şu Ki; sultani mektebi böyle 28 tanesi birden 
açılırsa bizim gibi fakir ve İrfanca da maatteessüf 
geri bir millet hiç birisini idare edemez. Hiç Mr fay
da da hâsıl olmaz. Senevi akı bin liradan 28 sultaniye 
verdiğkriiz bu kadar bin lira maatteessüf bedava git
miş oluyor. Şimdi bir tarafta İdadiler, bir tarafta 
'sultanîler var. sultanileri idare edemiyoruz bu halde, 
idadileri de jdarei 'hususiye idare edemiyor. O da 
perişan bir halde. Elli altmış kadar İdadi mektebi 
var, bazı 'kazalara varıncaya kadar açılmıştır. (Bir de 
bunlara heyeti talimliye kadrosu dar geliyor, ne sul
tanilerde tam muallim var, ne idadilerde tam mual
lim var, sene oluyor, derse başlanıyor, nihayeti geli
yor, bir sultanide on beş ders varsa altı yedisi boş 
'kalıyor, ya onlara hiç ehli olmayan, (hariçten bir 
adam tâyin ediliyor. Zaten tâyin edilmese biç olmaz 
«a para verilmez. Bir netice 'hâsıl olmuyor. Yahu 
muallimlerden bir başkası vekil olarak tâyin ediliyor. 
Ne oluyor? Meselâ, riyaziyat muallimi, 'ihtisası ol 
mıyan edebiyat dersi veriyor. Bunu yapar mı, yapa 
maz mı? Siz takdir buyurun. Hiç yapamaz tabii. De 
mek ona da vekâlet maaşı fazladır. Netice tahsilin 
biç olmasıdır. Fransızca bir darbı mesel vardır «çok 
kavrayan sıkamaz, iyi tutamaz». Hakikaten büyük 
'bir şey alırsam onu elimde tutamam, ufak bir şey 
alırsam, tutarım, sahibi olurum. Şimdi zannediyorum 
ki mesele; çok «ey birden yapılmış (kavranamamış, 
Wiç b/risi İyi olmamış Onun ipin az yapalım iyi yapa
lım, iyi yaptıkça ilâve edelim, fikrim budur. Şimdi 
efendim madem ki şu arz ettiğim erkam ki her şey
den beliğdir... 

TAHSİN BEY (Aydın) — İnas idadi ve sultani
leri hakkında malûmat verir misiniz? (O başka ses
leri). 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY {De
vamla) — Peki arzederim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı SabJtp) — 
(Efendim kanun müzakere ediyoruz. Bu istizah de
ğildir. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY (De
vamla) — Efendim şimdi bu sultanileri idadi haline 
kalbedecek olursak, her sancak merkezînde bir İda
di bulunacak olursa, o zaman heyeti talimiye kad
rosunu dolduracağız, dersler muntazaman verilebile
cek ve masraf daha az olacak ve tedrisatı o suretle 
yaparız - t i zaten (hazırladığını kanunda da var
dır - İdadilerin ilk tedrisat kısmını da kaldırıyo
rum ve mekâtibİ iptidaiyeye bırakıyorum. Ve me
kâtibİ iptidaiyeden yetişecek talebe idadiye gidecektir 
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ve idadide okuduktan sonra darülfünunlara İsteyen 
talebe girebilecektir. Şimdi daha bir şey yapıyorum; 
kadroyu tamamiyle ikmal etmek içtin adeta - tabir caiz 
görülsün - bir taşla iki kuş, hatta üç kus vurmak is
tiyorum. Darülmuaüİminleri de idadilere veriyo
rum. Şimdi ne olacak idadi de? idadi talebesi ol
makla baraber Mrde muallim sınrfı olacaktır. Yalnız 
dersler aynıdır. Bir de ayrıca sonradan mesleki ders
ler görecektir. Sonra muallim olacak talebe mülâzım 
sıfaıtiyle staj dedikleri tarzda bir sene 'kadarda mes
lek dersi görerek çıkar. Şimdi üç mektebin muallimi 
buraya toplanacak ve üç mektebin masrafı bir mek
tepte olacak ve o vaküt zannederim ki hem paramız 
yetişecek, hem mualBmimiz yetişecek, 'hem bina ye
tişecek, hem talebe yetişecek ve o vakit esaslı bir 
netice İstihsal edilecek ve şimdi encümen burada ka
bul ediyor ki; İki tane darülmuallimİn açalım ayrıca 
deniliyor. Bu darülunualliminleri ne kadar mükem
mel yapsak zannederim ki bu memleketin ihtiyacını 
tatmin edebilsin, Ne kadar yüreği sızlatır bir haldir 
ki, bugün iptidai mektepleri lâakal (40) bin muallim 
istiyor. Bu kadar muallimi nereden yetiştireceğiz? 
Tahmini söylüyorum. Çünkü istatistik yapmakla 
meşgulüm, her taraftan çabuk cevap alamıyoruz. Her 
taraftan kolaylıkla cevap gelemiyor. Otuz defa tekit 
ediyoruz. 

BİR MEBUS BEY — İçimizden mezun olanlar
dan gayri muallim bulamayız. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY (De
vamla) — Şimdi efendim her sancak merkezinde 
böyle idadi, İdadide de bir Darülmualü'miıı bulu
nursa ve bunlara yine leyli olarak talebe alınırsa; he
sabını tutmuşlar, arz edeceğim, vilâyetler Darülmu-
aUiminlerin bir kısmını oeharİ yapmışlar. 'Pek alâ 
malûmdur ki nehari Darulmualiiminlerden bir fayda 
yoktur. Onu öyle idare ettirmekten ise kapatmak 
hayırlıdır. Onun için İdadilerin leyli kısmı da bulu
nacak ve her tarafta leyli talebe bulunmak şartiyle 
beş sene sonra her sancak kendisine elli tane mual
lim bulacaktır ve zannederim ki beş sene ipinde her 
sancak ihtiyacını temin edecektir. Çünkü her sancak
ta vasati olmak üzere beş yüz köy vardır. Mahallesi 
falan, vasati beş yüz köy nahiyelere taksim edildiği 
vakitte, onların bir kaçı birleştirilirse yüz kadar ede
cektir. Yüz mektep için de ikişer muallimden tutar
sanız M yüz muallim eder. Bu, attı sene içerisinde 
tatmin edilecektir. O vakit muallim sınıfları da ten-
kb edilir Yalnız muallimlerden vefat edecek veya 
bir sebepten dolayı azfledileoeklerin yerine her sene 

kadrosunu dolduracak kadar yetiştiririr. Bu suretle 
muntazam gidebilir. Onun için bendeniz rica ederim 
ki bu madde kabul olunsun. Sultaniler hemen İdadi 
halme kalbedMn. İdadiler leyli, nehari, ücretli, üc
retsiz olsun. Fakat sancak merkezinde bulunan kim
seler mektebin bulunduğu şehirde olmadığı için ço
cuklarım gönderemiyorlar. Ücretli leyli kısmı da 
olursa ayrıca onlar da gönderir. Şimdi efendim Sul
tani meselesi Encümenin tadil buyurduğu kanun 
lâyihasının ikinci maddesinde Anadolunun mühim 
mevakiinde M tane Sultani açmak fikrindedir. Ben
deniz bu 'fikrin de taraftarıyım. İdadiler böyle olmak
la .beraber Sultanilerin de 'böyle olması fena değil, 
bilakis çok iyidir. Hatta bendeniz şöyle tasavvur 
ediyorum; Maarifi M kısma ayırıyorum, 'diyorum 
ki: bir kısım Maarif, İhtiyacalt ve faarvayici zaruri-
yeden olan maariftir. Bir kısmı da bir «fantazi» tar
zında, nasıl diyeyim yani yiyeceğe, yemeğe teşbih 
edecek olursak, et üe ekmeğin baıvayicimübremeden 
olması ve karın doyurması meselesi üe tatlılar, bakla
valar gibi, Sultanileri buna teşbih ediyorum. Düğer
leri et, ekmek nevindendir. İdadiler olmadığı tak
dirde, yani et, ekmek olmadığı vakitte bir adam tatlı 
ile beslenemez. O ne mide için iyi olur ve ne de vü
cut için. Fakat zenginlerden bir takımları var ki tah
sili 'daha ziyade ilerletmek ister. Meselâ tarihte, saire-
de daha yukarı şubelerde ileriye kadar gitmek, bil
mem Fransız edebiyatını okumak ister. Bu bir tenev-
vürdir ki güzel bir şeydir. Fakat onu. havayici za-
ruriyei milliyeden addetmiyorum. Fakat onu da oku
yanlar bulunursa millete hayırlı olur. Onun için öte
kileri de yapalım, bunu da yapalım, fakat bugün mil
letin sıayı hali katiyen müsait değildir. Arz ettiğim gibi; 
Galata sarayı tarzında bir Sultani mektebi için hiç 
olmama 40. 50 bin lira lâzım Efendiler, bugün Mu
vazene! maliye encümeni bize Maarif bütçesine ne 
veriyor biliyor musunuz? maatteessüf 150 bin lira 
•kadar bir şey veriyor. Bu bütçe üe yapılır mı, ya
pılmaz mı? 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Harp 'bitsin sonra!.. 

FUAD BEY (Çorum) — Daha takarrür etmiş bir 
şey yoktur. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RUZA NUR BEY (De
vamla) — Evet takarrür etmemiştir. Mazbata muhar
riri gelip tetkikat yapan zat pak çok indirmiştir.' 
Zaten biz bu tenkihatla uğraştık, ne kadar mümkün
se o kadar kısa tuttuk. Yaptığımız beş altı yüz bin 
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liradan ziyade değildir, Zemmiyatı fevkalâdeyi söy
lemiyorum. O da zaıten bir milyonu tu&maz, bir 
milyon liradır. Şimdi Sultanı mektebi açılması fik
rini kabul buyurursanız razıyım çok olmasın İsteıse-
mz birle başlayalım'. 

MUSTAFA LÜTFİ «EY (Siverek) — Her vila
yete bir Sultani, yedi vilayet var yedi SuIitaoL 

Dr. RIZA NUR BEY {-Devamla) — Bence böyle
dir, hepsini birden yapamayız ve bumun mevkiinde 
'ihtilaf olacaktır. Bunu da reyıi âltaize teklif ediyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY {Bolu) — Efendim lüt
fen... 

tREtS — Otur Hilmi Bey. Söz alır söylersiniz. Mü
saade buyurun. 

ıM-USTAFA EFENDİ (Ankara) — Rica ederim, 
buyurdunuz ki üç tane muafflim şeriat aleyhinde bu
lundu. 

.YtANINDA BBR MEBUS BEY — Otur camian... 

iMUSTAFA EFENDİ {Devamla) — Bırak canım 
zihnime dokundu. Sonra başka yere tayın olundu bu
yurdunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Muallim 
olarak bunu yapan her hakle zannederim ki müslü-
man değildir (Gürültüler). Rıica ederim, bugün müslü-
man m>ekteplerinde muallimlik yapamaz, (GürüM-
ter, ayak patudıİarı). 

MAARİF VEKtLİ Dr. RIZA NUR BEY (Sinop) 
— Efendim müsaade buyudur mu cevap vereyim? 
Yine öyle diyorum. (Gürü'Miler) efendim şimdi bu 
mesele ya. haddi azamisinde olur, ya haddi asgarisin
de olur. Bu adamlar kâfir olacak derecede bir şeyler 
yapmamışlatPdır. Bazı lâubaÜtâkfer yapmışlar bendeniz 
onu da müsamaha etmedim değildir öyle azami dere
cede mesele... 

.MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Muallim olma
sa iyî amma... 

REİS — Efendim Mazbata muharriri söyleyecek 
dinleyeMm. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ CEVDET BEY (Kütahya) — Efendim, Besim 
Atalay Beyin gerek Sultanilerin gerek DarüJmuaMİ-
minlerin lağvı değil, kalbi, tadili hakkında bir ta'kri-
ri var. Bunu encümen kabul etti ve Heyeti âMyenıze 
arz ediyoruz ve kabul etmekte iki esası takibetti. Bi
rincisi tasarruf meselesi. Biliyorsunuz ki, meşrutiyet
ten beri bîr çok mektepler açıldı. Sultaniler, dariHr 
mualtiminler bir çok israflarla tesis edildi. Fakat 
buntar efendiler, hiç birisi kendilerinden beklediğimiz 
gayeyi, ilim ve irfan gayesini temin etmedi. Bunu bu

rada söylemek zait, hepimiz bunu biîiyoruz. AJat.ve 
edevat azlığı, binalarm bulunmayışı, levazun bulunma
yışı veyahut azlığı bu mekteplere bir türlü kabiliyeti 
'hayalliye vermedi ve bugün mekteplerin faali meydan
dadır. Nazır Beyefendinin gösterdiği cetvel bizim için 
gayet İyi bir esas olacaktır. «28» Sultaniye mukabil 
«337» leyli talebe vardır. Diğerleri sırf iptidai tale
belerdir. 

.MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY — Söy
ledikten doğrudur. 

CEVDET BEY (Devamla) — Sunufu tâliyeye 
ait talebeler değildir ve sunufu İptidatİyeye mahsus 
talebe diğer İptİdaiyeterde de okuyabilir, demek ki, 
2 500 talebe, mekâtibi Sultaniye talebesi değildir, 
iptidai talebesİdir. Diğer İptidailer taJebenİn ihtiya
cını teman edebilir, Şimdi 347 talebeye mukabil 580 
muallimle memur var. Müstahdemin sayılmamıştır 
ve her Sultanide sekiz on müstahdemin de var. De
mek ki, hademeleri de ilâve edersek, şöyle böyle se-
fcizyüz, dokuz yüz kadar memurin ve müstîhıdemin 
kadrosu var ki, bu kadarı dünyanın hiç bir medeni 
memleketırnde yoktur. Adi bir netice için bu kadar 
bol iarafaıtta bulonubnamıştır. 

,Sotıra ikinci bir mesele; şimdi Aıradolunun her 
tarafındaki sultanileri ve darulımuattnlİnleri idadile
re kaJıbediyoruz ve bunlar hakiki darulmualltmhüer 
değildir. Bunlar bir takım daffütauaJİMninler ve sul
taniler karikatürleridir. Bunlar hakiki bir mektep de-
ğüditfler. Her mektepte on bes yirmi tane talebe var
dır. Bu bizim için düşünülecek bîr meseledir. Encü
men bu teklifi kabul etmekle beraber birinci noktai 
nazarı, tasarruf meselesidir. Biz diyoruz ki, bu mek
tepleri biraz teksif edelim, adedini azaltalım, bazı 
yerlerde lağvedelim ve o lağvettiğimiz yerlerde idadi 
açalım ve sultanilerin az olan keyfiyetini yükseltelim. 

.Nazır beyin buyurduğu gibi, bir sultaniye kırk tnin, 
elli bin, yüz bin lira sarfedelrm, lâkin yüksek bir mü-
essesei ilmiyemiz bulunsun. Meşrutiyetten beri nazır
larımız her köyde bir mektep açacağına, Rober Ko
lej gibi, Kadıköyü'ndeki Fransız müessesesi gibi iki 
üç tane mektep açmağa teşebbüs ermiş olsalardı ve 
bakasmı temin etselerdi efendiler, şu memlekete iyi 
hizmet etmiş olurlardı. Her mektepte 3CıO - 400 tafle-
ibemıiz buhmurdu. AJât ve edevatı tedrisiyemiz mü
kemmel bulunurdu. Büyük, büyük kütüphanelerimiz 
bulunurdu. Seciyeli müdürlerimiz, muallimlerimiz bu
lunurdu. Biz de onlarla iftihar edendik. 

©İr müessese! ilmiyemiz, -bir irfan müessesemiz 
olurdu. Encümenin bu teklifi kabul etmekten ikinci 

U l — 



I : 86 19 . 10 . 1336 C : 2 

noktai nazarı efendiler, vakitten] tasarruftur. Efendi
ler rica ederim, bunu İyi dinleyelim, Dimi meşededir, 
Bir de vakitten tasarruf olunsun. Malumu âliniz, sul
tanilerin beş sene kısmı iptidaiyesinden sonra tâli kıs
mı yedi «enedir. Yedi seneyi ikmal etmek lazım. Hal
buki bu müddet artık gençlerimiz İçen çok bir zaman
dır, tahammülsüz bir müddettir. Artık efendiler, bü
tün dünyanın tarzını, içtimai sistemini değiştiren 
Harbi umumiden sonra, bütün mıiitetler, bilhassa ter
biye mesailinde bir değişiklik İhtiyacım Mssetrms-
îerdir. Binaenaleyh, gencilerimizi uzun boylu 
tebahhura sevfcetmek, felsefenin teferruatiyle meş
gul etmek ve artlara uzunboylu mekteplerde sar
fı evkat ettirmek caiz değildir, o zamanda değiliz. 
Az bir müddet zarfında gençlerimizi malumat 
ile, esasatı ilmiye 3e teçhiz etmek, «onları ameli haya
ta artmak, lazımdır. Daha esaslı ilimlerle daha ziyade 
mücehhez alarak gençlerimiz hayata atılmalıdır. Şim-
efeodiler; encümemn bu ıkji noktai nazarını kâfi de
recede izah ettim. Yalnız encümen bir noktada, ge
rek Besim Atalay Bey ve gerekse Nazır Beyefendi 
ile tearuzdadır, şimdi Besim AteJay Bey - ki Nazar 
Bey de kabul ediyorlar - diyorlar ki, darülmuaiUimim-
J;snİ lağvedelim. Yeni açılacak ıjdadİJerde muallim 
yet^târelıim. Efendiler bu İlmem kabili tatbik değil
dir. 

IMUSTAFA LÜTFÜ BEY (Siverek) — Çorba 
olur. 

CEVDET BEY (Kütahya) — Srrf tasarruf etmek 
için tasarruf edecek değiliz. Maksat ve gayeyi temin 
etmek lazım. Hiç tasavvur eder mistiniz ki efendier, 
bir doktorla bir mühendis bîr mektepte okusun ve bir 
sene stajdan sonra biri doktor biri mühendis olsun... 
Bu olamaz, efendiler muallimlik imce, nâzik, mühim 
bir meslektir. Okutmak meselesi, 'tedris etmek mese
lesi, gayet mühimdir. Coğrafya göstermek ve tarih, 
hesap göstermek meselesi ifcinoi vazifedir. Yegâne va
zifesi, bacıca terbiyedir. Çocukların fikirleri haıvas, 
melekâtı üzerinde işleyerek onları, haluk, dikkati», 
müteşebbis, âlicenap, seciyeli, mİHliyetverper gençler 
olarak yetiştirmektir. O da öyle idadilerle olamaz. 
Bunun için hususi meslek mektepleri lâzımdır. Onun 
ılpin encümen bu noktai nazarı takibederek lağvediJıe-
cek mekteplerin -yerlerine Anadölunun münasip ma-
haüeride iki mükemmel darüknuallimin ve suStaoli 
açalım dedi. 

REİS — Efendim «öz ataıtriar... 

•MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaraMsan Sahip) — 
Efendim, müsaade buyurun bir şey arz edeceğim, 
teklif sahibi «öz söyledi, Vekil söyledi, Mazbata mu
harriri söyledi. Bizim söylemeğe hakkımız yok mu? 

.REİS — Söyleyeceğim var, ne söyleyeceğimi bi
liyor musunuz? 

MAARİF VEKİLİ Dr. RrZA NUR BEY — 
'Efendim, zannedersem vekiller için müdafaa etmek 
üzere her defa müsaade vardır. Cevdet Beyin söyle
dikleri bir noktai 'izah etmek işitenim. İdadilerden 
muallim yetişecek, halbuki, darülmuallıhnfin idadiler 
ile bjrleşemez, ayrıca darülmuaUimin açmak lazım
dır. Bir mektepten mühendisle doktor yetişemez bu
yurdular. Fakat bu meseleyi ince, imce tetkik edecek 
olursak o vakit bunun doğru olmadığı meydana çıkar. 
Evet doktorların, mühendislerin dersleri ayrıdır. 
Lâkin efendiler, çimdikti darüimualJu'minde okunan 
derslerle idadilerde okuman derslerin bir farkı yokltur. 
Umumiyetle birdir. Yalnız orada pedagoji dedikleri 
dersle ümi ruh ve bir de meslek 'dersi görürler. Şim
di mühendisler doktorlar ayn ayrı yetişiyorlar amma 
tedrisat tâtîyeye ait dersleri»! yine b'k mektepte, ida
dide görüyorlar. Onlar da umumi tedrisatı bir mek
tepte görecekler, onu bitirdikten sonra demin arz et
tiğim gibi, meslek dersleri görecekler ve o idadimin 
en yakınında bulunan bir iptidai, mektebinde de tat
bikat dersi göreceklerdir. Meslıektem yetişenler haki
katen büyük brr militetin harsı, medeniyeti, edebiyatı 
terbiyesi, milliyeti noktai nazarımdan mühim olan va
zifeyi de mektepte o sene içerisinde öğrenip hakiki 
muaftım olarak yetişecekler... 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, kanunun 
•heyetti nrecrnuası hakkında söz alan rüfekayı kiram: 
Şükrü Bey, Hilmi Bey, Atıf Bey, Basra Bey, Vehbi 
Bey, Mustafa Bey, Ragıp Bey, Suphi 'Bey, Lüîfii Bey, 
Besim Atalay Bey, Hamdi Namık Bey, Abidin Bey. 

MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek) — Hep söyle
yeceğiz. Müzakere kâfi değildir. Maarif meselesi ha
yat meselesidir. 

RBtS — Söylemeyin diyen var mı Beyefendi? Ni
çin böyle söylüyorsunuz? Şimdi Dahüiye Vekâleti Ve
kili Adnan Bey bazı izahatta bulunacak; onun İçin 
müsaade buyurursanız bu söz sonraya kalsın. 

MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek) — Pekâla ya
rına kalsın. 

jREİ'S — Pekâla, bunu söyleyeceğim. Niçin İsrar 
ediyorsunuz? (Vakti ahara talik edelim sesteri). 
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7. — SUALLER, CEVAPLAR (Davam) 

2. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, Kon
ya hadisesi hakkındaki sualine DahUiye Vekâleti Ve
kili Dr. Adnan Beyin şifahi cevabı. 

ıDBH'İLtYE VEKÂLETİ VEKfcİ Dr. ADNAN 
İBEY — Efendim, bir çok sualler var. Onlara birer 
birer cevap verelim. İlk sual Konya hakkında Opera
tör Emin Beyin, müsaade ederseniz oradan başlayalım 
efendam. 

Konya had&satı hakkırtda gecen gün biraz 'İzahat 
vermiştim. O günden beri vaziyet daha zliyade inkişaf 
etti ve daha çok madıumaıt saMbiyiz. Onun içm biraz 
daha tafsilat verebileceğiz. O zaman vakanın sureti 
hudusunu arz etmiştim. Sonra vali beyle muhabere 
tesis edildi Vali Beyden ilk aldığımız raporda bazı 
tafsilat vardır ki, onlardan bahsedeyim. 

Gazetelerde de kısmen okmluğunuz vardır ki, res
mi haber diye telakki edilemez, onun iç» bu bapta 
ıreami tafsilat vereyim; Vali Beyefendi diyor ki; (Cep
heye sevkeditanek üzere asker toplamağa başlayan De
libaş» Konyalılar tarafından iğfal edilerek Konya'ya 
bücum tasavvurunda bulunduğunu anlamıştık, bunu 
anladığımız zaman tedabir ittihazına başlamıştık. De-
libas haber alınca hareketimi tacil etti. Sanyakup 
karakolu denilen yeri birden bire bastı. O zaman 
etimde az miktarda kuvvet vardı, jandarma ve po-
ftsten başka kuvvetrrmz yoktu, buna rağmen 
kuvvetimi sabaha kadar tezyit ettim ve işitmiş ol
duğunuz veçhiyle bunları alarak Alâettirttepesine çe
kildik, Orada siper yaptık velhasıl müdafaa terti
batını aldık) diyor. Uzun müddet müdafaa etmiş. 
Konya'ya Delibaş idaresinde giren asilere Konyalılar
da iştirak ettiler diyor. Şehre ve bize hücum eden 
âsileri beş binden fazla tahmin ediyorum ve bunlar 
mütemadiyen hücumda bulundular diyor. Tabii bu 
beş bin kişinin hepsi müselfâh değildir. Bir kısmı 
silâhlı Mi, bir kısmı da seyirci idi. Sonra benim ya-
nımdakilerin bir kısmı muharebeyi terkeSPİler. Daha 
az mücahitle kaktım. Mitral yoz ateşiyle mukabele 
ettim. Nihayet teslime mecbur olduk. Beni iyi kabul 
ettiler, köye göndermeğe kalktılar. Fakat sonra ora
da bir evde geceyi geçirdim. Sonra Pmarbaşma be
raber gidelim ve Ihizim askerle konuşalım diye 
efebaşlarmı iğfal ettim. Onlar İle beraber ben Pınar-
başına geldim ve ben askere iltihak ettim ve sonra 
harben Konya'ya girdik, diyor. Yani Konya teinde 
olan vakanın cereyanı bundan ibarettir. Ve Konya'da 
olan şeyleri bertafsü gazetelerde okuyorsunuz. Vali 

ve kumandan teslim olduktan sonra büyük fecayi 
yapılmıştır. Meselâ Müdafaai hukuk reisi ihtiyar 
beyaz sakallı Ali Kemali Efendi vardı. Onu tutmuş 
öldürmüşler. Bunun gibi daha bir çok fecayi yapıl
mıştır. Bunları birer birer huzuru âlinizde tekrar 
etmek daha ziyade mucibi teessür olacaktır. Onun 
için birer birer saymak istemiyorum. (Söyleyin, söy
leyin sadalart). Gazetelerde var efendim. Tekrar 
söylemi yeyim, fakat çok büyük fecayi olmuştur. Son
ra malûmu âliniz birde Ilgın taraflarında bir isyan 
vardı. O da bastırılmıştı. Sonra Karamanda da böyle 
bir hâdise olmuştu. O hareket ve hâdise de, sevkedi-
len kuvvetlerle bastırılmıştı. Yani oradada Hükümet 
yeniden teessüs etmiştir. Asiler Ilgına ikinci defa 
hücum etmek istediler. Fakat bu hücumlarında da 
muvaffak olamadılar. Yalnız telgraf hattını kesmek
le kaldı. Tekrar oradaki kuvvetlerimiz Ilgın'a girdi 
ve meseleyi o suretle (halletti. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Beyefen
di; Konya vazifei tarihiyesini yaptı değil mi? 

'DAHİLİYE VEKÂLETİ VTEKİLt Dr. ADNAN 
'BEY (Devamla) — Sonra Konya harekâtını bizzat 
idare eden Refet Beyefendi Konya vakasından sonra 
Çumra tarikiyle Bozkır 'istikametine gitti. Hayli gün-
lerdenberi o civarda eşkıyayı tenkil ederek ilerliyor. 
(Bu gün kendisinden aldığımız madûmata göre Sey-
dİşehre vâsıl olmuştur ve Seydişehrini tahtı İnkıyada 
almıştır. Şimdi efendiler, bir taraftan Karaman ve 
Ereğli tarafları da büyük bir vaka olmadan bastı
rıldı. Sonra Sultaniye denilen ve EreğH ile Karaman 
arasında bir yer var. Oraya da usat giderek Hükü
meti tehdit ve tazyik etmişlerdi ve muhabereyi kes
mişlerdi. Orası ile de, Konya vakasının teskini üze
rine, bir gün sonra, muhaberata başlanmıştır. Ce
nup tarafından, yani Bozkır'dan henüz haber alamı
yoruz. Bozkır'dan da yarına doğru kati haber ala
cağımızı zannediyoruz. Bu mıntakai isyan garp ve 
cenup taraflarına doğru da biraz sirayet eder gibi 
göründü. Aynı çılgınca hareketi Yalvaç ve Karaağaç 
kazaları da yaptı. Bugün Karaağacada bizim kuv
vetlerimiz girmiştir. Ora ile muhabere ediliyor, 
Yalvaç'la da hakeza muhabere ediliyor. Sonra An
talya livasına da bir akın oklu. Konya'nın mülhakı 
olan Akseki ve Ibradı havalisinde de usat tecemmu 
etti. Akseki'de Hükümete bir şey yapmadılar. Fakat 
muhabere etmiyorlar. Antalya resmi muhaberat et
mediğini söylüyor. Bunun üzerine Antalya'dan Ak
seki üzerine de kuvvetler tertip edilerek gönderildi. 
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©ir taraftan Antalya'dan kuvvetler gidiyor, bir taraf
tan, Refet Beye de bu haber yazılmıştır. Bittabi şi
malden oraya .da 'kuvvetler gönderilecektir. Oraları
nın da yakında tedibi 'haberini vermeğe muvaffak 
olacağımı zannediyorum. Efendim, sonra Ermenak' 
ta da böyle .bîr hatfeket mahsus olmuştur. 'Fakat teel 
mutasarrıfı vakayı vukuundan çok evvel haber aldı 
ve tertip ettiği kuvvetlerle kendisi Mut'a geldi, ora
da bu harelkete zaten intizam ediyordu. Hisseder et
mez daha evvel hareket etmişti. Ve Ermenak'a daha 
evvel vâsıl oldu. 

Hareket kumandasındaki kuvvetlerle üsât şehrin ha
ricinde müsademe ettiler. Usattân 17 maktul düştü, 
37 esir aldı ve şehre sokmadan hepsini dağıttı, def
etti. Yalmz bunlara İçerisinde başları olan zat mec-
nihan kaçtı diyor. Bu, Asım isminde bir avukat imiş; 
insaf lafa bu da yakında tevkif olunacaktır. Vakanın 
suret ve tara cereyanı bundan ibarettir. Fakat se
bebi hudusu ve ne suretle tekevvün ettiğine ve ive 
«suretle intişar ettiğine dâir Meclisi' Alinize mufassal 
malûmat vermek istiyoruz. Yalnız iki gün müsaade
nizi rica ediyoruz. Çünkü en doğru ve en mufassal 
ve müdellel raporu vali İki gün sonra verebileceğini 
bildirdi. O raporu aldığım zaman gelip arzı malûmat 
«derîni. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — tki sual 
sormama müsaade ouyurulur mu efendim? Harekâtı 
isyanıye basamazdan evvel Antalya tarikiyle Refi 
Cevat Beyin ailesinden ve akrabasından birisi Bur-
dura gelmiş ve Konyaya gitmiştir. Hükümetin bun
dan haberi var mı? 

•Dr. ADNAN BEY (Devanrîa) — Emin Beyefen
dinin suaK gayet mubibfcir; Hükümet bundan haber
dardır. Böyle biri Antafyaya gelmiş ve oradan Kon
yaya gitmişti, isyan vufcöa gelir gelmez derhal Hü
kümet bunu validen sordu. Vali bu adamın, Refi 
Cevad'ın articası olan bu zâtin vakai feyaniye ile ka
tiyen alâkadar olmadığını resmi lisanla bildirdi. 

Mamafih, demin arz ettiğim gibi vakanın sureti 
inkişafına dair malûmat için rki gün daha müsaade 
•buyurun. Meselâ bu İsyan arasında asilere polis mü-

/.: — izmît Mebusu Kamdı Namık Beyin, Boz
kır hâdisesinde şehit edilen kaymakam Demir Asaf 
Beyin katillerinin idam olunmalarına ve ailesinin 
terfihine dair takriri., 

oürlüğü yapmış birisi vardır, o da derdest editmiştör 
ve o bir çok şeyler söylüyor. O söylediği sözlerin 
neticesinde Jstaribuüa, Refik Cevad'la alâka belki 
meydana çıkabilir. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Fakat zanne
diyorum ki, bu Refi Cevad'ın akrabasının yanından 
geldiği söylenilen kasap Tevfik'in ismini bir gazetede 
mücrimin arasında görüyorum. 

Dr. ADNAN BEY (Devamla) — Olabilir. Onun 
için diyorum ki, şimdi kati bir şey söylenemez. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — İsyanı İdare 
edenler meyanıhda Konya gazetelerinde Çelebi Efen
di ile sair zatların esamisi görüldü. Bu ne dereceye 
kadar doğrudur? 

Dr. ADNAN BEY (Devamla) — Demin de ar-
zeMim. Buna dair bir şey söyliyemem. Resini lisanla 
rapor gelmeden kati bir şey söyleme mi istemezsiniz 
zannederim. 

-MEHMET ŞÜKRÜ DEY (Karahisarı Sahip) — 
Bu Delibaş demlen adam Bozkır hâdisesine iştirak 
etmiştir ve Hükümetin nazarında tamr>mayatı bir 
adam değildir. Bozkır hâdisesinde bir uzuv olan bu 

> adam ki, Zeyrielâbidİn Efendimin adamıdır. Bu adam 
nasıl olurda Hükümetin itimadı tammesinri haiz ola
rak asker topluyor? Oha itimat edildiği bir anda 
o Konya'yı basıyor, tecavüz ediyor, bu kadar basi
retsizliğin acaba sebebi nedir? 

HAMDİ NAMFK BEY (İzmit) — Takririm var, 
bir şey söyliyeceğim. Efendim Bozkır hâdisesi esna
sında, pek fedakâr, kıymettar, namuskâr olan oranın 
kaymakamı Demir Asaf 'Beyin şehit edildiğini haber 
aldım. Heyeti Celİlenîzden istirham ediyorum, bu ada
mın katilleri tutulsun, bunlar idam edilsin, ailesi ter
fih edilsin ve yağma edilen eşyası da bu usata tazmin 
ettirMn. Bunun için bir teklif yapıyorum. Lütfen 
kabul buyunüsun. Demir Asaf Bey usata başlı başı
na mukavemet etmiş ve eri sonra teslimi ruh etmiş
tir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Dahiliye vekili Bey Bozkır'la muhabere olmadığını 
ve Bozkır'dan haber almadıklarını söylediler. Bil
mem bu nasıl haber alınmış? 

iBüyük Millet -Meclisi Riyaseti Celİlesine 
Usat tarafından şehit edilen «Bozkır kaymakamı» 

Demir Asaf Beyin katillerinin derdestiyle idamları 
ve I ailesinin terfihi ile beraber o sırada zayi olan eş-

4. — TAKRİRLER 
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yasının usata tazmin ettirilmesi hususunun Dahi
liye vekâletine tebliğini teklif ederim. 

izmit Mebusu 
Hamdi 

R'EİS — Efendim Dahiliye vekaletine takriri 
hale ederiz (Hayır, ret sesleri). 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. ADNAN 
BEY (İstanbul) — Efendim Bozkır kaymakamı 
hakkında Hamdi Beyin dediği gfbi biz de bir telgraf 
aldık, faıkat Bozkırla telgraf muhaberesi olmadığını 
demin arz etmiştim. 

SOV9ALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Efendim bu takrire ihtiyaç yok, çünkü evvelâ ve
fatı tahalekuk etmemiştir. Saniyen; Konya gazetele
rinde görüyoruz ki; Tetkiki hasar ve telefat komis

yonu namında bir komisyon var, bunun mukarreratı-
nı gazeteler yazıyor. Emlâk ve emvali duçarı hasar 
olanlara usatın emval ve emlâkinden tahsil ve taz
min edileceği de ilân edildi. Binaenaleyh bu hâsılı 
tahsil fcabilindendir. Orası pekâlâ bu işi görür. 

REİS i— Şu takriri kabul buyuranlar ellerini kal
dırsın. Kabul edilmedi. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karalhdsarı Sahip) — 
Nabemevsimdir. 

REİS — Maarife ait kanunun heyet mecmuası 
hakkında söz söyleyeceklerin esamisi mahfuzdur. Va
kit de daralmıştır. Perşembe günü aynı saatte içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(4,10 sonra, da celseye nihayet verildi) 
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