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Aslen Gümüş nahiyesinden, Osman oğlu, Sivas Erkek Muallim Mektebi mezunu, ilk 

vazife yeri Gümüşhacıköy Merkez Mektebi, evli, oturduğu ev kendine ait , ‘Telif ve 

tercüme ettiği matbu bir âsarı’ olmayan (demek ki bu, bir zamanlar öğretmenler için 

aranan bir vasıfmış!), ‘Şahadetnameli’ yani diploma sahibi Muallim Rıza Nadir Bey'in 

sicil varakası. En son 1. 9. 1929’da işlenmiş. 

[Ahmet Yüksel koleksiyonu] 
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Ankara Erkek Lisesi - Bülent Efendiye ait karne, 1934 

Maalesef bu yavrumuz ikmale kalmıştır. 

[Ahmet Yüksel koleksiyonu] 
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Maarif Nazırı Ali Kemal’den,  

İttihatçıların Maarif Nezareti’nden  

Temizlenmesini Emreden Resmi Tebliğ 

 

Maarif-i Umumiye Nezareti  

Kalem-i mahsus 

Hususi numero: 237 

Umumi numero: 252985 

Hulasa: Memurîn ve muallimînin siyasiyetle adem-i iştigalleri hakkında. 

 

Kandilli Saray Sultanisi Müdiriyeti’ne 

Atufetlü Efendim,  

Senelerden beri devam eden bir su-i idare saikasıyla Maarif memurlarından bir 

kısmının hâlâ türlü türlü kisveler altında İttihat ve Terakki hizb-i meşumunun 

gayretini göstermekte oldukları, ahiren bazı âsâr bahiresiyle görüldü. Filhakika 

hiçbir ferdin kanaat-ı siyasisine karışmak elimden gelmez.  Fakat bence millet ve 

memleketini bu hale getiren menhus bir ocağa intisapta devam etmek siyasi bir 

kanaat sayılmaz, fakat af olunmaz bir kabahattir. Hele o intisabı bir memuriyet-i 

resmiyeyi su-i istimal etmek derecesine vardırmak ise bir cürümdür. Mazi ma 

mazi, lakin her halde ve istikbalde ocak gayretini vatan endişesinin fevkinde 

tutmağa kadar varan bazı eşhasın yaptıkları gibi, velev bir suret-i  mesturede 

olsun gerek memurlarımızdan, gerek muallimlerimizden İttihat ve Terakki 

çetesinin zihniyetini yaşamağa ve muhitlerinde yaşatmağa çalışmak fikrinde ısrar 

edenler varsa öylelerinin şimdiden istifa ederek çekilmeleri ihtar olunur, yoksa 

…. [delik var okunmuyor] hareketleri tezahür eder etmez azl edilmeleri 

mukarrerdir.  

11 Recep 1327  12 Nisan 1335 

Maarif-i Umumiye Nazırı 

Mühür (Ali Kemal, 1337) 

Heyet-i talimiye tarafından imza edildikten sonra iade olunmak müdire hanım 

itası 17   
Coğrafya muallimesi [İmza] 

Dikiş biçki muallimesi [İmza] 

Fenn-i terbiye muallimi Halil Fikret 

Muallime S. Saime 

Riyaziye muallimi M. Nuriye 

Musiki muallimi [Halil] 

Nakış muallimesi 

Muallime [İmza] 

Edebiyat muallimi [İmza] 

Ulum-ı Diniyye Muallimi [İmza] 

? Muallimi 

Nuimij [Latin harfleriyle imza] 

Lehmur Fritich [Latin harfleriyle 

imza] 

?? zade [İmza] 

 

İcabı icra edildiğinden iadeten takdim kılındı  1 Mayıs 335  

Hülasa olunmak üzere Kemal Bey’e 2 Mayıs 35 

 

[Musa Çağlar Koleksiyonu] 


