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B l E Î N C Î CELSE 
Açılma saati ; 12,46 

REİS — İkinci Eeia Vekili Vebbi Ef. H*. 
KATİPLER (Feyyas Ali B. <Y<w$ad), Cevdet B. (Kütahya) 

REİS — Efendim, celseyi açıyoruz. Zabtı 
sabık hulâsası kıraat olunacak. Lütfen dinliye-
lîm. 

(Kâtip Feyyaz Âli Bey; zaptı sabık hulâsası
nı okudu). 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 
Birinci çeke 

Reisi sani vekili Vehbi Efendi hazretlerinin 
taktı riyasetlerinde zevali saat bir buçukta in
ikat etti. %abtı sabık hulâsası kıraat ve tashi-
han kabul olundu. Memaliki eenebiyedeki Os
manlı şehbender ve kançılarları tarafıdan tan
zim edilecek vesaikten alınacak resmin tezyi
dine dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye Muvazeni maliye encümenine, seferber
lik ve cephe zammı hakkındaki kanunun tefsir 
edilmesi hakkındaki Heyeti Vekile tezkeresi 
Mödafaai Milliye ve Muvazenei malîye encü
menlerine, Kastamonu mebusu Suad Beyin sai 
ve amel ve Bolu mebusu Fuad Beyle rüfekası-
ııııı Alpagut ismiyle bir kaza teşkili ve yine 
Fuad Beyin Akçeşehir ve Karasu nahiyelerin
den diğer bir kaza teşkili hakkındaki teklifi 
kanunileri lâyiha encümenine, Siverek livasmm 
müstakillen idaresine dair olan Siirt mebusu 
Mustafa Sabri Efendinin teklifi Dahiliye vekâle
tine, Köy teşkilâtı hakkında Tunalı Hilmi 
Beyin teklifi Dahiliye vekâletine, Nevşehir'de 
liva mahkemesi teşkili hakkmda Niğde mebusu 
Ata Beyin teklifi Adliye encümenine, Ağnam 
resmi kanununun tadili hakkındaki Süleyman 
Sırrı Beyin teklifi Kavanini maliye encüme
nine, Trabzon'da dekovil alâtının satılması es
babının suali hakkındaki Tunab Hilmi Beyin 
takriri Müdafaai Milliye ve Nafia vekâletlerine, 
(_ienç mebuslarının (Kulp ve Muş) şosesi ve San 
göprü hakkındaki takrirleri Nafia vekâletine, 
Muş mebusu Sait Beyle rüfekasınm Muş'taki 
idarei hususiye matlubatı hakkındaki takrirleri 
Heyeti Vekileye, Mardin mebusu Necip Beyin 
Divanı Kiyaset kâtipliklerine iki zatın intiha
bına dair takriri Divanı Riyasete, ve neşriyat 
mücrimiyeti tabirinin tefsirine dair İrşat encü
meni mazbatası imzaları itmam olunmak üzere 
tekrar İrşat encümenine havae olundu. Yozgad 
mebusu Süleyman Sırrı Beyin takririne Dahi

liye vekâletinden mevrut cevap okunarak kâfi 
görüldü. Lâyiha encümeni kitabetine muvakka
ten Kütahya mebusu Cemil Beyin tâyin kılın
dığına dair Encümen mazbatası ve Amasya 
mebuslarına mevdu vazaifi ifa eylediklerine 
dair Amasya mutasarrıflığının tezkeresi kıraat 
olundu. Bİlâhara Müdafaai Milliye bütçesine 
zamaim icrası hakkındaki kanunun müzakere
sine geçilmiş ise de celseî hafiyeye taliki tensip 
olunmuştur. Altı liva dahilinde sansür tesisi
nin muvafık olduğuna dair Dahiliye encümeni 
mazbatası kıraat ve müzakere edilerek kabul 
olundu. Kilınç Ali Beyle , rüfekasmm İstiklâl 
mahkemeleri dördüncü azalarının bugün inti
habına dair takriri kabul olunarak intihap icra 
ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci ve üçüncü celseler hafidir. 
Reis vekili 

Vehbi 
Kâtip 

Feyyaz Âli 
Kâtip 
Cevdet 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa be
yan edecek var mı efendim? (Yok sesleri). 
Zaptı sabıkı aynen kabul edenler el kaldırsın. 
Aynen kabul edildi efendim. 

7. — SUALLER, İSTİZAHLAR VE CEVTPLARI 
i. —- Kütahya mebusu Cevdet Beyin, Anka

ra muallimlerinin grev İlân eylemelerinden do
lay* Maarif vekaletinden istizah* 

CEVDET B. (Kütahya) — Efendim, bugün 
Ankara'da, yani Büyük Millet Meclisinin inikat 
ettiği memlekette bütün mektepler kapanmış
tır. Muallimler grev yapmışlardır. (Maaş ve
rilmediği içindir sesleri). Bittabi maaş verilme
diği için. Bu maarif meselesine, terbiye meşe-
1 Gfiİ 11A 

MUSTAFA B. (Tokad) — Maarif vekili gel
sin, İzahat versin. 

OPARATÖR EMİN B. (Bursa) _ İstizah 
edelim. 

CEVDET B. (Devamla) — Göstereceğimiz 
ehemmiyet eğer hudutlara göstereceğimiz ulvî 
ehemmiyet kadar mühim olmazsa bilmem bu bü
yük dâvayı nasıl kazanacağız? En müthiş düş
manımız bizim cehalettir. Bilhassa biz bu ceha-
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lete; hudutlarımızın muhafazası kadar ehemmi
yet atfetmeliyiz. Bugün mektepleri kapatarak 
sefil ve sergerdan sokaklarda dolaşan ve sefa
leti ahiâkiyeni» en çirkinlerine mâruz kalan 
çocuklarımız, yarın pek yakın bir âtide bu mil
letin nesli âtisi olacaktır. Bu kürsülerde onlar 
oturacaklardır. Onlar cahil kalırsa, nlılâkan 
sefil olursa, seciyesiz olursa, bu kadar kan döke* 
rek elde etmek istediğimiz bu sevgili vatanı ki
me vereceğiz, Onların idine mi teslim edeceğiz? 
Onlar ahlâksız, cahil irfaıısız olursa kim iyin 
çalışıyoruz efendim? Kica ederim, buna atfı 
ehemmiyet edelim. Maarif vekili gelsin, mese
leyi bize izah etsin, esbabım anlıyalmı (OcJsirı 
İstizah edelim sesleri). (Oürültüler). 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Rica 
ederim. Höz istiyenler araya karıştı. Dinleyi
niz. Bu mesele hakkında söz alanların esamisi
ni okuyorum: Ragtb Ii. (Kütahya), Abidin B. 
(Lâzistan), Şükrü B. (Karahİsan Sahip), Basri 
İt. (Karesi). Daha söz istiyen var mı efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Resmen 
bir. istizah takriri verilsin. Cevap verilirken so-
nılaıı sualler izah edilsin. 

REİS — Efendim, istizahı kabul ediyor mu
sunuz? (Şimdi gelsin izahat versin sesleri). (Gü
rültüler). 

MUSTAFA B. (Tofcad) — Herkesin keyfine 
mi kaldı, bu maarif meselesi? Çocuklar sokak
larda kaldı. 

REİS —: istizahı kabul ediyor musunuz? 
(Şimdi, şimdi sesleri). (Gürültüler). İstizahı ka
bul.edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

MUSTAFA B. (Toknd) — Efendim, telefini 
edilsin. Hemen şimdi gelsin. (Evet şimdi ses
leri). 

REİS — Pekâlâ efendim, sükut ediniz, ınii-
müsaade buyurunuz. 

8. — İNTİHAPLAR 
. 1, -— İstiklal mahkemeleri dördüncü âsahkltı-

n için yapüan intihap 
REİS—.G-eçen gün İstiklâl mahkemeleri 

azalan intihap olunmuştu. 114 zat r»ye 
iştirak etmiş, 10 zat müstenkif kalmış. Şu halde 
104 zat rey vermiş. Cevdet B. (Kütahya) til, 
Sıddık B.. (Çorum) 58 ı«y almışlar ve bunlar ek
seriyeti ihraz etmişler, bundan sonra; Hamdi 
B. (İzmit) 35, Remzi B. (Bitlis) 46, Tahsin B. 
(Maraş) 44, Vehbi B. (Bitlis) 4G, Yusuf B. 
(Denizli) 45, Abidin B. (Lâzistan) 48, Hanıdİ 
B. (Bilecik) (46).. 

MUSTAFA B. (Tokad) — O da kazanmış. 
(O da kazanmış sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 58 olur
sa kazanacak. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karalhiaan Sabip) — 
Reye iştirak eden 104 mü? 114 mü? 104 ise ka
zanmış, 114 ise kazanmamıştır. 

REİS — Nasıl itibar ederseniz. 10 müstenkif 
var. Şimdi efendiler, intihabı bitirelim. Fakat 
Heyetten bir şey rica edeceğim. Esami okıınup-
ta rey sıralarını beklemek suretiyle vakit kaybo
luyor. Zaten bir kay defa oldu. Sepet bir ta
raftan gezdirilerek reyler toplansın. Biz de mü
zakeremize devam edelim. Kabul huyundur mu 
efendim? (Hay hay sadalan). Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul olunmuştur efendim. 

MESUT B. (Karahi&an Şarkî) — Arkadaş
lar, bir şey istirham edeceğim. Teşkilâtı esasi
ye kanunu lâyİhasİyİe beraber iki maddelik bir 
teklifim vardı. Bu sehven lâyiha encümenine 
gitmiş, Halbuki pazarertesî günü müzakere edi
lecek idi. O madde ilo müzakere edilmek üzere 
encümeni mahsusa verilmesini rica ediyorum. 
Arada bizim teklif kaybolmasın. Çüukü bu da 
ona taallûk ediyor. 

REİS — -Efendim, encümeni mahsus mazba
tasının dördüncü maddesi makamına kaim ol
mak ü&ere Beyefendi bir maddeİ kanuniye ver
miş, yanlrşlıkla Lâyiha encümenine gitmiş. En
cümeni mahsusa iadesini emrediniz diyor. Bunu 
kabul ediyor musunuz? (Kabul, kabul sesleri). 
Kabul olunmuştur efendim. 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Esami okun
madan böyle rey toplanmak karşık olur. (röre-
ceksiııîz bir çok mükerrer reyler çıkacaktır. Bıı 
doğru değildir. 

REİS — Beyefendiler, Nafiz B. (Cırnık) 57 
rey almıştır. Onu kabul etmediniz. Yeniden 
intihap olunacak ha unutmayınız. 

(Reyleri tasnif için Necib B. (Mardin), Emin 
B. (Bursa), Nafiz B. (Canik), bakura tefrik 
edilmişlerdir). 

3. — LAYİHALAR 
1. — Şûrayı Devlet teşkili 'hakkında kanun 

lâyihası 
REİS — Evrakı varideye geçiyoruz. Heye

ti Vckileden mevrut Şûrayi'devlet hakkında bir 
1 evrak var. Münasip görürseniz Dahiliye encü-
! inenine havale edelînı. 
'. MEMET ŞÜKRÜ B. (Karabisan Sahip) — 
i Efendini, bu mesele hakkında Adliye encümeni 

ile Dahiliye encümeni müştereken içtima etti ve 
bir karar vermişti ve bu hususta müşterek bir 

İ mazbataları vardır. Binaenaleyh, o mazbata 
nerede ise okunsun. Evvelce de teklif edilmiş
ti. Teklif teklif üstüne oluyor. Fakat ortada 
bir şey yok. Ashabı mesailimi işi yüz üstüne 
kalıyor (Oürültüler). 

REİS — Efendim, gürültüyü kesiniz, şu ev-
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raka bir muamele yapalım. Dahiliye encümeni-
ne havale ediyoruz. (Diğer evrakla birleştiril-
sin sesleri). Evet birleştirilerek müzakere edil
sin, 

8. — TEZKERELER 
1. — Seriye vekâleti bütçesine zamaim icra

sına dair Seriye vekâleti tezkeresi 
REİS — Seriye bütçesine zamaim icrası hak

kında Seriye vekâletinin bir tezkeresi var, Mtı-
vazenei Maliye encümenine gönderiyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 
1. — Saruhan mebusu Reşat Beyin mezuni

yetine dair Divanı Riyaset kararı 
REİS — Saruhan mebusu Reşat Beyin iki 

ay mezuniyeti hakkında Divanı Riyaset kararı 
okunacak: 

Heyeti Umumiyeye 
Merbut takrirdeki izahata nazaran muma

ileyhe cepheye azimet ve avdet için talebi veç
hile iki mah mezuniyet itası tensip edilmiş ol
makla Heyeti Umumiyeııin nazarı tasvibine 
arzolumır. 

Reis V. İdare memuru İdare memuru 
Hasan Fehmi İbrahim Süreyya Suad 

Kâtip Kâtip Kâtip, 
Rasim Feyyaz Âli Cevdet 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Reşat Beyin mezuniyeti kabul edilmiştir efen
dim. 

6. — TAKRİRLER 
1. —̂  Siverek mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, 

Siverek sancağının müstakil liva haline ifrağına 
ve Karakeçi ve Burhan nahiyelerinin kasaya tah
viline dair takriri. 

REÎS — Siverek sancağının müstakil liva ha
line ifrağına ve Karakeçi ve Burhan nahiyeleri
nin kazaya tahviline dair Siverek mebuslarının 
teklifi var, münasip görürseniz okuyalım. (Da
hiliyeye sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Heyeti Ve-
kileye gitsin efendim. 

REİS — Dahiüj'c encümenine havalesini 
aram ediyor musunuz? (Münasip sesleri) Dahi
liye encümenine havale olundu. • 

Bugün müzakere olunacak mevadda geçiyo
ruz. 

2. — Bursa mebusu Operatör hlmin Beyin, 
şimendiferler hakkında Nafia vekâletinden sual 
takriri, • 

REİS — Efendim, Emin Beyin Nafıa vekâ
letinden suali hâvi bir takriri var, Nafia vekâ^ 
letine havale ediyoruz. Muayyen bir günde ce
vap alınır. ' 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Müsta
celdir, ilk celsede cevap verilmek üzere havale 
edilsin. 

REİS — Efendim, müstaceliyet teklif olu
nuyor. Kabul ediyor musunuz? (Hayır sesleri). 
Müstaceliyet kabul olunmadı. 

MEMDUH B. (Karabiaançarîn) — Reis Bey 
bu takrir neyi sual ediyor? 

REİS — Efendim, şimendiferlerin yağr tü-
kenivormuş, onu sual ediyor. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Meydanda 
Nafia vekâleti de yok, Dahiliye de yok. Tak
rirleri gönderecek vekâlet" yok ki! 

5. — Hakkâri mebusu Uazhar Müfit Beyle, 
arkadaşının, Hakkâri ahalisine altı bin lira ita
sına dair takriri. 

REÎS — Hakkâri mebusu Mazhar Müfit 
Beyle refikinin takriri okıuıacak: 

4. — TEKLİFLER 
i, — Adana mebusu Zekâi Beyin, tstiklâl 

mahkemeleri kanununa bir madde ilâvesi hakkın
da teklifi kanunisi (2/154) 

BJ5İS — tstiklâl mahkemeleri kanununa ilâ
vesi lâzımgelen zeyil hakkında Adana mebusu 
Zekâi Beyin teklifi kanunisi var. Lâyiha encü
menine veriyoruz, 

3.- — Mersin mebusu Yusuf Zvya Beyin, at, 
araba, otomobil ve saireden vergi dhzi hakkında 
teklifi kanunisi (2/1İ9) 

REÎS — Araba, otomobil ve saire sahiple
rinden vergi ahzine dair Mersin mebusu Yusuf 
Ziya Beyin teklifi kanunisi var, Kavanini ma
liye encümenine gidiyor. 

11. — MAZBATALAR 
i. — -Matbaa alât ve edevatının gümrük ve 

oktntva resimlerinden muafiyetine dair kanun 
lâyihası tktİsat ve Muvazenei maliye encümen
leri mazbataları 

REİS — Matbaa alât ve edevatının gümrük 
resminden mafnviyetiue dair İktisat ve muvaze
nei malîye encümenlerinin mazbatası var, onu 
okuyacağız: 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
bir müstacel takririm var, okunmadı, 

REİS — Okuyalım efendim. 
TUNALI HÎT.MÎ B. (Bolu) — Efendim, 

lütfeder misiniz, irşat encümeninin de bir maz
batası var, o da havale edilsin. 
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Riyaseti CeHleye 

Müteaddit defalar istilâya uğrayarak hane
leri tahrip ve ihrak edilmiş ve muhacereti do-
layısiyle envai sefalet ve zaruret görmüş, mem
leketten memlekete dolaşarak "bu kere memle
ketlerine avdet etmiş, olan Hakkâri ahalisinin 
meva ve meskenleri olmadîğı gibi hayvanat 
vo alât: ve edevatı ziraiye ve tohum, tedarik 
edecek derecede kudreti maliyeleri bulunma
dığından temini maişet ve zeriyat için. öte be
riye ve hattâ îran'a naklilıane etmek mecburi
yetinde olduklarından meva ve meskenlerinin 
inşa ve iiiiaıı, masariften: şimdilik sarfınazar 
Yüiıtız tj'luım ve hayvan ve alât ve edevatı zi-
raiyelerini temin ve tedarike medar olmak üzere 
vüâyatı müstevliye için İktisat vekâletince 
bütçeye Cahil edilen mebaliğden Hakkâri lîvasr 
için de altı bin liranın ifraz ve itasının İktisat 
Vekâleti Celilesine işar buyurulması müster-
amdır. 

Hakkâri 
Mazhar Müfit 

Hakkâri 
Tufan 

REİS — İktisat vekâletine havalesini mü
nasip görüyor musunuz? {Muvafık muvafık sa-
dalarc). Havale olunmuştur efendim. 

12. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
REİS — İrşat encümeni mazbatası var oku-, 

nacak: 

1. -— Bolu mebusu Tunah Hilmi Beyin neş
riyat mücrimİyeti hakkındaki teklifi kanunisinde 
bulunan bir tabirin tefsirine dair Matbuat ve 
İstihbarat müdiriyeti umumiyesi teskeresi ve 
İrşat encümeni mazbatası 

Matbuat ve İstihbarat müdiriyeti umumiye-
sinİıt 9 teşrinisani 1336 tarihli ve 884 numaralı 
olup Heyeti Oelileee Encümenimize muhavvel 
tezkeresi mütalâa olundu. Mezkûr tezkerede 
Bolu mebusu Tunalı Hilmi Beyin (Neşriyat 
mücrimiyeti kanunu). Lâyihasına müteallik En
cümenimiz mütalâa t mı hâvi mazbatamızda mün-
deriç (Neşriyata müteallik nabeea ahval) vesair 
noktalara dair istizahatta bulunulmuştur. Bu 
bapta kâfi derecede izahatı muhtevi görülen 
mezkûr lâyiha maddesinin bir sureti zire nak
ledilmiş olmakla iadeten Makamı Riyasete tak
dimi karargir oldu. 

Suret 
Büyük Millet Meclisince, yahut Vekilleri 

Heyetince kabul veya tavsiye edilen neşriyatı 
tebligat dairesinde neşir ve tamimde ihmal ve 
tekâsülleri görülen vazifedarlar veya her ne 
suretle olursa otsun imha eden kimseler hıya

neti vataniye kanununa tevfikan muhakeme ve 
tecziye edilirler. 
İrşat En. Reisi 

Hilmi 
Aza 

Mustafa 

M. M. 
Hilmi 

Âza 
Siird 
Salih 

Kâtip 
Sa! aha 11 in 

Âza 

Hüseyin Hüsnü 
HASAN BASRİ B. (Karesi) *— İmzalar ta

mam mı efendim? 
REİS — Tamamdır. Evvelce noksan idi, 

iade edildi, şimdi ikmal edilmiş. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Matbuat ve 

İstihbarat müdiriyeti umumiyesine iadesi lâzım-
gelir. 

REİS — Matbuat ve İstihbarat müdiriyetine 
havalesini ar/ıi buyurur musunuz? Kabul eden 
ler el fcaldırs-n.'(Gürültüler). 

Hilmi Bey reye koyduk, rica ederim efendim, 
şu mazbata anlaşılmadı ise bir daha okunsun 
mu?. (Hayır sesleri). O halde Matbuat ve İstih
barat müdiyetine tebliğini arzu edenler lütfen 
el kaldırsın. Hilmi Bey rica ederim, istirham 
ederim susunuz! 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Beyler; izahat 
' vereyim. Müsaade buyurunuz. Matbuat ve İs
tihbarat müdiriyeti umumiyesi doğrudan doğ
ruya soruyor. Encümen de cevap verdi. Diyor 
ki usulen Makamı Riyasetten sorulmak lâzım
dır. Bunun için iade edilmesi icabediyor. Hal
buki tezkere burada hıfzedilmek isteniliyor. 
Bu doğru değildir. Bu tabiatiyle iade edilmek 
iktiza eder. (Doğrudur reye haeet yok sesleri). 

REİS — Efendim, Matbuat müdiriyetinin 
sualme encümen cevap veriyor. Bunu kabul 
ediyor musunuz? Kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kıbul edilmiştir. 

2. — Müdafaai Milliye vekaleti bütçesine S 
milyon Ura ilâvesine dair kanun lâyihası ve Mu-
vazenci maliye .encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim, geçen gün müzakere edi
len ÜQ milyon liranın heyeti umumiyesi kabul 
otunrte Şimdi maddelere geçiyoruz. Maddeler 
birer, oirer. okunacak lütfen dinliyelim. (Mali
ye vekili yok sesleri). 

MADDE 1. — Müdafaai Milliye vekâletinin 
melbıısat ve teçhizat faslma iki milyon ve nak
liyat faslına bir milyon ki ceman üç milyon li
ranın umumî bütçeden mahsubu icra edilmek 
üzere 91 teşrinievvel 133fi tarihli iki aylık mu
vakkat bütçeye zamimeten sarfına mezuniyet 
verilııi^ıir. 

RBÎ& — Kabul edenler el kaldırsın, 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Tâyini esami 

ile olacak efendim. (Tayini esami sesleri). 
REİS — Kabul olunmuştur efendim. 
Tây'iü esami heyeti umumiyesinde olacak. 

Şİmd'. ikinci madde okunacak: 
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MADDE 2, — İşbu kanun tarihi neşrinden 

muteberdir. 
REÎS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 

edilmiştir. Üçüncü madde okunacak: 
MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Müda-

faai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
BEİS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 

edilmiştir efendim. Şimdi heyeti mecmuası 
tâyini esami ile reye konacak kabul'edçnler be
yaz, reddedenler kırmızı verir. 

3, — Mecitözü ve Züe'ye merbut ba&ı nahiye-
lerin kazaya ifrağına dair kanun lâyihas% ve 
Dahiliye ve Muvazenei maliye encümenleri maz-
batalan [1]. 

REİS — Efendim, reyler tasnif oluncaya ka
dar ruznamei müzakeratta Amasya ve havalisin
deki nahiyelerde kaza teşkili hakkındaki kanu
nim ikinci müzakeresine geçiyoruz. Birinci mad
de okunacak: 

MADDE 1, — Mecitözü kazasına merbut Or-
taköy ve Amasya merkezine merbut Veray 'na-
liiyeleriyle Zile kazasının llisu ve Çorak kar
yelerinden mürekkeben llisu ve zileye merbut 
Kadışehİr ve Eski nahiyelerinden mürekkeben 
Deveeidağı ve Tokad'a merbut Çiftlik, Kızılca 
ve Saray nahiyelerinden mürekkeben Kızılca 
namlariyle üç kaza teşkil olunmuştur. llisu ve 
Kızılca kazalarının merkezleri aynı jsimlerdeki 
karyelerdir, Deveeidağı kazasının merkezi Ha
cı köydür, llisu kazası Amasyaya, Deveeidağı 
kazası Yozgad'a ve Kızılca kazası Tokad'a mer
but olarak idare edilecektir. Mecitözü kazası 
nahiyeye bittahvil mezkûr kazaya merbut şeyh 
Mustafa nahiyesiyle beraber Çorum merkezine 
raptedilmiştir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Kızılca'da değil, 
Sulusaray'da olacaktır. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Sulusa-
•ray olacaktır, 

REİS — Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriülİcradır. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 3,—İşbu kanunun icrayi ahkâmına 

Heyeti Vekile memurdur. 
SIDDIK B .(Çorum) ^-«Tadilname vardı bi

zim ne oldu? 
KÂTİP FEYYAZ ALİ B. (Yozgad) — Buna 

ai t mi? "•• 
' ' ! ! ' > • • • • ' • / . , . . 

[1] Birinci müzakeresi lOdncü içtima zapttım 
dadtr.; 

.M 0:1 
SIDDIK B. (Borum) — Buna ait ya. (Geçti 

kabul olundu sesleri). 
REİS — Heyeti umumiyeyi reye koymaksı-

zm Sıddık Beyin takririni okuyacağız: 
MADDE 1, — Mecitözü kazasına merbut Or-

taköy ve Amasya merkezine merbut Veray na-
hiyeleriyte Zile kazasının llisu ve Çorak karye
lerinden mürekkep llisu ve Zile'ye merbut Ka
dışehİr ve Eski nahiyelerinden mürekkep De
veeidağı ve Tokad'a merbut Çiftlik ve Kızılca 
ve Saray nahiyelerinden mürekkep Kızılca nam
lariyle üç kaza teşkil olunmuştur. İlisu ve Kı
zılca kazalarının merkezleri aynı isimlerdeki ka-
riyelerdir. Deveeidağı kazasının merkezi Hacı 
köydür, llisu kazası, Amasya'ya, Deveeidağı 
kazası Yozgad'a, Kızılca kazası Tokad'a merbut 
olarak idare edilecektir. Yüz yirmi üç karyeyi 
muhtevi olan Mecitözü kazasına yalnız Şeyh 
nmstafa nahiyesi merbut olarak Kemafilsabık 
kaza halinde idare edilecektir. 

SIDDIK B. (Çorum) — Esbabı mucibesini de 
okuyunuz bir defa, Meclis tenevvür etsin. Al
tında esbabı mucibe mazbatası var, 

Riyaseti Oelileye 
Amasya, Tokad, Çorum, Yozgad sancakları 

dahilinde yeniden dört kazanın teşkili hakkın
daki kanunun birinci müzakeresinde Mecitözü 
kazasının nahiyeye tahviliyle Şeyh Mustafa 
nahiyesiyle birlikte Çorum merkezine raptı ka
bul edilmiş ise de teşkilâttan beri kasa ha
linde idare edilen ve Liva dahilindeki kazalar 
meyanında birinei derecede varidata malik bu
lunan kazayi mezkûrun merkezi Çorum'a altı 
saat ve merbut kurası da on iki saat mesafede 
olduğu gibi yeniden teşekkül edecek kazalarla da 
hiç bir münaseheti iktisadiye ve idariyesi yoktur. 
Binaenaleyh sekiz yüz haneyi müteeaviz Mecit
özü kazasında muntazam Hükümet ve ahziasker 
daireleri, zükür ve inas mektepleri, han ve ha
mam ve (150) den ziyade dükkânları mevcut 
olmakla beraber teşekkül edecek kazalarla da bir 
güna alâkadar değil iken kazayi mezkûrun nahi
yeye tahvili ora halkının mahvini intaç ve el-
yevm pek meşevveş ve müzebzep olan inzibat ve 
asayişi de külliyen haleldar edeceği muhakkak
tır, Maahaza ciddi bir surette tetkik buyuru-
luı-sa bugün kazayi mezkûrun gerek iktisaden ve 
gerekse idareten büyük bir ehemmiyeti haiz 
olduğu vo kaza halinde idaresi lâbüt ve zaruri 
bulunduğu tezahür edeceğinden birinci madde
nin berveçhi âti tadilini teklif eylerim. 

4 Kânunuevvel 1336 
Çorum mebusu 

Sıddık 
REİS — Şimdi efendim, Hükümetin, teklifin

de (Mecitözü kazasi nahiyeye bittahvil meẑ  
kur kazaya -merbut Şeyh Mustafa nahiyesiyle 
beraber Çorum sancağına raptedilmiştir) Sıd-
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dik Beyin teklifi de (Yüz yirmi üç kariyeyi 
muhtevi olan Mecitözü kazasına yalnız Şeyh 
Mustafa nahiyesi merimi', olarak kemafssabık 
kaza halinde idare edilecektir) diyor. Müta
lâa bundan ibarettir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Heyeti Vokilenİn 
aksine. 

BEİS — Dahiliye enenmeni Mazbata mu
harriri Hey lütfen buna dair bir İzahat verir 
inisiniz? 

VEHBÎ E. (Karesi) — «fendim,- bu teklif 
esasen Hükümetin asayiş noktai nazarından gös
terdiği lüzum üzerine kabul edilmiştir. Hükü
met cevap versin, 

OPERATÖR EMt NB. (Bursa) — şu halde 
efendim, encümene gitsin tekrar. 

SIDDIK B. (Çorum) — Hvet encümene gt1-
sin, izahat verelim. 

REİS — Beyefendiler, Srddık Bey şu ınaddei 
kannuiyenln birinci maddesinin tadiline dair 
bir takrir veriyor. Hu takriri kabul buyuruyor 
musunuz'? (Kabul sesleri). Kabul edenler elle
rini kaldırsmlai'. Kabul olundu. Tekrar Dahiliye 
encümenine gidecek. 

4. — Giresun, Tirebolu ve Ordu kazalarından 
mürekkep bir müstakil liva teşkiline dair hamın 
lâyihası ve Dahiliye ve Muvazene* maliye encü
menleri mazbataları 

REİS — Efendim, geçen gün müzakere edil
mişti. Giresun ve Ovdu teşkilâtı mülkiyesine ait 
lâyihai kanuniye var, onu okuyacağız. 

MUSTAFA B. (Karahisarı şarki) -— Beis 
Bey söz istiyorum. 

REİS — TCfendhn, şimdi ilüsrev Bey. Meuı-
duh Bey söz İstediler. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Reis Bey, ilk 
sözü ben istedim. 

REİS — Görmedim affedin Hilmi Bey. Baha 
başka yar mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Kfendim, encümenden 
gelen maddeler bir kere okunsun da ondan sonra. 

(Kâtip Dahiliye encümeninden gelen mazba
tayı okudu): 

Giresun merkezi olmak üzere Trabzon vi
lâyetine tabi Tirebolu, Görele kazalarİyle Ka-

rahisanşarki'nin Malık kırık nahiyesinin merkeze 
ilhakı suretiyleGiresun kazasının, merkezi Ordu 
olmak üzere Samsun livasına merbut Fatsa, Ün
ye kazalariyle Karahisarı «arkİ'ye tabi M es 'udi
ye kazalarının ilhakı sureliyle Ordu kazasının da 
kezalİk müstakil liva halinde idaresi tensip 
edilmiş olmakla nıevaddı âtiye Heyeti umumi-
yeye arzolunnr. 

(Muvafık sesleri). 
MUSTAFA B. (Karahisarı şarkî) — Efen

dim, bu Giresun ve Ordu'nun ayrı, ayrı birer san
cak teşkili pek münasiptir. Buna itiraznnız yok
tur. Esasen hev ikisi de mühim kazalar. Behe

rinin yüz bin, iki yüz bin nüfusları vardır. On
dan sonra Görele, Tirebolu kazaları da iîâve 
edilerek iki yüz bin nüfusn miiteeaviz ediyor ki, 
bugün ekseri sancaklarımızdan nüfusça zen
gindir. Bu iki kaza ile beraber nefei Giresun asıl 
cesameti ile (»ulara munzam, beleğan nıabelağ 
sancak teşkiline kâfi iken şimdi Karahisarı şar-
ki'den Kırık nahiyesinin de Giresun'a raptı 
teklif edildi. (Kırık) nahiyesi esasen Karahisa
rı şarki Ve merbut İken bİÎâhara bunu Giresune 
raptettiler. • Olmadı', geçinemediler. Nihayet is-
tirhamatta bulundular. Tekrar Giresun'dan fek-
kiyle Karahisarı şarki'ye raptnlunmuştn. Şim
di yine döndürün Giresun'a raptetmek doğru 
değildir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Karahisar'a kaç 
saattir? 

MUSTAFA B, (Karatoarı Şarki) — Kara-
lisarr Şarki'ye yakın ve hem ova yüzündedir. 
Yani köylerinin ekserisi deniz yüzünde değil, 
ova yüzündedir ve bu münasebetle Karahisar'la 
münasebettardir. Yaylaları da keza öyle. Şim
di bir ihtiyaç, üzerine Giresun'a raptolunursa 
bu İhtiyaç yoktur. Giresun için İddiam bundan 
ibarettir. Zaten Karahisarı Şarki esasen 130 
bin nüfustan ibaret bir sancaktır. Nefsi Giresun 
kadar cesameti yoktur. Şimdi bundan bir nahi
yenin alınması ve bir de Ordu kazasına veril
mek üzere Mesudiye kazasını Karahisarı Şarki 
sancağından tefrik etmek onu mahvetmek de
mektir. Bu bedbaht, sancak zaten Ermenilerin 
iğtişaşından dolayı külliyen yanarak iki yüz ha
neli bir yer kalmıştır. Bu bir daha nasıl kendi
sini idare eder? Nasıl mektep açar? Nasıl ida-
rei hususiye teşkil eder? Bunlardan birini ihya 
edelim derken ötekilerini batırmak mı lâzımge-
lir? Biz onlar olmasın demiyoruz. Ötekilerin 
nüfusu iki yüz bine varıyor. Ünye, Fatsa, za
ten yüz altmış bin nüfusu olan Ordu ile bera
ber olduğu halde Mükemmel bir sancak teşkil 
edip dururken Karahisarı Şarki'den esasen dok
san bin, yüz bin nüfusu olan bir kazayı alrpta 
o sancağa vermede ne mâna vardır? Onu zen
cin Ordu'ya vermenin muhassaııatı nedir? Bu
nu yaptıran mecburiyet nedir? Hazineye mi is
tifade vardır, millete mi? Ben oranın mebusu
yum. O ahalinin vekiliyim. Ben istemiyorum. 
Kendim de bizzat Mesudiyeliyim. İstemiyorum. 
Ben ilelebet Karahisar'a merbut kalmak istiyo
rum. îeabı maslahat da bunu iktiza ediyor. 
Mademki Karahisar'a bir sancak masrafı veri
lecek, bu sancağın nısfı olan bir kısmmm bölü
nerek zengin olan Ordu'ya zammından ne fay
da olur canım ? O tarafı ihya edip de öbür tarafı 
mahvetmek lâyık mr? Bunu ne kadar arzetmiş 
isek yine olmadı. Ordu'nun Giresun'a ilhakı ne 
kadar münasebetsiz ise - ki işte anladılar, Encü
men de anladı - bu da, Hûda bilir o kadar mü
nasebetsizdir. Böyle olmakla beraber Mesudiye 
kazası ahalisi bin beş yüz metre irtifada, ka-
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rada oturuyor, Ordu ise sahilde. Ordu'ya, sa
hile katırcılıkla, yahut yolculukla giden ahali
yi; kendini muhafaza edemiyerek hava çalıyor. 
Hûda bilir ekseri Ordu'ya gidip gelenlerde ve
fiyat hâsıl oluyor. Zinhar Mesudiye kazasının 
Karahisarı Şarki sancağından feki irtibatiyle 
Ordu'ya ilhakı ..bir menfaat temin etmiyeccği 
gibi Karahisan Şarki'yi'de mahvediyor demek
tir. Bunun için biz Mesudiye ahalisi bunu is
temiyoruz. Binaenaleyh Karahisan Şarki'de ip
kasını arzu ediyoruz. Teklif ediyoruz. Ne ise 
faydasını Encümen göstersin. 

HÜSEEV B. (Trabzon) — Dahiliye encüme
ninde mazbata yapılırken bulundum. Ordu ile 
Giresun'u ayrı ayrı birer liva haline koydular 
've Ordu ya Mesudiye 'yi raptettiler. Şüphesiz 
Giresun zenginleşecek, ahalîsi zaten sahile alış
kın olduğu için istifade edecek. Ordu, Fatsa, 
Ünye, Mesudiye kazalarım alıyor, Giresun'a 
Tirebolu ve Görele kalıyor. Halbuki bu muha
rebede Tirebolu, gerek kara ve gerek bahrî top
larla harap olmuştur. Giresun'un mevkii içeri
de idi. Onun için Giresun'un mesahai sathîye-
ee büyük görünmüş olması hasebiyle haritada 
en mühim olan gövdenin mahvolması üzerine 
zai£ bir liva kalmıştır. Halbuki Trabzon'un 
malûmu âlileri Of, Maçka, Sürmene gibi bir 
çok kazaları vardır. Haritaya bakarsanız gö
rürsünüz, (HÖrs) dağları vardır, (Hörs) dağ
ları evvelâ şarktan gelerek şimale tevcihi isti
kamet eder. Karadağ silsüesiyle büyük bir sil-
silei cibal teşkil eder ve iki versane ayrılır. 
Bunun şarkı Trabzon'dur. Garbi Giresun'dur. 
Töpoğrafikman böyledir. Of için Vakfıkebir 
biraz uzak görünürse de bu vaziyet coğrafya 
ve topografya itibariyle bendenizce Tirebulu'nun 
harap olmasına mukabil Vakfıkebir'in Gire
sun'a ilhakı daha muvafıktır kanaatindeyim. 
Yalnız bir silsile vardır, Vakfıkebir'in bir çok 
cenup köyleri vardır. Bu köyler ahalisi (Hörs) 
dağlarının keçiyollarından doğrudan doğruya 
Trabzon'a geçerlerken kendilerini Trabzonlu ad
dederler. O zaman bu köylülere gadretmiş ola
cağız. Esasen bunlar fındığı da Giresun'a sa
tıyorlar. Onun için bendeniz Vakfıkebir kaza
sının Giresun'a yakm olan köyleriyle beraber 
Gtsun'a raptedilmeğini ve Polathane ile alâka
dar olan köylerin de bittefrik Trabzon'a bıra
kılmasını teklif ederim. İkiye ayırmalı. Bu su
retle Giresun'a hem ticareti itibariyle bir vazi
yeti mahsusa vermiş olacağız, hem de Of, 'Sür
mene, Maçka gibi kazalar da kuvvetli kalmış 
oluyorlar. Binaenaleyh Vakfıkebir'in, yalnız ce
nup köyleri Polathane'ye ait olmak şartiyle, 
Giresun'a raptı icabeder. 

MEMDUH B. (Karahisan Şarki) — Efendi
ler, yeni yapılan teşkilâtı mülkiye dolayısiyle 
bendeniz öyle zannediyorum ki sırf asayişe ta
allûk etmek noktai nazarından yeni yeni vazi
yetler karşrsnıda kalıyoruz. Bunun için Mesu-

diye kazası hakkında, ve asayiş hakkında ben
deniz bazı şeyler söyliyeceğim. Hakikaten Da
hiliye encümeninin teklif ettiği veçhile Mesudi
ye kazasının Ordu 'ya verilmesi gayet muvafık
tır. Evvelemirde asayiş noktai nazarından bu
rası bunların kendi hülyalarında (Pontüs) Hü
kümeti dedikleri bir parçadır, o parça gayet 
dağınıkta' ve ahalisi de hemen hemen (Pontüs) 
hülyalarını kendilerine bir meslek edinmişlerdir. 
Fakat aynı zamanda bu havalide .bulunan aha
linin bir kısmı Ordu kazasında, bir kısmı Me
sudiye kazasındadır. Halbuki Ordu kazasîyle 
Mesudiye kazalarının ayrı ayrı vilâyetlere men
subiyetleri dolayısiyle Mesudiye kazasında vu-
kuagelen herhangi bir hâdisenin failleri veya
hut herhangi bir cinayetin failleri Ordu kaza
sında aranmak için pek çok dolaşık yollardan 
gitmek i e a İlettiğinden ve merasimi mülkiyeye 
tabi olduğundan bu yüzden gerek adliye ve ge
rek diğer hususa t ta yapılacak takibat akamete 
duçar olmaktadır. Saniyen bu Mesudiye kaza-
srnm aynı zamanda ümran ve terakki itîbariylo 
yine Giresun'a verilmesi muvafıktır. Zira Ka
rahisan Şarki'ye Mesudiye kazası dört günlük 
olduğu gibi Mustafa Bey biraderimizin buyur
dukları gibi değildir ve vaziyet bilâhare fena
laştı. Geçenlerde arzettiğim veçhile, Mesudiye'
den geçen ve Sivas'ta nihayet bulan şose de az 
bir tamir ile merkezi liva olacak olan Ordu'ya 
derhal raptedilebilir. Bu itibarla Mesudiye'nin 
gerek asayiş noktai nazanndan, gerek nmran 
noktai nazarından istikbali fevkalâde iyi olur. 
Bu cihette Mesudiye kazasının, Dahiliye encü
meni mazbatası veçhile, Ordu'ya ilhakını arz 
ve teklif ediyorum efendim. 

TUNALI HÎLNÖ B. (Bolu) — Efendim, bu 
sabah bir telgraf aldım, Of ahalisi bütün sa
mimiyeti kalpleriyle şükranlannı nasıl takdim 
edeceklerini bilemiyorlar. Evvelki gün aldığım 
telgrafta âdeta isyan şeklinde bulunuyorlardı. 
Gerek Heyeti celileye, gerek Encümene Ordu '-
lular namına ben de şu kürsüden teşekküratr-
nıı takdim etmekle müteselli ve müftehirim. 

RAOIB B. (Kütahya) — Daha olmuş bir şey 
değildir. 

TÜNALI HİLMİ B. (Devamla) — Liva me
selesi için bir şey söyliyecek değilim, arkadaş-
lanm izah ettiler. Efendiler, bendenizin teşki
lâtı idariye noktasından memleketimize* tatbik 
edilecek bir düsturum vardır. Onu arzetmek is
tiyorum. Göl kenarlarında, ırmak kenarların
da, deniz kıyılarında teşkil kılınacak nahiyeler, 
kazalar, livalar, vilâyetler daima müstakil şe
kilde, bilhassa Karadeniz ve Akdeniz etrafın
da âdeta bir şerit halinde memleketi kuşatmış 
bulunmalıdır. Dahile doğru ne kadar ilerilerse, 
memleketin sahilden beklediği envarı medeni
yet, envan iktisadiye ve saire dahiline zor akar. 
Binaenaleyh sözümü kısa kesiyorum. Ordu ka-
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zası gayet küçük olsa idi bile Mesudiye kazası
nın ona ilhakı katiyen idare ve iktisat, bilhassa, 
evet bilhassa teşkilâtı idariye noktasından bence 
muvafık değildir. 

MUSTAFA B. (Karahisan. Şarki) — Kara-
hisarı Şarki sancağını silıneli haritadan. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Mustafa 
Beyi takdir etmekle beraber noktai nazarımı ar-
zedeyim: 

Ben zenginlik fakirlik tanımam. Sırf mem
leketi zenginleştirecek, ahaliyi refah ve saadete 
isal edecek esbab taharrisinden başka bîr şey 
bilmem. Tasavvur buyurunuz ki daima su ke
narlarında, deniri kenarlarındaki vilâyet ve 
livaların merkezleri mutlak surette sahilde bu
lunmalıdır. Şimdi Ordu'dan kalkıp Mesudiye'ye 
gidecek olursanız Ordu'nun Mesudiye'ye olan 
hududu yirmi üç saat sürer, hattâ yirmi dört 
saat sürer. Beis yok efendim. 

MUSTAFA B. (Karahisansarki) — Yirmi 
sekiz saattir, " MF: 

TUVALİ HÎLMÎ B. (Devamla) — liica ede
rim Mustafa Bey zannederim sizi müdafaa edi
yorum. Huduttan içeri on iki saat devam edi
yor. Demek oluyor ki bir nıesudİyeli otuz altr 
saat mesafe katederek sahile gelecektir. Musta-
til dediğim şekilde teşkil edilecek bir liva veya 
bir nahiye alınırsa, 124 saatlik olsun, bîr ka
yığa, bir yelkene atladığım zamanda 125 saat
lik mesafedeki bir yeri bendeniz 4 saatte kate-
derim. Fırtınalı zamanda başka. Fakat fırtı
nalı zamanlara mukabil Mesudiye dağlarının, 
Ordu dağlarının karlarla mestur okluğu zaman
ları da düşününüz. 

MEMDUH B. (KaraJıâsarısarki) — Asayişi 
ınahalliyeyi de düşün bir kerre. 

TUNALI HÎLMÎ B, — Mücarıeseli ahali aha
linin tabiatı itibariyle arazinin iabayii İtiba
riyle bu nispetin artmasıdır. Ovdu kazası aha
lisi tamamiyle bir başka tab, bir başka ahlak
tadır, Mesudiye kazası ahalisi büsbütün başka 
türlüdür. Maamafİh bendeniz buraları kati su-

.rette derin derin açmağa hacet görmem. Çünkü 
esasen bütün kanaatimca' bu teşkilâtı hususiye 
bugün bence zeva itten maduttur. Madam ki teş
kilâtı umumiye ile meşgul olacağız, bunları 
zaniumea oi'tnya sürmek, ıslahat değil, biran 
evvel asayişi temin etmek demektir. Şu halde 
Efendiler madam ki meselenin ruhunu asayişin 
temini meselesi teşkil ediyor, şu hakle müm
künse elinizden gelirse yalnız Ordu kazasından 
ibaret bîr liva teşkil edelim. Halbuki şimdi 
haber aldım, bendeniz Fatsa ile Ordu'yu çok 
görürken, nıüstakillcn Ordu'nun İdare edilmesi
ni terviç ederken birde şimdi ne işideyim, Ün
ye'de ilâve edilmiş. Halbuki Mesudiye'yi çok 
görüyordum. Teşkilâtı idariyede nazarı itibara 
alınacak nüfus değildir Beyefendiler, vüsati 
idaredir. Bir jandarmanın buradan kalkupta 
nakadar mesafe katedeceğiui, bir valinin bura

dan kakıpta can kurtarıcı gibi nasıl koşacağını 
nazarı itibara almalıdır. Şu halde btikadar bü
yük bir liva teşkil etmekten ise, o zavallı liva
ları kendi halinde bırakmak, kendi yağlariyle 
kavurmak daha evlâdır. Şu halde iki teklifim 
var Beyler! Mesudiy ekazası düsturu idareye 
muvafık olmamak esasınca madeni ki içerilere 
doğru İlerlemiştir, katiyen evvelki sancağında 
bırakılmalıdır. Yok bırakılmaz denirse hiç ol
mazsa Ünye kazası Canik sancağna terkedİl-
melidir. Fakat Beyler netice ikiden birinin 
tercihi lâzmıgclirse tercih edilmek lâzmıgelen 
Ünye'dir. Bir kayığa atlarım, Ünye'den Ordu'ya 
daha çabuk gelirim. Fakat o dağları aşmak, 
Mesudiye'lere kadar gitmek, Mesudiye'den 
Ordu'lara kadar gelmek çok müşkül olur. 

RAGIP B. (Kütahya) — Mesudiye'den Ka-
rahisarışa.rki'ye gelmek daha kolay im? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Orasını 
da başka türlü ıslah ediniz efendini, yapalım 
derken yıkıyorsunuz. Yıkalım derken yapıyor
sunuz. Bu münasebetle Heyeti Vekileuin iki 
noktaya nazarı dikkatlerini celbederim. Bunu 
hatırai âcizane kabilinden arzediyorum. Kara
deniz sahilinde tabii maatteessüf koylarımız, li
manlarımız, körfezlerimiz yok gibidir. Bunların 
baslıcası PoJathaııe, Ereğli limanları oluyor. 
Halbuki gayetle mühim bir limanımız vardır kî 
hattâ iki liıuaııııtnz vardır ki biri Amasra'nın 
bir güvercinin çift kanadını andıran güzel li
manı, diğeri (Vana) limanıdrr. Vona limanı, 
Beyler diyebilirim ki Karadeniz sahilinde cüzi 
fedakârlıkla meydana getirilecek en mühim bîr 
limandır. Binaenaleyh Ordu'lu- 'hemşerilerimin 
kızmıyacaklarını bilseydim ve Heyeti eelilenin 
kabul edeceğini tasavvur eyleseydim Perşembe 
veya Vmuı'ıtııı Ordu sancağının merkezi olma
sını teklîl! ederdim. Okadar mühimdir. Binaen
aleyh Ordu'lıl ardan da ilk bekliyeceğim him
met, Ordu İle Perşembe sancağı arasında süratle 
büyük ve muntazam bir şose yolunun açılma
sıdır. Bendeniz telif ediyorum. 

Birinci takririm: Mesudiye kazasının haliyle 
Karahisan şark i'de ipkası, hayır onda ısrar edil-
diğ takdirde hiç olmazsa Ünye'nin terkedilmesi. 
Fakat mutlak surette teklifim Mesudiye için
dir. Diğeri sırf bir ihtiyaç teklifinden ibaret
tir. Efendim bendenizin teklifim (Ünye) ilhak 
edilsin, fakat Mesudiye kendi sancağında ipka 
edilsin. 

HASAN FEHMÎ B. (Oümüşane) — Bende
niz arazi ve nüfusu mevzuubahis olan kazaları 
yakinen bildiğim için encümenin teklifini pek 
muvafık ve mantıki buluyorum. Gerek nüfus 
ve gerek varidat ve gerek merkezin vaziyeti 
coğrafiye ve iktisadîyest noktai nazarından en
cümenin teklifi pek muvafıktır. Ordu sancağı 
mevcut olan livaların onda sekizinden, büyük 
oluyor. Küçük olmuyor. Hüsrev Bey arkadaşı-
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mız Giresun'un küçük kalacağından bahsile 
Vakfıkebir kazasının, (Yoros) burnu hudut ol
mak üzere, Giresun livasına ilhakını teklif et
tiler. Bendeniz zannederim ki Hüsrev Bey ar
kadaşımız denizden görünüşü nazarı dikkate 
alarak ve Trabzon'da kalan kazaların çoklu
ğunu düşünerek, Giresun sancağının daha biraz 
büyümesi maksadiyle bir teklifte bulundular. 
Gergi Yoros burnu denizden görünüşte bir faslı 
müşterek olabilir. Fakat Trabzon merkezine bir 
saatte gidilir. Trabzon'da kalan kazaların üçü
nün, dördünün nüfusu, arazileri, varidatı umu
misi Giresun kazasına ancak mukabil olabilir. 
Vakfıkebir kazası Trabzon'a Giresun'dan iki de
rece yakmdır. Muamelât ve münasebatı ticari-
yesi de doğrudan doğruya Trabzon iledir. 

Yalnız şark rüzgârları esipte denizde fırtına 
olduğu zaman merakibi sagirai bahriye yakın
da bulunan Giresun limanı ile muamelâtı tica-
riyede bulunur. Bilirsiniz kî Karadeniz'de bi
zim sun'i limanlarımız yoktur. Tabii limanları
mız da mahdut olduğuna göre fırtınanın garp
tan, şarktan, şimalden, cenuptan geleceği vazi
yete göre ticaret merkezleri merakibi bahriye 
için İyidir, Yoksa dahilden olan vaziyeti coğ
rafiye itibariyle Giresun'la Trabzon sancak
ları arası tamamen fasledilmiş olur ve o silsile 
ufak bir ivicac ile tamamen tefrik eder. Giıe-
sun livası, encümeninin teklif ettiği veçhile 
tamamen, yani coğrafî bir vaziyette teşekkül 
etmiş olur. Buyurdukları gibi Vakfıkebir çok 

muvafıktır ve Trabzon'a çok yakındır. Yoros bur
nu ise bir saattir. Giresun zaten Tirebolu, Görele 
kazalarîyle mürtabıt olduktan sonra, arzetti-
ğim gibi, mevcut sancakların onda sekizinden 
yine büyük olur, Tirebolu kazası muharebe 
dolayısiyle ufalmıştır. (70) bin küsurdan ibaret 
olan nüfusu yerindedir. Zaten pek ala tasdik 
buyurursunuz ki düşman istilâsına mâruz ka
lan memleketlerin ekserisi harap olmuştur. Fa
kat bugünkü teşkilâtımız için onun tebdiline 
sebep ve avanıil teşkil edemez. Encümenin tek
lifi veçhile en muvafık yolu budur. Bendeniz 
bunun kabulünü tekif ediyorum. 

MUSTAFA VASFİ B, (Tokad) — Müzakere 
kâfidir. 

MEMET ŞÜKRÜ B. {KarabJsanaahip) — 
Efendim teşkilât meselesinde düşünülecek şey 
memleketin umumî teşkilâtıdır. Böyle gelişi gü
zel bir kazanın bu suretle livayjı tahvili mem
leketin esasatı mülkiyesini daha ziyade karış
tırmaktan başka hiç bir netice vermez. Bugün
kü vaziyetimizi nazarı dikkııta alarak gerek 
Hükümet gerek Meclisi âliniz kani olmuştur 
ki memlekette hakiki bir teşkilâtı idare kanunu 
vücuda getirmelidir ve bunun içindir kî bir 
Teşklâtı esasiye kanuniyle Meclisi âliniz gün-
lerdenberi meşgul bulunmaktadır. Teşkilât hu
susunda nazarı dikkate alınacak şey bendenizce 
arazînin teşkilâtı iktisadiye' ve eoğrafiyesidir. 
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Bunlar nazarı dikkate alınarak yapılacak teş
kilât hakikaten nafi olabilir. Yoksa arazinin 
teşkilâtı iktisadiye ve cağrafyasi nazarı itibara 
aiınmıyarak yapılacak teşkilât, affınıza mağ-
ruren söyliyeceğinı. her hangi birimizin ferdî 
teşebbüsü ile husule gelen teşebbüsler, memle
ketin İn ki razından başka bir netice vermez. 
Görüyoruz, bize teklif edilen şu teşkilâtta Ordu 
ile Giresun liva oluyor, iki kaza liva haline if-
-rağ ediliyor ve bu iki kaza merkezinin yekdi
ğerine huud mesafesi sahil itibariyle dört sa
attir efendiler. Birbirlerine yakınlığı dört sa
atten ibaret olan İki liva teşkil ediyoruz. Eğer 
bunun birisi memlekt için nafi ise diğeri gayri 
nafidir. 

MEMDUH B. (Karahisartşarkî) — Kabul 
edildi efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Teşkilât ne 
kadar küçük olursa o kadar nafidir. 

•MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisanaahib) — 
Evet efendim teşkilât ne kadar küçük olursa 
o kadar nafi olur. Fakat o teşkilâtın nafi ola
bilmesi için o küçük teşkilâtlarda insanların 
çok olması lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ B. — Yalnız Ordu'da alt
mış bin nüfus vardır. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarıaahib) — 
Bizim bütün nüfusumuz on be# milyondur. 
Fransa arazisinin on misli olan koca Türkiya-
da nüfus bu kadar azdır. Bu teşkilât kendilerinin 
de itiraf ettiği veçhile biraz da arazi meselesi
dir. Araziyi nazarı dikkate almak, oradaki nü
fusu nazarı itibara almak meselesidir. Yoksa 
koca bir arazide nüfusu olmıyan bir yerde teş
kilâtın hükmü yoktur elbette nüfus lâzımdır. 
O memlekette yaşayan insanların nüfusu o ka-
zayi liva halinde idare etmeğe kâfi gelmelidir 
ki orada liva yapılsın. Sonra bir liva yapılması 
demek, para meselesi demektir. 

Biz her gün yeni yeni tekâlifi maliye karşa-
sındabulunuyoruz ve o vakit diyoruz k i ; bu 

. milletin halı kalmamıştır. Artık bu kanunlar 
fazladır, binaenaleyh bu parayı nereden vere
ceğiz? Şimdi bıı teşkilâtı yaparken düşünme
liyiz efendiler. Vehbi Efendi Hazretlerinin de 
buyurdukları veçhile biz masarifat hususunda 
mümsik olmalıyız ki varidat meselesinde Ma
liye vekilinin teklif ettikleri kanunları redde
debilelim. Biz böyle muttasıl her teşkilâtı, her 
şeyi kabul edip dururken Maliye vekili de el
bette memleketin varidatı iktisadiyesini kuru
tacak tekâlifte bulunacaktır. 

NAFİZ B. (Canik) —* Kuruttu zaten. 
MEMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Dahilen 

daha ziyade zafiyete uğramamak için daha seri 
olacağız. Onun içindir ki yapılacak bu gibi teş
kilâtlarda - bendeniz şu veya bu kazanın aley
hinde olarak söylemiyorum - Memleketin umumi 
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dümenimiz de iştirak ediyor. Teşkilât namiyle 
bugün malûmu âlileridir ki liva halinde teşkil 
ettiğimiz sancaklara ister sancak namını veri
niz, ister vilâyet teşkilâtını ipka ediniz, ister 
hem liva hem vilâyet yapınız, vilâyet salâhiyet 
ve nüfuzunu havidir, vezaif ve hukukunu haiz
dir, Binaenelayh bir vilâyeti idare etmek, bir 
vilâyetin idaresini temin etmek, binnefis bir 
mahallin idarei malıalliyesini düşünmek, arazi
sini değil, ayni zamanda varidat meselesidir. 
Şu takdirde teşkil edilecek vilâyatm nüfusu çok 
olmakla beraber varidatı az olursa fayda yok
tur, Arazisi çok olup nüfus olmazsa onun da 
faydası yoktur. 

Hulâsa.uukatî nazarı tetkik ederek, iktisadi 
ve coğrafi vaziyetleri de nazarı itibara alarak 
teşkilâtın yapılmasında Encümeniniz şu cihet
lere iştirak ediyor. Fakat yedi yüz, sekiz yüz 
bin nüfusu havi olan Trabzon sancağının^ ah
vali hâzırada iktisap ettiği ehemmiyet dolayı-
siyle ikiye taksimi ve memleketin kapılarının 
daha açık bir surette beklenilmesini iltizamen 
ve Giresun merkez olmak üzere bir liva teşkili 
hakkında bir lâjiha geldi. Encümen gerek ha
ritada, gerek nüfus ve varidatı itibariyle mese
leyi tetkik etti ve noktai nazarına muvafık 
buldu. Heyeti Celilenize geçen defa arzettim. 
Burada bazı arkadaşlarımızın dermeyan ettik

leri bazı mütalâatı, Ordu'nun merkez İttihaz edil
mesini ve ayrıca sancak teşkilini, Heyeti umumi
ye nazarı dikkate aldığından, Encümen; kendi 
fikri olmak üzere değil, Heyeti Celilenizİn na
zarı dikkate aldığı şu teklif üzerine bu teşki
lâtı da yaptı ve Heyeti Celilenize takdim etti. 
Bu teşkilât dolayısiyle Giresun merkez olacak 
Tirebolu Görele kazaları ile Karahisarışarkî 
sancağının, coğrafi vaziyeti pek muvafık ge
len Kırık nahiyesi Giresun'a verilecek, Ordu 
merkez olacak, Canik sancağının Fatsa ve Ün
ye kazalariyle Kar ahisar işar kinin Mesudiye ka
zası Ordu'ya merbut olacak. Bu suretle iki 
sancak, mehmaenıken varidatı mütevazın ve 
nüfus Heyeti umumiyenin arzusuna ve esasa 
muvafık olabilmek üzere tanzim edilmiş ve 
Heyeti Celilenize takdim edilmiştir. Burada bir 
Mesudiye ve bir de Vakfıkebir meseleleri var 
ki arkadaşlarımızdan Hüsrev Bey Vakfıkebir'in 
Giresun'a raptıuı, diğer bir arkadaşımız da 
Mesudiye'nin bu teşkilâttan ihraç edilmesini 
teklif ediyor. Vakfıkebir harita da manzum âli
niz olacağı veçhile Trabzon'a yakındır, bunu 
Heyeti Celileniz kabul ederde verirse Encümen 
bir şey demez. Fakat yakınlığını da nazarı 
dikkate arzederim. 

MUSTAFA VASFÎ E. (Tokad) — Ben ora-
da bulundum eanım, Giresun uzaktır. 

teşkilâtı esasiyesi yapılmcıya kadar memle
ketin hiç bir yerinin yeniden liva veya kaza 
haline ifrağ edilmemesi taraftarıyım. Hükümet 
şimdiden harita üzerinde nerelerde teşkilât ya
pılmak lâzımdır, nerelerin liva olması lâzımdır 
ve nerelerinin liva merkezi olması lâzımdır, 
bunları tâyin eder, esaslı bir teşkilât ile huzuru 
âlinize gelir ve o zaman o kanunu Meclisi âliniz 
kabul edecek ve Meclisi âlinizden Öyle bir ka
nun çıkacak olursa memleketin teşkilâtı esasi* 
yesi hakikaten husule gelmiş olur. 

Bu gün öyle livalar vardır ki hakikaten 
liva olmağa şayan değildir, İktisadiyat itiba
riyle, teşkilât itibariyle kendisine merbut olan 
bir kazanın liva olması lâzımgelir. Vaktiyle 
orası liva olmak lâzımgelirken hâlâ da öyle 
gidiyor. Geçenlerde meselâ .Burdur livasını müs
takil bir liva haline ifrağ ettik, İstirham ederim. 
Burdur 'u bilenler varsa söylesinler. Burdur 
müstakillen kendisini idare edebilecek bir hal
de midir? Burdur vaktiyle müteaddit müraca
atlarla masarifatını kendisi tediye etmek şar-
tiyle İsparta'dan ayrılmıştır. Bu suretle kaza 
halinden liva haline inkilâp etmiştir. Sonra 
İsparta müstakil liva oldu diye orası da teşeb
büs ederek, Burdur mebusları da teşebbüsatta 
bulunarak müstakil liva oldu. Yarın, her taraf 
birer müstakil liva halinde, viiâyat halinde te
şekkül edecek, hangi bütçe ile bunu tesviye 
edeceksiniz? Hangi memur İle idare edeceksi
niz'? Bilmiyorum. Binaenaleyh bendeniz esas 
itibariyle bunun reddî taraftarıyım. 

OPERATÖR EMtS B. (Bursa) — Efendim, 
evvelâ Şükrü Bey biraderimize cevap verece
ğim. Pekâlâ bilirler ki Afyonkarahisar Bursa'-
dan ayrıldıktan sonra inkişaf etmiştir. Eğer 
Ordu'nun, Giresun'un vaziyetini bilmiş olsaydı 
her halde aleyhinde idarei kelâm etmiyecekti. 
Sonra Karahisarışarkî mebuslarından Mustafa 
Bey Mesudiye kazasının ayrılmamasını, yine Ka
rahisarışarkî mebuslarından Meniduh Bey Mes
udiye kazasının ayrılmasını muvafık gördü
ler, Bendeniz de iki üç gün evvel Karahisarı
şarkî mutasarrıfından aldığım bir. mektubun 
mealini arzedeceğim ki mektubu getiren de el-
yevm samiin meyanmdadır. Mutasarrıf bey ka
zanın vüsatinden ve inzibatının temin edileme
diğinden bahsediyordu ki şu halde Memdüh 
Bey biraderimizin fikirleri daha musiptir. Mes
udiye kazasının Encümenin teklifi veçhile Or
du'ya ilhakını teklif eylerim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, şimdi ar
kadaşlarımızın itirazatmı hulâsa edecek olur
sak mesele iki noktaya inkisam ediyor. Birisi 
teşkilâtın tarzı icrasına, diğeri teferruatına 
aittir. 

Arkadaşlarımızdan bazıları böyle rast gele 
teşkilâtın muvafık olmadığını ve umumî bîr 
teşkilât yapılmasını arzu ediyorlar ki bıına En-

VEHBÎ B, (Devamla) —Sonra ikincisi Mes
udiye kazası Karahisar'a belki kilometre itiba
riyle bîraz daha fazla uzaklıktadır. 
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MEMDUH B. — Fazladır efendini. 
MUSTAFA B. (Tokad) — Kayır efendim, 

Ordu daha fazladır. 
VEHBÎ B, (Karası) — Ordu daha yakındır. 

ikinci bîr noktai nazardan Ordu Mesudiye'nin 
iskelesidir. Mesudiye'liler bütün ticari ve ikti
sadi meselelerde Ordu'ya inip çıkmağa mecbur
durlar. Karahisarı şarkî ile hiç bir münasebet
leri yoktur. Halk kendi buğdayım ve emtiaİ 
sairesini satmak için Orduya gittiği gibi ora
daki işini görüpte gelecektir. Buğdayını satmak 
için Karahisara gitmek mecburiyetinde olacak 
ki, {Ezbere soyuyorsunuz sesleri). Müsaade bu
yurunuz .Buraya çıkar söylersiniz (Gürültüler). 

MUSTAFA B. (Karahisarı şarki) — Ezbere 
soyuyorsun canım. Bildiğin yok oraları. Rica 
ederim. 

VEHBİ B. (Devamla) — Birisi Şark diğeri 
de Şimalde... Asayiş itibariyle Memduh Bey bi
raderimizin -buyurduğuna Dahiliyeden ettiğimiz 
tahkikatta da kanaat getirdik. Binaenaleyh Me
sudiye'nin Orduya raptı ezher cihet muvafık 
olacaktır. Vona limanı hakkında Hilmi Bey 
kardeşimizin buyurduklarının nazarı dikkate 
alınması belki muvafıktır. Fakat biz mevcut 
kasabalar İçin, mevcut halk için Jteşkilât yapı
yoruz: İleride Vona limanı terakki eder, taali 
ederse orada halk çoğalır, tabiatiyle merkez 
oraya intikal eder. Karahisar 'da eğer kendi 
kendisini besUyemezse Karahisar sancağı için 
de mevt tabiidir. ' 

MUSTAFA B. (Karahisarı şarkî) — Efen
dim, bir nokta arzedeceğim: Müsaade buyuru-
hır'inu? {Müzakere kâfi sesleri) (Gürültüler), 

BEİS — Kütahya mebusu 'Cevdet Beyle Ra-
gıp Beyin kifayet takriri var (Gürültüler). Ki
fayet takririni kabul edenler el kaldırsın (Gü
rültüler). {Red sesleri). Müzakere kâfi görüldü. 
Tadiline dair takrirler var, okunacak: 

[Mustafa Bey (Karahisarı) şarkî) söz söyle
mek üzere kürsüye geldiği anda] (Gürültüler). 
(Devam, devam sesleri). (Kabulden evveldir 
sesleri). 

MUSTAFA B. (Karahiaan şarkî) — Kabul
den evvel değil, canım kabulden sonradır. Efen
di ehemmiyetsiz görüyorsanız, bendenizce değil 
sencede- ehemmiyetli olması lâzım gelir; zira 
yedi yüz, sekiz yüz senedenberi sancak olan 
Karahisarı şarkî bugün bir kaza haysiyetinden 
daha aşağı bırakılıyor. Buna 'mecburiyet de 
yoktur. Hazinenin de bir mecburiyeti yoktur. 
Ordu kazasını iki üç misli büyütüpte Karahisarı 
iki misli küçültmenin ne mânası vardır? Rica 
ederim. İnsaf buyurunuz. 

İkincisi ben Mesudiye'liyi m. Bizzat Ordu'ya 
ilhak edilen kaza ahalisindenim. Memduh Bey 
biraderimiz orada altı ay kadar bulundular. 
Kazanın ahvali ruhiyesiyle Ordu'nun ahvali ru-
hiyesine vâkıf olmadığı için söz söyliyor. Bina
enaleyh burada kürsüde söylenmiyecek bence 

şeyler vardır. Ben rica ederim. Bu Mesudiye ile 
Ordu'nun arayerinde Kümbet dağlan vat'dır ki, 
aylanca yol işlemez Mesudiye ahalisi öyle mah
sur mit kalacak? (Çok doğru sesleri). (Niçin 
mahsur kalsun sesleri). Ondan sonra Vehbi Be
yefendi, iktisat noktasından, bilmem neden 
bahsettiler, Mesudiye buğdaylarının Ordu'ya 
gideceğini söylediler. Maatteessüf hiç haberleri 
yok. ömründe hiç bir okka buğday Mesudiye'
den Ordu'ya gitmez. Ancak emvali (üecariye 
gelebilir. Maamafîh o her vakitte olabilir, fa
kat o, kazamızın Orduya raptına hiç bir vakit 
sebep teşkil edemez. Binaenaleyh ben Heyeti 
âliyei miıhteremeden istirham ederim. Mesudi
ye'nin kemakân Karahisar'da ibkasını rica ede
rim. Maamafih efendiler rica ederim ahaliye 
doğru, halka doğru diyoruz, biz halkın mebus
larıyız. Arzettiğimiz bir hakikatin hilâfında 
hareket edipte bir sancağı Mahvetmekte ne mâ
na vardır? Rica ederim. 

MEMDUH B. (Karahiaan şarkî) — Daha iyi 
olur. 

MUSTAFA B. (Karahisarı şarkî) — gen bil
mezsin efendi. Seö.bir mebussun. Yanma bir 
eş bul. Burada dört mebus var, jandarma mülâ-
zımhğından mebus olup da buraya geldin. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ordu sancağına Mesudiye kazasının ilhak 

edilmemesini teklif ederim. 
Bolu 

f Tnnalı Hilmi 
(Kabul, kabul sesleri). 
BEİS — Kabul olunmuştur. 
BİR MEBUS B. — İkinci, takriri geriye al

sın. 
MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Amma ne 

sevindin. 
VEHBİ B. (Karesi) —. Efendim, Mesudiye 

kabul edilmeyince Ordu'dan da vazgeçin. Böyle 
keyfi iş olmaz efendim. Nasıl olur? Giresun'dan 
vaz geçersiniz. 

Riyaseti Oeliloye 
Giresun ve Ordu'nun ayr'i, ayrı birer liva 

halinde teşekkülüne nazaran gayet büyük ve tica-
retgâh olan Ünye'nin Ordu'ya raptına karşı Gi
resun livasma da Vakfı kebirin ilhakı zarureti 
vardır. Çünkü Tirebolu Harbi umumide Rus ka
ra ve denk toplariyle harap olmuştur, Görele 
ise gayet ufak, âdeta köy gibi bir kazadrr, bu 
sebeple Vakfıkebİvİn Giresun livasına ilhakını 
teklif leylerim, 

Trabzon mebusu 
Hüsrev 

BEİS — Hüsrev Beyin takririni kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olunmadı, 
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DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. Ad-

NAN B. (İstanbul) — Efendim, Vakfıkebiri de 
Giresun'a raptetmek için bir takrir mevzuubahs 
oluyor. 'Bu Vakfıkebir Trabzon'a gayet yakın
dır... (Reddolundu sesleri). 

REİS — Adnan Beyefendi reddolunmuştur. 
Riyaseti Celileye 

Jdare teşkilâtmda nazara alınacak şey mem
leketin teşkilâtı coğrafya ve iktisadiyesidir. Bu 
ise. memleketin umumî bir surette teşkilâ
tının icrasına değin gelişi güzel bir çok kaza
ların livaya kalbi doğru olmadığından reddini 
teklif eylerim. 

Karahisar mebusu 
Memet Şükrü 

(ited, red «adaları), 
REİS — Kabul' olunmamıştır efendim. 
Kütahya mebusu Cemil Beyin takriri var, 

okunacak dinliydim: 
Riyaseti Celileye 

Ordu kazasımn'yüz elli bin nüfusu ihtiva et
mesine ve Canİk sancağından iki kazanın fekki 
irtibat iyi e Ordu sancağına ilhak edilmesine karşı 
bir de Karahisan şarki'nm Mesudiye kazası
nın Ordu'ya ilhakı suretiyle : livai mezkûrun 
iktisabı cesamet ettirilmesinde isabet olmadığın
dan Mesudiye kazasının kemafissabık Karahisan 
şarkî sancağında îlikasına karar verilmesini 
teklif eylerim. 

Kütahya mebusu 
Cemil 

(Aynı, red sesleri). 
MALÎYE V. FERİD B. — Efendim, esas 

maddeyi kabul etmeden evvel Heyeti âliyenize 
Maliye vekili sıfatiyle bir şey arzedeeeğim. 
Malûmu âliniz kanun tanzim edilirken bu muh
telif liva haline gelen kazaların ahalii nıuhtere-
mesinin bu hususdaki teberrüatı kanuna kona
maz. Bu cihetle konmamıştır. Mazbatalarla 
mazbut ve kendileri müteahhitdirler ve bütçe
mize onların teberru ettikleri miktar tediye edil
medikçe teşkilât imkânı yoktur. Binaenaleyh 
Heyeti âliyenizin müsaadesi olmadıkça, yani bu 
teberrüat yapılmadıkça bendeniz havalelerini 
veremem. 

SÜLEYMAN SIRRI B, (Yoügad) — Parayı 
veren düdüğü çalar, 

HASAN FEHMİ B. (Oümuşane) — Müsaa
de buyurur musunuz? bir kelime söyliyeceğim. 
Ordu ahalisi Hükümete karşı iki senelik liva 
teşkilâtının masrafını kabul ve tediye edecek
lerini taahhüt ettiler ve bu, esbabı mucibe maz
batasına da derçedildi (Gürültüler). Bu ahali 
taahhütlerinde sabit kalacaklarını söylediler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Parayı 
verirler, sonra havalesini veririz. 

.im ö : i 
HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Asıl teş

kilâtı İktiza ettiren sebep ahalinin taahhüdü 
değil, idarî bir zarurettir ki, Heyeti Vekileyi bu
nu yapmağa sevketmiştir. Fazla olarak ahalii 
mahalliye de masarife muavenet şeklinde taah
hütte bulunmuşlardır. 

NAFİZ B. (Caaik) — Ordu için hiç bir se
bep yoktur. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Gerek Gi
resun, gerek Ordu'dan Dahiliye vekâleti Celİle-
sine gelen telgraflarda bu taahhüdatta bulun
muşlardı!; ve bu taahhütleri esas ittihaz edile
rek, zaten Aksaray livasında da kabul edildiği 
veçhile, kabul edilmişlerdir. Şimdi tabiî müte
ahhitdirler. Bendeniz bunun bir seneliği, iki 
seneliğini taahhüt ettikleri veçhile teberru et
medikçe havalelerini katiyen vermem. Maauıa-
fİh, Heyeti Aiiyeniz derse ki, hiç almadan yapı
nız, bendeniz veririm, fakat madam ki taahhüt 
etmişlerdir, bir seneliğini oraya tevdi etmeli
dirler. Bendeniz bu kanaatteyim. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Doğru, 
doğru Maliye vekilinin sözü doğrudur. 

REİS —- Efendim, maddeler okunuyor, din
liye I im, 

NAFİZ B. (Oanik) — Efendim, tenvir edi
lecek bir nokta var. Bu taahhüdün katiyen 
mahiyeti kanuniyesi yoktur, Katiyen bir kim
seden beş para alınamaz. Ya parayı Devlet ver
melidir, yahut oraları liva yapmamalıdır, Ma
hiyeti kanuniyesi yoktur. Yarın parayı vermez
lerse kimse gidip mallarını haczedemez. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Efendim, 
teklifi kabul edecek olursanız, tediye edilmesi 
muhakkak. Ona şüphe etmeyiniz. Siz yalnız tek
lifi yapınız. 

MADDE 1. — Mjerkezi Giresun olmak Tire
bolu, Görle kazaları ile Karahisârışarkî saneağı 
na merbut Kırık nahiyesi ilhak edilmek üzere 
Giresun müstakil livası teşkil edilmiştir. 

{Kabul, kabul sesleri), 
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır

sın. Kabul olunmuştur efendim. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Gerek zaruret 

itibariyle ve gerek vaktin nakit olması itibariy
le müstaceliyetle tahtı karara alınmasını teklif 
ederim. 

BÎR MEBUS B. — Zaten müstaceliyet kara
rı vardır. 

MADDE 2. — işbu kanun ahkâmının icra
sına Heyeti Vekile memurdur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir, 

REİS — Kabul olunuyor mu? Kabul olun
muştur. Efendim, heyeti mecmuasını kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, 
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Efendim, Ordu livasının teşkiline dair olan 

kanunu da reyi âlinize arzedeceğim. 
MADDE 1. — Merkezi Ordu olmak üzere 

Canik sancağma merbut Fatsa ve Ünye kazala
rının rapt ve ilhakı suretiyle Ordu müstakil 
livası teşkil olunmuştur. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kabul olunmuştur.' 

MADDE 2. — tşbu kanun ahkâmının icrası
na Heyeti Vekile memurdur. 

REtS — Bu maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — tşbu kanım tarihi neşrinden 
. muteberdir, 

REtS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, 

Efendim, heyeti mecmuasını kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, Müdafaai Milliye yani askere kisve 
ve nakuye olmak üzere üç milyon lira reye 
konmuş, tâyini esami ile reyler toplanmış, âra 
tasnif olunmuştur. Reye iştirak eden (93) zat
tır. (77) Kabul, (5) müstenkif, (11) redde kar
şı Jtanun (77) rey ile kabul olunmuştur. 

Efendim bir intihabımız vardır. 
TUNALI HtLMt E. (Bolu) — Allah muzaf-

feriyet nasip etsin. 
REtS — Efendim, ikinci intihabımız vardır. 

îstiklâL mahkemelerine birer âza intihabı. Nafiz 
B. (51) reyle kazanmış, yani rey veren yetmiş 
dokuz , müstenkif (10), reye iştirak eden sek
sen dokuz, Nafiz Bey (51) rey kazanmış. Tah
sin Bey Maraş (3H), Yusuf Hey Denizli (38), 
Vehbi Bey Bitlis (38), Necib Dey Mardin (29), 
Hamdi Bey izmit (27), Sırrı Bey Ergani (26), 
Haindi Bey Bilecik (25), Abidin Bey Lâzistan 
(24), Tevfik Bey Dersim (20), Said Bey Muş 
(17) rey almışlardır. Ekseriyet kazananlar 
bunlardır. (Ekseriyeti i «afiye olsun sadahyı). 

Efendim, bu defaki intihap reyi • izafi ile 
olacaktır. Tahsin B. (Maraş), Yusuf B. (De
nizli), Vehbi B. (Bitlis), Necip B. (Mardin), 
Hamdi B. (tzmit), Sırrı. B. (Ergani), Hamdi B. 
(Bilecik). 

FEYYAZ ALÎ B. — Bey alanları okuyoruz. 
Tevfİk B. (Dersim), Sait B. (Muş), (İki mis

li olacaktır sesleri). 
REtS — Siz tefrik edeceksiniz efendim. 

9. — MUHTELİF EVRAK 
1. — Aearbayccm Şûralar Cumhuriyetinin he

diyesi olan gümüş takımlarını Meclise ijıda eyle
diğine dair Kâzım Karabekir Posadan mevrut 
telgraf 

REİS — Kâzım Karabekir Paşanın bir tel-
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grafr var okımaeak.. Efendim telgrafı dinliye-
lim. 

Riyaseti Celileye 
Azarbaycan Şûra Cumhuriyeti tarafından 

fevkalâde vekil Bihbud Şahtahtinaki vedâ-
atiyle yadigâr olarak namı âciziye gönderilen 
bir sandık içerisinde iki düzünelik gümüş takı
mım Meclisi Milliye teberrüken ihda ve tak
dim ediyorum. Arzı hürmet ve tazimat eyle
rim. 

Şark cephesi K. 
Kâzım Karabekir 

(Teşekkür olunur sadaları). 
REtS — Teşekkür telgrafı yazarız. 
istizaha karar vermiştiniz. Maarif vekili 

gelmiştir. Fakat rica ederim on dakika teneffüs 
yapalım, kâtipler yoruldu. (Devam, devam sa
daları). Ondan sonra Maarif vekilinin istizahı
nı dinleriz. (Celsei hafiye de vardı. Devam sa
daları). Peki devamı kabul buyuruyor musu
nuz? 

10. — BEYAKAT 
1. — Hariciye vekâleti vekili Muhtar Beyin, 

JSrntenistarila akdedilen sulh esasaitna dair be
yanatı. 

HARİCİYE V, V. MUHTAR B. — Müsaa
de buyurun, Reis Bey söz istiyorum. Efendim, 
geçen perşembe günü akdolunau celsei hafiyede 
vâki olan mâruzâtım meyanmda Ermenilerle 
derdesti müzakere olunan Sulh muahedesinin o 
anda akdedilmekte bulunmuş olduğunu söyle
miştim. Bugün Hariciye vekili olmak sıfatiyle 
bu sulhun perşembe gecesi saat on ikide akde
dilmiş olduğunu kemali îahrü miibahat ile Heye
ti Celilenize resmen arzediyorum. (Şiddetli al
kışlar). Sulhun bu suretle akdedüdiğinİ tebliğ 
eden Şark cephesi kumandanı ve Heyeti murah
hasa reisi Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin 
gerek Heyeti Vekileye ve gerek Hariciye vekâ
letine göndermiş olduğu telgrafnanıe bugün 
tebliği resmî suretinde neşredilmiş olmakla be
raber bunun tanıamiyle sahih olduğunu, yani 
resmî bir metin olduğunu temin ediyorum. 

Şeraiti sulhiye, imza edilen Sulh ahitnamesi
nin metni katisi ki - imzayı muhtevidir - Bu he
nüz elimize vâsıl olmamıştır. Tabii bu vâsıl ol
duğu vakit de Heyeti Celilenize berayi tetkik 
arzederek muvafık göreceğiniz şekil tahtında 
tasdik ic.in ruhsatı resmiye istihsal ve talep ede
ceğiz, Fakat müsaade buyurursanız şekli ka
tisi nıâlûm olmamakla beraber ona yakin bir 
şeklin muhteviyatı hakkımda bazı mâruzâtta bu
lunabilirim : 

Bunun birinci maddesi şu suretledir ; Bir 
taraftan Türkiye diğer taraftan Ermenistan 
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Cumhuriyeti aralarında mevcut hali lıarbe ni
hayet vermek ve devamlı bir sulh tesis eylemek 
için zevatı âtiyeyİ icrayı müzakereye memur 
etmişlerdir. 

Fkiııcİ madde ; Tarafeyn nıuralılı asları hâmil 
oldukları s al âhİ ye (.namelerin l bittcati usule mu
vafık bulunduğunu tetkik ettikten sonra arala-
rrnda ınevaddı âtiyeyi kararlaştırmışlardır: 

Üçüncü madde: ( imanlı ve litıs ve bütün ci
han istatistiklerinin ve müstakar olan içtimai 
vaziyetin gösterdiği veçhile Osmanlı hududu da
hilinde Ermeni ekseriyetini havi hiç bir kıtai 
arazinin mevcut, bulunmadığı bu vesile ile de 
teyit ve. lasdik olunur. (Alkışlar). 

Dördüncü madde : Türkiye ile Ermenistan 
arasındaki hudut; geçen gün Erkânı harbiyenin 
gögnderıniş olduğu Zabit Bey tarafından izah 
edil inişti- Onu burada tekrara hacet görmüyo
rum. Açmayazrıun o tarafta kalmış olması da 
bizini için tıuıcibi memnuniyet bir haldir. Bir 
milletin mukaddes addettiği bir şeyi elinden al
mak ilelebet iki millet arasında bâdii nifak ve 
münakaşa olur. 

Beşinci 'madde : Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti dördüncü maddede zikredilen hu
dut ile eski Osmanlı hududu arasında vâki olup 
işbu ahitname ile Türkiye'ye kalacak olan ve 
üzerinde Türkiyeııİn tarihî, ırki ve hukuki alâ
kası gayrtkabili İnkâr bulunan arazinin vaziyeti 
hakikiyesinde Erivan Cumhuriyeti iştİbah gös
terdiği takdirde alıalii asliyenin tamamen av
deti mümkün olabilmek için muahedenanıenİn 
tarihi tasdikindim itibaren üç sene mürurunda 
arazi i mezkuru üzerinde fırayi mnumİyeye mü
racaatı kabul eder. (Hangi arazi? Sadaları). 

Burada nıusarrah. Yani şimdiki hudut ile eski 
Osmaniı hududu arasında kalan ve bize bu defa 
ahitname İle iltihak eden arazi. Tahattur buyurur
sunuz ki S teşrinisani 1336 tarihinde ilk defa 
Ermenistan Cumhuriyetine sulh teklifini mu-
tazammıu vermiş olduğumuz notada; hattı hu
dudun ârayi uınıımiyeye müracaat suretiyle ka
bul edileceğini ve bunun da bugün mevcudatı 
asliyeden olan prensibe de muvafık olduğunu 
söylemiş, Heyeti Celileniz de bunu hüsnü te
lâkki buyurmuştunuz, işte bu madde o mad
denin tatbikatındandır. (Muvafık sadaları). 

Altıncı madde : Empeıyaİİst Devletlerin tah
rikat ve teşvikatı eseri olarak muhilli asayiş ah
val ve harekâta fimabaat meydan bırakılmama
sı emeli halisanesine binaen Erivan Cumhuri
yeti asayişi dahiliyeyi . muhafazaya kâfi ve es-
lihai hafife ile mücehhez jandarma kuvvetiyle 
hududu memleketi müdafaaya mahsus bin beş 
yüz kişilik bir kıtai askeriye ve müdafaaya mah

sus sekiz cebel veya sahra topu ve yirmi makineli 
tüfek ile mücehhez ücretle müstahdem bin beş 
yüz kişilik bir kıtai askeriyeden maada bir teş-

.kîlâtı askeriyeye müsaade etmemeği taahhüt eder. 
(Taşa sadalarr). 

Kâzım-Paşa Hazretlerinin göndermiş oldu
ğu telgrafhamede bu madde hükmünün icra 
edilmiş olduğu zikrediliyor. 

Memleketi haricî düşmanlara karşı müda
faa için (Yani Ermenistan kendisini) müdafaa 
İçin tahkimat yapmak ve bu tahkimata istediği 
kadar ağır toplar vazetmekte Ermenistan Cum
huriyeti serbesttir, Ru ağır toplar meyanında 
iııdeîlıacc orduda kullanılabilecek on yedi san
timetrelik obüslerle 10,5 sn ıit i metrelik toplar 
ve daha küçük çapta her nevi ervahı nariyei sa-
ğire ve sakile buhınmryacaktır. (Bu ciheti izah 
buyurunuz sadaları). 

Efendim; Altıncı maddede Ermenistan Hü
kümetinin ne kadar asker bulundurabileceği tas
rih ediliyor. Fakat Ermenistan Hükümeti bu 
suretle daima komşu Hükümetlerden herhangi 
birisinin taarruzuna, tâbir caiz ise (Sehlilma-
ruz) bulunuyor. Bizim ilk müracaatımızda söy
lemiştik ki; bizim maksadımız Ermenistan Hü
kümetini mahvetmek, lâyenkati ta.arruzat ile if
na etmek değil, maksadımız bunlar tarafından 
mütemadiyen maruz kaldığımız taarruzatı izale 
ederek mütemadiyen hâli sulhta yaşamaktır. 

.Binaenaleyh tarafımızdan vâki olan şu beyana
tın samimiyetini izhar etmiş olmak İçin bunla
ra haricî düşmana karşı memleketlerini muhafa
zaya kâfi olabilecek her türlü tahkimatı yapma
ğa müsaade ediyoruz. Yalnız burada ağır top
lar kullanabilecektir. Bilâhare orduda kullanıl
ması mümkün, kabili sevk toplar kullanılaıııı-
yacaktır. Maksat bundan ibarettir ve bundaki 
şeyi de elbette Heyeti Celileniz hüsnü telâkki 
İmyurumştur. Bu noktanın daha başka türlü 
İzah ettirilmemesini rica ederim. 

CEMİL B. (Kütahya) — Muhtar Beyefendi 
evvelce zannederini (Brest Litovsk) muahede
sinden sonra Batum'da bir konferans yapılmıştı. 
Bu konferansta, bendeniz zannederim ki, Günü 
rü, Ahisha, Abbas Noman, Ahikillik havali
sinde bir tashihi hudut icrasiyle bunlar bize 
bırakılıyordu. Aeaha şimdi öyle bir şey var 
mıdır? 

HARİCİYE V. V. MUHTAR B. — Şimdi efen
dim, bu sözünüz heyeti umıımiyesi itibarîyle 
Gürcistan 'la. olan müıı a sebatımıza taallûk edi
yor. Geçen günkü celsei hafiyede arzettiğim 
veçhile bu mesele Hükümetçe lâyık olduğu 
ehemmiyetle derdesti takip ve tetkiktir. Bunu 
da sırası geldiği vakitte arzu ettiğiniz veçhile 
izah ederim. (Teşekkür ederiz sadaları). 

Yedinci madde : Badelmusalaha Erivan'da 
İkamet edecek Türkiye mümessili siyasisi veya 
sefirinin bu husıısat baklanda tetkikat ve tah
kikat icra etmesine Erivan Hükümeti müsaade 
etmeği işbu ahitname ile taahhüt eylemiştir. 

VEHBÎ B. (Karesi). — Müsaade buyurur 
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musunuz Vekil Beyefendi? Bunlar mevaddı ka- I 
tiye midir, yoksa bir proje midir? (1.500) aş- I 
ker, şu kadar jandarma bilmem; maddeler ta
rafeynce müzakere edilip kabul edilir bir ma
hiyette midir, yoksa müzakerata esas olan mı
dır? 

HARİCÎYE V. V. MUHTAR B. (Devamla) — 
Hemen hemen ona. yakın ve zannediyorum ki 
bu okuduklarım hemen imza edilmiş olan şek
lidir. Demin de arzetmiştim ki imzayı hâvi ve 
şekli katî olan ahitname buraya geldiği vakit
te resmen Heyeti Vekile Heyeti Celilenize bc-
rayî tasdik arzedeecktir. Bunu malûmat kabi
linden arzcdiyorum. 

MEMED ŞÜKRÜ B. (Kavairâan Sahib) — 
Hükümetin teklif ettiği bcrayî malûmat... 

HARİCÎYE V. V. MUHTAR B. (Devamla) — 
Î3vet, berayi malûmat arzediyorum. îsteraeniz 
söylemiyeyim. (Devam sadalan). 

NÜSRET Ef, (Erzurum) — Mümessili siya
si veya sefir tâbiri kullanılmış, bundaki esbap 
nedir?' 

HARİCİYE V. V. MUHTAR B. — Devlet İs
ter sefir tâyin eder, ister mümessili siyasi tâ
yin eder. 

NÜSRET Ef. — Sulh olduktan sonra... 
HARİCÎYE V. V. MUHTAR B. — Sulh olduk

tan sonra siyasiyatta bir gerginlik olursa sefi
ri çeker, mümessili çeker, maslahatgüzar bıra
kır. O, münasebatı sîyasiyenin alacağı şekle 
tabidir. Meselâ biz bugün Azerbaycan'la hâli 
müsalemette bulunduğumuz halde orada bîr se
fir, bir mümessilimiz bulunuyor. 

Yedinci maddenin mabadi : Buna mukabil 
yani bizim sefirimizin her vakit tahkikat ve te-
fehhusat icra etmesi hususunda Cumhuriyetin 
verdiği müsaadeye mukabil Ermenistan Cum
huriyeti tarafından talep vukuunda dahilî ve 
haricî mehalike karşı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti Ermenistan Cumhuriyetine 
muaveneti müsellelıada bulunmağı taahhüt eyler. 
Tarafeyni âkidcyn Harbi umumî esnasında düş
man ordusuna, iltihak ederek Devleti metbuası-
na karşı silâh İstimal etmiş veya arazii meşgule 
dahilinde yapılan kıtallere iştirak eylemiş olan
lardan maada muhacirlerin eski yurtlarına av
detine müsaade ederler. Bu suretle memleketle
rine avdet edenlerin en medeni memleketlerde
ki ekalliyetlerin müstefit oldukları hukuktan 
tatriamiyle istifadelerini mütekabile» temin eder
ler. 

Sekizinci madde : Altıncı maddenin ikinci 
fıkrasında zikredilen muhacirinden İşbu mua-
hedenamenin tasdik ve teatisinden itibaren altı 
ay olmak üzere tâyin edilen müddet zarfında 
yurtlarına avdet etmiyenler maddei mozkûrenın 
bahşettiği müsaadattan istifade edemiyeeekleri 
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gibi böylelerin hukuku tasarrufiyeye ait iddi
aları da mesmu olmıyacaktır. 

Dokuzuncu madde : Türkiye Büyük Millet 
Meclîsi Hükümeti iki senedenberi muhafazasına 
mecbur olduğu ordunun masarifi azimesine rağ
men Ermenistan'a karşı bizzarure ihtiyara 
mecbur olduğu muharebeden dolayı talebinde 
hakir bulunduğu tazminattan kabul ve ilân edi
len esasatı insanİyeye fartı irtibatı hasebiyle 
sarfınazar eyler. (Alkışlar). 

Onuncu madde : Türkiya Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti Erivan Cumhuriyetinin dördün
cü maddedeki hudud dahilinde tamamen inki
şaf ve temini hâkimiyeti için en samimi his
lerle muavenet ve halisiyeti teahhüt eder. 

Ün birinci madde : Erivan Hükümeti Tür
kiye Büyük- Millet Meclisi Hükümeti tara
fından sureti katİyede reddedilmiş olan (Sevr) 
ahitnamesini keenlemyekün addettiğini kabul 
ve ilân eder. (Alkışlar). 

Bunım ehemmiyeti hakkında söz söylemeyi 
zait addederim. 

Ve bazı emperiyalist Hükümet ve mebafili 
siyasiye elinde âleti tahrip olan Avrupa ve 
Amerika'daki heyatı murahhasasını geri celp 
etmeği, bundan sonra her iki memleket arasın
da her türlü sui tefehhümü izale niyeti halisa-
nesiyle bilmukabele teahhüt eylediğini beyan 
eyler, Ermenistan Cumhuriyeti sulh ve sükûn 
İçinde temini inkişaf ve Türkiye ile hukuku 
hemeivari üzerindeki niyeti halisanesiııe delil 
olmak üzere emperiyalist emeller arkasında 
koşarak iki milletin sulh ve sükûniyle oynıyan 
eidaleu erbabı ihtirası bu Hükümetten uzak 
bulundurmağı taahhüt eyler, (Çok iyi sadalan). 

On birinci madde : Ermenistan Cumhuriye
tine ait arazi dahilinde yaşamağı arzu eden 
ahalii isliimiyenin masuniyet Ve mahfuziyeti hu
kukunu temin .ve hususiyle dini hiristiyani da-. 
fiilinde inkişaf ve refahını teshil için cemaat 
teşkilâtı icrasını ve müftülerin doğrudan doğ
ruya cemaatı islâmiye tarafından intihabını 
ve mahallî müftülerin intihap edecekleri baş-
müftünün Türkiye Büyük Millet Meclisi Umu
ru Şer'iyc vekâleti tarafından tasdiki memuri
yetini kabul ve tasdik eder. (liravosadalan), 

On ikinci madde ; Devleteyni Âkideyııden 
her biri tavafı diğere mensup eşhas ve eşyanın 
kendi hututu hadıdiyesi ve sureti umumiyede 
bütün turuku umumiye üzerinde serbestçe mü
ruruna ve turuku aharla deniz veya her hangi 
bir memleket arasında transit icrasına hiç bir 
suretle mümanaat etmemeği mütekabilen teah
hüt ederler, Türkiya Devleti mevcudiyet . ve 
bayatına emperiyalistler tarafından vukuu mel
huz olan suikast tahrikatına mümanaat kas
tında bulunduğundan: sulhu umuminin inika
dına kadar serbestii münakalâtı ihlâl etmemek 
şartiyle altıncı maddede zikredilen miktardan 
fazla esliha ithalini men için Erivan Cümhu-
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riyeti dahilinde hututu hadidiye ve turuku mu
vasalayı tahtı teftiş ve murakabede bulundu
racak ve emperiyalist devletlere mensup resmî 
ve gayri resmî memor -ve heyetlerin Cumhu
riyet dahiline duhul ve hulullerine tarafeyn 
mümanaat edecektir, (Alkışlar), 

On üçüncü madde : Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti Ermeni Devletinin istiklâl 
ve tamamiyetİ mülkiyesini tehdit edebilecek 
tecavüzata karşı jşb.ıı muahedenamenih Erivan 
Cumhuriyetine temin ettiği hukuka halel gel
memek şartiyle muvakkaten Ermenistan Cum
huriyeti dahilimle tedabiri askeriye icra.ede
bilir. 

On dördüncü madde : Erivan Cumhuriyeti 
tarafından her hangi bir devletle akdedilmiş 
olan bilcümle muahedatın Türkiye'ye taallûk 
eyliyen veya Türkiye menafime muzır olan ah
kâmını keenlemyekun addettiğini Cumhuriyeti 
müşarünileyha kabul ve tealıhüt eyler. Bunun 
telgraf ve posta muamelâtı gibi hususata mü
teallik bazı mevaddı da vardır ki şekli katisi 
elimde olmadığı için bunları arzetmiyeceğim, 
çünkü lüzum yoktur, 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Mücrimin hak
kında nic.in bîr madde konmamış? Evvelce 
tebaai Devlet âliyeden olan (Konmuş sadaları). 
Eşhası rezıleyi bize teslim etmeğe mecbur de
ğil midir Ermenistan Hükümeti? 

HARÎCÎYE V. V. MUHTAR B. (Devamla) — 
Eşhasla uğraşmak istihdaf edilen meselenin 
azameti karşısında hiçtir. Efendiler Heyeti Cc-
iilenizin âtiyen..-. 

NUSRET Ef. — Bizimle ve bizim tebaamız
la uğraşıyorlar. 

HARİCÎYE V. V. MUHTAR B. (Devamla)— 
Efendiler, Heyeti Celilenizin âtiyen istihsal 
edeceğini kaviyen ümit etmekte olduğumuz 
müse^sel muvaffakiyatm bir mukaddemesi olan 
sulh hakkındaki mâruzâtıma hitam vermezden 
evvel bu ahitnamenin sureti seriada akdi husu
sunda sebketmiş olan himemattan dolayı 
heyeti murahhasamız Reîsi Kâzım Karabekir 
Paşa Hazretlerine ve diğer rüfekasma Heyeti 
Celiteniz tarafından beyanı memnuniyet edil
mesini teklif ediyorum. (Hay hay sadaları), 
{Kabul kabul sesleri). , 

O&MtL B. (Kütahya) — Müsaade buyurun. 
Şİmdi Devletimizin, milletimizin, büyüklüğünü 
enzarı âleme ispat etmek üzere tazminat iste
miyoruz. Bu malumdur. Fakat vatanda Çıldny 
Akbaba'da büyük katliâmlar yapmışlar, bun
ların, bu maktullerin eytamı ne olacak? (Gü
rültüler) . Bunlar için bir şey isteseniz efendim. 

HARÎCÎYE V. V. MUHTAR B. — Onu Heyeti 
Umumiyeye Hükümet mütekâfildir. (Bu müza
kere değil sadaları) (Müzakere değil bunlara 
lüzum yoktur sadaları). 

3. —> Kütahya mebusu Cevdet Beyin, Ankara 
muallimlerinin grev ilân etmelerinden dolayı is
tizahı, Tokad mebusu Rİfat Beyle rüfekasınm, 
Tokad'daki mekteplerin henüz açılmaman esbabı* 
m&ı- beyanına dair suali, Ertuğrul mebusu Mus-
ttfa Kemal Beyin, Menbaİ Füyusat mektebinin 
bu âna kadar aç.ilmamaxı esbabtmn beyanına 
dtir suali, Lâzistan mebusu Esad Beyin, maüi 
İnhidam bir halde bulunan Ravzaİ İfisvan mek
tebinin tamir edilmemesi esbabının sorulmasına 
dair suali ve Maarif vekili Dr. Riza Nur Beyin 
şifahi cevabı: 

REİS — Efendim, maarife ait olan kısma 
geçiyoruz efendim. Bir- taraftan bari reyler 
toplansın riea ederim. 

Efendim, istiklâl mahkemeleri azaları inti
hap olunacak. Arzu buyurursanız beş dakika 
teneffüs edelim, 

BİR MEBUS — Yazıldı hazır, toplasmlar 
efendim. 

. REİS — Efendim, müzakereye devam edi
lirse gürültü oluyor. Dinlenmiyor, 

CEVDET B. (Kütahya) — Alman filozof
larından (Hegel) ... (Gürültüler). 

REİS — Dinliyecekseniz söylesin. 
MAARİF V. Dr. RİZA NUR B (Sinob) — 

Müsaade buyurunuz efendim. 
VEHBİ B. (Karesi) — Evvelâ sual edilsin 

de ondan sonra cevap verilsin efendim. Kera
metle mi cevap verilecek? 

HASA» BASRİ B, ' (Karesi) — Efendim, 
evvelâ sual soi'ulsıın. 

MAARİF V. Dr. RİZA NUR B. (Sinob) — 
Müsaade buyımıhır mu arzedeyim. Şimdi efen
dim müsaade buyurunuz. Ankara'da pek mü
essif olarak muallimlerin grev yapmalarından 
dolayı mekteplerin tatil edilmiş olmasını ben
denizden istizah buyuruyorsunuz. Fakat bun
dan evvel de üç sual takriri vardır. Yine mek
teplere ait, birisi Tokad mektep muallimlerinin 
grev yapması, ikincisi Menbai Füyuzat ve Rav-
zai Ntevan mekteplerinin kapanmış olması. 
Eğer tensip buyurursanız daha evvel bu istizah 
buyurduğunuz madde ile teması olduğu için 
bu suallerden de bahsedeyim veyahut ben za
ten pazargünü İçin gelip suallere cevap vere
cektim. Nasıl tensip buyuruluyorsa öyle yapa
yım. Zannedersem münasebeti vardır. Bun
ları teselsülen söyleyeyim. (Şimdi sadaları) 
Pekâlâ efendim, evvelâ Tokad mektepleri hak
kında Mustafa ve Rifat Beylerin takrirleri var 
ki niçin kapanmıştır diye. 

Efendim 11 eylül tarihinde muallimler 
biliyorsunuz ki daima sızlanıyorlar ve Devletin 
bütün memurlarından daha mağdur olan mu
allimlerdir. Diğerleri maaş alabilirlerse de bun
lar alamaz. İliç bir vakitte onlarla müsavi 
tutulamaz. Bu hususta bendeniz pek çok te-
Ejebhüsiitîa bulundum. Meclisi Âlinin de bundan 
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malûmatı .vardır: Hattâ bir dereceye kadar da 
geldim, ki idadiler vö darülımıallİmin ve darül-
muallimatlar gibi muvazene! hususiyeden maaş 
ajanlara hir türlü çare bulamadık. Hiç olmazsa 
bunlar muvazeııei umum iyeye alınsın da bun
lar kurtulsun diye de teklifte bulundum. Kabul 
büyıırulmadı ve bu hususta da bîr çok emirler 
verildi. Muallimi erin maaşları diğer -memu
rine tereihan verilecektir diye. Hattâ Evkaf
tan yardım edilecektir diye bu emirler; gitti, 
bunarm dahi tesiri olmadı. Yalnız üç beş gün 
oldu... Bazı yerde o da olmadı. Jş eskisi gibi 
oldu, bazı muallimler maaş alamadı, bu mual
limlerin maaş meselesinden dolayı sızlanmaları 
yürek acısıdır. Arkadaşlar ben deT dayanamı
yorum. Bunların şikâyetleri dosya dosya dolu
yor. Daima bunlar hakkında da teşebbüsatta 
bulunuyorum. Fakat bir netice de çıkmıyor. 
Bİy, bilhassa Tokad muallimleri için 11 eylıılda 
Maliye vekâletine «Bunlar maaşlarını alamıyor
lar, bu hususta her ne lâzımgelirse yapılsın» 
dedik, Maliye vekâletinden bize gelen cevapta 
deniyor ki: «Şu numaralı ve şu tarihli tezkere
nize cevaptır: 

«Eylül nihayetine kadar maaşat ve masari-
.fatm tesviyesi lüzumu bilûmum memurini ma
liyeye tebliğ kılınmış olduğunun beyaniyle te
yidi ihtiram olunur.» 

Tokad maarif memurlarının dokuz aydır 
maaşlar; duruyor. Şimdi muameleyi bendeniz
den sordunuz. Bu hususta cereyan etmiş vuku
at dosyalan mevcuttur. Evrakı resmiyeyi arze-
diyorum. Hüküm Meclisi âlinindir. 

Sonra efendim: bir telgraf veriyoruz, To
kad Maarif müdüriyetine diyoruz ki: «Eylül 
nihayetine kadar maaşat ve masarifatm tesvi
yesi lüzumu Maliye vekâletinden bilûmum me
murini maliyeye bildirilmiştir» Tamim suretin
de cevap veriyoruz. 

Zile'den telgraflar alıyoruz. Şikâyet ediyor
lar, maaş alamıyoruz diyorlar. Biz de bunun 
üzerine Maliye vekâletine bu tezkereyi yazıyo-
ııi2: «tdarei hususiyeden maaş almakta olan 
Zile idadi ve iptidai muallimlerinin dokuz ay-
danberi maaş alamadıklarına dair şikâyatı ma-
tazammın Ekrem imzasiyle vürut eden telgraf 
leffen takdim kılındı. Hali perişanilerine niha
yet verilmek üzere müterakim maaşlarının tes
viyesi İçin ieabedenlere emir buyurulması rica-
siyle» 

Tekrar Umuru Maliye vekâleti ceilesine yaz
dığımız şey: «Zile kazası idadi ve iptidai mu
allimlerinin on aydanberi maaş alamamaların
dan duçar oldukları hali sefaletten kurtarılma
ları istirhamına dair müştereken ita eyledikleri 
arzuhal leffen takdim kılındı.' Şedit bir müza
yaka içerisinde kıvranmakta oduklârr anlaşı
lıyor. Muallimlerin maaşatı müterakimlerinin 
tesviyesi suretiyle hali perişanilerine mhayet 
verilmesi hususunun muhasebeciliğe emir buyu-

rulmasım rica ederim,» Diğer bir tezkerede 
yine Maliye vekâletine 11 Teşrinievvelde; «Zile 
kazası muallim ve muallimeleri on, Sivas mu
allimleri dört, Amasya muallimleri yedi, Niğ
de muallimleri iki aydanberi maaş alamadıkla
rından mâruz bulundukları sefalete nihayet ve
rilmesi istirhamına dair vürut eden istidaları 
ile Amasya mebusu Hamdı Beyin telgraffc.- ar
kadaşlardan Amasya mebusu Hamdi Bey de 
bir telgrgf vermişti onu - v* Niğde Maarif 
müdürlüğünün tahriratı aynen takdim kılındı. 
Maişetleri maaşlarına münhasır olan bu gibi 
memur ve muallimlerin aylardanberi maassız 
bırakılması hakikaten tahammülün fevkinde-
dir. Yiyeceği, giyeceği temin edilemiyen bir 
memur veyahut bir muallimden matlup hizmet 
beklenemiyeceği gibi binnetice terki hizmet ci
hetini de iltizam edecekleri pek tabii olduğun
dan buna meydan verilmemek üzere maaşları
nın tesviyesi suretiyle sefaletlerine nihayet ve
rilmesi hususunun ieabedenlere emir buyurul-
ınasr ricasiyle». 

Sonra efendim Tokad Maarif müdüriyetin
den bir tahrirat alıyorum. Uzun olduğu için 
başınızı ağırtmıyayım, Yalnız mühim bir kaç 
yerini okuyayım: «Makamı mutasarrıfı ve mu-
hasebei livaca; gerek tahriren ve gerek şifa
hen vukubulan müteaddit müracaatlar neticesi 
ancak sekiz yüz Ura kadar bir meblâğ Ziraat 
bankasına ita edilmiş isede Muhasebeî husu
siye memurlariyle Nafia memurları maaşatının 
bundan tesviyesi zaruri görülmekle muallimle
rin tam bir maaşını bile temin etmek mümkün 
olamadığından muallimin henüz vazifelerine 
mübaşeret etmedikleri gibi, bir maaş temin 
edilse dahirevişi hale göre ve Hükümeti celile-
lerince bir çarei tesviye bulunarak mesele te
min edilmedikçe vazifeye mübaşeretleri bile 
meşkûk bulunmaktadır». Sonra efendim muha
bere ve muameleden bahsolunuyor. «Her ne 
kadar mekâtibi iptidaiye memur ve muallim
leri maaşatının tereihan tesviyesi iradei celile-. 
teri İktizasından ve senei haliye aşar hissei 
ianesi muadilinin varidatı saireden senei sa
bıkta tahakkukuna nazaran şuhura taksimen 
ve mukassatan tesviyesi Maliye vekâleti celile-
sinin tebligatı muktazasmdan isede Maliye ve
kâletinin tebligatı istitaatı maliye nispetinde 
İtası kaydiyle mukayyet bulunduğu ve muha-
sebei liva henüz Haziran maaşatını bile tama
men tesviye edemediği cihetle daha ziyade te-
diyat İcrasına imkan bulunamadığı beyan 
edilmektedir. Binaenaleyh muallimin maaşatı
nın temini ya aşar maarif hissei ianesinin mu
allimin maaşatma sarfedilmek üzere iadesine 
veyahut nakden irsalât vukuuna vabeste bu
lunmakla icrayı icabı) deniyor. 

Biliyorsunuz ki son istikraz zamanında 
Cavit Bey bu hisseyi istikraz karşılığı yapmış 
ve bu da DÜyunuumumiyeye gitmiştir. Bunun 
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üzerine biz.yine yazıyoruz: «Umuru Maliye [ 
vekâletine. Mualliminin on aydanberi maaş | 
alamamaları yüzünden saikai zaruretle teseül 
derecesine geldikleri hakkında Tokad Maarif 
müdüriyetinden mevrut tegraf aynen rabt kı
lındı. Mualliminden bazılarının suveri aharla 
maişetlerini temin maksadiyle vazifeleri başına 
gelenıemekte olduğu ve bu halin temadisi me-
kâtibin büsbütün kapanmasını itıtagf edeceği 
anlaşılmakta olduğundan evlâdı vatanın tahsi
linin atalete mahkûm, kalmaması için maaşatı 
müterakime! erin in sürati tesviyesiyle .hali pe-
rişanilerine nihayet verilmesi hususunun lâzım 
gelenlere emir buyıırulması», 

Görüyorsunuz ki peşini bırakmıyoruz. 'Me
seleyi daima takip ediyoruz. Üst üstüne. Fakat 
ne yapayım? Para cebimde değil ki çıkarayım 
vereyim. Olsa kendi kesemden vereceğim, oka-
dar fecidir. Bunların, yazdıklarını getirsem oku
sam.... 

MUSTAFA B. (Tokad) — Amma heyeti ha
berdar etmiyorsun, üç ay var ki bîr şey söy!e-
ıncdiniz. 

MAARİF V. Dr. RIZA NUR B. (Devamla) 
— Sual buyurmadımz ki söyliyeyim. Hergün 
muamelâtı getirip söylemek mümkün değil. 
Sorduğunuz zaman cevap vermeğe hazırım. 
Herşeyin böylece dosyalarını getirip cevap ver
meğe hazırım. 

YASİN B. (Olti) — Evrakları okumağa lü
zum yok. 

MAARİF V. Dr. RIZA NUR B. (Devamla) 
— İdarel hususiyetten (Gürültüler) isterseniz 
okuyayım, İstemezseniz bırakayım. Cereyanı me
sele budur. Okuyayım mı, okumayayım im? 

(işinizi takîp ediniz ne yapacağız okumağı 
sııdaları). 

MAARİF V. Dr. RIZA NUR B. — Hangisi
ni isterseniz onu yapayım. Böyle dediniz böyle 
yaptım. 

Sonra efendim umum mektepler muallimleri 
namına yîııe bir istida geliyor bize, Tokat'tan. Di
yor ki (temadi eden açlık ve haksızlık sebebiyle 
terki vazifede muztar kaldık» {Tarihi kaç? da
daları) 21 Teşrinievvel. 

YASİN B. (Olti) — Efendim bunları oku
maktan maksat kontrol mıdır? Kontrole lüzum 
yok, eğer kontrol ise havale edelim Maarif en
cümenine-tetkik etsinler. Burada yalnız şifahi 
izahat vermekten başka bir 'şeye lüzum yok, 

MAARtF V. Dr. RIZA NUR B. — Heyeti 
kiram böyle istediler, böyle yaptım. Ekseriyet 
ne derse öyle yapayım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Maliye vekâleti ile 
Maarif vekâleti arasında geçen muhaberatı is
temiyoruz. Bunlara lüzum yoktur. Zannediyo
rum ki arkadaşların sorduğu, filân yerdeki 
mektep muallimleri maaş alamamışlar, esbabı 
nedir? Bunu şifahi izah buyursunlar. Onların 

dosyalarını okumak beki bir jüiıat, iki saat sü
recek. \ 

MAARİF V. Dr. RIZA NUR B. — iki saat 
sürmez. 

REİS — Beyefendi bu mesele hususunda 
izahat vermek ve yapmış olduğu sai ve amelini 
göstermek için bir takım dosyalar ^okuyor, (Ha
cet yok sadaan). 

MUSTAFA B. (Tokad) — O malûm. Para 
olmadığı için tedariki esbabına tevessül etme
liydi. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (KaraMBansahip) — 
Esbabım söylüyor. 

REİS — Hulâsatülhulâsa mekteplerin niçin 
tatil olunduğuna mücmelen cevap verilsin. Ba
zı rufeka böyle diyor. Dosyaların okunmasını 
kabul edenler ellerini kaldırsın , (Hacet yok, 
hayıı hayır sadalan). Hulâsatülhulâsa olarak 
mucmelen cevap verilmesini kabul edenler elle
rini kaldırsın. Hulâsa söylenmesi kabul olundu. 

Maarif vekili Bey! hulâsasını söyleyiniz 
efendim. . 

MAARİF V. Dr, RIZA NUR B. — O halde 
yalnız söyliyeceğim. 

FAİK B. (Cebelibereket) — Müsaade buyu-
rulur ıuu efendim? bu tatili işgal, Maliye vekâ
letinin düyununu tesviye tarihinden sonra mı
dır; evvel midir? 

MAARİF V. Dr. RİZA NUR B. — Evvel 
efendim, evvel. Sonra bir şey olmuştur. Arzede-
yim. Efendim, nihayet Maliye vekâletinden al
dığım 28 teşrinisani 33IJ6 tarihli bir tezkerede 
paraların oraya verildiği söyleniyor. Onun üze
rine başka yerlerle beraber Elâziz, Dersim» To-
kad'da dahil olduğu halde işar ediyoruz ki, 
« paralarınız Maliye vekâletinden verilmiştir ». 
Onun üzerino Tokad'dan., mutasarrıftan bir şey 
alıyorum, '-diyor. « Yapılan tedabîr üzerine 
kapanmış olan mektepler açılmıştır ». Ben de 
kendisine sununla teşekkür ediyorum. (Siz de 
himmet ediniz) diyorum- Binaenaleyh mesele 
para verîlememezliktcndir. İdare i hususiye iş
leri hiç bir vakitte doğru değildir ve bu ahval 
altında da doğrulamaz ve bu idareİ hususiyeden 
ınaaş alan muallimlerde maaşlarını alamaz ve 
mektepler de açılamaz. Bugün açılsa da yarın 
yine kapanacaktır,Bu mesele bu Meclisi Alinin 
kemali ehemmiyetle düşüneceği bir meseledir. 

FAİK B. (Cebelibereket) — Maarif vekâle
ti bu işi tanzim için ne çare düşünüyor? 

MAARtF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Arzedcyim. Bendeniz bir kaç. aydır maarif ka
nunlarım yeniden tertip etmekle meşgulüm. 
Madamki Teşkilâtı İdariye ve mülkiyede tebed
dülat oluyor, Maarif kanunlarının da ona göre de
ğişmesi lâzım gelecektir ve İdarei hususiyenin 
maarife ait varidatı da bîr intizam haline kon
mak lâzımdır. Bu hususları bendeniz tetkik 
ediyorum ve takdim edeceğim. Maamafih, hiç 
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olmazsa tedrisatı iptidaiyeye ait kısımdan evvel 
olsun darülmuallİm i tilerle dariilnıuallimat ve 
idadileri - Bunu evvelce de arzetnıiştim - Mııvıı-
aeneİ uıııumİyeye almak lâzımgelir. Başka tür
lü çaresi yoktur ve zaten tedrisat, oralarda 
yapılan tedrisat i tedrisatı taliyedendir. Bu ise 
Devletin vezai fi ildendir. Onun için bendeniz 
şimdiden rica ederim, şimdiden bu kışını muva
zene! umunıiyeye kabul buyurunuz. B-iğer hu-
»USta da idarei hususiye varidatının hissel nıaa-
riî olan kısmım doğrudan doğruya Ziraat ban
kalarına bıraktırırız. Maliyenin sandığına gir
mesin. Çünkü Maliye vekâleti bu hisseyi alınış, 
kendi ihtiyacına, kendisine sarf etmiştir ve 
sonra bu varidatı, hîssei maarifi hiç kinişe 
ehemmiyete almamış. Tahsildarlar Hükümeti ti 
Hazînesine ait olan varidatın yüzde seksenini 
eibayet ettikleri halde, ceza görmelerine rağ
men, hisset maariften yüzde dört bile eibayet 
etmedikleri halde bir ceza görmemişi erdir. 
Bunları sıkı bir şey altına almak .lâzımdır. (O 
tahsildar meselesidir, sadaları). 

HAK&l NAMIK B. (îranit) — Muallimin 
roaaşat ve masarifatnnn muvazeuei umum iyeye 
ithali için tarafı âlinizden Heyeti Vekile nez-
dtnde bîr teşebbüs vuku bulmuş mudur? 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Evvelce bir kaç, defa arzettim, kabul edilmedi. 

MUSTAFA LÜTFİ B. (Siverek) — Encü
mendedir. Encümenden daha gelmemişti r. 

MAARİF VEKÎLt Dr. RIZA NUR B. — 
Evvelce arzettim. 

MBME.T ŞÜKRÜ B. (Karabisarı Sahip) — 
Maarifin Maliyede ne kadar alacağı vardır? 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Bendeniz onu bilmiyorum. Fakat şimdi başka 
şeyler arzedeceğİm. 

MBMET ŞÜKRÜ B. (Karahİaefrı Sahip) — 
Gerek aşardan olan maarif hissesinden ve sai-
reden Maliye sandıklarında ne kadar matlûp 
vardır? 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — Efendim, 
Bendeniz arzedeyim. Teşrinievvel nihayetine ka
dar bilcümle livalarda tediye edilmiştir. 

Ankara'da teşrinisani nihayetine kadar son 
santime kadar tediye edilmiştir. Beş para ala-
eaklan yoktar. 

MUSTAFA B. (Tökad) •— Neden Öyle ise 
grev yapıyorlar? 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Bendenizin 
bildiğim budur. Başka bilmem ve bunu da lâ-
zımgelen makamata arzediyorum. 

BİR .MEBUS — Esasen tahsildarlar Maarif 
hissesini tahsil etmemiştir. Sırf Hazinenin mat
lûbu tahsil edilmiş, Maarifinki bakayada kal
mıştır. Onun için Maliye vekili her vakit ken
dini kurtarabilmiştir. 

VEHBİ B» (Karesi) — Bu istizah mıdır, su
al, midir, nedir? (Sual sadaları). 

Sual ise hiç birimiz söz söyleyemiyeeeğiz. 
(istizahtır sadaları). İstizah ise herkesin hakkı 
kelâmı vardır. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Bir şey soracağım 
efendim. Evvelce zatı âliniz... 

MAARİF VEKİLİ Dr. RİZA NUR B. — 
Bana sorulmayacaktır diyorlar. Baksanıza. 

VEHBİ B, (Karesi) — Sual ise sorulmaz. 
CEMİL B. (Kütahya) — Evelce siz idadi 

mektepleriyle darülmuallimin masarifinin mu
vazeuei umum iyeden tediyesine dair bir kanun 
teklif ettim. Halâ yapmadınız diyorsunuz (Ya
pıldı, encümendedir sadaları). Encümende İse 
çıkmalıdır. Mühim meseledir. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
— Şimdi efendim İkinci mesele ... Elhamdülil
lah bu mesele kapanmıştır. 

FAİK B. (Cebelibereket) — Mesele kapan
dı, Fakat mektepler de kapandı, maarif hesa
bına büyük bir ziyan da yazıldı. Bunu da bil
ineniz lâzımgelir. 

MAARİF VEKİLÎ Dr. RIZA NUR B; — 
Şüphesiz o ziyan olmasın diye ne kadar yırtın
dım. Bunda kusurum varsa söyleyiniz. 

Parayı cebime koymuyorsunuz, başka türlü 
yol göstermediniz, varsa söyleyiniz. 

MUSTAFA B. (Tofead) — Maliye vekâletiy
le anlaşın da bize meseleyi bildirin, 

BÎR MEBUS B. — Amma muallimler yine 
aç, mektepler yine kapalı. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — On altı ay ev
vel görüşüldü. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bu mektep .mese
lesine bugün şimdi bir karar verilmelidir. Bu
nu netieelendirilmeli. Evlâdı vatan okumuyor, 
Çocuklar cahil kalıyor. On beş sene «onra oku
muş kimse bulunmıyacak, para mı verecekler? ne 
vereceklerse bu mesele bitmeli. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
İkinci mesele arkadaşlardan Lâzistan mebusu 
Esat Beyle Ertuğrul ınebhsu Mustafa Kemal 
Beyin... 

CEVDET B. (Kütahya) — Usulü müzakere 
hakkında söz isterim. Daha bu mesele bitmedi. 
Benim de sözüm var, bu meseleye taallûk eder. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Mesele bu değildir. 
MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B, — 

Budur. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Nizamnamci dahilî 

var, ona sen de ben de itaata mecburuz. 
MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 

Elbet! evvelâ heyeti kiramınrza arzettim. Böy-
Iemi istersiniz? taallûku var, suallerden mi baş
layayım? dedim? Evet dediniz. Karar böyledir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Siz bana muhatap 
olamazsınız efendim. 

MAARİF VEKİLÎ Dr. RIZA NUR B. — 
Sen de bana ölamazsm, 
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VEHBİ B. (Karesi) — Ben Beis Beye söy

lüyorum. Siz cevap vererek beni tevbih ede
mezsiniz. , 

HASAN BASRİ B. — (Karesi) — Maarif 
Vekili Bey bu kürsüye çıktığı zaman bir şeyler 
yapıyor, Meclisi tahkir ediyor. Nedir bu? 

MAARİF VEKİL! Ur. RIZA NUR B. — 
Efendim^ ben Meclisi tahkir etmiyorum. Beni 
tahkir ediyorlar bu zatler. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Usulü' müza
kere hakkında bir şey söyliyeceğim. Evvelâ 
ortada bir istizah meselesi var. Evvelâ istizah 
meselesini Vekil Beyefendi müdafaa etsinler. 
Kendi kendilerine söyleniyorlar. Ne söyleyeceği
ni bilmiyorlar. Evvelâ istizah sahibi söylesin. 
Vekil Beyin kerameti mi var kî, söylüyorlar. 
Efendim, bu yanlıştır. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
İstizah sahibi çıktı; lâkırdı söylemeden indi. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) - Efendim, 
Mcvzuubahsi istizah olan mesele. Ankara mek
tepleri meselesidir. Biz vekil Beyin bu mesele
yi izah etmek üzere teşrifini ricaya karar vermiş
tik. Halbuki Vekil beyefendi daha evvel cere
yan etmi.ş olan bir sual meselesi hakkında izahat 
veriyor, Meclisin karar ı ; istizahını esas olarak 
kabul ettiği Ankara mektepleri meselesidir. 
Binaenaleyh evvelemirde bu meseleyi izah et
mek üzere söz istiyeıı zevat kürsüden sözlerini 
söylemeli, ondan sonra Vekil Bey çıkıp lâzım-
gelen cevapları vermelidir. Binaenaleyh söyle
nen bu sözler verdiğimiz karara muhalif oldu
ğu için dinlenmek doğru değildir. Binaenaleyh 
deminki kararımızın muhafaza edilmesini Ma
kamı âlinizden istirham ediyorum. 

REİS — Müsaade buyurun beyefendiler, 
Beyefendi kürsüye geldi, dedi ki ; bir istizah 
takriri var, bir de sualler var. Evvelâ suallerle 
başlıyorum. Ondan sonra istizaha cevap vere
ceğim. Heyet de kabul etti. Bu suale başlandı. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Heyetin ka
bulüne dair bir şey yok. 

MAARİF V. Dr. RİZA NUR B. — Taalluku 
vardır, isterseniz ondan bahsedeyim. Ondan 
sonra diğerine başlayayım dedim, pekâlâ de
diler. 

REİS — İstizaha geçelim mi? 
MAARİF V. Dr, RÎZA NUR B. — Hangisi

ni İsterseniz onu yapalım. 
VEHBİ B. (Karesi) — Usulü müzakerede 

sual takririnde, yalnız sual sahibi sorduğu su
ale aldığı cevabı kâfi görürse geçilir. Mesele 
zaten reye konmaz, istizah takriri ise berakis-
tir, Vekil Bey demin ondan bahsedeyim dedi, 
bahsetti, bu sualler soranlarla kendi arasında 
idi. Bu mesele bittikten sonra mesele Heyeti 
Umumiyettin malıdır. Binaenaleyh hepimizin 
sözü vardır, mesele bitti mi, bitmedi mi? 

MAARİF V. Dr. RİZA NUR B. — Sual me
selesi daha bitmedi. 

VEHBİ B. (Karesi) — Taallûjfcn almadığı 
halde fuzuli... 

MAARİF V. Dr. RİZA NUR B. — Rica ede
rim. Fuzuli kelimesi yoktur. Bana hakaret et
mesin bey! Fuzuli söylemiyorum. Sizin bir sö
zünüzle olmaz. Heyeti Umumiye karar verirse. 
o zaman.,, 

VEHBİ B. (Karesi) — Bendeniz Makamı 
Riyasete arzediyorum, eğer mevzuubahis isti
zah meselesi işe Heyeti Celileee de düşünülecek 
bir şeydir. Ayrıca' mevzuubahis olacak bir me
seledir, Bir kere suali bitirelim, sonra istizaha 
geçelim, 

HAMDİ NAMIK B. (Limit) — İstizah ol
duktan sonra artık sualin mânasi yoktur. 

REİS — İstizaha geçiyoruz rica ederim. 
MAARİF V. Dr. RİZA NUR B. — Efendim, 

bendeniz şaşırdım. 
CEVDET B. (Kütahya) — Bu istizah gayet 

acib bîr istizah oldu. İstizah eden arkadaş ev
velâ esbabı istizahı arzeder, Vekil Bey sonra 
birer, birer cevap verir. Halbuki bendeniz bir şey 
söylemeden kendileri güya hatiften bilir gibi 
geldi, esbabı istizahı arzetti. 

MAARİF V. Dr. RÎZA NUR B. — Canım 
siz çıktınız evvelâ. 

CEVDET B. (Kütahya) — Ne ise Vekil Bey 
Ankara mekteplerinin bugün kapalı bulunması 
itibariyle izahatta bulundu. Bendeniz şöyle 
hulâsa edeceğim; Bizim Türkiye'deki Hükümet 
memurlarında bir fikir vardır, mesuliyet fikir
leri, olunduğundan bulunduğundan, bulunmak
la, diye bir emir yazar, yahut tahriratım yazar, 
o bitti mi, ona imzasını attı mı artık memleket 
yansada, bilmem ne olsada mesuliyetten kur
tuldum der. öyle değil mi efendim? (Bravo 
sadaları). Nazır Beyin bu cevaplarım Jamamiy-
le bu zihniyet ve bu mesuliyet dahilinde görü
yorum. (Evet sadaları). Nazır Bey geliyor, 
bize uzun uzadıya Dahiliye veyahut Maliye ve
kâletiyle olan muhaberelerini okuyor. Bununla 
zannediyor ki vazifesi bitmiştir. Hayır efen
diler! vazifesi asla bitmemiştir, vazifesi ka
tiyen bitmemiştir, sorarım Nazır Beye ki biz bu
gün istizah etmese idik yine.gelip bize söyliye-
cek miydi? Asla gelmiyecekti. Neden üç aydanberi 
gelipde bu gibi noksanların esbabını izah etmi
yordu! Neden proje takdim etmiyor, ne için 
Meclisi haberdar etmiyor? Dikkat ediniz efen
diler, rica ederim, istirham ederim, mesele ga
yet mühimdir. Mesele hudut meselesi kadar 
mühimdir. 

Şimdi efendiler, bugün biz Ankara mektep
lerinin kapanması münasebetiyle mektepler 
hakkında biraz haberdar olduk. Halbuki Na
zır Bey kendisi bizzat teşrif ettiler ve kendi 
dilleriyle söylediler ki Yozgad* Tokad gibi bü
tün memleketlerdeki mektepler kapalıdır. Rica 
ederim bugün Anadolu'nun, misakı millî dahi-
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Ündeki vatanımızın en çok mektebi bulanan bu 
havalinin mektepleri de kapalı bulunursa, hele 
Vilâyatı şarkiyenin haline teessüf etmemek, 
ağlamamak elden gelmez. {Hiç maarife bakma
mış sadaları), Efendiler rica ederim, evlâtları
mızın bu kadar böyle elim karanlık cemiyle 
naşü oluyor da dâvayı kazanacağımızı ümid-
ediyoraz? Bunu ümid etmemeliyiz. Alman filo
zoflarından (Hegel). in Milletlerin esba"bı tefev
vuku hakkında ve muharebelerde zafer sebep
leri hakkında kıymettar uzun bir makalesi var
dır, bu pek kıymetli bir makaledir. Muhterem 
filozof makalesinde diyor ki: Bir milletin mu
harebede zaferini temin eden esbap o milletin 
ekseriyetinde değildir, adedinin çokluğunda 
değildir, kuvvetinde de değildir, ordularının ih
tişamında da değildir. Bir milletin adedi ne 
kadar az olursa olsun, bilhassa o milletin mef
kuresinin, imanının kuvvetinde, harsının rasin 
olmasındadır. 

Efendiler, tarihi bir çok misaller vardır; 
Arapların, ufak bir kütle olan Arapların (Kadi-
siyye'de) de Acemlere galebesn c- muhteşem, o 
âlemşümul Acem saltanatına galebesi ne idi? 
Arapların donları bile yoktu. Acemistan ihti
şam içerisinde puyandı. Neden? Çünkü Arap
ların mefkuresi kuvvetli idi, çünkü muazzam 
bir din onlara müthiş bir mefkure vermişti. 

Vaktiyle (Termopİl) geçidi önünde (4) 
milyondan ziyade olan (Serhas) ordusu nasıl 
mağlup oldu? çünkü (Sarhas) ordusu bir 
kütle idi, bir güruh idi. (Bir hort) idi. Fakat 
ona mukavemet eden diğer ordu da mefkuresi 
mükemmel, harsı mükemmel, terbiyesi mükem
mel bir millet idi. {tlort nedir sesleri) taife... 
Rica ederim efendiler bizim takip etmiş oldu
ğumuz bu kutsi dâvada, bu nıusaraai milliye ve 
lıayatiyede muvaffak olmak istersek ordumuza 
verdiğimiz ehemmiyet kadar maarifimize de 
ehemmiyet vermeliyiz. (Alkışlar). 

MUSTAFA B, (Tokad) — Bundan sonra 
ben ne yapacağım? Çocuklarım okumadıktan 
sonra... 

CEVDET B. — (Devamla) — Binaenaleyh 
bendeniz tekrar dâvamıza geliyorum. Vekil Be
yefendinin şimdiye kadar olan muhaberesi, mü-
kâtebesi katiyen kendisinin mesuliyetini tebriye 
edemez. Bize vaktinden evvel gelmeli ve cevap 
vermeli idi ve demeli idi ki; bunu kabul eder
seniz ediniz, yoksa çekiliyorum, yoksa ben 
orada boş oturacak değilim. (Bravo sesleri). 
(Alkışlar). 

REtS — Hilmi Bey söz istemiştiniz, gözü
nüzden vaz geçiyor musunuz? 

TDNALI HtLMt B. (Bolu) — Evet t 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 

Maarif vekili Beyefendi deminki müdafaasında 
mekteplerin para olmadığından dolayı kapan
makta olduğundan ve açılmak imkânı da ol-
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madığındau bahsettiler. Halbuki Malîye "vekili 
Bey muhasebei hususiye matlubatmm teşrinisani 
nihayetine kadar Ankara'da ve teşrinievvel ga
yesine kadar bilûmum vilâyat ve elviyede tedi
ye edildiğini söylediler. Tabu bunun hangisi 
doğrul bendenizce meçhuldür. Yalnız bendeni
zin bildiğim bii' şey varsa buradaki mekteple
rin hâli hakikaten acınacak bir haldedir, (Her 
yerde öyle sadaları). Şimdi Maarif vekili 
Beyefendi hakikaten bu parasızlık yüzünden 
dolayı muztarip oluyorsa:ve bunu temin ede-
miyorlarsa bendeniz kendisinin yerinde olsam 

' çekilir ve bunun vebali mânevisinden olsun 
kurtulurum. Ya bu parayı temin ederler veya: 
hut istifa ederler. Bunun mesuliyeti maddiyesi 
değil mesuliyeti mâneviye ve vicdaniyesi var
dır. Meselâ burada Darülmuallimatın ne sınıf
larında ve ne de yatakhanelerinde soba yoktur, 
Yalnız iki salonunda iki soba vardır, saatte bir 
defa kız çocuklarını teneffüse diye çıkarıyorlar, 
bir sobanın etrafına koşan koşana. Kırk elli 
kız çocuğu -toplanıyor bir sobanın etrafına, tabii 
bir çoğu hasta olmuştur. 

Sonra Şimdiye kadar iki kap yemek veril
diği halde bu da bire indirilmiştir. Sonra fırıncı 
ekmek vermiyor, çünkü mektepten alacağı var
mış. Sonra efendiler; geçende mektebi Sultani
den yedi talebe bu hususta bir şikâyette bulu
nuyorlar ve Maarif vekili Bey bu meselenin 
tahkikini emrediyorlar. Maarif müdüriyetinin 
haksızlığına kani oldukları halde bu yedi tale
beyi tardediyor, sokak ortasına atıyor. 

Geçenlerde yine mtidafaatla/ında buyurmuş
lardı ki ahkâmı seriye hilâfında hareket ettik
lerinden dolayı tardettikleri bir kaç muallimi 
tekrar tâyin ettiklerinden bahsetmişlerdi. Eğer 
bu doğru ise bunlardan birisini de Maarif mü
düriyetine tâyin etmişlerdir. Ve bâzı arkadaş
lar sormuştu ki bunlar madam ki ahkâmı dini-
yeye lâkayittrrlar, neden tâyin ettiniz? ifade
lerinde diyorlardı ki (ahiren haber aldığıma 
nazaran meselenin küfür derecesinde olmadığı
na vâkıf oldum ve onun üzerine tâyin ettim). 

Efendiler malûmu âliniz esbabı azil kanunda 
altıdır. Bunlardan birisi mevcut ise tekrar tâ
yin edilmeleri icabetmez ve muhakemeleri ica-
bederdi. Sonra efendiler malûmu âliniz memle
kette bir Maarif vekili herhalde mekteplerin 
tekessürünü arzu eder. Halbuki Mektebi Sul
tani meselesinde kendileri bilakis bunların 
aleyhinde bulunmuşlardır. Meselâ bir Ziraat 
nazırını tasavvur eder misiniz ki ziraatm mem* 
lekette -tenakusunu arzu etsin? 

Sonra yine geçenki ifadelerinde buyurmuş
lardı ki (efendim mevcut mektepler hakkında 
simliye kadar hakiki bir malûmat istihsal ede
medim. Çünkü otuz defa tekit ettiğim halde 
cevap alamadım). Şundan anlaşılıyor ki Maarif 
vekili Beyefendi kendi maiyetlerine karşı teh-
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aitlerini gevremiyor. Sonra demin diyorlar ki: 
ben ne yapayım. Demek izharı aciz ediyorlar. 
Arzettiğim gibi, ya bu parayı temin ederler 
veyahut istifa ederler. Eıı doğru hareket budur. 
Yani şahıslarına, irfanlarına son derece hür
metkar olduğnm Rıza Nur Beyefendiye, vata
nın bana tahmil ettiği vazife dolyısiyle, şu 
sözleri söylediğimden dolay) cidden ve kalben 
müteessirim (gürültüler). Fakat bendeniz böyle 
idrâk ediyorum; Muvazenei maliye para ver
mezse Maarif vekili ısrar ederler, derler ki; 
bundan sonra tdarei hususiyeuiıı masarifat ve 
maaşa ti Muvazenei umıımiyeden verilecektir. 
Gerek Heyeti Vekile ve gerekse Heyeti aliyye-
niz bunu kabul etmedikleri halde kendileri istifa 
ederler, yapılacak iş bundan İbarettir. Mektep
lerin hali şayanı merhamettir. 

MAARİF V. Dr. RIZA NUR B. — Efendim 
Cevdet Hey ne soyliyeccğini bilmiyor dedi ve 
arkadaşlardan da bir kaçı buım tekit ve "teyit 
ettiler. Bilmiyorum ki kendisi de eıkrp birşey 
söylemedi. İstizahın maddesi; Ankara'da mu
allimler tatili eşgal etmiş. Neden etmişi Onun 
için sözleri yerini bulmadı. Kendileri diyor
lar ki yazıp çizmekle iş bitmiş addediyoruz. 
Bitmiş addetmiyorum, Fakat bir çare var mıdır? 
Eğer benim yerime gelecek, görüyorum ki iki 
arkadaş beni istemiyorlar, istifa etsin çekilsin 
diyorlar, .(Hayır sadalart). Evet öyle diyorlar. 
Eğer Meclisi âliye temin ederse ki benim ye
rime gelecek /.at yazıp çizmekten başka birşey 
yapabileeekse ben hazırım, şimdi çekilirim, 
(Peki yapamazsa o da «ekilsin sadaları). Şim
di mesele odur ki müzayakai maliye meselesi
dir. Buna çare nasıl bulunacaktır? O da bize 
taalluk eden... 

MUSTAFA B. (Tokad) — Maarif namına 
bütçede para ayrıldı mı? ayrıldı ise vereceğiz, 
açınız mektepleri, 

MAARtF V. Dr. RIZA NUR B. — Bu benim 
elimde değil, milletin elindedir. Millet tıkır 
tıkır maaşları muntazaman verir, mektepler de 
kapanırsa o zanian mesulüm ve mesuliyeti kabul 
ederim. Başka ne diyeyim. 

Bir de demin arkadaşlardan birisi sorduydu. 
Cevap verdiğim halde ayni suali Cevdet Bey de 
tekrar eyledi. Üç aydır neden söylenmiyor de
nildi. Bana sorulmadan nasıl söylİyeyim? Eğer 
bütün teşebbüsleri gelip burada söyliyecek olur

sam vaktiniz yetişmez ve zannederim Meclisin de 
dinlemeğe vakti yoktur ve bütün icraatı burada 
söylemek imkânı da yoktur, Katiyen başa çık
maz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Müşkülâta mâruz 
kalındığı vakit Meclise geüp söyleseniz daha iyi 
olurdu. 

MAARİF V. Dr. RIZA NUR B. — Efendiler 
mesele bir değildir, yalnız Tokad meselesi de
ğildir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Beyefendi senin 
vazifen herşeyden ağırdır. Hasbiye, Maiye veki
linin vazifesinden daha ağırdır, evladı vatan ye-
ttştîrilmczse âtiyen hiç birşey olamaz. Şuradaki 
gayri müslimleri görelim. Yazıktır, günahtır. 

MAARİF V. Dr. RIZA NUR B. — Bu elbette 
doğrudur. Maarif vekâletinin vazifesi hepsinden 

ağırdır. Memleket kurtulursa, nuru maarifle kur
tulacaktır. Ben de bn kanaattayım. Başka şeyle 
kurtulamaz, tekrar ediyorum ben de bu kanaat
tayım ve bu kanaatla duruyor ve bu kanaatle 

- buraya geldim. Fakat bunun husulü paraya 
mütevakkıftır. İşte Maarif bütçesi buna yetiş
mez. Bolşeviklerin Maarif bütçesi nedir efen
diler? Bütün Rusya varidatının yüzde altmışıdır. 
Bizim ise yüzde bir nispetindedir. Bununla ne 
yaplır? Bunun için bedeniz İleriki sene İçin 
Dfeclisi âlinize beş altı milyonluk para ile gele
ceğim ve bunu hazırlayacağım, riea ederim ka
bul edersiniz. 

(Hay hay kabul edeceğiz sadaları). 
Başka türlü çare yoktur. Şimdi efendim 

hamdi Bey buyurdular ki Antalya'ya. 
MUSTAFA ZEKİ B. (Dersim) — Gelecek 

seneye kadar çocuklar okuraıyacak mı? 
MAARİF V. Dr. RIZA NUR B. (Devamla) 

-— Hamdi Beyefendi buyurdular ki geçenlerde 
de yine sual olunmuştu ve arzetmiştim; Antalya 
muallimi erinin azli meselesi bir na münasip 
söz söylemişler, o mesele kapandı idi, kendileri 
açtılar, tekrar izah edeyim, fakat sadet harici 
oluyor. Amma mademki sordular cevap verece
ğim. Dediler ki: bunlardan birisi Maarif mü

dürü tâyin olunmuştur. Fakat efendiler orada 
söz söyliyenler üç dört kişi idi. Maarif müdürü 
bunlara dahil değildi. Onu yalnız vazifene dik
kat etmedin ve bunları söylettin diye onnn için 
azlettim. Döret beş ay ınazul kaldı ve bu ceza 
kâfi addedildi, mukedir bir zattır..Bizzat ken
disi söylememiştir. 

Sonra Mektebi sultaniler için dedi ki: herkes 
kendi şeysine dost olur, bu, mektebe düşman 
efendiler; Heyeti Vekile Mektebi Sultaniyi dü
şünmüştür ve bunu Heyeti Vekile arkadaşları 
da bilir. Mektebi Sutanİnin burada açılması da 
bendenizin tcşebbüsümledir ve bunun için uğ
raştım. Hatla size birşey arzedeyim: Darülmu-
allimin burada açılmamak İçin bura meclisi ida
resi karar vermişti. Biliyorsunuz ki bunun için 
de çok uğraştım ve evrakları da dosyamda du
ruyor. Nihayet... 

REİS — Rıza Nur Bey! rica ederim, istizah 
olunan mesele şu mektep meselesidir. 

MAARİF V. Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — 
Reis Bey! rica ederim. Sordukları mesele bun
lardır. 

Darülmuallimin açılmasın diye meclisi idare
nin kararları vardı. Bakmız bendeniz ne yap-
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tim. Hattâ bakınız şeyimin fevkına çıktını, 
Darülmuallimini burada açtırmak için müracaat 
ettim, karar verdiler, açıldı. Fakat paraya muh
taçtı, bina bulamadık, buradaki Darülmuallimin 
binasnda Sulh mahkemesi orada, Istahbarat 
orada, matbaa orada, Maarif dairesi orada, 
hepsi oradadır. Bunları çıkarmanın imkânı yok
tur. (Atarsın sadaları) nasıl atayım? kuvvei 
icraiyem yoktur elimde. Yapamam, kimseyi tu
tup elinden atamam, efendim ne yaptım biliyor 
mısmız? para istedik vermediler. Bendeniz yine 
bir makamı âlîden - şimdi ismini söylemek 
istemem, icabederse sonra soyliyeceğim - bir 
zatten para İstikraz ettim. Kendi namıma mek
tebi açtırdım. Daha ne yapayım? bin lira borç 
aldım kendi üstüme. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Eğer bu sahih ise. 
teşekkür ederiz. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (De
vamla) — Bin lira borç olarak para aldım. Şa
hindir, ismiyle, eismiyle arzederim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Reis Bey 
bir sual soracağım. Müsaade buyurulur mu? 
Mademki para meselesinden dolayı Maliye vekâ
leti ile aralarında ihtilâf varmış, iki vekil ara
sında olacak ihtilâfın mahalli halli burasıdır, 
ne için buraya müracaat etmemiştir? 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (De
vamla) — İhtilâf yoktur efendim. Muhaberat ve 
muamelâttır, Heyeti Vekil ey e gitmiş bir cereyanı 
muamelâttır^ İhtilâf yoktur. Maliye vekâleti 
emir verdirmiştir sonunda, oradan bana para 
alındı, mektepler açıldı, {Kaç ay sonra açıldı? 
sadaları). Bir kaç ay geçmiştir. Bu bir ihtilâf 
değildir. 

YASİN B. (Oltu) — Bu yapılan grevden bir 
kaç gün evvel malûmatınız yok muydu? 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Grev yapıldığı anda bana haber verildi. Çünkü 
grev yapanlar söylememişti. 

YASIN B. (OHu) — Cuma günü bütün mual
limler darülmuallimiııde toplanmışlardı ve o 
gün size söylemişlerdi, yani evvelden söylemiş
lerdi. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RİZA NUR B. — 
Cuma günü toplanmışlar. Onu bilmem. Fakat 
bugün sabahleyin bana Maarif müdürü haber 
verdi ve grev yapanlar da bir istida ile müra
caat ettiler. 

YASIN B. (Oltu) — Bendenizin bildiğim 
cuma günü darütmualliminde toplanmışlar, 
8iz darülnıualliminde bulunmuşsunuzdur. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Hayır cuma günü ben evinideydim. Bunun aslı 
yoktur. Bunu resmen tekzip ederim. Ben içle
rinde yok d um. 

Şimdi efendim, Ankara'da darülmuallİmat 
için olsun Mernbai füyuzat mektebi için olsun 
ve diğer mektepler için olsun defaatle Ankara 

vilâyetine yazıldı. Dendi ki, bu mektepler tamire 
muhtaçtır, bu mekteplerin camlan kırıktır, bu 
mekteplerin tavanları akıyor, tahsisat veriniz. 
Biliyorsunuz ki, bu paranm âmiri sarfı biz de
ğiliz, orasıdır. Bizim vazifemiz yalnız işar et
mektir. Yapılmadığı takdirde tekit etmektir 
ve başka türlü bir şey yapmak bizîm için müm
kün değil ve kanun elimize başka salâhiyet 
vermemiştir. Bu hareketimiz kanun salâhiyeti 
dairesindedir. Yine dendi ki, bunlardan bir 
tanesinin duvarının suvalan eskidir, dökülmek 
üzeredir, maazallah bir kaza da zuhur edebilir. 
Keşfe teşebbüs ettiler. Bilmem filân, keşif esna
sında, vilâyetin gönderdiği mühendis keşfeder
ken o esnada hakikaten duvar yıkıldı, bereket 
versin ki, çocuklardan kimse bulunmadı. Sonra 
Sıhhiye dairesi, İmra sıhhiye müdürü, arası on 
beş gün geçtikten sonra bir rapor verir bize, 
Maarif müdiriyetine, filân, filân mekteplerin 
ahvali sıhhiyesi fenadır, camları kırıktır, ta
vanları akıyor, binaenaleyh buralarda çocuk 
okuyamaz. Onun için akpatıyorum der. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. ADNAN B. — Tabii. 
MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (De

vamla) — Nihayet hakikaten öyleydi ki, kırık 
pencereler önündeki sıralarda oturan çocukların 
üzerine kar yağıyordu ve hastalanıyorlardı ve 
sıhhiye müdürü hakikaten vazifesini ifa etti ve 
biz bunu daha evvel yazdık. «Bunlar yapılmıya-
cak .olursa bu mektepleri biz kapatacağız mesulü 
sizsiniz» dedik. Darülmuallimata gelince; para
ları yoktu hakikaten, üç, dört yüz lira kadar bir 
para dışarıya borç ederek talibatı yedirmişlerdi. 
Haindi Beyin dediği doğrudur. Yemekler iki 
kaptan bir kaba İndi. Eczacı ilâç vermiyor. 
Bunları defaatle söyledik. Bu para sizin eliniz
dedir, bu paraları veriniz diye defaatle yaz
dık. Mekteplerin hali böyle olmakla beraber 
muallimler de maaş alamazlar, bunun için de 
bize müracaat ettiler, biz yine yazdık, dedik ki, 
«Muallimler maaşlarını alamıyorlar, maaşlarını 
veriniz» nihayet Maliye vekili on bin lira ka
dar bir para vermişti. Bu para Ziraat banka
sına gider. Bu sefer de Ziraat bankası paraya 
vaziyet etmiş, parayı vermez ve bize sarfettir-
mez, onu da yazdık. «Etmeyin böyle. Verin bu 
parayı» dedik. Fakat o diyor ki, o da haklı 
«Biz den Maarifin alacağı yoktur, hiç alacağı 
yoktur» o da öyle diyor. Vaziyet etmiş paraya.. 
Bu müşkülât içinde ne yapılır? Bunu yazdık, 
dedik kî, «Verin, etmeyin, şöyle olur, böyle olur.» 
Nihayet de oldu, bütün mektepler grev ilân 
ettiler. Mesele de bundan ibarettir, 

HAMDİ NÂMIK B. (İzmit) — Lütfen tard 
edilen talebe hakkında bir şey lütfetmediniz. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
O istizahta dahil değildir. Onu da istizah 
buyurun, cevap verelim. Hep sual, sual... Ayrı 
mesele bunlar... Ne vakit istizah takriri verirse
niz onun için de gelir cevap veririm. 
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HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Bugün bü

tün mesailin zati âlilerinden istizahına karar 
verdik (Oürültüler). 

MAARÎF VEKİLİ Dr RIZA NUR B. — 
İstizah Ankara mektepleri hakkında İdi. Araya 
uzun uzadıya başka işler de koydunuz, onlara 
da cevap verdik. Olmaz ki, bunun .usulü var, 
nizamname var. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — İstizahı- He
yeti (.'dile kabul etti ve onun özerine zati âlini
zi davet etti. ; 

MUSTAFA AB. (Tokad) — Mesele tavazzuh 
etti. Şimdi para meselesi kaldı, Maliye nazırı 
Bey para vermiş ini; vermemiş mi? Onu izah bu
yurun, hocalar ondan- sonra vazifesini yapar. 
İş parada . 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendim, gerek is
tizah hakkında Cevdet Beyle diğer arkadaşımı
zın ve gerek Vekil Beyin sözlerinden bendeniz 
hi<j bîr şey anlayamadım, Türkçe biz de bunlara 
(Orantıaıne) derler ki, her kes böyle uluorta 
söyler ve binnetiee bir şeyi ispat ve ifade etmez, 
Bunlar bizim köylülerin orannameleri kabiliıı-
dendir, 

HAMDİ NÂMIK B. (İzmit) — Siz öyle an
lam ıssınız. 

RAGIP B. (Devamla) — Efendiler, istanbul 
Meclisi Mebusanında olduğu gibi Büyük Millet 
Meclisinde de Maarif meselesi bilhassa Maarifi 
iptidaiye meselesi tekrar, tekrar mevzubahs 
oldu, şayanı teessüfdürki şimdiye kadar ne içi
mizden bir arkadaşımız ve ne Maarif encümeni 
ve ne de Maarif vekâleti tarafından şu muallim
leri» temini terfihi için bir teklif vukubulmadığ: 
gibi Meclisi âliniz de bununla ehemmiyetli bir 
surette meşgul olmadı. Binaenaleyh istizaha çe
kilecek yalnız Maarif vekili değil,'Heyeti mim
in iyenindir. (Bravo sesleri). İstifa etmesi lâzım 
gelirse yahnz Maarif vekili değil, hepimiz istifa 
edelim. 

Bu mesele gerek Maarif vekâletinin, gerek 
Büyük Miillet Meclisinin nâsiyei pakinde bir le
kedir. Binaenaleyh efendiler, şimdi sözü oran-
nameye intikal ettirmiyeeeğim, Maarif vekili 
Bey de burada. Maliye vekili Bey de burada, Bü
yük Millet Meclisi de hali inikattadır. Şimdi bir 
karar ittihaz edelim, muallimlerin maaşını te
min edelim, muallimlerin hayatını kurtaralım 
ve sonra Maarif teşkilâtını da istediğimiz gibi 
yapalım. Muallimler açtır, mektepler kapalı 
kalsa bile muallimlerin açlığı devam edecektir. 
Muallimler çarşıya çıkamıyorlar, elbiseleri yok 
ve perişandırlar. Bununla beraber çocuklar da 
sokaklara dökülmüşlerdir, Ahlaksızlık öğrene
cekler. Bir taraftan çocukları bir saat evvel 
kurtarmak, diğer taraftan biran evvel muallim
leri ye muallimlerin ailelerini kurtaracafc ve 
refah içinde yaşatacak bir karar ittihazım teklif 
ediyorum, 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bu bapta bir ka
rar ittihaz etmeden gitmiyeceğiz, bugün ben git
mem, şahsım itibariyle. 

MALİYE VEKİLİ FERÎD B. — Efendim, 
Heyeti Celilenizi hakikaten müzmin bir surette 
işgal eden meselelerden birisi de mahallî idare
lere müteallik, idarei hususiyei vilâyat mesele
sine müteallik bulunan maarif meselesidir ve 
bu meselenin asıl istinat ettiği nokta da yine 
Kagıp Bey biraderimizin söylemiş olduğu veçhile 
Maarif meselesine müteallik bulunan idarei hu
susiyei vilâyat meselesinin bugüne kadar halli 
ve esaslı bir surette halli muktazi bulunduğu 
halde buna gerek Maarif vekâletinden ve gerek 
Heyeti âlîyeniz tarafından tevessül edilmemiş 
olmasıdır. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B, — 
Maarii vekâleti tevessül etmiştir ve yaptığı 
teklif encümende bulunuyor. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Müsaade buyurun, arzedeyim. Maarif vekâle
tinin tevessül ettiğini ve encümende bulundu
ğunu söylüyorlar. Bendeniz bilmiyorum. 

CEVDET B. (Kütahya) — Hangi encümen
de? Maarif encümeninde öyle bir şey yok. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Idareİ hususİyeler hakkında teklif yok mu? 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Efendiler; Ragıp Bey biraderimiz buyuruyor
lar ki, bu meseleyi bugün derakap halledelim. 
Bu meseleyi derakap halledebilmek, buna muk-
tazi bulunan bir kaç maddei kanuniyeyi tanzim 
etmekle olabilir. Bu mevaddı kanuniye tanzim 
edilmedikçe böyle hiç bir şey olamaz ve halle
delim demekle de mesele hallolamaz. Bu me
vaddı kanuniye ya maarif vekâleti tarafından 
tanzim edilir, Heyeti Aliyenize takdim edilir 
veya... 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
İdarei hususiye mektepleri bize ait değil... 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz, İdarei hususiyenin aksamı 
sairesiyle beraber Heyeti Aliyeye takdim edil
mek lâzımgelir veyahut Heyeti Aliyenizin en
cümenlerinden biri, idarei hususiyei vilâyata ait 
kanunu, her gün Meclisi Aliniz müzmin bir su
rette ayni mesele ile meşgul olduğu halde, böyle 
geciktirmemeli ve biran evvel Meclisi Alinize 
takdim etmeleri icabederdi. Ne o yapılmış, ne 
de bu yapılmıştır. Şimdi orta yerde bu kanunu 
yapmakla, bu vazife ile mükellef bulunan encü
menler ve bunu deruhde etmesi lâzımgelen adam
lar istizah edilmeli, sual edilmelidir. 

Şimdi efendim, âzayi kiramdan bazıarmm 
sual buyurdukları gibi, meselâ Mustafa Bey bi
raderimizin dediği gibi, mesele bir müzayakaı 
maliye meselesidir. Binaenaleyh, Maarif veki
li de burada, Maliye vekili de burada. Her iki-
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sine sual edelim, ikisi de mevcut iken, hangisi 
doğru ise meseleyi halledelim. Bendeniz tabii 
« hangisi doğrudur » demelerinde gerek Maarif 
vekâletine, gerek bendenize isnadı kizip arzu
sunda bulunduklarını tahmin etmiyorum. Ben
deniz tekrar ediyor ve alenen Heyeti Âliyenize 
beyan ediyorum. Teşrinievvel nihayetine ka
dar olan idarei hususiye matlûbatı tamamen 
tesviye edildiği gibi en nihayet 380 liralık bîr 
matlübat kalmıştı, Ankara'nın, o da 28 teşri
nisanisinde tediye eidlnıiştir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Havale mi, 
para mı? 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Doğrudan doğruya paradır. 

ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — O halde mu
allimleri grevden dolayı tecziye lâzımdır. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT E. (Devamla) — 
Fakat efendiler, müsaade buyurun. Mesele pa-
ramn tediye edilip edilmemesi meselesi değildir. 
İdarei hususiyeye ait bulunan aksam içindir. 
Henüz daha bazı sultani mekteplerinin bile ma
aşları tediye edilmemiştir, Havalii şarkiyede 
Muvazene i maliye memurlarıma da bazılarının 
maaşları verilmişti, bugün. Heyeti Âliyenize 
bu münasebetle arzı şükran ederim. Heyeti AU-
yeniz ağnam hususunda lütuf buyurdunuz ve 
bunların maaşatı mütedahileleri peyderpey ve 
yakin bir zamanda behemehal tediye edilecek
tir. 

İdarei umumiye meselesi böyle... idarei hu
susiyeye gelince: Çünkü idarei umumiyenin büt
çeleri yapılmıştır. Maarif vekili Bey bütçeyi 
kendileri tanzim etmişlerdir. O bütçenin dahi
linde eğer memurinin maaşatı konmamış ise 
ondan da mesuliyet kabul etmem. İdarei hu
susiyeye gelince; mesele para verilip verilme
mek derdi idi. Bir zaman... Fakat bundan ev
vel, alelûmum bütçemiz açık bulunduğu, ciheti 
askeriyeye ve Müdafaai Milliyeye muktazi masa
rifin tediyesi her şeye takdim edilmiş bulunduğu 
bir zamana aittir. Şimdi arzetmîş oİduğum veç
hile bütün onların Maliyeden matlûba tlurr, Ma
liyenin düyunu kendilerine tediye edilmiştir. 
Hattâ o kadar ki, Eskisehirde bu meseleden do
layı yine şikâyet vâki oldu. Ziraat bankası bir 
tezkere gönderiyor, diyor ki: para verecefemişsir 
niz, fakat biz parayı alamayız., gönderin sandık 
emininizle. Yani parayı verdiğimiz ve almaları
nı rica' ettiğimiz halde almıyan daireler olmuş
tu*. 

idarei hususiye noktai nazarından mesele 
şimdi paranın tediye edilip edilmemesi değildir. 
idarei hususiye teşkilâtı namiyle vilâyetlerimiz
de mevcut bulunan teşkilâtın kendilerinin vari
datınım fevkinde olmak üzere birtakım teşkilât 
kabul etmeleri, mektepler açmaları ve bununla 
beraber paranın da, mevcut bulunmamasıdır. Bi
naenaleyh bu mesele para meselesi ve müzaya-

kai maliye meselesi değildir. Teşkilât meselesi
dir. Şimdi efendiler, idarei hususiye kanunu ya
parsanız ; gerek .Dahiliye, gerek Maarif vekâleti 
hazırlasın, bendeniz deruhde ediyorum; İdarei 
hususiyenin idarei umumiyeden alacağı parayı 
umumî bütçede bile idarei hususiyeye terkede-
eeğim. Ne zaman idarei hususiyeye ait bu kanun 
yapılır, onun mukabilindeki, varidat da temin 
edilirse, bilhassa Heyeti Aliyeden istirham ede
rim, idarei hususiye parasının idarei umumiye 
varidatiyle cibayetini tefrik buyurunuz. Hattâ 
vergilerini de tefrik buyurunuz. Ne zaman bu 
kanunu esaslı bir surette tanzim edecek olursa
nız o zaman bu gibi müşkülâtın, bu gibi müz
min dâvaların sizi takip etmesinden kurtulursu
nuz. Aksi halde kurtulamazsınız. Bu bir mese-
lei maliye değil; bir meselei teşkilâttır. îdarei 
hususiyeİ vilâyat kanununu emir buyurunuz, 

bir haftaya kadar gelsin, işte o vakit o kanunu 
kabul ettiğinizde meseleyi halledersiniz. Yok
sa başka türlü meseelyi halledemezsiniz. Para 
ver derseniz; ne vereceğim? idarei hususiye-
lerde ne gibi teşkilât var? Ne kadar memurları 
vardır? Memurların bütçelerini ben ne zaman 
tetkik edeceğim? ve ne zaman bunları temin 
edip bulacağım? Bu derakap yapılamaz. Uzun 
bir iştir ' ve Maliye derakap yapmak için bunu 
deruhde edemez. Bu gün meseleyi hallettik de
mek ile olmaz. Bunu Heyeti Âliyenize hattâ 
tasdi ederek müteaddit defalar arzettim. idarei 
hûsusiyei vilâyat hakkındaki kanun tasdik edil^ 
meden hiç birinin halline imkân yoktur. 

NEŞET B. (Üsküdar) — Reis Bey! Maliye 
vekili Beyefendiden soruyorum. Tahsildarlar 
emvali umumiye ile beraber tahsilatı hususiye-
yi de deruhde etmemişler midir? 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Etmemiş
lerdir. Nereden edecekler? 400 kuruşluk memur 
ile bunlar olmaz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Efendim, Heyeti Âliyenize istitraden arzettim 
ki, değil, yalnız bunun sureti cibayetini, hattâ 
bunların doğrudan doğruya istinat edeceği me-
ııabii varidatı da ayırınız. Bunu arzetmekteıı 
maksat, bu ciheti tenvir içindir. Maliyenin bu
gün tediyatı, kendinin bugün borcu olmak üze
re ayırdığı ve tahsil etmiş olduğu mebaliğden 
tahakkuk eden miktara aittir. Bunun haricin
deki aksam var. Devletin tahsil ettireltıcyip 
bakaya bıraktığı varidat mevcuttur. Bunu in
kâr edebilir misiniz? 

NEŞET B. — Beyefendi bendeniz diyorum 
ki varidatı-hususiye daha ziyade hnkayaya bıra
kılmıştır, diğerlerine nispetle. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Varidatı hususiyenin daha ziyade bakayada kal
masının esbabı hakİkiyesi tahsildaranm kâfi ol
mamasıdır. Binaenaleyh, bendeniz tekrar ar-
zediyorum, idarei hususiye mesailini eğer tef-
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rik etmezseniz, vergilerini ve eibayetini bu su
retle tefrik etmiyeeek olursanız yine bu gibi 
müzmin dâvaların karşısında kalacaksınız. 

REİS — Müsaade buyurun efendim Söz 
alan zevata sıra ile söz vereceğim İstiklâl mah
kemelerine intihap olunacak âzayi kiram için 
intihap yapıldı ve reyleri tasnif İçin kura ke
şide edilecek Bu reyler yarma kalmaz, rey hafi
dir. Bu gün tasnif edilmesi iktiza eder. 

MBMET ŞÜKRÜ B. (KaraJüuan Sahip) — 
Bana da kura isabet etmiş ise de söz aldığım 
çin istifa ediyorum 

[Ali U M B. (Burdur), ustafa Kemal B. (Er-
tuğrul), Süleyman Sırrı B. (Yozgad). Bakur 'a 
arayı, tasnife memur edildiler]. 

REİS — Söz Abidin Beyindir. 
Dr. Abidin B. (lâristan) — A'rkadaşlar; 

ben de aynen Ragıb Beyin fikrine iştirak edi
yorum. Tani cidden biz bu Maarif için ve mek
tepler için cümlemiz çalışmalıyız. Hepimiz bu 
hususta müttehemiz. Çünkü Maarifsiz hiç bir 
şey olmaz. Maarife yardım edelim, tekmil büt
çesini ve varidatım almış mı ve alıyor mu? 
Şimdi Maliye vekili Beyefendi dedi ki bizim 
tahsildarlarımız noksandır. Onun için muhase-
beİ hususiye hakkını alamıyor. Peki kendi hak
kını alırken niçin hissel maarifi alamıyor? 

MALÎYE V. FERİT B. — Alıyor alıyor. 
Dr. ABİDİN B, (Devamla) — Fakat inkâr 

etti. Burada ben doğrusunu söylüyorum. 
MALÎYE V. FERİT B. — Efendim, ara yere 

bir şey karışmasın. Her hangi bir vergi alınır
ken onun hissesini de beraber alınz. Tefrik 
edilmiştir. 

Dr. ABİDİN B. — Pekâlâ ama zatı âliniz 
oradan fikrimi derhal tebdil ediniz, 

MALİYE V. FERİT B. — Böyle manasız lâf 
istemez. 

Dr. ABİDİN B. — Fakat dediniz ki benim 
tah s İl d arlanın azdır. 

MALİYE V. FERİT B, — O başka mesele. 
Dr, ABİDİN B. — Başka mesele nedir? 
MALİYE V. FERİT B. — Pekâlâ öyle ise... 
Dr. ABİDİN B. (Devamla) — Bunun için 

aynen ragıb Beyi tasdik ediyorum. 
REİS — Abidin Bey t silsile! kelâmı bozma, 

mevzu dahilinde söz söyle, suallere. cevap ver
me! 

Dr. ABİDİN B. — Ben de işte aynen Ragıb 
Beyİ tasdik ediyorum ve bu hususta hakikaten 
çalışmalı... 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisansahib) — 
Buna şimdiye kadar gerek Meclis, .gerek Maa
rif vekâleti hüsnü çare bulamadı.. Bunu itiraf 
etmeliyiz. Mekteplerin kapanması ve muallim

lerin maaş alamaması şüphesiz hepimizi müteessir 
ediyor ve teessüf ediyoruz. Fakat bu teessür ve 
teessüfle beraber şimdiye kadar buna gerek 
Meclis, gerek Maarif vekâleti bir çare bulama

dılar. îdareî hususiye meselesi bir kaç defa 
Mecliste müzakere edildi, fakat hüsnü çare bu
lunamadı. itiraf etmeliyiz ki Ragıb Beyin de
diği gibi yalnız Maarif vekâletinde değil, az 
çok bu kabahat* bizde de mevcuttur. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Heyeti umu-
miyeyi ittiham etmeyiniz, Meclis namına vekil 
tâyin • ettik. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bir kaç 
köre maarif meselesi hakkında Vekil Beyden 
sual ve iztizah buyuruldu. Fakat Meclisi Â-
liııtz evvelce Vekilin cevaplarını alkışlarla ka
bul ederek beyanı itimat etmişti. Cevdet Bey 
biraderimizin bu kürsüden maarifin lüzum ve 
ehemmiyetine dair irat buyurdukları hitabesi 
Pek güzel ve beliğ idi. Maarifin lüzum ve ehem
miyetini içimizde takdir etmiyeeek hiç kimse 
yoktur zannederim. Şunu da itiraf etmek lâ
zımdır ki bizim memleketimizde daima duçarı 
tecavüz olan mekteplerdir. Nereye gitsek, ne
rede bulunsak mektepler işgal edilmiştir. Bu 
daima vâki olan hâdisattandır, bunu da itiraf 
etmek lâzımgelîr. Bakarız, bir mektep ya has
tane veyahut askerî koğuşu olmuştur. Bu su
retle mektepler tatil edilmiştir. Bu hepimizin 
yüreklerini sızlatacak derecede her zaman her 
yorde gözümüzün önünde olan bir hakikattir Efen
diler, maalesef on aydanberi maaş alamıyan ' 
muallimler vardır. Belki mekteplerin kapatıl
ması maaşsızlıktan değildir. Ayni zamanda bu 
gibi ahval dolayısiyle de mektepler kapanıyor. 
Geçenlerde yine bu kürsüden itiraf edildiği 
veçhile, taşrada memurlar da on aydır maaş 
alamamışlar. Bittabii diğer memurlar alamaz
ken maarif memurları maaş alamıyorlar. Çünkü 
onlarm idarei hususiyeden almış oldukları pa
ralar istikraza karşılık tutulmuştur. Bunun se
bepleri pek çoktur ve bu kürsüden söylenmiştir 
vaktiyle Cavit Bey istikraza karşılık tutarak 
istİkrazatta bulunmuş idi. Aşar ve maarif his
sesi Düyunu umumiyeye yatırılmıştır. Meclisi 
umumî' tabii onu düşünüyor ve muvazene hu
sule getirmek istiyor, bu suretle maarif memur
larımız da maaş alamamışlardır. Maliye Vekili 
Bey idarei hususiyelerin bütçesini bendeniz 
bilmem dediler, doğrudur. İdarei hususiyelerin. 
kendisine göre bir bütçesi var. Meclisi umumi
ler hayalât üzerine rakamlar koyduğu gibi biz
de maarif hissesinden şu kadar, aşar hissesinden 
şu kadar diye düşünüyoruz, muvazene husule 
getirmek istiyoruz. Fakat evdeki pazarlık çar
şıya uymıyor. Mütevazin diye gelen bir bütçe
ye bakıyoruz ki maarif hissesinden şu kadar, 
aşar ianesinden şu kadar diye konulan tahsi
sat tahsil edilince hayalât üzerinde olan bu 
erkam bütçemizde açıklığını gösteriyor, İki üç 
ay geçmeden bakıyoruz ki, ya varidat azalmış ve
yahut masarif at artmış, bütçe yine açılmıştır. Va
ridatı hususiye meselesi de aynen böyle oluyor. 
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Şunu da İtiraf etmek lâzımdır ki, Maarif 

vekili Beyin buyurdukları gibi, tahsildarların 
noksanından dolayı maarif hissesi tahsil edile
miyor. Evvelemirde maliye kendi alacağını 
tahsil ediyor ve en son taksitte maarif hissel 
ianesi tahsil ediliyor ve Ziraat bankasına yatı-
rılamıyor, muallimler de maaş alamıyor. Taka-
şit üzerine ayrılmış olan bu şeyden evvelemirde 
Mâliyenin kendi hesabi tahsil edildikten sonra 
maarif hissesi en sonraya kalıyor ve tabii en 
sonraya kaldığı için alınamıyor ve muallimler 
bu suretle maaş alamıyor. 

MALÎYE V. FERİT B. — Ne biliyorsun 
orasını Şükrü Beyefendi? İkisi umum meya-
nmdadn*. Birbirinden tefrik edilemez ki. Hepsi 
beraber tahsil olunur, koçanda bir yazılır. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Bendeniz öyle zannediyorum, sonra 
zatı âliniz söylersiniz, 

Sonra Haindi Bey biraderimiz burada geç
miş meselelere temas ederek, geçenlerde yine 
Maarif vekâletinden; Meclisi Alinizin sual ve is
tizahla sormuş olduğu ve bir çok münakaşadan 
sonra yine alkışlarla beyanı itimat ederek geç
miş olan bir meseleyi mevzuubahis ettiler. Bu
rada bilmem ki o meselenin bu mesele ile irtibatı 
ne idi ki burada söylediler? Hiç bir alâka ve 
irtibatı olmıyan bir meseleyi mevzuubahis et
mek doğru olmasa gerektir. Bunun doğrulu
ğuna kani değilim. 

Bence efendiler mesele dönüp dolaşıyor, 
teşkilâtı esasiyeye geliyor. Asıl derdimizin 
esası, teşkilâtı esasiye meselesidir. Meclisi âli
niz bu Teşkilâtı esasiye kanununu bir an evvel 
halledilmedikçe bu meseleler, günbegün çıkar
mış olduğumuz muhtelif kavaninle müzmin bir 
şekil alan bu meseleler bitmez ve tükenmez ve 
bunun tükenmesi ancak Teşkilâtı Esasiye ka
nununun biran evvel çıkarılarak Meclisi Âliniz
de derhal... . 

MALİYE V. FERİT B. — Teşkilâtı esasiye-
de on on beş günde çıkar. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Ferit 
Beyefendi, ki on beş günde çıkacağını buyuru
yorlar, ayni zamanda Heyeti Vekİlede bulun
mak sıfatiyle, çünkü bizim vekillerimiz olan 
Heyeti Vekilenin bu kanunu yapıp Meclisi Âli
ye sevketmeleri icabederkm bilmem neden sev-
ketmiyorlar, buna sebep ne? Bizim kadar ve 
bizden ziyade alâkadardırlar. Biz kendilerini 
o makamlara lâyik görerek, o meseleleri bizden 
daha iyi düşüneceklerine kani olduğumuz için 
kendileri yapabilir. Binaenaleyh meselenin 
biran evvel halledilmesi ve neticesi için her ne 
lazımsa buna muktazi kavaninin, gerek Meclis 
ve gerek Maarif ve Maliye vekâletleri ve Heyeti 
Vekile tarafından her halde yapılıp çıkması 
lâzımdır. Bu gün bu meselenin halledilmesi, 
yine Ferit Beyefendinin buyurdukları veçhile, 

mümkün değildir. (Mümkündür sadalan) Mü
saade buyurun. 

Maarif Vekili Beyefendi, hatırımda kaldı
ğına göre, geçende vukubulan sual ve istizahta 
bu meselede muallimlerin maaşlarının tediyesi 
her halde MuVazenei umumiyeden verilmesine 
mütevakkıftır ve bu suretle verilmediği tak
dirde kabil değü bu maaşlar tesviye edilemiye-
eek, ve mektepler kapanacak ve muallimler 
grev ilâsın edecek diye bu kürsüden söy
lemişlerdi ve akabinde böyle bir teklifi 
kanunide bulunduklarını biliyorum ve onun 
gibi bir şey tabı ve tevzi de edilmiştir. 
Galiba îzmir mebusu Süleyman Efendinin teklifi 
kanunisi ile beraberdi. O da Teşkilâtı Esasiye 
kanunu ile müzakere edilmek üzere tehir edildi, 
Kayboldu. Onun için bu mesail de yüzüstü kal
dı, müzmin bir hale geldi. Heyeti Vekilei Muh-
teremeden biz bilhassa kendi dairelerine, kendi 
vazifelerine müteallik teşebbüsatı ciddiyeye 
intizar ederken, bu teşebbüsatın iora edilmeme
sinden dolayı tahtieye gerçekten haklı olduğu
muz halde bunu bırakupta bütün hataları, bütün 
faaliyetsizlikleri, bütün ataletleri Heyeti muh-
teremeye mal ettiler. Efendiler; Heyeti celilenin 
intihap ettiği vekiller kendi vazifelerine ait 
olan mesaile, Heyeti celilenin umumundan daha 
fazla bir alâka ile merbut olmaları lâzımdır. Bi
naenaleyh kendi işleri olduğu için vazifei ve
kâleti hakkiyle ifaya mecburdurlar. Binaenaleyh 
«Heyeti umumiye bu hususta atalet göstermiştir» 
sözü merduttur. (Umum: Hay hay, merduttur 
sesleri). Rica ederim, Aylardanberi muallimi
nin maaş alamadığı meselesi resmen, bu Meclise 
bir kaç aydanberi söylenmiş inidir? Maarif ve
kili bu Meclise gelipte vaziyetin vehameti hak
kında, Maarif mesailinin son zamanlarda aldığı 
ehemmiyeti mahsusa hakkında Meclisi âlinin 
nazarı dikkatini celbetmiş midir? Beşmen Mec
lisi âli haberdar mıdır? Heyeti Vekileye mensup 
iki vekil arasında bu maaşsızliğa ve bu ahvale 
karşı iki çeşit ilâç gösteriliyor. Dr. Rıza Nur 
Bey bu derde çare olmak üzere; idarei hususi-
yeyi baltalamak, Mâliye vekili Beyefendi de; 
idarei hususiye salâhiyetlerini tevsi ve tefrik 
etmek İstiyor. Demek efendiler henüz derdimize 
muayyen bir çare bite bulunamamıştır. Biz 
Maarif vekili Beyefendiden; kâinatın halkçılığa 
doğru en kati adımlarını attığı bir sırada idarei 
hususiye salâhiyetlerinin tevsiine dair kanun 
lâyihaları beklerken o zatı muhterem zavallı 
idarei hususiyeleri bir kat daha yıkmak, balta
lamak istiyor. Efendiler meşrutiyetin en mü
him, en muazzam, en millî zadesi idarei husu
siye müessesatıdır. idarei hususiyedir. Bunu 
yıkmak halkçılığı yıkmaktır. Halkçılığı yıkmak 
Heyeti umumiyeyi yıkmak demektir. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Kim yıkıyor? 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Maksadım şu 
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îti, Rıza Nur Beyefendi hazretleri bu derdi maa
rifi, bu meselede illeti halâ maalesef teşhis bile 
edememişlerdir ve teşhis edemediklerinden do
layıdır ki, verdikleri ilâç bir devayı kaatüdir 
{Bravo sesleri). Efeudiler Rusyanın Maarif hu
susunda gösterdiği fedakârlıktan bahsettiler. 
Rica ederim bu Meclisi âli maarif meselesinde 
her türlü fedakârlığa amadedir. Biz fedakârlık 
yapmıyaeağız diye Meclisi âli, Maarif vekili Be
yefendiye beyanatta bulunmuş mudurki, tah
sisat vermiyorsunuz diye bize söylerler. Bi
naenaleyh Rusya'nın verdiği tahsisata hiç ol
mazsa muadil bir şey tefrik etsin o zaman söz 
söylemeğe hakkı olsun. 

MAARİF VEKİLİ Dr, RIZA NUR B. — 
Bütçeye koyduğumuz şeyi muvazenei umumiye-
den gelen zat kırktı. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Muvazenei 
maliye encümenine verilen bütçe esasen nok
sandır. Esasen buradaki iddiaları ile taban ta
bana zıttır.-Binaenaleyh bu bütçeyi verirken de 
Maarif vekili esasen vazifesini yapmamıştır. 
Efendileri Maarif derdi maalesef yalnız para 
derdi değildir. Maarif derdi mühim bir derddir 
ve maalesef talihsiz maarifimiz halâ yanlış ilâç
larla günden güne zedelenmektedir. Bu gün 
efendiler maarif ile alâkadar olan, senelerden-
beri maarif meslekine mensup olan bir çok ze
vat var ki, maarifin günden güne inhitata doğru 
sürüklendiğini soyuyorlar ve bugün müntesi-
bini maariften yüzde doksanı şimdiki idareden, 
idarei maarif eten, maarif siyasetinden katiyen 
müştekidirler. Binaenaleyh bugün herkes ih
tisası dairesinde, ihtisası bulunan yerlerde ça
lışmak mecburiyetindedir. Eğer çalışıpta mu
vaffak olamıyorsa çekilmelidir, istifa etmelidir. 
(Doğru, doğru sadaları). Bugün yalnız Rıza 
Nur Beyin şahsı değil, koca bir memleketin 
maarifi mevzuubahistir. Bir çok Maarif mü-
diriyetteri ihdas ediliyor, naeMl, iptidai mek
tebinden mezun efendiler Maarif müdiriyetine 
kadar irtika ediliyor ve bir çok yanlış teşkilât 
yapılıyor, Meclisi âlinin haberi olınıyor, rica 
ederim maarif yıkılıyor, Meclisin haberi olmı-
yor, Meclisi âli sonra tahtie ediliyor ve bunu 
yıkan da Maarif vekilidir. Bu böyledir ve mu
hakkaktır, 'bir çok maddeler söyliyebilirim. 

MAARİF VEKtLt Dr. RIZA NUR B. — 
Söyleyin buyurun. 

HASAN BASRÎB. (Devamla) —Bizim Bah-
kesirde vaktiyle (Başkımcılığı) resmen yapmış 
olduğu için koğduğumuz Sabrİ Cemil isminde 
bir herif; - Herif diyorum - bu Maarif müdİri 
idi. izmit'ten koğuluyor, Eskişehir'den koğulu-
yor, Niğde'ye tâyin ediliyor. Oradan da koğu
luyor. İstanbul Maarif nezaretince bir çok fe
nalıkları müsecceldir, şimdi bu adam Tedrisatı 
iptidaiye m üdiriy e tindedir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Kâzım Namiyi de 
İznıitteıı koğmuslardır. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Efendim, sicili vardır, Türk diye yazılıdır. 

CEMİL B. (Devamla) — Vekil Beye bu ma
lûmat arz da edilmiştir. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Ben geldiğim vakit yine maarif müdiriyetinde 
duruyordu. 

CEMİL B. (Devamla) — Bunların hepsi o 
mevakie gayrilâyik adamlardır. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Rica ede
rim beni teferruata, şahsiyata intikal ettirmeyi
niz. Efendiler hulâsa olarak arzedeyim, maarif 
Meselesi yalnız para meselesi değildir. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Eğer değilse bendenizi intihap eden Heyeti Ce-
ülenizdir, yani yanlış yaptmız. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Sultanide 
evladı memleketten en zeki efendileri koğmak 
için bizzat sultani mektebine kadar koşa, koşa 
giden Maarif vekili Beyefendi her halde mual
limlerin maaşatmı temin edeeek bir çare bula
bilirdi. Talebeyi koğmak için bizzat mektebe 
kadar gidiyor. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Elimdeki talimat ahkâmı. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Orada bir 
takım beyanatta bulunuyor. Bizzat kollarından 
tutup çocukları dışarıya atıyor. Acaba efendiler 
ora sultani mektebindeki efendiyi koğmak İçin 
de Maarif vekili Beyefendi Balıkesir'e kadar gi
decekler mi?„ (Handeler). Hissiyatına taallûk 
eden noktalara bu kadar merbut olan bir zat 
her halde para meselesine de bir çare yaparlardı, 
Efendiler, benim Maarif vekili ile aramda hiç 
bir şey yoktur. Vallahi, billahi yoktur. Fakat 
emin olunuz bugün maarif mahvolmaktadır. 1 
(Alkışlar). Ve müsebbibi Vekili hazırıdır. Efen- ', 
diler bugün İstanbul hükümeti mektepleri ka- | 
patıyor. Parasızım diyor. Maalesef Ankara'da 1 
da aynı zamanda mektepler kapanıyor. Rica ,jj 
ederim söyleyiniz. Bu ne talihsizlik? Para me- ja 
selesini mevzuubahs ediyor. Bugün Heyeti Ve- j | 
kile meyanında bulunan Maliye vekili Beyefen- fi 
diye pekâla nazlan keçeceğini bildiğimiz Maa
rif vekili Beyefendi hiç olmazsa Maarif faslın
dan olsun bir para temin etmek suretiyle yarü-
ağyava karşı maarifi hakir ve rüsva etmezdi. 
Bendeniz kendi şahsini namına ve memleketim 
namına teessüflerimi burada alenen izhar edi
yor ve Maarif vekili Beye ademi itimat olunma
sını istirham ediyorum (Bravo sesleri alkışlar). 

VEHBt Ef. (Konya) — Efendim, müsaade bu
yurum. Ayda bir kere geliyorum şuraya (Buyu
run sesleri). Hülâsatülhülâsa diyelim ki, eski 
mahalle mekteplerine Allah rahmet etsin, (Amin 
sesleri). (Elfatiha sadaları). Maarife, bir bu 
kadar daha maarif hissesi Hazinei umumiye-
den ayırmış olsak bu mekteplerin olacağı yine 
budur. Bu kusur Maarif vekilinde değildir. 
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Basri Bey bir şej söyledi. Maarif vekili rica ede
rim babasının çiftliğinden verecek değil ya. 

HASAN B. (Van) — İstesin. 
VEHBÎ B£ (Konya) (Devamla) — Paranız 

bulunursa muallimlere verecektir. Bu kürsüden 
bir kat; kere para istedi. Bugün de, ogiin de 
söyledi. (Gürültüler). 

REİS — Basri Bey rica ederini, susunuz. 
Vazifeniz dinlemek. Söz alır sırasında söylersi
niz, Bendenizi Nizamnameİ dahiliyi tatbika 
mecbur etmeyin! Rica ederim sükûnetle dinle-
yinl 

VEHBİ E l (Konya) — Beyefendiler iddia 
ettiler ki, Hazinei umumiyeye ait olan tahsilat 
yapılıyor da Maarife ait olan alınmıyor, yaprîmı-
yor. Halbuki Vekil Beyefendi; hayır ikisi bir
den tahsil olunuyor buyurdu. Bunun ikisi de 
doğrudur. Mliye vekilinin buyurduğu veçhile 
hakîkaten mecmuu birden tahsil olunuyor. Fa
kat kazalarda, livalarda, vilâyetlerde bulunan 
mal müdürleri paranız tahsil olunmadı diye pa
ra vermiyor. Efendiler, mal memurları vermiyor. 
Mal memurları maarifi fazla görüyor. (Hayır 
sesleri). Bu böyledir. İçinde bulunduk biz bu
nun. Mal memurlarına gitti mi para yandı. 

Hep şu kürsüye gelen zevat maarif derdin
den ve maarife yangmlığmdan bahsediyor. Bu 
doğrudur. Fakat en doğru sözü Maliye vekili 
Bey buyurdular ki, yapılan teşkilâtın varida
ta göre yapılmamasıdır. Bu pek doğrudut-, Mec
lisi umumî azaları hayalât üzerine erkaın çiz
diklerinden beş kuruşluk varidatı yirmi beş ku
ruş gösterdiklerinden, hulâsa yirmi beş kuruşluk 
teşkilât yaptıklarından dolayı böyle oluyor. 

CEMİL B. (Kütahya) — Hayır Öyle değil. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — öyledir Beyefen

di (Doğru sesleri). Bu böyledir. Ben Meclisi 
umumide de bulundum. Bu böyledir efendim. Ri
ca ederim Beş kuruşluk varidata karşı yirmi beş 
kuruşluk teşkilât yapıyoruz. Beş kuruş yirmi 
beş kuruşu idare eder mil! 

Peki siz buyurun, Maarif vekili olunu, ne ya
pacaksınız? Para yok. Varidatı hususîyeye Ha-

.-zinei umumiyeden bir hisse ayırmak istersiniz, 
Maliye vekilinin dediği gibi, o bir kanun ile 
ayrılır, öyle bir kanun olmadıkça Maliye vekili, 
Maarif vekiline on para vermez. Maarif vekili de 

, bugün fazladan on para olmadığı halde yarım 
înilyon lira istiyor, buyurun ne yapacaksınız? 
(Takip etsin sadaları). Takip ediyor amma ku
ru kuruya takip olmaz. Efendiler takip ne ile 
olur ? Beyefendiler, meselenin hakikati para 
meselesidir. Para bulmanın da imkânı yoktur. 
Hazineden ayrı gayri bir hisse ayıracak olursa
nız ona diyecek yok. Bugün en faal, en gayyur 
Maarif vekili bulun oturtun, yine mektepler ta
til olunacaktır. (Hayır, hayır sadaları). Baş
ka bir şey yoktur, 

HARİCİYE V. VEKİLİ MUHTAR B. — 
Meclise aittir, çare bulunuz. 

MUSTAFA B. (Tûkad) — Pekâlâ Beyefen
di bugün senin çocuğun okumadığı gibi benim
ki de okunuyor. Siz nenin vekilisiniz? Bu mese-
Vekillere aittir. 

HARİCİYE V. VEKİLİ MUHTAR B. — Ne 
demek İstiyorsunuz? Heyetinizin itimadını haiz 
vekilini. 't . • 

MUSTAFA B. (Tokad) — Öyle ise biraz dü
şününüz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey ilk evvel 
söz istemiştim, 

REİS — SÖz alan zevatın isimlerini okuya
yım. Görüyorum ki arkadaşlar istical ediyorlar. 

Vehbi Bey, Lûtfi Bey, Mustafa Bey, Ömer 
Lûtfi Bey, Memduh Bey, Mustafa Efendi, Fik
ri Bey, Feyzi Efendi. Musa Kâzım Efendi, Hil
mi Bey, Yahya Galip Bey, Süleyman Sırrı Bey, 
Hamdi Bey, Sırrı Bey, Şefik Bey, Mazlıar Mü
fit Bey. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Dört gün sonra bi
ze söz düşmez. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Meclisi Âli 
Ankara'da içtima ettikten sonra vezaifi milliye-
yî ifa etmek üzere bir takun vekâletler teşkil 
etmiştir. Bunlardan biri de Maarif vekâletidir-
ki bu, maarifi bir vazifei müstakille ve mühim
ine olmak üzere kabul ettiğine delildir. Bina
enaleyh, Maarif gemisinin kaptanı olacak zat 
o gemiyi idare ile mükelleftir. 

İHSAN/B. (Cebelibereket) — Kömürü yok
sa.. - ' : i 

VEHBİ B, (Devamla) — Kömürü yoksa bı
rakır. Ben kömürsüz gemiyi idare edemem der. 
Bazı arkadaşlarımız iddia ettiler ki, Meclis, Ma
arif meselesinde şimdiye kadar ne yapmıştır? 
Efenliler, Meclis hiç bir şey yapmamıştır farzetse-
niz bile Maarif vekâletini teşkil etmiştir ve 
Meclis Maarif vekâletine defeatla bu kürsüde 
Öyle hararetli münakaşalardan sonra memleke
tin can damarı olan muallimlerin maaşatını 
her ne suretle hırsa olsun temin edecek tedabir 
ittihaz edilmesini işar etmiştir. Adedleriııi bil
miyorum, her vesileden bilistifade mektepler, 
muallimler mevzubahs olmuş ve muallimerin 
terfih ve temini istirahatları, refahları neye 
mütevakkıf ise bunu temin etmek üzere Maarif 
vekâletine işar ve ihtarı keyfiyet etmiştir. Ma
arif vekili Beyefendi bu iş'arat ve ihtaratm se-
meratındaıı olmak üzere burada yarım saat ka
dar okudukları bir dosya var, burada muallim
ler maaşatmın tercihan verilmesi için taşraya 
emir vermiş imiş. Emirlerinin tesiri olmamış, 
Hattâ Evkaftan verilmesi için de. yazılmış, 
Onun da tesiri yokmuş... Bendenizee buna bura
da söylenecek söz şudur: 

Bir yerdeki yok, nağmeni takdir edecek gûş. 
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Tazyii nefes eyleme, tebdili makam et! 
Âmir; emir verir, dinlemezse, ya me

mur memur değildir, ya âmir âmir 
değildir. Binaenaleyh vilâyette valiler yal
nız Dahilîye vekâletinin vekili değil -
dir. Efendiler, aynı zamanda Maarif vekâle
tinin de vekilidir. Maliye vekâletinin de vekili 
ve mümessilidir. Elimizde mevcut olan kava-
nin bunu gösteriyor. Vekil Bey, sözlerini infaz 
ettiremiyen Vekil.Bey, ya infazda ısrar edip o 
valiyi tecziye ettirmek, yahut kendileri infaz 
ettiremedikleri surette ben bunu infaz etüreım-
yorum diye Meclise yelmek iktiza ederdi. Mec
lis daima kendi kendine maarif meselesini mev
zuu bahis etmiş, fakat Maarif vekâletinden bu 
bapta hi<j bir işar yukubulmamıştır. 

Ankara mektebinin, Ankara darülmuallimi-
ninin Meclisi idarei vitâyet tarafından bu sene 
açılmamasına karar verilmiş. Bendeniz her 
halde bunda bir sürcü lisan olduğunu zannedi
yorum, Çünkü meclisi idarei vilâyetin - ben
deniz Vekil Beyefendinin söylediğini söylüyo
rum, bir kere söylemiş olsalar sohvolurdu, fakat 
tekrar ettiler - Meclisi idarei vüâyetin malûmu 
âlileridir ki, salâhiyeti haricindedir. Eğer böy
le bir karar vennişse VekiE Beyefendi iade et
meli idiler. Eğer maksatları encümeni daimii 
vilâyet ise encümeni daimîi vilâyetin de verece
ği mukarrerat kanun dahilinde musarrahtır. O 
kanun haricinde bir karar veremezler. O kanun 
haricinde verecekleri kararı Vekil Beyefendi 
müdafaa eder. 

Hususi bütçeden maaş alan memurlara ge
lince; « her Kaman böyle grev . yapacaklardır. 
Binaenaleyh, hım lan umumî bütçeye koymalı
dır » buyurdular. Bendenizin değil şimdi, müd
deti hayatımda, çocukluğumda, mektepte tahsil 
ettikten sonra aklımın ermediği bir mesele var
sa, o da mualliminin umumî bütçeden maaş al
masıdır. Efendiler su kürsüde; belki bendeni
zin aranıza kabul buyvırulduğu dakikadan iti
baren sekiz on defa mevzuu bahis oldu ve bilit-
tifak bunun muhali aklî ile muhal olduğuna 
kanaat ettik. Memleketin iptidai muallimlerinin 
maaşatı umumî bütçeden verilsin; bunun imkân 
ve ihtimali yoktur. Buyuruyorlar ki, benim 
bütçem baltalandı. Hakikaten bütçe baltalandı. 
Efendiler, Geyve'ye maarif müdürü tâyin edili
yor. Geyve kazasının mektebi de yok, maarifi 
de yok. Ne imiş? maarif müdürü mektep aça
cakmış. Bunu kabul etmek olur mu? Baltalanan 
bütçe budur. Yoksa darülmuallimin ve mekâ-
tibi ibtidaiye muallimleri bütçeleri değil. Rast-
gele tâyin edilen maarif müdürleri meselesİdîr 
ki, bu Heyeti Celilenizin kararıdır. Heyeti Ce-
lileniz hotbehot böyle ihdas edilen memuriyetle
ri, bütçeye bar edilen memuriyetleri kabul et
memeği Hasan Fehmi Beyin takriri ile kabul 
etmişti. Bu takrir üzerine encümenimiz karar 
verdi. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karalusan Sahip) — 
Müsaade buyurulur mu efendim? Maarif müdür
leri müstakil olan livalarda değil midir? 

VEHBİ B. (Devamla) — Eskiden müstakil 
olan livalarda, bu eskidenberi müstakil olan 
değil. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karabisansahip) — 
Yeniden istiklâlini kim kabul etti? 

VEHBÎ B. (Devanda) — Onu biz kabul et
medik. 

MEMET ŞÜKRÜ B, (Karabisansahip) — 
Kabul ettiğimiz esas dahilinde Heyeti Vekile 
yapmıştır. Bir kazayı liva yapmak... Yarın da 
müstakîl yaparız. Binaenaleyh teşkilât artınca 
tabiidir ki bu tâyinler olacak. 

VEHBÎ B. (Karesi) Devamla — Efendim 
müsaade buyurun. Şükrü Beyin düşündüğü 
mantıkî netice doğrudur. Fakat aldandıkları bir 
nokta var ; Heyeti celile bir karar vermişti 
Bu sene müstakil olan livalar sabıkı misillû 
kendi bütçeleriyle idare edilecektir. Bu, Heyeti 
celilenin kararı iktizasındandır. Bu, zatı âlileri
nin hatırından çıkmış olacak. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisansahip) — 
Heyeti edilenin kararından sonra teşkilât ya-

: pılmamıştır. 
MAARÎF V, Dr. RIZA NUR B. — Heyeti 

celilenizin kararından sonra bir teşkilât yap
madık. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisansabip) — 
Bu karar verildikten sonra tâyin edilmiş Maa
rif müdürü var mı idi? 

Dr. RIZA NUR B. — Bir tane gösterirler ini? 
VEHBÎ B. (Karaai) Devamla — Soıira 

Meclise gelip her zaman sizi tasdi mi edeyim 
buyuruyorlar. Şimdiye kadar Maarif vekili 
Beyefendinin tasdiini değil, Meclise geldiğini 
bile görmedim. Bilhassa mekâtip için. Meclis 
müracaat etmiştir ve o suretle burayı teşrif et
mişlerdir. 

MAARÎF V, Dr. RIZA NUR B, — Geliniz 
daireye bakınız, nekadar erken geliyorum, saat 
dokuzda işe başlıyorum. 

VEHBÎ B, (Kar&si) Devamla — Aynı za
manda bu İptidai mekteplerinin grevine sebep 
olan inançsızlık meselesi,- İra da vilâyete yazıl
mış, vitâyet dinlememiş, tekrar yazılmış, tekrar 
dinlememiş ve maaşları da ondan dolayı verile
memiş, çok iyi, Merkezi Hükümette merkezi 
idarede Meclisin. ınünakit olduğu bir zaman ve 
mekânda, Maarif vekili vilâyete kanun dahilin
de bir teklifte bulunuyor, icra ve infaz ettire-
miyor. Buna da cevabım ayni suretledir. Efen
diler bütçe meselesi... 

Şimdi bunlar Vekil Beyefendinin söyledik
lerini tenkittir. Asıl meseleye gelelim: muallim
lerin maaş ve terfihi hali - ki asıl derdimiz 
Imdur - bunun yeni yapılacak kanuna ih
tiyacı yoktur. Eldeki mevcut kavanini bihak
kın tatbik etmek lâzımdır. Bunun için de, Ve-
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kil Beyefendinin söyledikleri veçhile, eldeki 
idarei hususiyeyi yıkmak değil, eldeki idarei 
hususiyeyi takviye etmek lâzımdır. Bugün ida
rei husus i yel erin bir bütçesi vardır. Bu bütçe
ler Maliye vekâletinden, Dahiliye vekâletinden 
ve buradan tasdik ediliyor. Dahiliye vekâleti 
bugünkü vaziyette bu bütçeyi tasdik etmedikçe 
meriyyüliera olamaz. Maarife ait kısmı da Ma
arif vekâletine gönderilir, 

MAARÎF V. Dr. RIZA NUR B. — Zerre ka
dar salâhiyetimiz yoktur Beyefendi. Kanuna 
bakınız! idarei umumiyei vilâyat kanununa ba
kınız! bunu biz bizzat tanzim etmişiz, tatbik 
etmişiz ve arkasından da koşmuşuz, 

RAGIP B, (Kütahya) — Şûrayı devlet tas-. 
dik eder ve iradeye iktiran eder. 

VEHBİ B, (Karesi) Devamla— Hayır... 
Dahilîye vekâletinde idarei mahalliye tetkik 
eder ve idarei mahalliyeden maarife işar edilir. 
Maarifin buna vereceği cevap üzerine idarei ma
hallîye de usul ve kavaidine jtevfikan tasdik 
eder. irade istihsal edilip mahalline iade kılınır. 
Elli kerre takip ve tatbik ettik. Şimdi bu me
seleyi, idarei mahalliyeyl hakkiyle takip ve 
tatbik etmek için muallimlerin derdine çare, 
bugün Maliye vekili Beyefendi muhasebe! hu-
susiyeye para verdiklerini buyurdular ve ala
cakları kalmadığını söylediler, halbuki muallim
ler yine maaş almamışlar. (Jünkü-o parayı muha
sebe t hususiye alır almaz teşkilâtlımı diğer 
uzuvlarına sarfediyor. Vaktiyle meydana getir
dikleri maarif komisyonları mu himmetteriylc 
meydana gelmiş varidatlar vardır, onlardan tah
sil edilen varidat teşkilâta sarf ediliyor. Yani 
idarei • hususî yen in diğer aksamına sarfedilıuiş 
oluyor. Binaenaleyh eğer mektepler İltizam edi
lecek, muallimlerin refahı takip olunacak olur
sa muallimlerin bütçeye konan maaşları haki
kattir. Halbuki varidat buna yetişmiyecek 
olursa, masarifi mecbure vardır ki Hükümet, 
hattâ muallim gönderemedîğİ yerlerin masarifi 
mecburesint dahi tahsil ediyor. Halbuki bu para 
doğrudan doğruya muallimlerin parasıdır ve 
oraya sarfedileeektir. Hayale kapılıp ta, bunu 
da şuradan . veririz, umumî bütçeden veririz 
derseniz, yaya kalırsınız Beyefendiler!.. Rİz 
umumî bütçenizle bugün ancak ve ancak mem
leketin vezaifi tııtıunıiyesiyle müdafaai milliyeyi 
ve Maarif vekâletinin diğer aksamiyle diğer 
vekâletlerin masrafını kapatabil İrsen iz size mil
let namına büyük aferin, yoksa muallimlerin 
maaşatı okadar bir yekûn tutar ki... nıekâtibi 
âliyemîz maalesef hepsi istanbul'culnk ve Hü-
kümetcilik zihniyetiyle istanbul'da tesis edildiği 
için burada bu kadar kalıyor. Maarif iptidaiye-
mizin bütçesi tasnif edilmek lâzım gelirse mil
yonlara baliğ olacaktır. Bunu şu bütçenize ka
bul edemezsiniz. Onuncun biran evvel asıl taş
rada tatbİka memur olan zevat, idarei mahal-
liyelerde maarifi öne alsınlar. Birinci derecede 

maarifi tutsunlar, Vatiyle idarei hususiylerin 
vilâyet teşkilâtı gibi yapılmış olanları vardır, 
onları ortadan kaldırsınlar, buna bir çare bul
sunlar. Başka türlü varidat ve ianat alıyoruz. 
Milletin doğrudan doğruya kendisine ait olan 
varidatı alsınlar, muallimlere versinler, mual
limleri süründürmesinler. (Müzakere kâfi şada-
lan) . 

REİS — Müsaade buyurunuz. Malûmu âli
niz istizah mesailinde her vekilin kendisini mü
dafaa etmek hakkıdır, Vekile taalluk eden bir 
çok meseleler vardır. Onların da cevaplarını 
aldıktan sonra arzu ederseniz müzakereyi kâfi 
görürüz, bir kerre cevaplarını alalım. 

MAARÎF V. Dr. RIZA KUR B. (Smob) — 
Efendim Vehbi Bey ısrar ettiler, döndüler do
laştılar Muvazene! umumiyeden tesviye edile
mez bu para dediler. Halbuki ben hiç bîr va-
kîtta demedim ki tedrisatı iptidaiyeye ait olan 
mekteplerin maaşatı Muvazeneİ umumiyeden ve
rilsin. Katiyen böyle bir şey demedim. Yalnız 
tedrisatı taliyeye ait olan idadi mektepleri, 
Üarülmuallimînler gibi, zaten adedleri çok de
ğil, onlar için dedim. Diğerleri için de hakika
ten teşkilât kâfi değildir. Islah edilsin, yapıl
sın. Bu zaruri bir şeydir. İdarei hususiye vari
datı ei bay ette olsun ve şeyi de olsun... Meselâ 
bazı yerlerde tekâlifi harbiye tatbik ediyorlar, 
bazı yerlerde etmiyorlar. Bazı yerde tahakkuk 
et t İremiyorlar. Tahakkuk ettiriyorlarsa da yüz
de beşini, onunu tahsil edemiyorlar. Demek ki 
bir sureti salimeye raptedilmek lâzımgelir. Bi
zim dediğimiz Müvazenei umumiye diğer me
seledir, Yani o cihetle kendi ifadelerini tashih 
ederim. Diğer kendilerinden evvel çıkan zat 
söylediler. Dediler k i : muavenet faslından olur. 
O zat öyle söyledi, Vehbi Bey de böyle söyledi, 
o oraya konsun dedi. ikisi birbirini nakzdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Nakzeden yok Beyim! 
MAARİF V. Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — 

Yani benini de söylediğim şudur ki burası da 
tespit olunmalıdır. Yalnız tedrisatı taliyeye ait 
olanlardır. İdarei hususiyeye ait olanlarda hiç 
bir vakit idarei hususiyeyi baltalamak isteme
dim, Buna dair meydanda bir delil de yoktur 
vre herkes gibi ademi merkeziyetin kemali tarafta
rıyım ve bu hususta Vehbi Beyin İtham cttik-
eri şey bana taallûk etmez. İdarei mahalliyeye 
ait şeylere karışmağa benim hak ve salâhiyetim 
yoktur. Vehbi Bey okadar halkçı oldukları halde 
ısrar ediyorlar. Ben onlara karşı müdafaa ede
cek olursam o zaman muateb tutmaları lâzımdır, 
Bilâkis dokunmadığım içindir ki beni muateb 
tutuyorlar. Zararı yoktur... 

VEHBİ B. (Karesi) — Estağfurullah efen
dim. 

MAARİF V. Dr. RİZA NUR B. (Devamla) — 
Efendim, "bir de bir şey söylediler, fazla teşki
lât yapmıştır, Halbuki Meclisi Alinin kararı 
vardır, teşkilât yapılmıyaeaktır dediler ve 
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onun için Oeyve'yi misal olarak söylediler. Hal
buki arz^uiyorum. Eğer bu karar bana teÜftiğ 
olunduğu günden itibaren maarifçe tâyin edil
miş bir memur varsa veyahut tâyin edilmiş 
birer kâtip varsa bana söyleyiniz. Ondan evvel 
her daire teşkilât yapıyordu. Herkes te usul 
böyledir zannediyorlardı. Çünkü harpten evvel 
müstakil yapıldıkça sancaklara maarif müdürü 
tâyin edilmiştir. Hattâ müstakil olan sancak
ların mutasarrıflarından bana kâğıtlar yağı
yordu, bize maarif müdürü tâyin edin diye. 
Hakikaten müstakil olan bîr sancağın maarif 
hususunda vilâyetle alâkası kesilir, onun için 
maarif işi muallâkta kalıyordu. Muvazene en
cümeninin kestiği para yalnız teşkilâta ait de
ğildir. Meselâ dairei merkeziyede bulunan mü
dürlerden (Basri Beye işaretle:) işte bu beyin 
başkımcı dedikleri Sabri Cemil Beyin maaşı
nı da kestiler. Müdürlere dört bin kuruş ve
riliyordu, üç bin kuruşa indirdiler. Bilmem bu 
da teşkilâttan mıdır? 

BÎE MEBUS — iktisat teşkilâtı. 
MAARİF V. Dr. RİZA NUR B. (Devamla) 

— Efendim, sonra bendenizi tahtie ettiler. Bir 
yanlış tabir kullandı diyorlar. Bilmiyorum, 
belki söylemişimdir. Da rülm nail iminin kapan
masına karar veren Meelisi umumii vilâyettir. 
Bu sefer de şey eden onun encümenidir. Mesele 
budur. 

HAMDİ NAMIK B. (îzmit) — Efendim, 
suallerime istizah dahilinde değildir diye şimdi 
cevap vermiyorsunuz. 

MAARİF V. RtZA NUR B. (Devamla) — 
Herkes söylüyor, ben de cevap veriyorum. 

HAMDÎ NAMIK B. — Bendeniz de sordum, 
cevap vermiyorsunuz, 

MAARİF V. Dr. RİZA NUR B. (Devamla) — 
Siz ne sordunuzsa söyledim. Yine sorunuz, 

REİS — Beyler! sözü bittikten sonra sorar
sınız. 

MAARİF V. Dr. RİZA NUR B. (Devamla) — 
Efendiler, yine bu arkadaşımız söylediler ki 
isimlerini bilmiyorum affedersiniz (Basri Bey 
sesleri). 
. Basri Bey beni Jtaatillikle ittiham ettiler, 
maarifi öldürdü, bir deva vermedi dediler. 
Efendim, şimdi Heyeti Celileniz pek güzel bi
lirsiniz ki maarif derdi bugünün derdi değildir. 
Şenel erdenberi sürünüp gelen şeyler. Bu bir 
mcselei uzmadır. Ru ne bir İki senede öldürü-
lebilİr ve ne de bir kaç senede tedavi edilir, 

MUSTAFA B. (Tokad) — Benim livamın 
nüfusu yüz bin küsurdur, burada münevver ola
rak iki kişi bile yoktur. Neden mektepleri Bur-
sa'ya, İstanbul'a yaptılar da bizimkileri maa
riften mahrum bıraktılar. Bu derdi biz hallede
ceğiz. 

MAARtF V. RİZA NUR B. — Bu, bugünkü 
mesele değildir. Maarifi bcıı öldürmedim, 

MUSTAFA B. (Tokad) — Sen yaylı araba 
il* geziyorsun, ben yayan (Handeler), 

MAARİF V. Dr. RİZA NUR B. — Arabayı 
sîze vereyim. Zaten arabayı veren sizsiniz, be
nim kendimin değil. Ben arabayı size takdim 
edeyim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Hayır, zatı âlini
zin şahsına değil. Her yerde böyle. Yani İs
tanbul'da da böyle. Burada da böyle, maarife 
başka nazarla bakılıyor. 

MAARİF V. Dr. RtZA NUR B. — Efendim, 
bendenizi Basri Bey yine ittiham ettiler. Dedi
ler kî: Sultaniye kadar gidiyor ve çocukları 
tardediyor. Vallahi iftihar ettim. Bununla beni 
takdir ettiler. Çünkü müfredatla da uğraşıyo
rum. Balıkesir'de olsa yine gideceğim. Her yere 
gitmek isterim. 

BASRİ B. — M edişe kadar bile gelmediniz. 
MAARtF V, Dr. RİZA NUR B. (Devamla) — 

Bir de doktorluğuma itiraz ettiler. Maarifte 
bulunduğumdan dolayı. Vâkıa bendeniz mektebi 
âliden çıktım, hocalıkla falan uğraştım, çok se-
nedenberi her türlüsü ile, matbuat âlemi ile 
uğraştımı belki bu mevkie lâyik değilim. Fakat 
Heyeti âliyeııiz intihap ettiniz, Lâyik değilsem 
bilmem ki ademi liyakatımdan dolayı bendeniz 
bir şey demiyoum. Ne vakit ademi itimat bu
yurursanız o vakit çekilirim. Siz tâyin ettiği
niz de onun için oturuyorum, ben aczimi bilir 
takımındanım. 

CEMtL B. (Kütahya) — Riza Nur Beye
fendi! emin olunuz Meclisin size hürmeti bü
yüktür. Fakat bu gibi şeylerde ihtisas lâzımdır. 

MAARtF V. Dr. RtZA NUR B. — Arzediyo-
rum Heyeti Celileye. Çekilmeğe her vakit hazı
rını. (Kâfi sesleri). 

MUSTAFA B. (Tokad) — (Kürsüye çıkar
ken şiddetli alkışlar). Biz buraya bir gaye için 
geldik. Halbuki hiç bir şey yaptığımız yoktur 
ve bir şey de neticelenmemiştir. ğurayi iyi 
bilelim ki bunun neticesi bizim için vahimdir, 
Mekteplerimiz kapanıyor, cephede askerimiz
den hiç bahsettiğimiz yoktur, Rüsumat kanunu, 
bilmem bu kanun, şu kanun ... Bunlar bize lâ
zım değildir. Onu sonra düşünelim. Bugün 
Önümüzde bir düşman var, cehil. Ondan kurtul
mak için çocuklarımızı okutalım. Sonra buraya 
geliyoruz. Vekil Bey geliyor diyor kî : şöyle 
oldu, böyle oldu, böyle gitti. Mütalâa ile vakit 
geçiriyor. Bu böyle olmaz. Bunu neticelen
dirmen. Çocuklarımızı okutturmalıyız (Alkış
lar) . Şimdi maarif yok. Bak söylüyorum. Be
nim itimadım yok. Sonra yol yapan Nafia yok, 
Bir çok vekâletler vardır ki ismi var cismi yok
tur. Bunu böyle bilin! buraya geliyor, şöyle 
oluyor, böyle oluyor diyoruz. Hiç bir iş, gor-
miyor ve alkımla vakit geçiriyoruz. Vazife ya
pan yoktur. Bugün bir beye on bin kuruş ve
riyoruz. Yirmi bin kuruş verelim. Yalnız o 
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adam vazifesini yapsın, çalışsın. Çalışan yok
tur. Yalnız evine gitsin, ondan dairesine gel
sin. Vekil Beyden sorarım. Samsunda bir ma
arif müdürü vardı, Tokad'a gönderdi. Neden 
gönderdi? Ne kabahati vardı? Bursa'dan bir 
maarif müdürünü Samsun'a tâyin ettiler, To-
kad'dakini kaldırdılar. Hep ehliyetsiz iseler 
tardetmeli idi, ehliyetli ise yerinde tutmalı idi. 
Fasıl para yoktur? Para vardır. Fakat idare 
ehillerin elinde değildir, idare edemiyorlar. 
Bir zaman fazla fazla harcirahlar verildi. Yine 
veriyorlar. Bursa'dan gelen memuru kayıra
cak. Öyle şey mi olur? {Şiddetli alkışlar). Ne 
diyeceğim? Bu maarif meselesi hallolunmalı, mek
tepler açılmalıdır ve yapılan şeyler müsmir 
olmalıdır. Böyle el çırpmakla iş bitmez. Ma
dem ki milletin vekiliyiz, günahtır, yazıktır, 
Bu kadar para alıyoruz. Yazıktır millete efen
dim. Yoksa millete karşı mesulüz. (Alkışlar). 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Müza
kerenin vakti âhara talikini teklif eden takrir
ler var. Müzakerenin kâfi görülüp ruznameye 
geçilmesini teklif eden takrirler var. Müsaade 
buyurunuz. Umumî bütçenin hususi bütçelere 
muavenet faslından. bu paranın itasının tahtı 
karara alınmasına dair teklif vardır. Takrir
lerin mahiyeti budur. Şimdi evvelâ müzakere
nin vakti âhara taliki ve kifayet meselesini hal
ledelim. Ondan sonra onu düşünelim. 

ÖMER LtJTFİ B. (Amasya) — Efendim, 
mesaili mühimmede çok arkadaşlar söz alıyor. 
Herkesin hakkı kelâmı vardır. Fakat KÖZÜ 
önce alabilmek fırsatına nail olan arkadaşlar 
oraya çıkınca söylüyorlar. Sonrakilere sıra 
gelmiyor. Halbuki bu gibi mesailde zannede
rim nizamnamei dahilide bir çeyrekten fazla 
söz söylenmiyeeek. Belki benim de daha kim
senin söylemediği bazı sözlerim vardır. Tam 
sıram geldi, müzakerenin kifayetine karar ve
riliyor. 

REİS — Malûmu âliniz nizamname bir çey
rek saati, yazrlı olan hır nutkun kıraati için tah

sis etmiştir. Binaenaleyh rüfekayi kiramın müfit 
ve muhtasar söylemeleri tabii mültezemdir, Bu
na da riayet olunmalıdır. Müzakerenin kİfaye-

* tini evvel emirde reyinize arzediyorum. Kâfi 
görülmediği .takdirde devam ederiz. (Kâfi de
ğil sesleri). İzahatı kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... Aksini koyayım. Kâfi görmiyenler el 
kaldırsın. Ellerinizi indiriniz, müzakere kâfi gö
rüldü. İzahat kâfidir. (Hayır, hayır sesleri), 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — İzahat 
sadra şifa vermediki. 

REİS — Efendim, ş-imdi esas mevzuu müzakere 
olan meseleyi reyinize arzettikten sonra evvela 
takrirleri okutturayım; 

Siyaseti Celileye 
Idarei hususiye Teşkilât kanunu Meclisten 

Çıkıncıya kadar idarei hıısusİyeden maaş alan 

muallim ve muallımelerın „ maaşlarının kifayet 
etıııiyen kısmının muvazenei umumiyenin mua
venet faslından avans olarak tediyesi suretiyle 
teminini ve muallim ve mııall i melerin maaşlarının 
muntazaman itasını teklif ederim. 

3 Kânunuevvel. 138fi 
Kütahya 

Ragıp 
MALİYE VEKlLÎ PERİD B. — Kaç milyon 

lira o? Olamaz. Avans olarak tediyesi olamaz, 
Söz İstiyorum. Tabii Heyeti âliyeniz bu takriri 
kabul buyurmazlar. 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendiler, rica ede
rini burada grev yapan yalnız yirmi altı 
muallim ve muallimedir. Büyük biı- para verini-
yeceksiniz. Bütün Memaliki Osmaniye İeİn ihti
yar edeceğiniz fedakârlık elli bin lira ol Duya
caktır. 

ÖMER LÛTPİ B. (Amasya) — Bendenize 
müzakere kâfi dediniz. Söz vermediniz (Oü-
rültüler). 

REİS — Efendim müzakere kâfidir. Söz yok, 
Verilen izahat, takrir sahibi takriri üzerine iza
hat verdi. Onu dinledik. Onun üzerine maliye 
vekili de cevap verdi. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Başkaları 
söz almadan söz söylediler. Öyle ise sıra bek
lemeden ben de söyMyeyim. 

REİS — Şimdi okunan takriri nazarı müta
laaya alanlar lütfen el kaldırsın. Kabul olun
madı. 

MAZHAR MÜFÎD B .(Hakkari) - - fteis Bey 
takririme dair izahat vermek istiyorum. 

REİS — Okunsun. 

3. — Hakkâri ımhusu ftfazfrar Müfit Beyle 
arkadaşlarının, muallimlerin tahakkuk etmiş 
matlûplarmm tesviyesi için tahaimh nımızam-
ma istenilmesine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Mualliminin müzayakalarına ve tedrisata bu 

yüzden â m olan meseleye nihayet vermek üzere 
muallimin mumaileyhimin tahakkuk edon matlu-
batının vilâyata muavenet faslından Hazinece 
tesviyesi kâfi değilse hemen kâfi miktarda tah
sisatı munzamına İstenilmesi hususunun tahtı 
karara alınmasını teklif eyleriz, 
Hakkâri mebusu Cebelibereket Kütahya 
Mazhar Müfİd Faik Cevdet. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efendim, 
bugün bir mesele var. Muallimler maaş alamı
yorlar. Bütün sözlerden bir netice hâsıl olma
dı. Bu mesele İstanbul'da da mevzuubahis ol
muştu. Dahiliye nazırı geldi, Maliye nazırı gel
di, Maarif nazın geldi, aynı bugünkü gibi, nen 
geldin, ben geldim, sen aldın, ben verdim de
nildi, neticede biı: şey hâsıl olmadı. Yine mek
tepler kapalı kaldı. 
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TUNALI HtLMl B. (Bolu) — Sanki İstan-

hul'daki müzakerede fonograf tutmuş, 
MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Ve bu

rada aynı mesele karşısında kaldık. Zannediyo
rum ki, orada bulunan nazırlar burada olmıya-
cak. Maalesef neman, heman buna yakın bir şey 
oldu. Muallimler bugün, açıktadır ve açtırlar. 
Mekteplerde ne ateş vardır, ne cam vardır, ne 
soba vardır. îstiyen gider görür. Taşralar da 
aynı haldedir. Binaenaleyh nendeniz diyorum 
ki, idarei hususiye kanunu yapılacaktır, o za
mana kadar bu Kavalli muallimler aç duramaz. 
Umumî bütçenin vİlâyata muavenet faslında yüz 
bin lira mı var, elli bin lira mı var? Orada ne 
varsa, lütfen idarei hususiyelere verilsin. 

MALİYE VEKÎLÎ FERÎD B, — Mazhar De
yin basıı mütalâaları varittir, bazı mütalâaları 
tamanıiyie gayri varittir. Buyurmuş oldukları 
«ilii filân, filân mekteplerde soba yok, odun yok, 
eğer oradaki mekteplerde odun yoksa, soba yok
sa onlar o bütçede demekki mahrukat, faslına 
vazedilmemiştir. Şimdi vazedilmiş olduğu halde 
bilhassa küçük, küçük mekteplerden bahsedil
miş olduğuna göre, idarei umumiyeye vermedik, 
fakat İdarei husustyede takdimen verdik. O da 
ne den ? I leyeti aliyenizde daima böyle müzakere 
olduğu için ve bu bapta Maliyenin hiç bir mes
uliyeti kalmaması arzusuna müptenidir. Demek 
kî, mesele, bir defa hepsi verilsin deniyor sa, 
hepsini vermek için idarei hususiyeye lâzım ge
len tahsisatın mevcut olması iktiza eder. Bu 
ayn mesele. Şimdi İdarei hususiyeye muavenet
ten bahsediliyor. Arkadaşların beyanatı şifahi-
yelerinin bazı aksamı vardır. Bazıları kabul 
edilebilir. Kakat takrirleri öyle değil. Tak
rirlerinde alelıtlak bunların verilmesini istiyor
lar. Şimdi muavenet faslından alelıtlak ve
rilsin demek ne demektir bilir misiniz? Mas
rafları ne kadarsa bir milyon mu, iki milyon 
mu? Bu miktarın muavenet faslına ilâve 
edilerek, verilmesi demektir ki, bu esasen ka
bili kabul bir şey değildir. Muavenet faslında 
esasen yüz bin lira vardır. Bu yüz bin liradan 
bugüne kadar sarfiyat ierâ edilmiştir. Tabii 
vakit müsait olmadığı İçin Heyeti âliyenizo şim
di hesabım getiremem. İsterseniz gelecek celse
de arzederim. lîğer İninim içerisinden yirmi bin 
lira, kırk bin lira bir şey isterseniz İm tarzda 
bir para verebiliriz. Bu bir şey değildir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Zavallı 
muallimlerin alacağı 40 - 30 hin liradır. 

MALÎYE VEKtLÎ FERİD B. — Bütün mu
allimlerin derdinin otuz, kırk bin lira ile kabili 
tedavi olacağına bendeniz kani olanlardan de
ğilim. Maamafi Heyeti «üyeniz otuz, kırk bin 
lira raddesinde muavenet faslından lüzum gö
rürlerse bendeniz onu maaelnı em miniye veririm. 

(Sırf muallimlere verilmek şartiyle kabul 
edilsin sesleri), 

REİS — Efendim, şimdi okunan Mazhar Mü-
fid Beyin takriridir. Takrirlerini izah ettiler. Ma
liye vekili Bey de noktai nazarlarını söylediler, 
Takriri bir nazarı itibare alarak encümene gön
dermek var, oraya göndeririz. Muavenet mik
tarını bildirirler. (Hay, hay sadalan). Nazarı 
mütalâaya aldığınız takdirde ieabı yapılır. Bu 
takriri nazarı İtibare alanlar ellerini kaldır
sın, takrir nazarı itibare alınmıştır. (Müstaceli
yetle sadalan). 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
lîfendim, müstaeelen olsun, Biz Heyeti kiramı-
nızın vekilleriyiz. Bize istikamet tâyin eden siz
siniz. İler şey sizin elinizde, binaenaleyh bu 
meseleyi müstaeelen bal buyurunuz. Ben sizin 
nıemurıınıızunı. Müstaceliyet, kararı vermezseniz 
bendeniz nasıl . nıiistaeelen yaparım? Yani işte 
görülüyor ki, müstaceliyet istesem yine Heyeti 
kıranımıza teklif edeceğini. Siz hem icrai ve 
hem teşrii kuvveti haizsiniz. Başka türlü olur 
mu? (Gürültüler). 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Biz size yol 
gösterecek değiliz ki, her zaman. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Şimdi istizaha 
müteallik İki teklif var. Fakat meseleyi esasın
dan biraz izah etmek lüzumunu hissidiyorum. 
istizah takrirleri malûmu âliniz tahriri bir şe
kil ve mahiyette veriliyor. Heyeti Oclileniz ka
bul eder. Muayyen bir mevzu üzerine, muayyen 
bir karar verilir. Ondan sonra itimat, ade
mî itimat mevzuubahis olur.'Tetkik ettik. Bu 
meselenin mebadisinde tahriri istizah takriri 
yoktur. Yalnız şifahi izahat üzerine Heyeti O -
lilenizin ittihaz ettiği karar istizah karan mı
dır? llashihal şeklinde midir? (îstizah sesleri). 
Yalnız.müzakere başladıktan sonra (Gürültü
ler), Müsaade buyurunuz, lieyiııizle halledece
ğim: Meseleyi tenvir ediyorum. Karesi mebusu 
Basrİ Beyin (Ankara Sultanîsi meselesinin şim
di istizahını teklif ederim) yolunda bir takriri 
gelmiştir. Müzakerenin yarısında geldiği İçin 
bu henüz reyinize vazedilmem iştir. Kğer eski 
kararınızı nizamnameye muvafık istizah şek
linde kabul buyurursanız bıınn reye vazetme
ğe/lüzum yoktur. (Yoktur kabul ettik sesleri)* 
Bunun hilâfına bir şey mevzuubahis değildir, 
İstizah şeklinde kabul ettiğinizde itimat ve ade
mi itimatı tazammun eden takrirleri reyi âlini
ze vazetmek mecburiyetindeyim. Şimdi bu tak
rirlerin hepsi okunur. Bundan sonra istizah edi
len vekilin bir hakkı hıyarı vardır. Hangi tek
lifin daha evvei reye vazmı teklif ederse iptida 
o reye vazedilir. Onun için bu takrirlerden Ma
arif vekili Rıza Nur Bey hangisinin evvelce re
ye konulmasını arzu ederse ilk defa onu reyi
nize arzedeceğim. 

NAFİZ B. (Canik) — Kferidim, İtimat ve 
ademi itimat keyfiyeti tâyini esami İle olmaz mı? 
(Gürültüler, yok öyle şey sesleri). 
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REİS — Tâyini esami mesaili umumiye gibi 

on beş zat tarafından teklif olunursa öyle olur. 
Evrak meyanında Öyle bir takrir yoktur. Bi
naenaleyh reyi isarî ile reyinize arzedeceğim. 
Şimdi efendim, Bitlis mebusu Yusuf Ziya Beyin 
takriri okunacak: 

Riyaseti Celİleye 
Müzakere kâfidir. Maarif -vekilinin izahatı 

Heyeti Kiramı tatmin edip etmediğinin reye 
vazmı teklif eyleriz. 

4 kânunuevvel 1336 
Bitlis 

Yusuf Ziya 
YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bendeniz tak

ririmi geri alıyorum. 
REİS — Efendim, Karahisar mebusu Şükrü 

Bey, Konya mebusu Musa Kâzım Efendi, Cebe
libereket mebusu İhsan ve Van mebusu Hasan 
Sıddık Beylerin takrirleri okunacak: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maarif vekili Beyin verdiği izahat kâfi görü

lerek beyanı itimat edilmesini teklif eylerim. ,„ 
4 kânunuevvel 1336 

Karahisan Sahib 
Memed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Mâarif vekili Beyin izahatı kâfi görülmekle 

kendisine beyanr itimat olunmasını teklif eylerim. 
Konya mebusu 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetine karar verilerek ruz-

nameye geçilmesini teklif eylerim. 
Cebelibereket 

fhsan 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maarif vekilinin mesuliyeti anlaşıldığından, 

Harbiye bütçesine üç milyon liranın 
Hasan Hayri B. {Dersim), Atıf B, (Baye.-

zit), Fikri B. (Genç), Halil İbrahim E. (Es
kişehir), Muhtar Fikri B. (Mersin), Sırrı B. 
(Ergani), Asım Vasfi B. (Erzurum), Nuri B. 
(Bolu), Hakkı Pş. (Niğde), Şerif B. (Sin-ob), 
Mahmud Sait B. (Muş), Sadık B, (Kırşehir), 
Operatör Emin B. (Bursa), Rüstem B. (Olti), 
Kâzım Hüsnü B. (Konya), Hüsrev B. (Trab
zon), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Zekâİ B. 
(Adana), Halil İbrahim B, (Antalya), Ziya 
B. (Bitlis), .Sabahattin B. (Üsküdar), Tunalı 
Hilmi B. (Bolu), Rifat B. (Tokad), Şemsettin 
Ef, (Ankara), Rasim B. (Sivas), Ahmed Fe-
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artık o makamda bakası caiz olmadığından lüt
fen işten el çektirilerek birisinin tâyinini beşe
riyet namına arzeylerim. 

5 kânunuevvel 1336 
Van 

Hasan Sıddık 
REtS — Söz sîzindir Vekil Bey. Nizamna-

mei Dahilî mucibince takrirlerin hangisini ter
cih ediyor sunuz î 

MAÂRİF V. Dr. RIZA NUR B. — Peki 
efendim. En son okunan İhsan Beyin takririni 
reye vazediniz. 

HAMDİ NAMIK (îsmjt) — Bendeniz Vekil 
Beyin yerine olsaydım ademi itimât takririnin 
reye vazedilmesini isterdim. 

MAARİF V. Dr. RIZA NÜR B. — itimat 
buyurmazşanız bu do aynı meseledir efendim. 

REİS — Efendim, Nizamname kendilerine 
bir hak vermiştir, o hakkı istimal ediyor. Baş
ka söze lüzum yoktur. Vekil Beyin tâyin ettiği 
Cebelibereket mebusu İhsan Beyin takriri tek
rar okunacak. Ondan sonra reyinize arzedece-

• ğim, (Takrir tekrar okundu). Şu takriri kabul 
edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Ruznameye geçiyoruz, istiklâl mahkemeleri
ne intihap edilen ve ekseriyeti izafiyeyi kazanan 
zevatın esamisi okunacak. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Yanlıştır 
efendim, nisabı müzakere yoktur Beyefendi. 

REİS — MTüsaade buyurunuz! Tahsin Bey 
(Maraş) 49, Yusuf B. (Denizli) 41, Sim B. 
(Ergani) 31, Necib B. (Mardin) 30, Abidİn B. 
(Lâzistan) 30 rey almışlardır. 

HAMDİ NAMİK B. (izmit) *— Nisabı müza
kere yok Reis Bey. İntihaba iştirak eden «78> 
kişidir, «86» olacak. 

REİS — Pazartesi günü mutat olan saatte 
içtima edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : Badezzeval 5,30 

I t, -

ilâvesine dair kanunu kabul edenler 
rit B. (İstanbul), Mustafa. B. (Dersim), Me
med B. (Biga), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Dr. 
Abidin B. (Lâzistan), Yusuf izzet Pş. (Bolu), 
Atıf Ef. (Ankara), Hasan Fehmi B. (Gümüşa-
ne), Mustafa B. (Karahisan Şarki), Dr, Fuad 
B. (Bolu), Ata B. (Niğde), Faik B. (Cebeli
bereket), Basri B. (Karesi), Naim Ef. (îçel), 
İsmail B. (Erzurum), Sıtkı B. (Malatya), AH 
Vasıf B. (Genç), Derviş B. (Bitlis), Hüsnü B. 
(Bitlis), Rıza B, (Krrşehrİ), Abdülhalim Çele
bi Ef. (Konva), Vehbi B. (Karesi), Rıza B. 
(Muş), Arif B. (Bitlis), Sabit Ef. (Kayseri), 
Hasan B. (Van), Nüzhet B. (Ergani), Vehbi 
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B. (Bitlis), Necib B. (Ertuğrul), Rifat Ef. 
(Konya), Tufan B. (Hakkâri), Yusuf Ziya 
B. (Mersin), Yasin B. (Olti), Memed Emin B. 
(Ergani), Vehbi B. (Niğde), Hüseyin Avni B. 
(Kozan), Ahmed Muhtar B. (İstanbul), Ha
fız Abdullah Ef. (izmit), Dr. Adnan B. (İs

tanbul), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Mem-
dulı B. (Karahisarı Şarki), Atıf B. (Kayseri), 
Ziya B. (Sivas), Abdülgani B. (Muş), Derviş 
B. (Mardin), Haindi Namık B. (izmit), Nccİb 
B. (Mardin). 

Harbiye bütçesine üç milyon liranın ilâvesini kabul etmiyenler 
tafa Hulusi Ef. (Karahisarı Sahip), Cemil B. 
(Kütahya), Ragıb B. (Kütahya), Sıddık B. 
(Çorum), Ali Ulvi B. (Burdur), 

Dr., Suad B. (Kastamonu), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (İsparta), Musa Kâzım Ef. (Konya), Me
med Şükrü B. (Karahisarı- Salıib), Hacı Mus
tafa Ef. (Ankara), Tahsin B. (Maraş), Mus-

Müstenkifler 

Yusuf B. (Denizli), Ahmed Mazhar B. (Üs
küdar), Esad Ef. (Aydın), Ilusan B. (Cebeli

bereket), Hüseyin Hüsnü Ef. (Üsküdar). 

T. B. M. M. Matbaası 


