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REİS — Hilmi Bey! Bir dakikanız kalmıştır. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arkadaş

lar! Riyaset Makamı bir daikikam kaldığını ihtar 
buyurdular. Benim de bir cümlem vardır. İlk 
sözümü tekraı ediyorum. İftihardan evvel, şeref 
gözetmeden evvel gerçek gıdalardır. Asıl gıdala
rı elde etmeye çalışalım ve onu ancak ve ancak 
tasarrufla yaptırabiliriz. Yoksa iftihar aramak
la, şeref aramakla veya nümayiş aramakla değil 
arkadaşlar!... 

6. — Malatya Mebusu Reşid Ağa'nın, Behis
ni kazasındaki idadi mektebinin bu sene ilga edi
lip edilmediğine ve mektep muallimlerinin maa-
şatının verilmediğinin esbabına dair suali ve Ma
arif Vekili İsmail Safa Beyin şifahi cevabı 
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B. M. M. Riyaseti Celilesine 
öteden beri halkın arzu ve intizar eylediği 

mekteplerin küşadı ve çocuklarının talim ve 
terbiye görmesi idi. Binaenayeh vilâyet ve kaza
larda müceddeden bir mektep küşadedilmediği 
gibi eskiden beri küıadedilmiş, halen mevcut 
bulunan mektep muallim ve muallimelerine an
cak altı mahta bir maaş verilmektedir. Bu su
retle muallim ve muallimeler zaruret ve sefalet 
içerisinde yaşamaktadır ve bir de Malatya vilâ
yetine tabi Behisni kazasına geçen sene bir mek
tebi idadi küşadedilmiş iken bu sene ilga edil
diği istihbar kılınmıştır. Eğer hakikat ise mek
tebi idadinin ilgasiyle mektep muallimlerinin 
maaşlarmm verilmediğini ve esbabı taahhurunu 
Maarf Vekâleti Celilesinden istifsar eylerim. 
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MAARİF VEKİLİ SAFA B. (Adana) — 
Efendim! Malatya'da bâzı muallimlerin maaşı 
tedahülde kalmıştır. O da Muhasebei Hususiye-
nin Maliyedeki alacaklarını alamamaktan ileri 
geliyor. (53 000) lira alacakları vardır. Beş, altı 
aydan beri muhabere devam ediyor. Nihayet 
bundan birbuçuk ay evvel bu paranın (15 000) 
lirası gönderildi. Diğer kısımları da gönderil
mek üzeredir. Onun için bundan sonra muallim
lerimizin maaşlarının kalacağını zannetmiyo
rum. 

İdadi meselesine gelince, bu idadinin kısmı 
iptidaisi açılmıştır, kadrosu ve sairesi, havalesi 
gönderilmiştir. Binaenaleyh; zannediyorum ki 

«İdadi açılmıyor» tarzındaki iddia da vâki de
ğildir. 

REİS — Kâfi mi Reşid Ağa? 
REŞİD AĞA (Malatya) — Bir şey arz ede

ceğim. Mektebi idadi açılmıştır. Neye açılmasın? 
Malatya'nın Maliyeden 53 000 lira alacağı var
dı. Ondan dolayı maaşları tedahülde kaldı diye 
Vekil Bey sualime cevap verdiler. Halbuki ben 
kendi kazamın muallim ve muallimelerinin ma
aşları hakkında şifahi sual sormuşumdur. Bizim 
kazanın (6 500) lira Maarif Hissesi vardır. 
(4 000) lira Tari'k Bedeli vardır ki, umumiyetle 
onbin lirayı tecavüz eder. Muallim ve muallime-
lerin maaşı 2 500 liraya çıkar. Liva öteden beri 
kaza idaresine tahakküm ettiği için usul iktiza
sından olarak bankaya yatırılmış olan bu para
lar, livanın verdiği emir üzerine livaya gönde
riliyor. Nereye sarf edildiğini bilmem. Ben ora
da iken henüz bir maaş almışlardı. Hattâ ben 
Teşrinievvelde hareket etmiştim. Beş aylık ma
aşlarını almışlardı. (Her yer öyle sesleri) Bizim 
kazanın onbin nüfusu vardır. Geçen sene bir 
mektebi idadi küşadettik. Maarif Vekâleti mü
dürünü gönderdi. Dört ay vazifesini yaptı. Son
ra tatil yapıldı. Bu sene ilga edildiğini haber 
aldım. Bu sene geldiği zaman böyle idi. Varidatı 
bol olan bir kazanın mektebi neden lâğvediliyor 
ve muallimlerine neden maaş verilmiyor? Liva, 
yüz seneden beri memleketimizin parasını alıp 
sarf ediyor. On sene, yirmi sene de mektepleri
miz için sarf etsin. Mektebi idadinin yeniden 
açılmasını ve mektep muallimlerinin maaşları
nın mah bemah verilmesini istirham ederim. Fa
kat kalan parayı liva alsın, mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Ada
na) — Eüendim! İdadi elyevm açıktır. Behisni 
için arz ediyorum. İdadi açıktır. Sualin mevzuu 
esasen Behisni İdadisi idi. İdadi açıktır; mülga 
değildir. Sonra maaşlar meselesinde vilâyet ala
cağını alamadığından muallimlerin maaşlarını 
veremediğini söylüyor. Biz mütemadi takibatta 
bulunuyorduk, takibatımız müsmir oldu. Maliye 
Vekâleti -alacağımızdan birçoğunu gönderdi. Di
ğer kısmını da göndermek üzeredir. Sonra, kaza 
ile vilâyet arasında bâzı mesail vardır. Bunun 
için de bâzı tedabir alacağız. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Diyeceğim budur 
ki mektebi idadimizi açmış bulununuz. 
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