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hamil iğine muvakkaten intihap edildiğine dair 
encümenin tezkeresi vardır. Berayi malûmat 
heyeti celilerine tebliğ ediyorum. 

2. —• Yozgad mebusu Feyyaz Âli Beyle rüfe-
kasının, Bogazhyan kaymakamı Kemal Bey mer
humun ailesine maaş tahsisine dair teklifi ka
nunisi (2/145) 

REİS — Bogazhyan kaymakamı merhum 
Kemal Beyin ailesine maaş tahsisi hakkında 
Yozgad mebusu Feyyaz Âli Beyle rüfekasmm 
teklifi... Lâyiha encümenine gönderiyoruz. 

6. — MAZBATALAR 
1. —• Giresun, Tirebolu ve Ordu kazalarından 

mürekkep müstakil bir liva teşkiline dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Muvazenei maliye encü
menleri mazbataları 

REİS — Müstakil Giresun livası teşkili hak-
hakkında Dahiliye ve Muvazeni maliye encümen
leri mazbataları var. Vehbi Bey; bir şey söyli-
yec ekmişiniz? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim malûmu âli
leri, vilâyetler son vaziyette hep birer müstakil 
sancak haline ifrağ edildi. Ve bu meyanda Trab
zon da müstakil bir liva haline girdi. Fakat 
Trabzon sancağının nüfusu umumisi yedi yüz 
bine baliğ oluyor ve bu nüfusun bir merkezden 
idaresi müşkül oluyor. Bilhassa gerek mevkii, 
gerek ticareti ve gerekse sahilde olması itiba
riyle ehemmiyeti fevkalâdesi bulunan mıntaka-
nm, ki Giresun mıntakasıdır, müstakillen idaresi 
iktiza ettiği Hükümetçe dermeyan edildi. Encü
menimiz de buna kanaat getirdi ve müstakil 
bir sancak tesisi lüzumunu kabul etti ve orada 
üç yüz bin nüfusu havi bir sancak meydana 

.gelmiş oluyor, ki vilâyet de telâkki etmiş olsak, 
sancak da telâkki etmiş olsak, kendi varidatiyle 
kendini idare edebileceği gibi, inzibat ve ahvali 
hazıra dolayısiyle de fevkalâde muvafık bir va
ziyet hadis olmuş olacaktır. Onun için, bunun 
Hükümetin teklifi veçhile, müstaqelen ve bugün
kü ruznameye ithal edilerek müzakere ve kabu
lünü istirham ediyorum. 

REİS •— Müzakere açmazdan evvel bu lâyi
hanın Heyeti celilenizce, • bugünkü ruznameye 
ithaliyle müstacelen müzakeresini kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kadırsmlar. Kabul edileli. 

22 . XI .-1336 
B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Giresun, Tirebolu ve Ordu kazalarından 
mürekkep ve Giresun namiyle müstakil bir liva 
teşkili hakkında Heyeti Vekilenin 22 . XI . 1336 
tarihindeki içtimaında tasvip olunan lâyihai 
kanuniye sureti musaddakası ile esbabı mucibe 
lâyihası raptan takdim kılınmakla iktizasının 

ifa ve neticesinin işar buyurulmasmı rica ederim. 
B. M. Meclisi Reisi 

M: Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 

Vüsati, servet ve mamuriyeti ve nüfusunun 
kesreti itibariyle Bahrisiyah sahilindeki kazala
rın en mühimini olan Giresun, şark cihetinde bu
lunan Tirebolu ve Garp cihetinde bulunan Ordu 
kazalariyle birlikte, bu kazaların merbut bulun
dukları Trabzon vilâyetinden ayrı bir kıta teş
kil etmekte oldukları gibi müstakil bir liva vü
cuda getirmek için lâzımgelen şeraitin kâffe-
sini de camidirler. Giresunun livaya tahvili 
ötedenberi mutasavver ve idarî ve inzibati es-
babdan dolayı elzem iken bütçenin ademi mü
saadesi yüzünden bu maksat şimdiye kadar.mev
kii fiile çıkarılamamış isede merbut telgrafna-

me suretinden de [1] mûsteban olacağı üzere kaza 
ahalisi livanın iki senelik tahsisatını deruhde 
etmekte olduklarından elyevm bu mahzuru 
malî de mürtefi olmuştur. Binaenaleyh tanzim 
kılman lâyihai kanuniye leffen takdim kılıdı-
ğından icrayi icabına müsaade bııyunılnıası 
arzolunur. 

MADDE 1. — Merkezi Giresun kasabası ol
mak üzere Giresun, Tirebolu ve Ordu kazala
rından mürekkeben müstakil Giresun sancağı 
teşkil edilmiştir. 

MADDE 2. — Tarihi neşrinden itibaren 
meriyyülicra olan işbu kanunun icrayı ahkâ-

[1] Mezkûr telgrafname sureti 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Giresun 
7215 

Kelime 
100 30 teşrinievvel 1336 

Giresun'un müstakil mutasarrıflığa tahvili 
istirhamatını havi mütekaddem mazbatai umumi-
miye, üzerine henüz bir malûmat istihsal edile
memiştir. Meclisi Kebirin mahamı umur ile 
meşgul olduğu şu zamanda Giresun'un fedakâr
lığını bu suretle izhar etmek emeliyle müstakil 
livalığa tahvili halinde vâki olacak masarifi 
munzammanın iki seneliğini belediyemiz fazlai 
varidatından itaya mütaahhit bulunduğumuzu 
arz ile istirhamatımızm kabulünü rica eyleriz. 
Giresun Belediye reisi Ticaret odası reisi 

Osman Kâşif 
Alemdarzade YusufLAğazade 

İsmail Memed Şükrü 
Hacı Âdenızade Hasan Bdğcızade 

Hacı Emin Hasan 
Lâzçinzade Panusoğlu 

Hakkı Todor 
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mma Heyeti Vekile memurdur. 
B. M. Meclisi R. Şer'iye V. Müdafaai Mil. V. 

Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 
Ad. V. Na. Da. V. Na. Hariciye V. Vekili 

Ahmed Muhtar Adnan Ahmed Muhtar 
Mal. V. Maf. Na. V. Na. 
Ferid Rıza Nur Mahmud Celâl 

İkt isat vekâleti vekili Sıhhiye V. 
Mahmud Celâl Adnan 

Erkâni harbiyei umumiye R. Vekili 
Fevzi 

Dahiliye encümeni mazbatası 

Giresun, Tirebolu, Ordu kazalarından mü
rekkep bulunmak ve merkezi (Giresun) olmak 
üzere müstakil bir liva teşkili hakkındaki He
yeti Vekile teklifinin ekseriyetle kabulüne ka
rar verildi. 

28 Teşrinisani sene 1336 
Encümen R. M. M. Kâtip 

Saruhan Konya îzmit 
Süreyya Mezundur Hamdi 
Âza Âza Âza 

Cebelibereket Niğde Genç 
Faik Atıf 

Âza Âza 
Karahisarışarki Bitlis 

Muhalifim Arif 
Mustafa 

Muvazenei maliye encümeni mazbatası 

Dahiliye encümenince mütalâa ve tasvip olu
nan işbu lâyihai kanuniye münderecatı encüme-
nimizce de tensip edilmiş olmakla keyfiyetin 
Heyeti umumiyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

29 Teşrinisani 1336 
Muvazeni Maliye En. R. M. M. Kâtip 

Ferid Konya 
Fuad 

Âza Âza Âza 
Hakkâri Muş Mardin 

Mazhar Müfid Ahmed Hamdi Necip 
Âza Âza 

Erzurum 
Asım Vasfi 
MALÎYE V. FERÎD B. (İstanbul) — Efen

dim malûmu âlinizdir ki bu tarzda teşkilâtı 
mülkiye yaptıkça, teşkilâtı mülkiyenin bir ka
deme yükselmesi, bütçeye 30 - 40 bin lira zam
mediyor. Bendeniz Heyeti Vekile içerisinde 
mümkün olduğu kadar daima bu tarzdaki teş
kilâta mani olmağa çalışıyorum. Fakat Gire
sun bu tarzda bir vaziyeti haiz değil. Çünkü 
Giresun âhalii muhteremesi kendi arzulariyle 
bu teşkilâtın istilzam ettiği masarifi deruhde 
etmişlerdir; Gerek bu sene ve gerek gelecek 

sene bütçesine azîm değil, hattâ bu suretten 
dolayı ayrı bir bar tahmil etmiş olmayacağız. 
Bu notai nazardan kabulü muvafık ve münasip 
olur. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Efen
dim, Giresun ile Ordu kazalarını yirmi sene-
denberi, Ordu istiyor sancak olsun, Giresun 
istiyor sancak olsun. Yirmi senedenberi bunla
rın beyninde bir münaferet vardır. Hattâ 1324 
tarihinde Giresunlular ve Ordulular memleket
lerinin sancak olmasını istediler. Her ikisi bey
ninde münaferet olduğu için hiç bir netice hâ
sıl olmadı. Giresun kazası beş yüz senedenberi 
kaza olarak hüsnü halle idare ediliyor. Ne 
asayişsizlik var, ne başka bir şey ve ne de bir 
sebep var ve sebep nedir? Nüfusu ziyade olan 
ve günden güne ziyadeleşen ve her gece üç beş 
katil ile cinayet vukuagelen Ordu Giresun'a 
raptediliyor. Kaza olarak Ordu'nun ipkası hiç 
bir vakit caiz olamaz. Ordu'nun beş nahiyesi 
vardır ki her birisi birer kaza gibidir. Buranın 
yüz altmış bin nüfusu vardır, varidatı da Gi
resun'dan çoktur. Zaten her iki kaza beynin
de münaferet var. Zinhar Ordu'nun Giresun ile 
birleştirilmesi hiç bir vakitte Ordu'nun asayişi
ni temin etmez. Olsa, olsa sancak merkezi Or
du olmak lâzımdır. Zira Ordu'nun nahiyeleri 
birer müstakil sancak teşkil edebilir. Bahusus 
civarında Fatsa kazası da var. Ondan dolayı 
Ordu Giresun'dan müreccahtır ve Giresun'un 
Ordu'ya tercihi hiç doğru değildir. Zira arzet-
tiğim veçhile Ordu'nun beş nahiyesi vardır. 
Bu beşi hesapça birer kaza gibidir ve nüfusları 
yüz altmış bin raddesindedir. Ordu bugün Ka-
rahisarı Şarki sancağından da büyüktür. Böyle 
bir sancağın kaza halinde olarak ipka ve Gire
sun'a raptı, hiç bir vakit oranın asayişini temin 
etmez. 

Maamafih bir kaç güne kadar asayişsizliğin 
tevalisini görürsünüz. Hiç bir vakitte bu olur 
biter iş değildir ve dünyada Ordulular buna ita
at etmezler. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, Mustafa 
Bey kardeşimiz encümende de arkadaşımızdır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Karahisar'-
dan vaz geçer, Ordu'yu da müstakil yaparsın. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Orası 
mevzuubahis değil. Karahisar iki bin senelik 
bir sancaktır. 

VEHB. B. (Devamla) — Binaenaleyh bu 
noktai nazarlarını orada söylemişlerdir. Maa-
haza buyurdukları gibi Ordu kazası da, Kara
hisan Şarki sancağı kadar bir kazadır. Bu, teş
kilâtı umumiyede bittabi nazarı dikkati celbe-
decektir ve o vakit her iki kazanın sancak ol
ması iktiza ediyorsa onlar da, münasip kazalar 
ilâvesiyle, teşkilâtı umumiyede liva olmaları ay
rıca düşünülebilir. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Ordu'
ya gelince mi teşkilât meselesi ortaya çıkıyor? 

— 142 — 
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Giresun şimdi ne için müstakil yapılıyor? Os
man Ağa iki yüz nefer çete gönderdi de onun 
için değil mi ? 

REİS — Susunuz Mjustafa Bey, yerinize otu
runuz. Sözünüzü aldınız ve söylediniz. Tekrar 
söz istiyorsanız alır söylersiniz. 

VEHBt B. (Devamla) — Efendim, bende-
nizee burada hakkı müdafaası olmıyan zevatın 
şahsından bahsetmek biraz günah olur. Çünkü 
o zat buraya gelip şahsını müdafaa edebilecek 
bir mevkide değildir. Binaenaleyh burada mev
cut olupta burada kendisini müdafaa edemiye-
cek böyle arkadaşlar hakkında hepimiz de biraz 
keffi lisan etsek daha muvafık olur zannediyo
rum. Her ne ise, Karahisarı Şarki ve memleketin 
heyeti umumiyesi ayrıca teşkilâtı umumiyede 
nazarı dikkate alınarak düşünülecektir ve bu 
teşkilâtı umumiye de yakında Heyeti celilenize 
takdim edilecektir. Bugünkü vaziyetin ieabatı 
olarak bunun kabulünü rica ediyorum. (Kabul 
sesleri). 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
Ordu'da kaymakamlığım vardır, 1329 senesin
de orada bulunuyordum. Ordu'ya gitmek vesi
lesiyle Trabzon'da hazır vapur bulduğum hal
de on beş gün sırf Ordu'nun ahvali ruhiyesini 
öğrenmek ve ileli içtimaiyesini tetkik etmek 
için daireden daireye dolaştım durdum. Çünkü 
Bayburt 'tan geliyordum, Bayburt kadar uzak 
bir yerde bulunduğum halde maalesef, Ordu'
nun çirkin şöhret şayiasiyle kulaklarım dol
muştu. Meselenin ruhu, asayiş meselesidir. 
Bundan başka bir şey değildir. Efendiler, Mus
tafa Beyin dedikleri gibi bazan - haydi gece 
demiyelim - amma katiyen hafta geçmez ki bir 
kaç cinayet vukua gelmesin. 

MUSTAFA B. (Karaiıisan Şarki) — Gece 
geçmez ki bir cinayet görülmesin, hâlâ öyledir. 

TUNALI HÎLİVd: B. (Devemla) — Burada 
namı zikredilen Osman Ağayı - ben hüsnü ve
sile addettim - tebcilen zikrediyorum. (Gürül
tüler). İstirham ederim, müsaade buyurun. Baş
ka bir şey söyliyeceğim. Tebcilen zikrediyorum. 
Giresun'un gösterdiği fedakârlıklar, cüretler, 
hamasetler, cesaretler, geçende Karadeniz tara
fına doğru gittiğim zamanlarda kalbimi meser
retle doldurmuştur. Bahusus şimdi burada Ma
liye vekili Beyin bir tebşirini de "işittim ki o da 
iki senelik liva masrafını deruhte etmeleridir. 
Bunlar cidden şayanı takdir ve tebcil ahvalden
dir. Yalnız kendilerinin hamiyetlerinden, büyük
lüklerinden ve bütün Giresunlulardan bekledi
ğim bir şey varsa o da asayişi temin itibariyle, 
Ordu'nun hiç olmazsa muvakkaten ve bir iki 
sene için veyahut teşkilâtı umumiyeye kadar 
liva merkezi ittihaz edilmesidir. Buna zaruret 
katidir. 

İkincisi - muhtasaran geçiyorum - bir iş ya
pıyoruz, bir iş göreceğiz, fakat hiç* olmazsa 
tam görelim. Mümkün olabildiği kadar doğru 

bir iş görelim ve müsmir surette görelim. Ordu 
kazası 6 nahiyeden ibarettir ve yüz yirmi sekiz 
bin nüfusu olarak bıraktım, Geçende işittim 
yüz elli bin olmuş ve emin olunuz ki elli bin 
nüfusu daha mektum olarak Ordu'da mevcut
tur. Şu halde müstakillen yalnız Ordu kazası
nı bir liva yapalım veyahut Fatsa ile birleşti-

- relim. Giresun'la (Tirebolu) yu da bir liva ya
palım. Eğer Tirebolu, Giresun, Ordu ve Fatsa'
dan mürekkep bir liva yaparsak onları kaza 
halinde bırakmak bence daha muvafıktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Musta
fa Bey Ordu kazasına yakındırlar, tabii bilir
ler. Yalnız bendeniz orada bulunduğum için 
bazı maruzatta bulunacağım. 

Ordu'nun nüfusu iki yüz bine karip olmak
la beraber zannederim üç yüze yakın da köyü 
vardır ve inzibatı da mühimdir. Giresunlular 
iki senelik masrafını da deruhte ederek istik
lâllerini istemişler. Bu şayanı tebriktir. Ben-
denizce mademki Hazinemizin parasızlığından 
bahsediyoruz, böyle her istenilen kazayı liva 
yapmaktan ise, kazalarının liva olmasını arzu 
eden liva ahalisi, liva masrafiyle kaza masrafı 
arasındaki farkı vergilerine zammederek teklif 
etsinler, hepsi liva olsunlar, bu daha iyidir. Hat
tâ galiba Burdur, Nadir Efendi daha iyi bilirler. 

Ayrılık istedikleri vakit kazanın livaya tah
vili ve terfii halinde Hazineye tahmil edilecek 
masarifi deruhte ederiz dediler ve o suretle ka
zalarını liva yaptırdılar. Binaenaleyh bendenizce 
Hazineye yükletmek suretiyle livanın adedini 
çoğaltmaktan ise kimler kazanın liva olmasını 
istiyorlarsa liva masarifinin de daimî olarak 
vergilerine ilâvesini teklif etmelidirler. 

Dr. ABÎDİN B. (Lâzistan) — Muhterem ar
kadaşlar; Giresun ve Ordu ve tekmil bu hava
lide emin olunuz ki bulunduğum müddetçe uyu
madım. Yani bulunduğum mıntakada bir alay 
sertabibi idim. Fakat her tarafa koştum, her ta
rafı iyice tetkik ettim. Söyliyeceğim sözler val
lahi ta kalbimden doğuyor ve buna inanınız ri
ca ederim. Efendiler, Giresun'un göstermiş ol
duğu fedakârlık ve bahusus şu inkılâp dolayı-
siyle göstermiş olduğu fedakârlık cidden Tari
hi Osmaniyede ve Tarihi islâmda altın kalemle 
yazılacak şeylerdir. Bir defa ne Ordu, ne Trab
zon hattâ Trabzon'un nefsi kasabası... 

MALÎYE V. FERtD B. — Ne de Lâzistan 
bu fedakârlığı göstermemiştir. 

Dr. ABİDÎN B. (Devamla) — Lâzistan gös
termiştir, rica ederim. Bütün fedakârahı üm
met buradan geçmiştir ve tekmil mânasiyle bü
yük bir teshilât ve belki de sahabet göstermiş
lerdir. Sonra ikincisi arkadaşlar, gerek samiin 
ve gerek burada bulunan hızarı kiram islâm-
dır elhamdulillâ ve islamların da hâkimiyetini 
istiyorsunuz, islamların ticaret yerini mi, hı-
ristiyanların yerini mi merkez yapmak istiyor
sunuz? 
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Hıristiyanların istiyorsak Ordu olsun. Çün

kü hıristiyanlar orada dehşetli ticaretler yapı
yorlar ve dehşetti ticaretleri vardır. Fakat Gi
resun olursa tekmil o ticaretleri kırılacak ve 
mahvolacaktır. 

MUSTAFA B. (Karahisanşarkî) — Ordu'da 
ne kadar hıristiyan var biliyor musunuz? 

Dr. ABÎDÎN B. (Devamla) — Bil iyonun. 
Rica ederim şahısla oynamıyalım. Size hürmet 
ederim. Efendi hazretleri siz de bana hürmet 
edin ve gelip buradan söyleyin, yani tekmil 
mânasiyle deniz hâkimiyetini ve deniz kahra
manlığını istersek Giresun'a bir muhtariyet, 
imtiyaz ve istiklâl verelim ve bir müstakil liva 
yapalım. Ben bunun taraftarıyım. Ben esasen 
Arnavudum. Fakat oraları gezdim. Giresun ka
dar fedakârlık yapan, gerek malen ve gerek 
caneıı islamların fedakârlığı kadar, hattâ mın-
takai intihabiyemde bile görmedim. Bunu tek
lif ediyorum ve rica ederim. Bunu iyi düşünü
nüz. Heyeti aliyenizin insafına bırakıyorum. 
beni kırmayın ve aynı zamanda tasdik ediniz 
(Olur sadalan gürültüler). 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Giresun'un 
liva halinde idaresi için Dahiliye encümeninde 
uzun uzadıya müzakere ettik ve Ordudan, ge
rek servet ve gerek nüfus itibariyle farklı ol-
mıyan ve aynı zamanda demin Abidin Beyin 
söyledikleri veçhile hâkimiyeti iktisadiyece is
lâmlar daha ziyade nıütefevvık bulunmuş ol
mak itibariyle Giresun'un liva merkezi halinde 
idaresini kabul etmiş, yalnız aramızdan Mus
tafa Bey pederimiz muhalif kalmışlardı. Demin 
söyledikleri sözlerden cidden müteessirim, Bu
nu Heyeti aliyenizden istirham ederim, ihtiyar
lığına bağışlayınız ve Giresun 'un liva olması 
Orduya nispeten daha muvafıktır. 

MUSTAFA B. (Karahisanşarkî) — Söz is
terim Reis Bey. ihtiyarlığına bağışlanan ne imiş 
anlıyalım. Ben hiç bir şey söylemedim (Hande
ler) 

HÜSREV B. (Trabzon) — Dahiliye encüme
ninin noktai nazarını dinledim. Bendeniz Harbi 
Umumide bu mmtakalarda bulunduğum için 
kendi noktai nazarımı söylemek isterim. Âdi 
bir coğrafya haritasına bakarsak görürüzki 
Giresundan çıkan bir yol iyi bir cadde halinde 
Erzincan'a uğrar, oradan bir kol Karahisar'a 
bir kol da Sivas'a gider. Bu itibarla oranın ge
rek iktisadi ve gerek askerî hakikaten ehemmi
yeti mahsusası vardır. Filhakika bu vaziyeti ik-
tisadiyesinden dolayı Giresun zengin bir şehir 
de olmuştur ve sahilin göze gözüken bir şehri
dir. Bugün bence Samsun nasıl bir ehemmiyeti 
sevkilceyşiyei haiz ise hemen hemen Giresun'da 
ona yakındır. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Affedersiniz 
bir şey şoyliyeceğim. Zatı âliniz iyi bir asker 
olduğunuz için sevkilceyş noktasını da lütfen 
izah ediniz. 

HÜSREV B. (Devamla) — Anlatırım, yani 
Samsun nasıl bir ehemmiyeti haiz ise hakikaten 
Giresun da ona yakın bir vaziyettedir. Görü-
yorumki idarei mülkiyeden anlıyan zevat ta 
burasının liva merkezi olmasında fevait görü
yor. Hem askerî hem de idarî ehemmiyeti haiz 
olduktan sonra artık böyle olsun, şöyle olsun 
demek fazladır. Evleviyetle Giresun'un liva 
olarak kabulüne tamamiyle taraftarım. (Müza
kere kâfi sadalan) 

REİS — İki tane kifayeti müzakere takriri 
var. 

MUSTAFA B. (Karahisanşarkî) — Kerem 
edin efendini; gerçi aleyhinde söyliyecek de
ğilim. Yalnız ben bunu kastî olarak söylemi
yorum. Ben Ordu'lu değilim, fakat bizim kaza 
Ordu'ya muttasıi olduğundan daima onların 
asayişsizliğinden müteessir ve mutazarrır olu
yor. Aşkıyalar çeteleriyle kazayı soyuyorlar. 
Günahtır vebal vardır. Bendeniz «Giresun» 
müstakil liva olmasın, ehemmiyeti yoktur de
medim. Fakat Giresun yine oluversin, kendi 
içerisinde (140-150) bin nüfusu vardır. Giresun, 
Tirebolu kazasiyle mükemmel bir sancaktır. 
Fakat Ordu'nun kaza olarak Giresun'a ilhakı 
doğru değildir. Rica ederim. Bu sehvoluyor 
Allah bilir. Ben bunu Allah rizası için söylüyo
rum, hatır için söylemiyorum. İşte arzediyorum 
ki Ordu haliyle kalsın. Kanun onları birbirine 
birleştirdiği gibi Giresun'un 160 bin nüfusu 
var. Yani Ordu'nun üç nispetinde, 

YAHYA GALİB B. (Kırşehri) — F a k a t ka
za olarak müstakil kalır mı? 

MUSTAFA B. (Devamla) — Kaza olarak 
kalmasın. îki senelik varidatını onlar da verir
ler, orayı da liva yaparız. (Olur seslerü1 Bina
enaleyh şimdi Giresun'u sancak yapalım fakat 
Ordu'yu raptetmiyelim. Rica ederim. Geçen 
sene bendeniz buraya gelmeden evvel bakınız 
orada neler oldu. Çünkü ağalar, beyler pek çok
tur. Eski derebeylerinden kalma pek çok ağa
lar var. Hepsinin yanında otuz kırk çete var. 
Geçen sene Koca Hasanoğullariyle Melekli oğul
lan müsademe yaptılar. Gündüz alenen halkın 
içerisinde bir yandan katil vukubuldu, Hükü
met bir güna icraat yapamadıktan başka bun
ları bir vakit Hükümete götürdüler de barış
tırmak suretiyle işin önünü aldılar ve daha 
böyle bir kaç vukuat olduğu gibi beher gece 
katil, cinayet, kız kaldırmak, kaçırmak vuku
atı eksik olmaz. Beylerden biri bir kız isterse 
babası da vermezse, Askıya zorla kaldırıp ona 
götürür. Bunun gibi vekayi daima gece gündüz 
olmaktadır. Allah bilir (Doğru sesleri) Burası
nın kaza olarak Giresun'a raptı Ordu'nun asa
yişini ihlâl eder. Bu böyledir. Rica ederim Gi
resun'u sancak yapalım, fakat Ordu'yu ona 

ilhak etmeyiniz. Maamafih Giresun'un liva olma
sında isabet vardır ve yarın insaallah Ordu da 
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liva olacaktır. Çünkü asayişin temini kabil ola
maz. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Hakâri) — Onu Da
hiliye nezareti nazarı dikkate alır. 

MUSTAFA B. (Karahisanşarkî) — Fakat 
Hanıdi Bevin bize bağışladığı şeydir? 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Şahsiyattan 
bahsettiniz. 

MUSTAFA B. — Size ait bir şey söylemedim. 
SALAH Ef. (Erzurum) — Bendeniz Kara-

denizden daima İstanbul'a gidiş ve gelişte Gi
resun'a, Ordu'ya uğrardım. Hakikaten o hava
lide bir sancağa ihtiyaç vardır. Halkın ihtiya-
catını temin için orada sancak teşkili lâzımdır. 
Binaenaleyh Ordu ahalisinin Giresun'a daha 
ziyade ihtiyacı vardır. Ticaret meselesinden ve-
saireden dolayı güzergâh itibariyle oraya fazla 
miktarda gelip gidiyorlar. Onun için Gire
sun'un liva olması lâzımdır. Ordu'ya tercihi 
icabeder. Bunu arzetmek istiyorum. Heyeti 
umumiye istediği karan versin. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim; şu mev-
zuubahis olan kazalara münasebetimiz yok 
memleketçe, mevkii coğrafisini de o kadar bil
meyiz, fakat şu söylenen sözlerden anlaşılan 
bir hakikat varsa her halde her yerin kendine 
göre ehemmiyeti mahsusası vardır. Giresun'un 
sevkilceyşi ve memerriam noktasından ehemmi
yeti olduğu gibi Ordu'nun da idare hususunda, 
asayişi temin hususunda, bir ehemmiyeti mah
susası olduğu anlaşılıyor. Şu halde Giresun liva 
olduğu gibi Ordu'ya da teklif olunsun, Giresun 
gibi farkı masarifi deruhte ederlerse ora da bir 
sancak olsun ve yoktur efendim münazaayı 
mucip bir şey olmasın. (Kbul sesleri). Yapacak 
başka bir şey yok, her iki cihetin ehemmiyeti 
anlaşıldı. 

FAİK B. (Cebelibereket) — Efendim, bu 
mesele için söylenen sözlerden anlaşılıyorki 
orada bir liva teşkili rüfekaca mevzuubahis olu
yor. Yalnız merkez meselesi müzakere ediliyor. 
Yani orada bir liva teşkil edilsin. Fakat mer
kezi neresi olsun. Oayi ihtilâf olan nokta bu
dur. Bazı arkadaşların ordunun vüsatinden ve 
orada mevcut olan inzibatsızlıklardan dolayı 
merkezin orduda ittihaz edilmesini teklif edi
yorlar. Bendeniz zannediyorum ki bir liva veya 
vilâyetin merkezi onun ihtiva ettiği arazi içinde 
idare cihetinden ve inzibat noktasından idaresi 
en müşkül olan yerde olması, lâzımgelmez. 
Merkezin daha ziyade mutavassıt bir noktada 
bulunması lâzımdır. Haritayı tetkik ettiğimiz 
bulunması lâzımdır. Haritayı tetkik ettiğimiz 
vakit görüyoruz ki, Giresun yeni yapılmak iste
nilen livanın hakikaten ortasında bulunuyor. 
Sonra Orduyu merkez yaptığımız zaman livanın-
merkezi, ihtiva ettiği arazinin bir kenarında 
kalıyor ki merkez uzaklığı dolayısiyle diğer 
tarafların inzibatının bozulmasına sebep 
oluyor. Dahiliye encümeninde bu mesele 

uzun uzadıya müzakere edildi. O mmtakada 
ayrıca bir liva teşkili lüzumu tahakkuk 
etti. Bunun için, bu lüzum tahakkuk 
ettikten sonra merkez olmak üzere arzet-
tiğim esbap dolayısiyle (Uresıınun merkez 
olması teayyün etti. Bazı arkadaşlar diyorlar ki, 
Giresun nasıl iki senelik idaresini deruhte et-
diyse Ordu'da o masrafı verir, orasını da bir liva 
yaparız* Vakıa henüz bir teklif şeklinde ol
madığı için mucip münakaşa değildir. Fakat 
bendeniz zannediyorum ki, Giresun'un liva mer
kezi olması münhasıran onların iki senelik ma
sarifini tediyeyi deruhte ettiğinden dolayı de
ğildir, Hükümetçe orada bir liva teşkiline 
lüzum hissedildiğinden dolayıdır ve liva teşkil 
edildiği zaman en muvafık noktada Giresun 
olarak bulunuyor. Merkezin bu suretle kabu
lünü teklif ediyorum. 

NEŞET B. (İstanbul) — Ben de mebusum, 
takriri mi reye koyunuz. 

REİS — Söz alan zevatın- sözleri bitmedi. 
Müzakereyi kâfi görüyor musunuz? (Hayır sa-
daları). Müzakereyi kâfi görenler lütfen elle
rini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmedi. 

SIRRI B. (İzmit) — Yeni teşkil olunacak li-
veya iki kasabadan hangisinin merkez ittihaz 
edilmesi lâzım geldiği hakkında miünakaşa yapı
lıyor. Birisi Giresun, birisi Ordu. İdare teşki
lâtında merkez ittihazı için nazarı dikkate alı
nan esbap ve sevaik müteaddittir, ya ticari olur, 
ya siyasi veya iktisadi olur. Bunu ayni suretle 
mukayese edeceğiz. Hiç bir sebep olmasa, ikti
sadi veya ticari bir sebep buUmmasa, yalnız müs
takil bir sebep Giresun'un livaya merkez olması 
için kâfidir. Bunu da arzedeceğim: Vaktiyle 
Dersim livası hakkında bir rapor verdiğim za
man orada Hükümetçe tatbiki arzu olunan İs
lahat meyanında Dersim livasının merakizi ara
sında müteaddit yollar yapılması lüzumu da te
zekkür edilmişti. Ancak Dersime bir teneffüs 
mahalli,-.bir kapu, bir pencere açmak lâzımdır, 
o da Dersimin merkezi olan Hozat kasabası ile 
Giresun arasında bir sosa yapılması ile kabil 
olacağı tetkikat ile anlaşılmıştır. Haritaya 
bakıldığı zaman anlaşılacaktır ki, Giresun ara
sında yapılacak bir sosa Dersim livasına ha
yat ifaza edecektir. Dersimin ehemmiyeti müs-
tağnii izahtır. Yalnız Dersim için Hükü
metçe yapılması lâzımgelen esbabı islahiye me
yanında Giresun'un bir liva merkezi ittihaz 
olmasında bir faide görüldüğünden başka ye-
kâne şu faide ile Giresun'un tercihan liva mer
kezi olmasına kâfidir, takdir zatı âlilerine aittir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, mesele ta
vazzuh etti. Yalnız tereddüt edilen noktayi Sırrı 
Bey izah buyurdular. Dersim noktai nazarın
dan. Halbuki yalnız Dersim değil, o havalide 
Anadolunun dahiline ne tarafa doğru giderseniz 
oraların merkezi Giresun'dur. Yani Giresun 
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ticari bir merkezdir. Aynı zamanda bugünkü. 
vaziyetimize nazaran da Anadolunun kapusu-
nun birisi de Giresundur. O kapuyu kolayca 
beklemek için idarî ve iktisadi noktasından in
zibatın da temini icabediyor. Harita getirdim 
ki göresiniz. Trabzon sancağının şuradan şu
raya kadar olan kısmı nispetsiz bir mustatil-
dir. Bunu iki müsavi kısma taksim ettiğimiz za
man görürsünüz ki, ikisinin merkezî noktası 
Giresun'dur. Ordunun buradan alınarak müsta
kil bir liva olması zaten bizim teşkilâtı idariye-
mizde olmadığı gibi idare noktai nazarından da 
imkânı yoktur. Demincek arzettiğim veçhile; 
herhangi noktadan muhakeme edilirse Gire
sun merkez olmak icabeder. Ordu'nun ehemmi
yeti de gayrikabili inkârdır. İleride teşkilâtı 
umumiyede bittabi bu da nazarı dikkate alına
caktır. Teşkilâtı umumiyede yakında Heyeti 
celilenize takdim edilecektir. Arkadaşlardan bir 
zat buyurdular ki, galiba Süleyman Sırrı Bey 
biraderimiz - her hangi bir kaza bu masrafı de-
ruhde ederse onu liva haline ifrağ edelim. Efen
diler bir teşkilâtımız daha gelecektir ki, ben
deniz Dahiliye encümeninde bulunmak dolayı-
siyle onun aleyhinde bulunacağım. O da Konya 
teşkilâtıdır. • Bizim bu teşkilâtı kabul ve müda
faa ettiğimizin sebebi ihtiyaçtan doğma bir teş
kilât olmasındandır. Vilâyet, liva, gerek şimdiki 
şekli ve gerek geleceği şekli ve alacağı şekiller 
her hangi şekilde olursa olsun, Giresun bu va
ziyette bir liva, bir vilâyet olur. Bu şekli ala
bilecek yerler bütçenin halihazırı dolayısiyle 
fedakârlık eder, bir iki senelik masarifini ka
bul ederlerse onu tla sancak yaparız. O başka 
mesele. Mahza para veriyorlar diye halkı faz
laca ezmiyelim. Bunda yalnız eşrafı, ayanı değil, 
Fatması, Ayşesi dahildir. Onları da yükün al
tına sokup lüzumsuz yere, şeref için sancak 
yapmak doğru değildir. Binaenaleyh bende
niz bugünkü şekliyle - haritayı dışarıda da 
hepimiz tetkik edebiliriz - Giresun, vilâyetin 
tam sahili merkezindedir. Evvelâ onu yapalım, 
«Ordu» ileride düşünülebilir. Lütfen müzakere 
kâfidir, reye vaz buyurulsun. 

REİS — Söz alanlardan bir arkadaşımız kal
mıştır, o da söylesin. 

MEMDUH B. (Karahisan şarki) —Müsaade 
ederseniz efendim bendeniz de o havalide asayiş 
ile alâkadar olarak bulundum. İnzibat noktai 
nazarından biraz izahat vereyim. Efendiler; 
ben de Giresun ile Ordu kazasına mücavar olan 
bir kazada asayişle meşgul olduğum için ora
nın inzibatı noktasından müsade buyurulursa 
biraz mâruzâtta bulunacak, izahat vereceğim. 
Rüfekayi kiramın ne söylediğini bilmiyorum. 
Binaenaleyh bir kaç söz söylemekliğime müsaa
de buyurunuz. Bir kere asayişi temin için behe
mehal o mahallin efkârı umumiyesini de tahlil 
etmek, onu gözönüne getirmek lâzımdır. Bunun 

için Giresunla, Ordu ahalisinin de hissiyatı ru-
hiyesini nazarı itibare almak lâzımdır. Gire
sun'un sancak olarak teklif edilmesi sırf Ordu 
kazasının şimdiye kadar vâki olan tekliflerine 
belki bir rekabet olmak üzere teklif edilmiştir. 
Giresun'un liva olması zannetmem ki, hiç bir 
veçhile ticari ve iktisadi bir noktai nazardan 
düşünülerek ortaya atılmamıştır, hattâ Sırrı 
Bey biraderimiz buyurdular ki, Giresun Dersime 
güzel bir mahreç olur. Halbuki Ordu ile Sivas 
arasında büyük masraflarla yapılmış bir yol 
vardır ki bu ufak bir tamiratla muntazam bir 
hale gelebilir ve bugün Ordu'da, Sivas gibi bir 
muhitin doğrudan doğruya iskelesi olur. Ayni 
zamanda Ordu'nun milliyet noktai nazarından 
da bir ehemmiyeti vardır. Mademki Giresun 
sancak olarak kabul ediliyor, Ordu'nun aynı 
zamanda liva olarak kabulü lâzımdır. Zira eski-
denberi aralarında mevcut olan münaferetin 
şiddetlenmesini mucip olacaktır. Bunun için asa
yişi de ihlâl ederiz. Zaten oranın asayişi mahal
line ait bir keyfiyettir. Hükümet orada şimdiye 
kadar hiç bir mevcudiyet göstermemiştir. Bu 
böyle olduğu halde eğer biz birini liva yapup 
birisini de kaza bırakacak olursak araya büyük 
bir adavet sokacağız ve mahallinde fevkalâde 
karışıklık olacaktır. Çünkü Ordu'nun mesahai 
sathiyesi de epeyce büyüktür. Eğer Giresun 
liva olacaksa Ordu'nun ayrıca liva olmasını da 
teklif ederim. 

(O da yapılır sadaları). 
REİS — Takrirleri okuyoruz: 

B. M. Meclisi Riyasetine 
Ordu merkez ittihaz edilmediği takdirde 

Fatsa kasabasiyle tevhit edilerek Ordu kazası
nın ayrıca bir gayri mülhak sancak teşkil edil
mesi zımnında bu takririmin Heyeti Vekileye 
havalesini teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REİS— Efendim, bu teklifi kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur efendim. 
(Heyeti Vekileye sesleri). 

YAHYA GÂLİB B. (Kırşehir) — Heyeti Ve
kileye giderse muvafık olur. 

REİS •— Heyeti Vekileye gönderildi. Efen
dim, Trabzon mebusu Hüsrev Beyin de aynı me-
mealde bir takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Giresun'un liva haline ifrağı ve Ordu kaza

sının ciheti irtibatı veya liva haline kalbi için 
Dahiliye vekâletince Meclise teklifte bulunul
masını arzederim. 

Trabzon 
Hüsrev 

REİS —• Ordu kazasının liva haline kalbi 
için Dahiliye vekâletine teklifini arzederim di-
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yorlar. Karahısarışarkî mebusu Mustafa Beyin 
de bir takriri var, o da okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Ordu'nun Giresun'a raptı ve Ordu'nun da ka

za lıaliııde idaresi caiz olamayıp Ordululara da 
iki senelik varidat fazlası tediye edeceklerinden 
Ordu hariç olarak Giresun'un liva teşkili ve ta
ahhüdün vukuunda Ordu'nun da ileride sancak 
haline ifrağımı inzibat ve asayişi noktasından 
pek mühim olmakla icrayi icabını Heyeti muh-
tercnıenin himmetine arzeylerim. 

Karahiearışarkî 
Mustafa 

(Heyeti Vekileye sesleri). 
REİS — Diğer takrirlerde hep bir mealde

dir. 
MUSTAFA B. (Karahisarışarkî) — Ordu'yu 

Giresun'a ilhak etmiyelim, Ordu'yu liva yapa
lım. 

REİS — Bu tadil nameler ki, Heyeti Vekile-
ye bir tekliften ibaret olmakla beraber fakat 
maddei kanuniyede tadilâtı tazammun ediyor, 
Giresunun livalığı kabul edildiği takdirde Or
du'nun oraya irtibatı katedilmiş oluyor. Bunu 
tasrih etmek mecburiyetindeyim. Bu hususu 
kabul edenler ... ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar) . Kabul edilmiştir efendim. 

Şu hade madde şu şekli alıyor. (Giresun, 
Tirebolu kazalarından mürekkeben) Dahiliye en
cümenince mütalâa var mı? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, demincek 
arzettim. Bir kazanın liva olması bir yüktür. 
Bu yük yalnız iki üç, sene için değildir. Bunun 
itandıanesi var, şurada burada sokaklarda d<>-

REÎS — Celse kuşat edildi. 

7. — SUALLER 

1. —• Tokad mebusu Rıfat Beyle rüfekasınm, 
Tokod'dak mekteplerin henüz açılmaması esba
bının beyanına dair Maarif vekâletinden sual tak
riri 

REİS — (Tokad) daki mekteplerin henüz 
açılmadığı esbabının Maarif vekâletinden sua-

laşan çocukları var. Asayişi var, Darülnıualli-
mini var ve sairesi var. Öyle rastgele kabul edi
lecek bir şey değildir. Bir takım külfetleri 
vardır. 

Nüfus ve varidat ister. Binaenaleyh, madam-
ki bu cihet kabul ediliyor yeniden tetkik için 
encümene iadesini rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Encü
men evvelâ onu düşüneydi. 

REİS — Kanunu encümen namına ıstı yor
muşunuz Vehbi Bey? 

VEHBİ Ef. (Konya) — Heyeti Vekileye git
mesi kabul olundu. O mesele bitti. 

REİS — Giresun'un liva haline ifrağı hak
kındaki teklif müzakere edildi. Yalnız Ordu 
meselesi.. Bu cihetle encümen isterse vermek 
mecburiyetindeyiz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Heyeti Celile Ordu'
yu ayrıca kabul ediyor, ona göre yeniden tet-
kikat yapalım ve şayanı kabulse ikisini birden 
getirelim. 

REİS — Nizamname mucibince encümen 
isterse vermek mecburiyetindeyiz. Onun için 
evrak encümene verilmiştir. Fakat rica ederim, 
biran evvel tetkik etein. Önümüzdeki perşembe 
celsesine yetiştirsin. 

Eskişehir'den avdet eden Adana mebusu Ze-
kâi Bey arkadaşımız, arzı veda için Şeyh Sünusi 
Hazretlerine gitmişler. Meclisi Âlinize Şeyh 
Sııııusi Hazretlerinin selâmlarını bildiriyorlar. 
(ve aleyküm selâm sesleri). Zekâi Bey de Riya
seti tavsit ediyor, Bendeniz arzediyorum. 

Encümeni mahsus mazbatasının müzakere
sine geçiyoruz. Beş dakika teneffüs. 

(2,15 sonra celseye nihayet verildi). 

line dair Tokad mebuslarının bir takriri var. 
M'aarif vekâletine tevdi edeceğiz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Çocukların altı 
senedir okudukları yok. Geçen seneden bu sene 

. daha berbat oldu. 

2. — Ertuğrul mebusu Mustafa Kemal Be
yin, Membaı Füyuzat mektebinin bu ane kadar 
açılmaması esbabının beyanına dair Maarif vekâ
letinden sual takriri 

. — » « ' • •—^1——•• — » « 

İKÎNCt CELSE 
Açılma saati : 2,45 badezzeval 

REİS — İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Bf. 

KÂTİPLER : Feyyaz Âli B. (Yozgad), Rasim B. (Sivas). 
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